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“โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญตาม
นโยบายรัฐบาล” ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสํานักงบประมาณ จัดทํา
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด และจังหวัดมีหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลประกอบคําของบประมาณของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด
และจังหวัด ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด
และจั งหวัดต้องวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจั ดทํ าคํ าของบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
คู่มือฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 โดยได้มีการปรับรายละเอียดบางส่วนจากคู่มือฉบับแรกซึ่งจัดทํา
ขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือในการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของสํานักงบประมาณในการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2556
สํ านั กงบประมาณหวั งเป็นอย่ างยิ่งว่าคู่ มือฉบั บนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อหน่วยงานราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น กลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด ในการใช้ เ ป็ น แนวทางวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาลเพื่อประกอบคําของบประมาณแผ่นดินให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนงาน/โครงการสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

สํานักงบประมาณ
มกราคม 2555
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ส่วนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ที่มาและความสําคัญ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ
แนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกันกําหนดขึ้นโดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด แนบผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปพร้อมกับคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการของบประมาณที่เป็นงบกลางของหน่วยงานต่างๆด้วย และเมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
และปีต่อๆไป โดยมีมติรับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการที่ สํ า คั ญ ตามนโยบายรั ฐ บาลตามที่ สํ า นั ก งบประมาณนํ า เสนอเมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
ต่อมา ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํ านั ก งบประมาณได้เห็ น ความจํ า เป็น ในการปรั บ
หลั ก เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของแผนงาน/โครงการซึ่ ง ใช้ ใ นปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีความกระชับและลดความซ้ําซ้อนในชุดคําถาม เพื่อจะได้สามารถใช้
ดําเนินการสําหรับการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินประจําในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป และได้มอบหมายให้
สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ดําเนินโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการจัดทําหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐ คู่มือฉบับนี้จึงจัดทําขึ้นตามผล
การศึกษาใน “โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
สําคัญตามนโยบายรัฐบาล”

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด และจังหวัดมีหลักเกณฑ์และ
แนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
2) เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่ได้รับคัดเลือกมีความเป็นไปได้สูงในการดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินแผนงาน/โครงการให้ครบถ้วน มีการค้นหา
และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง กําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตาม ทบทวน
และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีธรรมาภิบาล
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๑.๓ แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตามมติ
คณะรัฐมนตรี
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแผนงาน/
โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
ก. เป็ น แผนงาน/โครงการ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อความสํ า เร็ จ ในการบรรลุ ผ ลตามเป้า หมาย
กระทรวง ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
ข. เป็นแผนงาน/โครงการ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือ
การให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน และ
ค. เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
กลุ่มจังหวัด จังหวัด
ง. เป็ น แผนงาน/โครงการอื่ น ที่ ส่ ว นราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณสูงของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
จะเป็นไปตามนโยบายของสํานักงบประมาณ ซึ่งจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดิน
แผนงาน/โครงการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลตาม
หนังสือเวียนที่แจ้งให้ทราบในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดิน หากเป็นแผนงาน/โครงการที่ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็น
ควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการลักษณะดังกล่าวก็ต้อง
ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้ต้องมีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่ต้องการให้
ดําเนินการ
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ส่วนที่ 2
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่จะนําไปใช้ประกอบการพิจารณาคําขอ
งบประมาณของเจ้าหน้าที่จัดทํางบประมาณนั้น หน่วยงานผู้นําเสนอคําของบประมาณจะต้องดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาลรายแผนงาน/โครงการ ด้วยการบันทึ กข้ อมู ล ผ่ า น
โปรแกรมที่กําหนด เพื่อให้โปรแกรมบันทึก ประมวลผล และสามารถออกรายงานแสดงผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และนําส่งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคําของบประมาณของเจ้าหน้าที่จัดทํา
งบประมาณ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานผู้เสนอคําของบประมาณต้องผ่านกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองตอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ส่วนที่ 2 คัดเลือกแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบคําของบประมาณประจําปี
ส่วนที่ 3 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่สํานักงบประมาณกํ าหนดเพื่อออกรายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนและบริหาร
โครงการ
ส่วนที่ 4 บันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่สํานักงบประมาณกําหนดเพื่อออกรายงานประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ส่วนที่ ๑ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการทีส่ นองตอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ส่วนนี้เป็นการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณแผ่นดินเป็นผู้ระบุในช่อง “ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ” ว่าแผนงาน/โครงการที่จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นแผนงาน/โครงการที่
สนองตอบนโยบายหลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรีใดในปีงบประมาณนั้นๆ
แผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินข้อใดข้อหนึ่ง
ถื อ ว่ าผ่ า นการคั ด เลื อ กและเป็ น แผนงาน/โครงการที่ ต้อ งผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาลในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนแรกนี้หน่วยงานต้องพิจารณาว่า แผนงาน/โครงการที่จะจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี เป็นแผนงาน/โครงการที่สนองตอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีด้าน
ใด1 โดยยุ ทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ ละปี จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของ
ประเทศ โดยตัวอย่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันใน
สังคม
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายการค่าดําเนินการภาครัฐ

สํ า นั ก งบประมาณได้ กํ า หนดให้ แ ผนงาน/โครงการที่ ส นองตอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง เป็ น แผนงาน/โครงการที่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ในกรณีของหน่วยงานอื่นบางหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยตรง ให้ระบุในช่อง “ไม่เกี่ยวข้อง” ในโปรแกรม
ส่วนที่ ๒ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ทีเ่ ข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบการของบประมาณรายจ่ายประจําปี
ส่ ว นนี้ เ ป็ น ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กแผนงาน/โครงการของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เข้าข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หน่วยงานผู้นําเสนอคําของบประมาณจะใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/
โครงการ 3 ข้อ ดังนี้
1) เป็ น แผนงาน/โครงการที่ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2552 ได้
กําหนดให้เป็นแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญทางนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
ก. เป็ น แผนงาน/โครงการ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสํ า เร็ จ ในการบรรลุ ผ ลตาม
เป้าหมายกระทรวง ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวง กลุ่มจังหวัด หรือจังหวัด และ
ข. เป็ น แผนงาน/โครงการ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน
สิ่งแวดล้อมหรือการให้บริการขั้นพื้นฐานของประชาชน และ
ค. เป็ น แผนงาน/โครงการ ที่ ใ ช้ ง บประมาณสู ง ของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หน่วยงานอื่น กลุ่มจังหวัด จังหวัด
1

หมายถึงปีที่ของบประมาณแผ่นดิน
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ง. เป็นแผนงาน/โครงการอื่นที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล
จากข้อกําหนดข้างต้น สรุปได้ดังนี้
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตามข้อกําหนด
ข้างต้นหมายถึงแผนงาน/โครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในปีงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้รวมแผนงาน/โครงการใหม่ที่ขอ
ดําเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือเป็นโครงการที่ต้องการจะขยายผลต่อจากโครงการที่ทําเสร็จไปแล้ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงบประมาณได้กําหนดให้แผนงาน/โครงการที่มีลักษณะ
จัดเป็นรายจ่ายลงทุน เท่านั้นที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในปีต่อๆไป สํานักงบประมาณ
อาจกําหนดให้แผนงาน/โครงการลักษณะอื่น เช่น แผนงาน/โครงการที่มีลักษณะจัดเป็นรายจ่ายประจํา ต้อง
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตามที่เห็นควรให้วิเคราะห์
สํ า หรั บ แผนงาน/โครงการที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตามนโยบายของรั ฐ บาล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 นั้น ให้สํานักงบประมาณกําหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ เวียนแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด เป็นรายปีไป เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กําหนดให้ส่วนราชการฯ ดําเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ เฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณที่เป็นโครงการลงทุนสูงสุด
๓ ลํ า ดั บ แรก สํ า หรั บ แผนงาน/โครงการใหม่ หรื อ แผนงาน/โครงการต่ อ เนื่ อ ง ที่ จ ะเริ่ ม ดํ า เนิ น การใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
แผนงาน/โครงการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลตาม
ข้ อ กํ า หนดข้ า งต้ น หากเป็ น แผนงาน/โครงการที่ ส่ ว นราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการลักษณะดังกล่าวก็ต้องดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้ต้องมีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่ต้องการให้ดําเนินการ
แผนงาน/โครงการที่ไม่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
1) แผนงาน/โครงการที่ไม่ใช่โครงการใหม่
2) แผนงาน/โครงการที่เป็นการของบผูกพัน หรือแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณไป
ชําระหนี้คืน
3) แผนงาน/โครงการที่ไม่อยู่ในข่ายว่าต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ตามประกาศของสํานักงบประมาณในแต่ละปี
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แผนงาน/โครงการที่ไม่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนที่
2 นี้ การพิจารณางบประมาณประจําปีจะเป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนแผนงาน/โครงการที่ผ่านการคัด
กรองในส่วนที่ 2 นี้จะต้องดําเนินการในส่วนที่ 3 ต่อไป
ประเภทของโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล จะเป็นโครงการในระดับผลผลิต เทียบเท่าผลผลิต หรือต่ํากว่าผลผลิต
เมื่ อ หน่ ว ยงานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในโปรแกรมเสร็ จ จะได้ รั บ ทราบผลของการคั ด กรองว่ า เป็ น
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในข่ายต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนต่อไปหรือไม่จากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทันที
สําหรับแผนงาน/โครงการที่ไม่เข้าข่ายตามการพิจารณาในส่วนที่ 2 นี้ การพิจารณาจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ่ายประจําปีจะเป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนแผนงาน/โครงการที่ผ่านการคัดกรองใน
ส่วนที่ 2 นี้จะต้องดําเนินการในส่วนที่ 3 ต่อไป
ส่วนที่ ๓ การเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้ระบุให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลไว้ 2 ลักษณะคือ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล2 ในส่วนนี้เป็น
การวิเคราะห์ว่าแผนงาน/โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนที่ 2 ได้มีการวางแผนและบริหารโครงการใน
ขั้นตอนต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาลมากน้อยเพียงใด โดยมีแนวคิดว่าการละเว้นไม่วางแผนและบริหาร
โครงการให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของแผนงาน/โครงการ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสํ าเร็ จตามเป้าหมายของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิ น
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงหรือระดับกรมหรือเทียบเท่า
ตลอดจนแผนงาน/โครงการไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์
แผนงาน/โครงการซึ่งผ่านขั้นตอนการคัดกรองแผนงาน/โครงการตามส่วนที่ ๒ มาแล้ว และ
อยู่ในข่ายที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ให้เริ่มกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยการตอบคําถามซึ่งจัดไว้ ๕ ชุด คือชุด ก ถึงชุด จ
ชุดคําถามได้สร้างขึ้นให้อยู่ในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการวางแผนดําเนินงาน
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับชุดคําถามเดิม โดยชุดคําถามใหม่นี้จะ
ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 16 ข้อที่มีลักษณะเป็นปรนัย และมีข้อคําถามย่อยที่มีลักษณะเป็นอัตนัยที่ให้
ตอบเฉพาะประเด็นที่สําคัญสั้นๆในแต่ละข้ออีกจํานวน 31 ข้อย่อย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

2

คําอธิบายกรอบแนวคิดอยู่ในภาคผนวก ก
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ตารางที่ 1 จํานวนข้อคําถามหลักและคําถามย่อยในแต่ละขั้นตอนการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนการดําเนินแผนงาน/โครงการ
คําถามชุด ก ขั้นริเริ่มโครงการ
คําถามชุด ข ขั้นการวิเคราะห์และวางแผน
รายละเอียดโครงการ
คําถามชุด ค ขั้นการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ
คําถามชุด ง ติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการ
คําถามชุด จ ขั้นการติดตามผลการดําเนินงานที่
ผ่านมากรณีโครงการต่อเนื่องและ
โครงการเก่าที่ต้องการขยายผล
รวม

จํานวนข้อหลัก จํานวนข้อย่อย
2
8
6
12

รวม
10
18

1

2

3

6

7

13

1

2

3

16

31

47

2.2 องค์ประกอบของชุดคําถาม
คําถามแต่ละชุดจะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ คําถามหลัก จํานวนรวมทั้งหมด 16 ข้อ
การตอบคําถามในส่วนนี้ หน่วยงานจะต้องระบุว่าได้มีการดําเนินการที่สะท้อนถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามประเด็นคําถามหรือไม่ โดย
มีคําตอบให้เลือก 2 คําตอบ คือ “มีการดําเนินการ” หรือ “ไม่มีการดําเนินการ” ในกรณีที่หน่วยงานได้ระบุ
คําตอบว่าเป็น “มีการดําเนินการ” จะถือว่าผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงธรรมาภิบาลและความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ใน
ข้อนั้น ๆ ยกเว้นเจ้าหน้าที่จัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณจะพิจารณาว่า คําอธิบายหรือชี้แจงวิธีการ
ดําเนินการตามข้อคําถามย่อยไม่สมเหตุผลเพียงพอที่จะผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล การ
ประเมินผลสุดท้ายจะเปลี่ยนกลับเป็นไม่ผ่านแทน
กรณีที่ตอบว่า “ไม่มีการดําเนินการ” ให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
และความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในข้อนั้น ๆ
ชุดคําถามหลักประกอบด้วยคําถาม 5 ชุดคือคําถามชุด ก ข ค ง และ จ ซึ่งสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการวางแผนและบริหารแผนงาน/โครงการของสํานักงบประมาณ ดังนี้
ชุดคําถาม
คําถามชุด ก
คําถามชุด ข
คําถามชุด ค
คําถามชุด ง

ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ
1 ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
2 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
3 วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
4 ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
12
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คําถามชุด จ

5 การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทํา
เสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ
คําถามทั้งหมด ประกอบด้วยจํานวนคําถามหลัก 16 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อคําถามหลัก 16 ข้อ
ชุดคําถาม
ชุด ก
คําถามหลัก ก-1
คําถามหลัก ก-2
ชุด ข
คําถามหลัก ข-1
คําถามหลัก ข-2
คําถามหลัก ข-3
คําถามหลัก ข-4
คําถามหลัก ข-5
คําถามหลัก ข-6
ชุด ค
คําถามหลัก ค-1
ชุด ง
คําถามหลัก ง-1
คําถามหลัก ง-2
คําถามหลัก ง-3
คําถามหลัก ง-4
คําถามหลัก ง-5
คําถามหลัก ง-6
ชุด จ
คําถามหลัก จ-1

ประเด็นคําถาม
ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการหรือไม่
การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
โครงการนี้มีวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของโครงการ
หรือไม่
ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว
หรือไม่
มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการหรือไม่
การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
ในแผนปฏิบัตกิ ารได้มีการคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีทมี่ ีสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีที่มี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น ใช่หรือไม่
มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หรือไม่
การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้วและ
ต้องการขยายผลโครงการ
หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่
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ส่วนที่ 2 คําถามย่อย
ในส่วนของคําถามย่อยจํานวน 31 ข้อ ได้กระจายไปในแต่ละคําถามหลัก โดยเป็นคําถามที่
สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อยืนยันว่าได้มีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในคําถามหลักจริง ซึ่งการตอบคําถามใน
ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของการดําเนินการตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับคําถามหลัก (ตารางที่ 1)
ภาพแบบคํ า ถามย่ อ ยได้ ส ร้ า งขึ้ น มานั้ น ได้ อิ ง กั บ แบบฟอร์ ม การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ
ประจําปี เพราะเป็นข้อความที่ผู้จัดทํางบประมาณแผ่นดินมีข้อมูลและมีความคุ้นเคยอยู่แล้วบางส่วน เป็นการ
ลดภาระของผู้ตอบ นอกจากนั้นในชุดคําถามย่อยยังได้จัดทําขึ้นในลักษณะที่เป็นข้อความชี้นําให้ผู้ตอบสามารถ
ตอบได้ตรงประเด็นมากขึ้น
ชุด คํ า ถามย่ อ ยมี ทั้ ง หมด 31 ข้ อ จั ด ทํา ขึ้ น เพื่ อ เป็น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานส่ว นราชการผู้
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําแผนงาน/โครงการสามารถอธิบายได้ว่า ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการแต่ละขั้นตอน ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลตามที่กําหนดขึ้นในชุดคําถามอย่างไร ชุดคําถาม ก
ถึง จ ที่ประกอบด้วยคําถามหลักและคําถามย่อยนี้ได้นําเสนอไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการควรให้
ข้อมูล โดยการตอบข้อคําถามและข้อคําถามย่อยแต่ละข้อให้ครบถ้วน
ตารางที่ 3 ชุดคําถามย่อยสําหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
คําถามชุด ก
ก-1.1
ก-1.2
ก-1.3
ก-1.4
ก-1.5
ก-2.1
ก-2.2
ก-2.3
คําถามชุด ข
ข-1.1
ข-1.2
ข-1.3
ข-2.1
ข-3.1
ข-4.1
ข-4.2

ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร
ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมีการบูรณา
การกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณา
การด้วย
ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน
การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ผลผลิตของโครงการคือ
ผลลัพธ์ของโครงการคือ
ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการยอมรับของ
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร
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ตารางที่ 3 ชุดคําถามย่อยสําหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ (ต่อ)
คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ข-4.3 ระบุวา่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร
ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ข-4.4
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
ข-5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
ข-6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
ข-6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
คําถามชุด ค ขั้นตอนการจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ค-1.1 ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ค-1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความคุ้มค่า
คําถามชุด ง การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ง-1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบระยะเวลา"
ง-2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ
ง-3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
ง-4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
ง-5.1
เตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
ง-6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้นจะ
กระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
ง-6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คําถามชุด การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้วและ
จ
ต้องการขยายผลโครงการ
จ-1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
จ-1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

2.3 ชุดคําถามจําแนกตามลักษณะโครงการ
โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการขอเงินงบประมาณแผ่นดินมี ความแตกต่างกันหลาย
ลักษณะ โดยสํานักงบประมาณได้จําแนกไว้เพื่อประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใน
การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินไว้ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ โครงการด้านการบริหารทั่วไป โครงการด้าน
เศรษฐกิจ โครงการด้านการบริการสังคมและชุมชน และโครงการด้านอื่น ๆ รายละเอียดการแบ่งประเภท
ลักษณะโครงการ แสดงในภาคผนวก ข
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หน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณแผ่นดินต้องตรวจสอบจากภาคผนวก ข ของคู่มือนี้ก่อน
ว่า แผนงาน/โครงการของตนจัดอยู่ในลักษณะโครงการประเภทใด จึงจะสามารถเลือกตอบชุดคําถามที่กําหนด
ไว้ในโปรแกรมได้ โดยได้กําหนดไว้ 3 ชุด คือ ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านการบริหารทั่วไป ชุดคําถาม
สําหรับ โครงการด้านการบริการสังคมและชุมชน และชุดคําถามสําหรับโครงการด้านเศรษฐกิจและโครงการ
ด้านอื่น ๆ
ชุดคําถามที่กําหนดขึ้นมีเพียง 1 ชุด ประกอบด้วยคําถามหลัก 16 ข้อ และคําถามย่อย 31
ข้อ รวมทั้งสิ้น 47 ข้อ ทุกลักษณะโครงการจะต้องตอบข้อคําถามหลักทุกข้อ (16 ข้อ) ในส่วนของคําถามย่อย
ให้ตอบตามลักษณะโครงการด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านบริหารทั่วไปมีข้อคําถามย่อย จํานวน 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 36 ข้อ
- ด้านการบริการชุมชนและสังคมมีข้อคําถามย่อย จํานวน 28 ข้อ รวมทั้งสิ้น 44 ข้อ
- ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆมีข้อคําถามย่อย จํานวน 31 ข้อ รวมทั้งสิ้น 47 ข้อ
ชุดคําถามในแต่ละลักษณะโครงการได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 และตารางที่ 6
ตารางที่ 4 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริหารทั่วไป จํานวน 36 ข้อ
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ก-1
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
ก-1.1
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
ก-1.2
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
ก-1.3
สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ก-1.4
ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
ก-1.5
มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ก-2
มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือไม่
ก-2.1
สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร”
ก-2.2
ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย
ก-2.3
ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะ
เดียวกัน
คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ข-1
โครงการนี้มีวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
ข-1.1
ผลผลิตของโครงการคือ
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ตารางที่ 4 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริหารทั่วไป จํานวน 36 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ข-2
มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่
ข-3
ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
ข-4
คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
ข-5
มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
ข-6
มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ข-6.1
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
ข-6.2
ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
คําถามชุด ค ขั้นตอนการจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ค-1
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
หรือไม่
ค-1.1
ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ
ค-1.2
ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า
คําถามชุด ง การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ง-1
มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
ง-1.1
ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
ง-2
"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
ง-2.1
แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
ง-3
ในแผนปฏิบัตกิ ารได้มีการคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
ง-3.1
ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
ง-4
โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีทมี่ ีสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
ง-4.1
สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
ง-5
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการ
กรณีที่มี
ง-5.1
โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
เตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
ง-6
มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนิน
โครงการหรือไม่
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ตารางที่ 4 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริหารทั่วไป จํานวน 36 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ง-6.1
เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงกา
ง-6.2
เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุด จ
การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ
จ-1
หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่
ตารางที่ 5 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริการชุมชนและสังคม จํานวน 44 ข้อ
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ก-1
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
ก-1.1
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
ก-1.2
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
ก-1.3
สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ก-1.4
ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
ก-1.5
มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ก-2
มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือไม่
ก-2.1
สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร”
ก-2.2
ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย
ก-2.3
ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะ
เดียวกัน
คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ข-1
โครงการนี้มีวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
ข-1.1
ผลผลิตของโครงการคือ
ข-1.2
ผลลัพธ์ของโครงการคือ
ข-1.3
ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
ข-2
มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่
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ตารางที่ 5 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริการชุมชนและสังคม จํานวน 44 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ข-2.1
สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข-3
ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
ข-3.1
ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข-4
คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
ข-4.1
ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ข-5
มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
ข-5.1
ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
ข-6
มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ข-6.1
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
ข-6.2
ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
คําถามชุด ค ขั้นตอนการจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ค-1
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
หรือไม่
ค-1.1
ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ
ค-1.2
ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า
คําถามชุด ง การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ง-1
มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
ง-1.1
ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
ง-2
"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
ง-2.1
แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
ง-3
ในแผนปฏิบัตกิ ารได้มีการคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
ง-3.1
ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
ง-4
โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีทมี่ ีสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
ง-4.1
สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
ง-5
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการ
กรณีที่มี
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ตารางที่ 5 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านบริการชุมชนและสังคม จํานวน 44 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ง-5.1
โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
เตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
ง-6
มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนิน
โครงการหรือไม่
ง-6.1
เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงกา
ง-6.2
เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชุด จ
การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ
จ-1
หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่
จ-1.1
ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
จ-1.2
ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
ตารางที่ 6 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ จํานวน 47 ข้อ
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
โครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
ก-1
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
ก-1.1
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
ก-1.2
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
ก-1.3
สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
ก-1.4
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
ก-1.5
มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ
ก-2
หรือไม่
ก-2.1
สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร”
ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
ก-2.2
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย
ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะ
ก-2.3
เดียวกัน
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ตารางที่ 6 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ จํานวน 47 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ข-1
โครงการนี้มีวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
ข-1.1
ผลผลิตของโครงการคือ
ข-1.2
ผลลัพธ์ของโครงการคือ
ข-1.3
ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของ
ข-2
โครงการหรือไม่
สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
ข-2.1
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ข-3
ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องหรือไม่
ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
ข-3.1
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข-4
คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
ข-4.1
ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ข-4.2
ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร
ข-4.2
ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร
ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ
ข-4.4
และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
ข-5
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
ข-5.1
ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
ข-6
มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ข-6.1
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
ข-6.2
ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
คําถามชุด ค ขั้นตอนการจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ค-1
หรือไม่
ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
ค-1.1
โครงการ
ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
ค-1.2
คุ้มค่า
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ตารางที่ 6 ชุดคําถามสําหรับโครงการด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ จํานวน 47 ข้อ (ต่อ)
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ง การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ง-1
มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ง-1.1
ระยะเวลา"
ง-2
"แผนปฏิบัติการ" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
ง-2.1
แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
ง-3
ในแผนปฏิบัตกิ ารได้มีการคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
ง-3.1
ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีทมี่ ีสถานการณ์การ
ง-4
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
ง-4.1
สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการ
ง-5
กรณีที่มี
โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
ง-5.1
เตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
มีรายงานการศึกษาที่สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนิน
ง-6
โครงการหรือไม่
เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น
ง-6.1
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงกา
ง-6.2
เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้ว
ชุด จ
และต้องการขยายผลโครงการ
จ-1
หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่
จ-1.1
ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้
จ-1.2
ส่วนเสีย
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ส่วนที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การประเมินในขั้นตอนนี้มีคําถามหลัก 6 ข้อตามประเภทของความเสี่ยงดังนี้
ข้อ 1 ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม
ข้อ 2 ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ
ข้อ 3 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ข้อ 4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
ข้อ 5 ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
ข้อ 6 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
คําถามหลักแต่ละข้อจะมีการระบุประเด็นให้เลือกตอบใน 3 มิติ คือ

มิติที่หนึ่ง
มิติที่สอง
มิติที่สาม

มิติความเสี่ยง
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง
ให้ระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสในการเกิด
สูง หรือ ต่ํา
มิติความรุนแรงของผลกระทบใน ให้ระบุว่าความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในเกณฑ์
การเกิดความเสี่ยงต่อความสําเร็จ ยอมรับได้ หรือ ยอมรับไม่ได้
ตามเป้าหมาย
มิติความสามารถในการจัดการ ให้ระบุว่า จัดการได้ หรือ จัดการไม่ได้
ความเสี่ยง

2.4 การอ่านผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
เมื่ อหน่ วยงานได้ดําเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ยงตามหลั กธรรมาภิ บาลตามกระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง ๔ ส่วนและส่งผลการวิเคราะห์ให้สํานักงบประมาณเรียบร้อย
แล้ว ระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการให้ทราบว่าผลการ
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์สูง ปานกลาง หรือต่ํา
ในกรณีที่หน่วยงานได้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการไว้
แล้วบางส่วน ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ให้เพื่อจะได้สามารถดําเนินการในข้อต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ และ
สามารถกลับไปแก้ไขข้อความที่เคยพิมพ์อยู่ได้ เมื่อดําเนินการจนสําเร็จทุกข้อและส่งผลการประเมินให้สํานัก
งบประมาณแล้ว ให้ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ
นั้น และจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้การส่งผลการวิเคราะห์จะต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองจากหัวหน้า
ส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
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ส่วนที่ 3
โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
โปรแกรมซอฟท์แวร์ที่จัดทําขึ้นนี้ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการ
กรอกข้อมูลทั้งหมดและประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งส่งเข้าจัดเก็บในฐานข้อมูลของระบบงานของสํานัก
งบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยง เปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลระหว่างปีงบประมาณ หรือระหว่างหน่วยงานราชการ และเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับ
การตรวจสอบราชการ และการประเมินผลการบริหารงบประมาณในภายหลัง
ประเภทของโครงการที่เข้าสู่การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล จะเป็นโครงการในระดับผลผลิต เทียบเท่าผลผลิต หรือต่ํากว่าผลผลิต
โปรแกรมที่จัดทําขึ้น ประกอบด้วยโปรแกรมย่อย 4 โปรแกรม ดังนี้
โปรแกรมส่วนที่ 1 โปรแกรมการให้ สิ ท ธิ ก ารเข้ าใช้ง านในระบบโปรแกรมสํ า หรั บ
กรอกข้อมูลรายละเอียดของโครงการ
โปรแกรมส่วนที่ 2 โปรแกรมการคัดกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
โปรแกรมส่วนที่ 3 โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
โปรแกรมส่วนที่ 4 โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก
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โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงของโครงการ เพื่อเสนอคําของบประมาณแผ่นดิน มีขั้นตอนการเริ่มเข้าระบบ ดังต่อไปนี้
1. เปิด Internet Explore เวอร์ชั่นตั้งแต่ 8 ขึ้นไป จากนั้นพิพม์ URL : www.bb.go.th
2. จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดังรูป

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ
25
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3. จากนั้นกดปุ่ม ลงทะเบียน (ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ดังแสดง
ในรูปที่ 1 เพื่อทําการลงทะเบียน ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อเปิดให้ลงทะเบียน ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอสําหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าสูร่ ะบบ

26
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4. จากนั้ น กรอกข้ อ มู ล ตามรายการข้ อมู ล ที่กํ าหนดรู ปที่ 2 เมื่ อพิ ม พ์ ข้ อมู ล เรี ย บร้อ ยแล้ว ให้ ก ดปุ่ ม
ลงทะเบียน ซึ่งอยู่ในส่วนสุดท้ายของรูป
5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ดูแลระบบจะอนุมัติให้ใช้งานระบบได้ในวันถัดไป
6. ภายหลังได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ในการเข้าใช้ระบบ
ดังต่อไปนี้ทุกครั้ง (รูปที่ 3)
• เลขประจําตัวประชาชน
• ชื่อภาษาอังกฤษ
• เลือกสถานะผู้ใช้งาน
จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

27
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รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเข้าสูร่ ะบบเพื่อแสดงสถานะผูใ้ ช้
7. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าโปรแกรมเพื่อให้เลือก 2 ตัวเลือก คือ
o บันทึกการประเมินโครงการเพื่อประกอบคําของบประมาณ
o ระบบจําลองการกรอกข้อมูลเพื่อเรียนรู้ก่อนการบันทึกจริง
หน่วยราชการที่ต้องการทดสอบหรือฝึกซ้อมการตอบข้อคําถาม ให้กดที่ตัวเลือกที่สอง โดย
ผู้ตอบข้อคําถามสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ และทําต่อได้หากยังทําไม่เสร็จ หากมั่นใจในคําตอบแล้วให้ใช้

28

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

ตัวเลือกที่หนึ่ง ข้อมูลที่กรอกเข้าในตัวเลือกนี้ หากกดว่า บันทึก ต้องถือว่าสิ้นสุดการใช้งาน จะเข้าไปแก้ไขใน
ระบบไม่ได้อีก

รูปที่ 4 แสดงหน้าหลักเพือ่ เลือกภาพแบบการกรอกข้อมูล
8. เมื่อเลือกเมนูในข้อที่ 7 แล้ว ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล กระบวนการจะเริ่มจากการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มทั้งหมด จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ
สํา หรั บ วงเงิ น งบประมาณที่ ต้อ งระบุ ใ นหน้ า จอนี้ จะเป็ น วงเงิ น งบประมาณทั้ ง หมดของ
โครงการ ในกรณีที่โครงการมีระยะเวลาดําเนินการมากกว่า 1 ปี เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ขอ
งบประมาณนี้แล้ว จะมีงบประมาณผูกพันในปีต่อๆ ไป ให้ใช้วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการรวม
งบประมาณที่ได้รับตลอดระยะเวลาโครงการ
9. ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนในส่วนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล
เมื่อทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมที่ 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมคัดกรอง
และคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อกลั่นกรองว่าโครงการใดอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
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โปรแกรมส่วนที่ ๒: โปรแกรมการคัดกรองและคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
10. โปรแกรมในส่ ว นนี้ จ ะเป็น การคั ด กรองและคัด เลือ กแผนงาน/โครงการ ให้ ก รอกระบุ ข้ อมู ล
รายละเอียดของโครงการในแต่ละข้อ ดังรูปที่ 6 ในภาพนี้ให้เลือกตอบเป็น 3 กรณี
กรณีที่ 1 เลือกตอบข้อ 1 ถึง 3 ว่า “ใช่” ทั้ง 3 ข้อ และตอบข้อ 4 ว่า “ไม่ใช่” ระบบจะจัดให้
โครงการนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นกรณีปกติ
กรณีที่ 2 หากเลือกตอบข้อ 1 ถึง 3 ว่า “ใช่” ไม่ครบทั้ง 3 ข้อ และตอบข้อ 4 ว่า “ไม่ใช่”
ระบบจะจัดให้ โครงการนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
กรณี ที่ 3 หากเป็ น แผนงาน/โครงการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาลตามกรณีที่ 1 แต่มีหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่ต้องการให้ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลในโครงการนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือสํานักงบประมาณ ในกรณีนี้ข้อ 1 ถึง 3 จะตอบตัวเลือก
อะไรก็ได้ แต่ในข้อ 4 ให้ตอบว่า “ใช่” ระบบจะจัดให้ โครงการนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจัดเป็นกรณีพิเศษ ต้องดําเนินการในขั้นต่อไป
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รูปที่ 6 หน้าจอการกลั่นกรองโครงการทีอ่ ยู่ในเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
32
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11. เมื่อกดปุ่มบันทึกและดําเนินการต่อไป ระบบจะปรากฏผลการคัดกรองโครงการบนหน้าจอ
ดังรูปที่ 7 โดยระบบจะระบุเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้
o เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล
o เกณฑ์การประเมิน : แผนงาน/โครงการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการที่อยู่ในเกณฑ์วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โครงการนั้น จะต้อง
ทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการตามขั้นตอนต่อไป

รูปที่ 7.1 หน้าจอผลการกลั่นกรองโครงการทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทตี่ ้องวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลกรณีปกติ
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รูปที่ 7.2 หน้าจอผลการกลั่นกรองโครงการทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลกรณีพเิ ศษ
34
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เมื่ อ ได้ ข้ อ ความว่ า “แผนงาน/โครงการอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก
ธรรมาภิบาล” ให้กดปุ่มเพื่อดําเนินการต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลพื้นฐานโครงการ โดยระบบจะ
บังคับให้กรอกข้อมูลครบทั้ง 2 ข้อ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ซึงอยู่บรรทัด
สุดท้ายของหน้าจอ ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 หน้าจอให้กรอกข้อมูลพื้นฐานโครงการ
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12. เมื่อทําตามขั้นตอนข้อ 11 แล้วระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อระบุลักษณะโครงการ โดยมีลักษณะ
โครงการทั้งหมด 4 ลักษณะ เพื่อกําหนดจํานวนข้อคําถามในการวิเคราะห์โครงการ รูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าจอสําหรับเลือกลักษณะโครงการ
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13. เมื่อเลือกลักษณะโครงการแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ระบุประเภทโครงการว่าเป็น
“โครงการใหม่” หรือเป็น “โครงการใหม่ที่ต้องการดําเนินการต่อเนื่องหรือขยายผล” ตัวเลือก
นี้มีความสําคัญต่อการกําหนดชุดคําถามในโปรแกรม ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 หน้าจอสําหรับเลือกประเภทโครงการ
เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลและดําเนินการต่อไปแล้ว ระบบจะเข้าสู่โปรแกรมส่วนที่ ๓ โปรแกรม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และความเสีย่ งยุทธศาสตร์
37
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โปรแกรมส่วนที่ ๓: โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
และความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
14. การเข้าสู่โปรแกรมในส่วนนี้ ระบบจะแสดงรายละเอียดชุดคําถามตามประเภทโครงการที่ได้เลือกไว้
ในข้อ 13 โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
14.1 กรณีโครงการใหม่จะมี 4 ชุดคําถาม เรียงลําดับจาก ชุด ก ถึง ชุด ง ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงชุดคําถามสําหรับโครงการใหม่ 4 ชุดคําถาม
38
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14.2 กรณีโครงการต่อเนื่องหรือโครงการขยายจะมี 5 ชุดคําถาม เรียงลําดับจาก ชุด ก ถึง
ชุด จ ดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 หน้าจอแสดงชุดคําถามสําหรับโครงการต่อเนือ่ ง/ขยายผล 5 ชุดคําถาม
39
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15. เมื่อมีชุดคําถามปรากฎที่หน้าจอแล้ว ให้กดเลือกว่าจะตอบคําถามชุดใด ถ้าเลือกกดที่ “คําถามชุด
ก” ระบบจะแสดงตัวคําถามของชุด ก ขึ้นมาทีละ 1 ข้อ ทั้งข้อ “คําถามหลัก” และ “คําถามย่อย”
ดังรูปที่ 13

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงตัวอย่างข้อคําถามในแต่ละชุดคําถาม
40

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

16. เมื่อเห็นคําถามแล้วระบุคําตอบว่า ใช่ ระบบจะบังคับให้กรอกข้อคําถามย่อย โดยกําหนด
จํานวนตัวอักษรไว้ที่ไม่เกิน 300 ตัวอักษรต่อ 1 ช่องคําถามย่อย หากตอบคําตอบว่า ไม่ใช่ จะ
ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในช่องคําตอบได้ทุกข้อคําถามย่อย
ในการบันทึกข้อมูลข้อต่อๆไป ระบบจะแสดงข้อคําถามข้อถัดไปขึ้นมาเพื่อให้ทําต่อไป จนทํา
ครบทุกข้อคําถามในชุดนั้นๆ เมื่อดําเนินการตอบคําถามจบในแต่ละชุดคําถาม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังนี้

รูปที่ 14 หน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าได้สนิ้ สุดการประเมินในแต่ละชุด
เมื่ อ เห็ น หน้ า จอนี้ แสดงว่ า ท่ า นได้ ดํ า เนิ น การจนหมดชุ ด คํ า ถามนั้ น ๆแล้ ว ขอให้ ก ดปุ่ ม
“ดําเนินการต่อไป” เพื่อกรอกข้อมูลในชุดคําถามถัดไปจนครบทุกชุดคําถาม
เมื่อดําเนินการทําส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเสร็จแล้ว ท่านก็จะเข้า
โปรแกรมส่วนที่ ๔ ต่อไป
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โปรแกรมส่วนที่ ๔: โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
17. โปรแกรมจะแสดงความเสี่ยงสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและภายนอกรวมทั้งหมด 6 ด้าน โดย
โปรแกรมจะแสดงแต่ละด้าน ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 หน้าจอความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
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18. ให้ผู้เสนอคําของบประมาณของแผนงาน/โครงการ ระบุ โอกาสที่เกิด ผลกระทบ และความรุนแรง
ในข้อคําถามแต่ละข้อ พร้อมอธิบายเพิ่มเติม และกดปุ่มบันทึก โดยโปรแกรมจะให้ดําเนินการตอบ
คําถามที่ละ 1 ข้อ จนครบทุกข้อ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการกรอกข้อมูล กดปุ่ม OK
ดังนี้

43

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

19. เมื่อทํ า การวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกครบถ้ ว นแล้ ว โปรแกรมจะแสดงหน้ า
รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (รูปที่ 16) ซึ่งประกอบด้วยรายงานตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ผ่านมา ผู้นําเสนอคําของบประมาณสามารถเลือกดูแต่ละรายงาน ดังนี้
o รายงานที่ 1 รายงานการกลั่นกรองโครงการ
o รายงานที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
o รายงานที่ 3 รายงานการวิเคราะห์ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ภาพที่ 16 หน้าจอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
(ก่อนส่งผลการวิเคราะห์โครงการ)
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20. โปรแกรมจะแสดงหน้ารายงาน จากข้อ 19 แล้ว พร้อม ปุ่มเพื่อแก้ไขข้อมูลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงฯ ดังนี้
และปุ่มเพื่อส่งผลโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังนี้

กรณี กดปุ่ม แก้ไขข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอเพื่อการแก้ไข
ข้อมูล โดยสามารถเลือกที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนใดก็ได้ รูปที่ 17

รูปที่ 17 หน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
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เมื่อทําการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “บันทึกการแก้ไขข้อมูล”เพื่อทํา
การบันทึกข้อมูลที่ทําการแก้ไขข้อมูลทั้งหมด ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานตามข้อ 24
21. ในกรณี กดปุ่ม “ส่งผลโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยง” ระบบจะแสดงหน้าจอ ที่แสดงผลการ
วิเคราะห์โครงการนั้น ระบบจะแสดงช่องให้กรอก เลขที่หนังสือนําส่งและวันที่นําส่ง ดังนี้
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22. จากนั้นระบบแสดงรายงานที่แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ดังรูปที่ 18 และ
จบการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

รูปที่ 18 หน้าจอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
(กรณีส่งผลการวิเคราะห์แล้ว)
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23. กรณีที่ทําโครงการยังไม่สมบูรณ์ (ทําโครงการค้างไว้) ให้เลือกเมนู ด้านบน “โครงการที่ยังไม่สมบูรณ์”
ดังนี้

24. เมื่อเลื อกเมนูแ ล้ ว จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ รวมโครงการที่ยังไม่ส มบูร ณ์ทั้งหมด และ
สามารถเลือกโครงการที่ทําการวิเคราะห์ต่อได้ ดังรูปที่ 19 เมื่อเลือกโครงการแล้วระบบจะแสดงส่วน
ที่ได้ดําเนินการค้างไว้ สามารถทําต่อจากที่ดําเนินการค้างไว้ได้เลย

รูปที่ 19 หน้าจอโครงการทีย่ ังไม่สมบูรณ์บนั ทึกการวิเคราะห์
สําหรับเมนู “โครงการทั้งหมด” จะแสดงรายการภายใต้เมนู ดังต่อไปนี้
o โครงการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ จะแสดงโครงการที่ไม่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงฯโครงการ
o โครงการที่ยังไม่ส่งผลการวิเคราะห์โครงการ เมื่อทําการเลือกเมนูนี้ระบบยังเปิดให้สามารถ
แก้ไขข้อมูลการประเมินโครงการได้
o โครงการที่ส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ระบบจะไม่เปิดให้สามารถแก้ไขข้อมูลโครงการได้
อีก
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ส่วนที่ 4
คําอธิบายข้อคําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับผู้พิจารณานําเสนอคําของบประมาณ
4.1 ภาพรวม
เป้าหมายของข้อคําถามหลักและคําถามย่อยเพื่อตอบโจทย์ว่า ผู้จัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ได้ใช้หลักธรรมภิบาลในการวางแผนและวิเคราะห์โครงการเพื่อการดําเนินงานโครงการ
หรือไม่ เพื่อให้ได้คําตอบที่เพียงพอแก่การวิเคราะห์ ข้อคําถามทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นจาก 10 ประเด็นหลักตาม
ขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการ โดยจะแบ่งออกเป็นชุดคําถาม ก ถึง จ ประกอบด้วยคําถามหลัก 16
ข้อ และคําถามย่อย 31 ข้อ โดยจะเป็นข้อคําถามหลักสําหรับโครงการใหม่จํานวน 15 ข้อ (ชุดคําถาม ก ถึง
ง) และสําหรับโครงการต่อเนื่องหรือขยายผลจํานวน 16 ข้อ (ชุดคําถาม ก ถึง จ)
คําถามทุกข้อที่กําหนดขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการวัดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และความเสี่ยง
ตามหลักธรรมภิบาล ดังแสดงในตารางที่ 1 ที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในส่วนที่ 1 โดยในแต่ละข้อคําถามหลักซึ่งให้
หน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณได้ระบุว่า “มีการดําเนินการ” หรือ “ไม่มีการดําเนินการ” ในแต่ละข้อ
คําถาม และให้ห น่ว ยงานราชการที่วิเ คราะห์ ค วามเสี่ย งตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของแผนงาน/โครงการให้
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการตามประเด็นคําถามย่อยที่ประกอบข้อคําถามหลักแต่ละข้อ

4.๒ คํานิยาม
เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ในที่นี้จะขอนิยามความหมายของแผนงาน/โครงการ ความ
เสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ดังนี้
๑) แผนงาน/โครงการ
สํานักงบประมาณได้กําหนดความหมายของแผนงาน/โครงการ3 ไว้ดังนี้
แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์”
ที่สํานัก
งบประมาณจัดทําขึ้นสําหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การดําเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ
และประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่
บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือกําหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี
ทั้งนี้ รวมถึงแผนงานที่หมายถึง งานในลักษณะบูรณาการที่อาจจะบูรณาการในระดับผลผลิต
หรือบูรณาการหลายหน่วยงาน หรือบูรณาการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ดําเนินงานภายใต้เป้าหมาย
เดียวกัน
โครงการ ในที่นี้ หมายถึง โครงการระดับผลผลิต หรือ เทียบเท่าผลผลิตหรือภายใต้ผลผลิต
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทําขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในภาพแบบของการ
3

คํานิยามมาจาก “คู่มือปฏิบัติการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554”
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ให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนําไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กร
ภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นนั้น โดยมีการกําหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงิน
งบประมาณของโครงการที่แน่นอน
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการอาจมีลักษณะที่เป็ นแผนงาน/โครงการใหม่ แผนงาน/โครงการ
ต่อเนื่อง หรือแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและมีความต้องการขยายผล โดยคํานิยามของโครงการ
ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ หมายถึง
ก. แผนงาน/โครงการที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ใหม่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ผนงาน/โครงการต่ อ เนื่ อ ง หรื อ
แผนงาน/โครงการที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเสร็ จ แล้ ว และต้ อ งการขยายผล เป็ น แผนงาน/โครงการที่ ค รอบคลุ ม
กลุ่ ม เป้ า หมาย และผลผลิ ต ของแผนงาน/โครงการใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ก ารจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการเพื่ อ ขอ
งบประมาณมาก่อน
ข. แผนงาน/โครงการที่เสร็จแล้ว และกระทรวงหนึ่งส่งมอบต่อไปยังกระทรวงอื่น
ให้ถือว่ากระทรวงที่รับโครงการต่อเป็นการของบประมาณโครงการใหม่ และเป็นแผนงาน/โครงการร่วม/บูรณา
การหลายหน่วยงาน
(2) แผนงาน/โครงการต่อเนื่อง หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและดําเนินงานไปแล้วก่อนปีทจี่ ัดทําคําขอเงินงบประมาณ และดําเนินการต่อเนื่องมาถึงปีที่จัดทํา
คําของบประมาณ
(3) แผนงาน/โครงการที่ต้องการขยายผล หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณใหม่ เพื่อดําเนินการต่อจากโครงการที่ทําเสร็จไปแล้ว เช่น การสร้างถนนเส้นทางใหม่ที่ต่อจาก
เส้นทางเดิมซึ่งเสร็จไปแล้ว
๒) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๒.๑) ความเสี่ยงด้านแนวทางการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีต่อไปนี้
- การกําหนดแผนงาน/โครงการโดยไม่ได้พิจารณาถึงเจตนารมณ์เชิงยุทธศาสตร์ทุกระดับ
- ความพร้อมของหน่วยงานตรงกับแผนงาน/โครงการคน/เครื่องมือ/องค์กร
- การขาดการประสานการดําเนินงานระหว่างภาคี หุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสําเร็จอย่าง
ยั่งยืน
๒.๒) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
- ขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้ใช้ประโยชน์และ
ประเทศชาติ อันเนื่องจากปัจจัยทางการเมือง
- หน่ ว ยงานผู้ จั ด ทํ า งบประมาณขาดความรั บ ผิ ด ชอบและขาดกลไกที่ พ อเพี ย งในการ
ตรวจสอบประเมินการใช้งบประมาณจํ านวนมากให้เกิดความคุ้ม ค่า จนอาจส่ งผลให้
เกิดผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได้
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๒.๓) ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
- การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน/โครงการ
- การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยัง
ภาคส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
๓) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่การวางแผนและวิเคราะห์
แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 8 ประเภท
๓.๑) หลักความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability)
แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะ จะต้องมีการ
กําหนดผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน โดยผู้รับผิดชอบจะต้องสามารถอธิบายทุกอย่าง
เกี่ยวกับโครงการได้ (answerability) และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากแผนงาน/โครงการนั้น ๆ
โดยทั่ ว ไปหลัก ความรั บ ผิ ดรั บชอบต่ อ สาธารณะเป็ นหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่สํ าคั ญ ที่สุด แผนงาน/โครงการที่
ดําเนินการโดยขาดความรับผิดรับชอบของผู้รับผิดชอบโครงการในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานแล้ว จะมี
โอกาสที่ ก ารใช้ งบประมาณแผ่ น ดิน จะไม่ สัม ฤทธิ์ ผ ล และอาจนํ า ไปสู่ก ารละเว้น การดํ า เนิ น การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลด้านอื่น ๆ ด้วย
3.2) หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation)
แผนงาน/โครงการที่ใ ช้หลั กธรรมาภิ บาลตามหลั ก การมีส่ ว นร่วมของสาธารณะ ต้ องเป็ น
แผนงาน/โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้รับรู้และร่วมตัดสินใจ โดยการมีส่วน
ร่วมอาจอยู่ในภาพแบบของการเข้าร่วมโดยตรง หรือมีส่วนร่วมโดยผ่านหน่วยงาน สถาบันหรือผู้แทนตาม
ระบอบประชาธิปไตย การจัดทําแผนงาน/โครงการโดยใช้ “หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ” หมายความว่า
จะต้องมีการสรุ ปผลข้ อคิดเห็ นที่ได้จากผู้เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการที่ ชัดเจน และนํ าข้ อคิ ดเห็ นนี้ ไป
ประกอบการวางแผนดําเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการด้วย
3.3) หลักการสนองตอบรับ (Responsiveness)
การสนองตอบรับของแผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลต้องเป็นการสนองตอบรับปัญหาของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ภายใต้กรอบเวลาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแผนที่ตกลงกัน ผู้จัดทํา
แผนงาน/โครงการในขั้นตอน “การวิเคราะห์เบื้องต้น” และ “การวางแผนโครงการ” ต้องนําปัญหาของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาร่วมพิจารณาในการจัดทําแผนงาน/โครงการ อย่างไรก็ดี การใช้ “หลักการ
สนองตอบรับ” มิได้หมายความว่าการวางแผนโครงการต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ประการ แต่เป็นการวางแผนโครงการให้สามารถสนองตอบรับปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเงื่อนไขของ
ความจําเป็น กรอบเวลา และงบประมาณที่สมเหตุสมผล โดยต้องคํานึงถึง “หลักความเสมอภาค” ด้วย
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3.4) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรมต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้
กฎระเบียบและกฎหมายเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ลําเอียง ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน แผนงาน/โครงการนั้นต้องไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อย โดยทั่วไปการบังคับใช้
กฎหมายจะสัมฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อระบบศาลมีความเป็นอิสระไม่ถูกคุกคามจากอิทธิพลใด ๆ และผู้รักษากฎหมาย
ต้องไม่มีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวง อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถตอบคําถามสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตของแผนงาน/โครงการได้อย่างครบถ้วน การยึดหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ในการวางแผนและบริหาร
โครงการจะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากโครงการ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะเพิ่ ม
ความสามารถในการคาดการณ์สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการได้ (Predictability)
3.5) หลักคุณธรรม (Virtue)
แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักคุณธรรมต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีผู้บริหาร
โครงการและทีมงานบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างสุจริตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างสุจริต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
3.6) หลักความโปร่งใส (Transparency)
แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความโปร่งใสต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีการ
นําเสนอข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงผลกระทบจากแผนงาน/โครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ
อย่างรอบด้าน ตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
แผนงาน/โครงการ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลที่ได้รับต้องพอเพียง และอยู่ในภาพแบบการ
นําเสนอที่ง่ายแก่การเข้าใจ
3.7) หลักความเสมอภาค (Equity)
แผนงาน/โครงการที่มีธรรมาภิบาลตามหลักความเสมอภาคต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่
สมาชิกของสังคมทุกคนที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับประโยชน์โดยเสมอภาค ไม่มีกลุ่มใดที่ถูกกีดกัน และกลุ่มที่
อ่อนแอหรือด้อยโอกาสต้องได้โอกาสในการปรับปรุงหรือคงไว้ซึ่งการรับประโยชน์โดยเสมอภาคตามสถานภาพ
เดิม
3.8) หลักความคุ้มค่า (Value for Money)
การคัดเลือกและวิเคราะห์แผนงาน/โครงการตามหลักความคุ้มค่า หมายถึง การพิจารณา
แผนงาน/โครงการจากวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคํานึงถึงความมีอยู่อย่างจํากัดของทรัพยากร และ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการทางเลือก จําเป็นต้องวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการจากผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน
หรือจากการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากโครงการ รวมถึงสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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4) รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจํา
4.1) รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สิน
ประเภททุนทั้งที่มีตัวตน เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และสัมปทานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาล
อุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับนําไปใช้
จัดหาทรัพย์สินประเภททุน นอกจากนี้ รายจ่ายลงทุนยังรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
หรือถูกทําลายของทรัพย์สินประเภททุน และรายจ่ายเพื่อการเพิ่มทุนทรัพย์ทางการเงินโดยผู้รับตั้งใจนําไป
ลงทุน เป็นต้น จากความหมายของรายจ่ายลงทุนดังกล่าวสามารถจําแนกรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายหลักๆ
ดังต่อไปนี้
4.1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินถาวร หมายถึง สิ่งของหรือสินค้าซึ่งมีอายุการใช้งาน
นานกว่า 1 ปี แลมีมูลค่าพอสมควร เช่น ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนรายจ่ายตั้งไว้
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินถาวรดังกล่าว เช่น ภาษีครุภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าสํารวจ
ออกแบบ และค่าสํารวจพื้นที่ เป็นต้น
อนึ่ง สําหรับรายจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินถาวรที่ดําเนินการจัดหาโดยกองทัพในกิจการที่ไม่
เกี่ยวกับการทหาร เช่น การก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนทหารหรือครอบครัวทหาร การก่อสร้างโรงเรียนทั่วไปที่
ไม่ใช่โรงเรียนเพื่อการทหาร การก่อสร้างถนน โรงพยาบาล ระบบชลประทานต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นรายจ่าย
ลงทุน ส่วนรายจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินถาวรที่เกี่ยวกับกิจการทหารโดยตรง เช่น ครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์
หรือการก่อสร้างอาคารที่ทําการหรือฐานทัพ รวมทั้งเงินราชการลับต่างๆ จัดเป็นรายจ่ายประจําทั้งสิ้น
4.1.2) รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่ง
พิจารณาได้ว่าจ่ายไปเพื่อการก่อสร้างหรือซื้อทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น ส่วนราชการที่ดําเนินการก่อสร้าง
เขื่อนหรือก่อสร้างทางเอง จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ เกิดขึ้นค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวจัดเป็นรายจ่ายลงทุน หรือในกรณีจ้างเหมาให้บริษัทเอกชนดําเนินงาน โดยส่วนราชการทําหน้าที่
ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เกิดขึ้นจัดเป็นรายจ่ายลงทุนเช่นกัน
4.1.3) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่เดิมให้สามารถยืดอายุการใช้
งาน หรือเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่มิใช่เป็นการซ่อมแซมปกติทั่วๆ ไป
4.1.4) รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้แก่รัฐวิสาหกิจ เพื่อนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินถาวร ตลอดจน
รายจ่ายของรัฐบาลที่อุดหนุนให้แก่รัฐวิสาหกิจ กรณีดําเนินการขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน หรือขาดทุนด้วย
เหตุสุดวิสัย หรือรายจ่ายโอนให้รัฐวิสาหกิจไปชําระต้นเงินกู้ที่ได้กู้ไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุน
4.1.5) รายจ่ า ยที่ รั ฐ บาลโอนให้ แ ก่ ภ าคเอกชนภายในประเทศ เช่ น คณะกรรมการหมู่
บ้านฯลฯ เพื่อนําไปใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือจัดซื้อทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หรือการบูรณะศาสนสถาน เป็นต้น
4.1.6) รายจ่ายที่รัฐ บาลโอนให้แ ก่ต่างประเทศ เพื่อนําไปใช้ ใ นการก่อสร้าง หรือจั ดซื้อ
ทรัพย์สินถาวร ตัวอย่างเช่น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหลวงพระบาง และค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานและตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว เป็นต้น
4.1.7) รายจ่ายที่รัฐบาลโอนให้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และสภาตําบล เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นนําไปใช้จ่ายเพื่อลงทุนในการก่อสร้าง หรือจัดหาทรัพย์สินถาวรต่างๆ
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4.1.8) รายจ่ายค่ามูลภัณฑ์ (Stock) ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าในกรณีฉุกเฉิน หรือเป็น
การดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
4.1.9) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินทางการเงิน เช่น การซื้อหุ้น ซึ่งตามระบบ GFS
(Government Finance Statistic) ได้จําแนกไว้ในหัวข้อ “การให้กู้ยืมหักด้วยการชําระคืน” (Lending
minus repayment) ซึ่งไม่ถือเป็นรายจ่าย แต่เพื่อให้ครอบคลุมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ในคู่มือนี้จึงได้
กําหนดรายจ่ายนี้ไว้ภายใต้รายจ่ายลงทุน
4.2) รายจ่ายประจํา (Current Expenditure) หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบ
แทนเป็นบริการหรือสิ่งของที่มิใช่ทรัพย์สินประเภททุน หรือมิใช่สินค้าและบริการที่จะนํามาใช้ผลิตสินค้าทุน
นอกจากนี้รายจ่ายประจํายังรวมถึงรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจโดย
ผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับมิได้นําเงินอุดหนุนหรือเงินโอนดังกล่าวไปใช้ในการจัดหาทรัพย์สิน
ประเภททุน หรือชดเชยความเสียหายของทรัพย์สินประเภททุน หรือเป็นการเพิ่มมูล ค่าทุนทรั พย์สินทาง
การเงิน จากความหมายของรายจ่ายประจําดังกล่าวสามารถจําแนกจากรายจ่ายประจําเป็นรายจ่ายหลักๆ
ดังต่อไปนี้
4.2.1) รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที่ให้แก่ข้าราชการทุกประเภท (พลเรือน
ทหาร ตําราจ และตุลาการ) รวมทั้งลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ เพื่อตอบแทนการ
ปฎิบัติงานให้ราชการ พร้อมทั้งส่วนควบของเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินประจําตําแหน่ง ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
4.2.2) รายจ่ายซึ่งเป็นเงินสมบท ที่รัฐบาลจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (เฉพาะรัฐวิจสาหกิจที่ถือเป็นหน่วยงานรัฐบาล เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ฯลฯ) ซึ่งได้ แก่ เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ (กบข) เงินสมทบของ
ลูกจ้างประจํา และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกจําแนกเป็นหน่วยงานรัฐบาล
ดังกล่าว
4.2.3) รายจ่ายเพื่อจัดซื้อบริการหรือสิ่งของซึ่งเป็นสินค้าสิ้นเปลือง เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยและวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ําหรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี
4.2.4) รายจ่ายเพื่อจัดซื้อบริการหรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจํา เช่น ค่า
เช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคารสํานักงาน เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
เงินราชการลับ ค่าใช้จ่ายการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ ค่าชดเชยภาษีอากรให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ค่า
สาธารณูปโภคค้างจ่าย ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินถาวรต่างๆ เป็นต้น

4.๓ คําอธิบายชุดคําถามสําหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
4.3.1 คําถามชุด ก ขั้นตอนการริเริ่มโครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น
1) หลักการและจุดประสงค์ของคําถาม
คําถามชุด ก เป็นการตรวจสอบว่า ในขั้นตอนการริเริ่มและวิเคราะห์โครงการในเบื้องต้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการดําเนินการในการกําหนดภาพแบบของโครงการ อย่างมีธรรมาภิบาลใน
ประเด็นต่างๆ หรือไม่ และอย่างไร
ขั้นตอนการริเริ่มโครงการเป็นขั้นตอนที่ควรให้ความสําคัญมากที่สุดในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนและบริหารโครงการ หากมีการดําเนินการ
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ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ และอาจส่งผลให้การวางแผนและ
บริ ห ารโครงการในขั้ น ตอนต่ อ ไปไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมายของโครงการ ทํ า ให้ ก ารใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หากหน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณมีการใช้ธรรมาภิบาลตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ
โอกาสที่โครงการนั้นจะเกิดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ย่อมมีไม่มาก เช่น หากหน่วยงานผู้จัดทําคํา
ของบประมาณมีการใช้ธรรมาภิบาลด้าน “หลักการสนองตอบรับ” โดยมีการศึกษาปัญหาและกําหนด
เป้ า หมายในการแก้ ปั ญ หาของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตั้ ง แต่ ต้ น โอกาสที่ โ ครงการนั้ น จะเกิ ด ความเสี่ ย งด้ า น
negotiation risk หากโครงการนั้นได้รับอนุมัติงบประมาณย่อมมีไม่มาก หน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณที่
ใช้ธรรมาภิบาลด้าน “หลักการสนองตอบรับ” ย่อมได้คะแนนจากกิจกรรมนี้
เพื่อให้สามารถตอบข้อคําถามชุด ก ได้ หน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณควรมีเอกสารหรือ
รายงานการสํารวจโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Report) และรายงานการศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น (Pre-feasibility Study) เพื่อยืนยันว่าได้มีการดําเนินโครงการตามหลักธรรมาภิบาล
1.1) การสํารวจหรือการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Report)
ในการสํารวจความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลจากเอกสารที่
มี ผู้ ศึ ก ษาไว้ แ ล้ ว หรื อ สอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ที่ ห น่ ว ยงานจะได้ มี ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ตอบใน
แบบสอบถามที่จัดทําขึ้น การสํารวจในขั้นตอนนี้ ต้องมีคําตอบในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ต้องทราบว่าทําไมจึงต้องการทําโครงการนี้
แนวทางการตอบคําถามนี้ คือ การพิจารณาว่าโครงการมีที่มาอย่างไร เช่นโครงการอาจมา
จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน มาจากความต้องการของหน่วยงานในการแก้ปัญหาหรือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน
เพื่อให้ขั้นตอนนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานต้องมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการใช้
หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
โครงการ ภาพแบบการมีส่วนร่วม อาจแสดงในภาพของรายงานการสํารวจความคิดเห็น รายงานการประชุม
ปรึกษาหารือ โครงการที่หน่วยงานริเริ่มขึ้นโดยขาดการสํารวจความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นการริเริ่ม
โครงการที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การสร้างถนนที่ไม่ได้สํารวจความต้องการในการใช้ถนนเส้นนั้น
ในบางกรณี การใช้ “หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ” ประการเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะ
ยืนยันว่า หน่วยงานได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการริเริ่มโครงการ จําเป็นต้องแสดงเพิ่มเติมว่าที่มาของโครงการ
นี้มีความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้รับทราบว่าการริเริ่มที่จะทําโครงการนี้มีที่มาอย่างไร
ในกรณีที่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนใจต้องการทราบข้อมูล จะเข้าถึงข้อมูลในช่องทางใดได้บ้าง
เช่น จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยงาน ฯลฯ นอกจากนั้นยังต้องมีเอกสารยืนยัน
ว่าโครงการนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เสมอภาค
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(2) กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีที่มาอย่างไร
ในขั้นตอนของการสํ ารวจเบื้ องต้ นว่า ควรจะดําเนินโครงการนี้อย่างไร หน่วยงานต้ องมี
เอกสารยืนยันว่า ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับฟังและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทํา
กรอบแนวคิด เหตุผลและความจําเป็นของโครงการ การเปิดโอกาสให้แสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่นําข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทํากรอบแนวคิด โครงการนั้น ย่อมมีกรอบแนวคิดที่ไม่สอดคล้องกับปัญหา
และ/หรือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มเป้าหมาย
1.2) การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ (Pre-feasibility Study)
หน่วยงานที่มาถึงขั้นการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน ย่อมหมายความว่าโครงการ มีความ
เหมาะสมและน่าที่จะทํา ถ้าจะให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล หน่วยงานควรศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการสามารถดําเนินการได้ หรือควรดําเนินการอย่างไรจึง
จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาเบื้องต้น เป้าหมายของการศึกษาเพียงต้องการทราบว่า
ควรศึกษารายละเอียดต่อไปหรือควรยกเลิกโครงการ
การศึกษาลักษณะนี้ เป็นการศึกษาถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าของโครงการในภาพรวม
เน้นเรื่องความต้ องการเชิงปริ มาณ ผลลั พธ์ข องโครงการ การนํา ผลผลิ ตไปใช้ ประโยชน์แ ละการศึก ษา
เปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ ความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบทางเลือกในการสร้าง
ผลผลิตหลายทางเลือก และข้อจํากัดต่างๆ
การศึก ษาส่ว นนี้ เป็ น การลดความเสี่ย งที่จะประสบความล้ ม เหลวอัน เนื่อ งมาจากปั ญ หา
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยประหยัดเวลางบประมาณที่จะต้องทําการศึกษาโครงการโดย
ละเอียด ช่วยให้การตัดสินใจโดยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
องค์ประกอบของการสํารวจหรือการศึกษาโครงการเบื้องต้น
- เรื่องเดิมและความเป็นมาของโครงการ
- ลักษณะทั่วไปของพื้นที่โครงการ เพื่อให้ทราบข้อมูลทั่วไปของพื้นที่โครงการ
- พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
- การสํารวจเบื้องต้นด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
- บทสรุปและข้อเสนอแนะเบื้องต้นเพื่อจะพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อมูลที่ได้จากรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้นจะเป็นข้อมูลประกอบที่สําคัญสําหรับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนการริเริ่มโครงการและวิเคราะห์เบื้องต้น
2) ประเด็นการพิจารณาข้อคําถามและแนวทางดําเนินการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่า การริเริ่มโครงการนี้
ได้มีการดําเนินการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลใน 2 ประเด็นหลักสําคัญ คือ
ประเด็นที่ 1 พิจารณาที่มาของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
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ประเด็นที่ 1 พิจารณาที่มาของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการ
1) การพิจารณาที่มาและความสําคัญของโครงการ หมายถึง การพิจารณาจุดเริ่มต้นของ
โครงการว่ามีที่มาอย่างไร และความสําคัญเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาอะไร หรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร โดย
ความจําเป็นและ/หรือความต้องการของแต่ละโครงการอาจจะมีที่มาและรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น
(1) ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
(2) ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดําเนินภารกิจโดยหน่วยงานราชการ
(3) เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมาย จากทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
(4) เป็นไปตามนโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสามารถระบุความสําคัญ ความจําเป็น และความ
เร่งด่วนในการดําเนินโครงการให้ได้อย่างถูกต้อง
2) รายละเอียดการตอบแบบสอบถามในส่วนนี้อาจใช้แบบฟอร์ม ก-1 ในส่วนที่ 4 ของคู่มือนี้
เป็นแนวทางการหาข้อมูลและตอบแบบสอบถามในส่วนนี้
คําถามหลัก ก-๑ โครงการนี้จัดทําขึ้นเพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปัญหาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าระบุคําตอบว่า “ใช่” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
คําถามย่อย
ก-๑.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ................................................................
ก-๑.๒ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ.......................................
ก-๑.๓ สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย .........................................
ก-๑.๔ ระบุวิธีการเพื่อให้กลุม่ เป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเอกสารยืนยันว่ามี
กิจกรรมจริง................................
ก-๑.๕ มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มไิ ด้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
คําอธิบายแนวทางการดําเนินการ
ก) ระบุปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความสอดคล้อง
และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
ข) ระบุกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของโครงการให้ชัดเจน
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Target Group) หมายถึงกลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์จากผลผลิตโครงการ และ
- ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
ค) สรุปปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
ง) ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการ
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนที่จะได้รับผลทั้งด้านดีและด้านเสียจากการดําเนินโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
โครงการ ผลที่ได้รับ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจะสามารถวางแผนการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อจํากัดต่างๆ ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความถูกต้อง
เป็นธรรม และโปร่งใส สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นในการกําหนดโครงการ
สามารถดําเนินการได้หลายภาพแบบและแบ่งออกได้เป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่
- การรับฟังความเห็นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
- การให้มีตัวแทนของ ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการ
- การให้ออกเสียงประชามติ
- การให้ประชาชนเป็นผู้ดําเนินโครงการเอง
และนําเสนอกิจกรรมที่ระบุให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมแสดง
เอกสารหลักฐานประกอบว่ากิจกรรมนั้นมีอยู่จริง
จ) ระบุกลุ่มหมายที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ ให้ครบถ้วน
ประเด็นที่ ๒ พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
หลักการ
การวิเคราะห์ ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในประเด็ นนี้ เพื่ อตรวจสอบว่าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการสํารวจศักยภาพและความพร้อมของโครงการก่อนที่จะจัดทําคําของบประมาณ
หรือไม่ และได้มีการนําผลสํารวจมาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดวิธีการและภาพแบบในการดําเนินงานหรือไม่
และอย่างไร การกําหนดวิธีการและภาพแบบเพื่อให้โครงการสําเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลหรือไม่
คื อ การกํ า หนดวิ ธี ก ารและภาพแบบได้ พิ จ ารณาถึ ง ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ของโครงการ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบถึ ง
ผลกระทบต่อส่วนรวมของประเทศ โดยคํานึงถึงผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ย เป็ นหลั ก มี ความพยายามในการลด
ผลกระทบทั้งที่คาดถึงและคาดไม่ถึงโดยใช้ หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณะ การดําเนินการมีการใช้หลัก
คุณธรรมและหลักความโปร่งใสเป็นแนวทางการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากข้อจํากัดทางกฎหมาย
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
คําถามหลักที่ ก-๒ มีรายงานการทบทวนที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้รบั ผิดชอบโครงการหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ

( ) มี

( ) ไม่มี

ถ้าระบุว่า “มี” หรือ “มีบางส่วน” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
คําถามย่อย
ก-๒.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร
ก-๒.๒ ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น กรณีที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
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ก-๒.๓ ระบุประสบการณ์ทผี่ ู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ในขั้นตอนนี้ผู้จัดทําคําของบประมาณควรต้องมีรายงานการสํารวจเบื้องต้น/เอกสารประกอบที่แสดงถึง
ศักยภาพและความพร้อมที่จะดําเนินโครงการ จึงจะตอบคําถามข้อนี้ได้ ซึง่ อาจพิจารณาศักยภาพและความพร้อม
ของโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มประกอบการวิเคราะห์ (ฟอร์มที่ ก-๕) ซึ่งแสดงในส่วนที่ ๔ ของคู่มือเป็นแนวทางใน
การจัดทําเอกสารแนบประกอบ
การพิจารณาคัดเลือกหรือดําเนินโครงการใด ๆ เป็นการดําเนินการภายใต้ทรัพยากรและปัจจัยที่มีอยู่
อย่างจํากัด ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีกระบวนการพิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากร และปัจจัย
สําคัญที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและความเพียงพอหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจาก
ปัจจัย ดังต่อไปนี้
๑) บุคลากรและทีมงาน
๑.๑) บุคลากร
- มีทักษะที่ต้องการสําหรับการดําเนินโครงการในแต่ละตําแหน่ง
- มีความตั้งใจและความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ
- มีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทํางานประกอบวิชาชีพของตน
- ควรมีการร่วมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและข้อกําหนดในการจ้างงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม
๑.๒) ทีมงาน
- บุคลากรในทีมมีเป้าหมายเดียวกันและมีความมุ่งมั่นต่อผลสําเร็จ
- มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กนั ภายในทีมอย่างชัดเจนและเป็นธรรม
- มีวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ (Communication and Interaction) ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
- มีการจัดสรรทรัพยากรให้กับทีมงานอย่างเหมาะสม
๒) การบริหารจัดการ ประเด็นคําถามสําคัญ ได้แก่
- โครงการได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนในระดับนโยบายหรือไม่
- มีการวางแผนและควบคุมการดําเนินโครงการในระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร เช่น ระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ระดับการดําเนินโครงการ และระดับการปฏิบัติการ มีครบถ้วนหรือไม่
- มีการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในการประสานงานเพื่อการส่งต่องาน และประสานงาน
เพื่อการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนข้อมูลของการดําเนินงานในภาพแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หรือไม่
อย่างไร
- มีการพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร
- มีแผนการดําเนินการที่มีความเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไร
๓) วัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ประเด็นคําถามในการพิจารณา ได้แก่
- เครื่องมือและอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการสามารถหาได้ยาก/ง่ายเพียงไร พอเพียงหรือไม่
- ต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ หากมีต้องนําเข้าในปริมาณทีม่ ากน้อยเพียงใด และจะต้องใช้ระยะเวลา
สําหรับกระบวนการจัดหามากน้อยเพียงใด
- ความพร้อมของบุคลากรผู้ใช้งาน/ควบคุมการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์เหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด
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๔) แหล่งเงินทุนสําหรับการดําเนินโครงการ ประเด็นคําถามสําคัญ ได้แก่
- แหล่งเงินทุน/รายได้มาจากที่ใด
- แหล่งเงินทุน/รายได้เหล่านั้นมีความยั่งยืนและสม่ําเสมอหรือไม่ เพียงใด
- ต้นทุนทางการเงินของแต่ละแหล่งเงินทุนเป็นเท่าใด
- แหล่งเงินทุนแต่ละแหล่ง มีข้อจํากัด/เงื่อนไขหรือไม่ อย่างไร
- การระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการมีผลกระทบต่อข้อจํากัดทางการเงิน การคลังของประเทศหรือไม่ อย่างไร
๕) มวลชนสัมพันธ์ ประเด็นคําถามสําคัญในการพิจารณาด้านมวลชนสัมพันธ์ ได้แก่
- มีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปริมาณและประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
- มีการทดลองดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการนําร่องเพื่อประเมินการยอมรับของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
- มีหน่วยงานอื่นที่ดําเนินโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่ หากมี ได้ทําการศึกษา
โครงการนั้น ๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนหรือไม่ อย่างไร
- มีการประเมินภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร
ผลการพิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องนั้นจะถูก
นําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินการ และหากพบว่า ปัจจัยด้านใดยังขาดความพร้อมในการ
ดําเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการก็จะสามารถนําไปเป็นประเด็นในการปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งจะ
ทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
จากรายงานทบทวนศักยภาพและความพร้อมของการดําเนินโครงการดังกล่าวนั้น ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการสรุปรายละเอียดเพื่อนําเสนอในข้อคําถามย่อยตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก) ให้รายงานที่แสดงศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
ข) ให้ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น และกรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
ค) ระบุประสบการณ์ที่หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการที่มีลักษณะเดียวกับโครงการกําลังวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เช่น มีวัตถุประสงค์ มีกลุม่ เป้าหมาย มีวิธีการดําเนินการ หรือมีผลผลิตจาก
โครงการในลักษณะเดียวกัน พร้อมให้รายละเอียดของโครงการโดยย่อประกอบ กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์
มาก่อน ให้ระบุว่าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
4.3.๒ คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
๑) หลักการและจุดประสงค์ของคําถาม
คําถามชุด ข เป็นการตรวจสอบว่าการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดของโครงการ ได้มี
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาลในประเด็นต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ควรมาจากรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การศึกษาต้องครอบคลุมด้านความคุ้มค่าในเชิงปริมาณของโครงการในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อย่างละเอียด
การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ (Project Planning Phase) คือ การกําหนด
รายละเอียดแผนการดําเนินโครงการ โดยครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ความ
พร้อมในการดําเนินโครงการ เทคโนโลยี และความเสี่ยงของโครงการ
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การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนรายละเอี ย ดของโครงการจํ า เป็ น ต้อ งพิ จ ารณาปั จจั ย ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามลําดับ เพื่อให้การพิจารณาและวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างครบถ้วน รอบคอบ เที่ยงตรง
และที่ สํ า คั ญ การพิ จ ารณาจะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความสมเหตุ ส มผลเป็ น สํ า คั ญ โดยการดํ า เนิ น การ
ประกอบด้วย ๑๐ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
(๑) พิจารณาขอบเขตของโครงการ หมายถึง การพิจารณารายละเอียดที่แสดงถึงอาณาเขต
เชิงปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตโครงการ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งมิติของพื้นที่ตั้งโครงการ
และมิติพื้นที่ให้บริการ
(๒) วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต /ผลลัพธ์/และหรือ ผลกระทบของโครงการ
และประโยชน์ต่อสาธารณชน หมายถึง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลผลิตโครงการไปสู่ผลประโยชน์ที่
ได้รับจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความ
มั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิต ทั้งในมิติเชิงบวกและลบ
(๓) พิจารณา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
หมายถึง การพิจารณา/ตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการในมิติของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรโครงการ เพื่อให้สามารถริเริ่ม
วางแผน ดําเนินการ และใช้ประโยชน์โครงการได้ถูกต้องตามกําหนด และกฎหมายที่บัญญัติไว้
(๔) วิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าของโครงการ ความน่าเชื่อถือของสมมติฐาน และ
ผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ หมายถึง การวิเคราะห์และทบทวนผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ
ตามลักษณะของแต่ละโครงการ ตลอดจนพิจารณา/ประเมินความน่าเชื่อถือ และความสมเหตุสมผลของข้อ
สมมติฐาน ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์ของโครงการในเชิง
เศรษฐกิจอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนําไปเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการ
ตัดสินถึงความเหมาะสม ในการลงทุนดําเนินโครงการในอนาคต
(๕) ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายถึง
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และคัดเลือกเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของแต่ละ
กิจกรรมและแต่ละโครงการ โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลักและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ คือ
ต้นทุน การใช้งาน และประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาให้คะแนนและถ่วงน้ําหนักของแต่ละปัจจัยอันจะนําไปสู่การ
คัดเลือกทางเลือก/เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป
(๖) วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิต หมายถึง การวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่กําหนด โดยกระบวนการดําเนินงานจะ
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมหลั ก และกิ จ กรรมย่ อ ย ซึ่ ง ระบุ ร ะยะเวลาดํ า เนิน การ งบประมาณ และลํ า ดั บ การ
ดําเนินงาน (ก่อน/หลัง) ของกิจกรรมอย่างชัดเจน
(7) วิเ คราะห์ ร ายละเอียด ศักยภาพ และข้อจํา กัดของพื้ น ที่ หมายถึง การวิ เคราะห์
คุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้ทราบ
ถึงรายละเอียด ศักยภาพ โอกาส และความเหมาะสม และข้อจํากัดที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ในมิติต่างๆ ทั้ง
ในเชิ งกายภาพ เศรษฐกิจ สั ง คม ชี ว ภาพ ระบบนิเ วศน์ สิ่ งแวดล้ อม และการเมื อ งการปกครอง รวมทั้ ง
รายละเอียดของผลกระทบต่อการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจและดําเนินโครงการในอนาคต
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(8) วิ เ คราะห์ แ ผนและความพร้ อ มในการใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลประมาณราคาและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินกิจกรรม หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรตามแผนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า แผนการใช้ทรัพยากร
ของโครงการมีความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งประมาณราคาและความพร้อม
ใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลาของแผนงานด้วย
(9) วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ยงของการดํา เนิ น งานและแผนการแก้ ไขปัญ หาที่ อ าจเกิ ดขึ้ น
หมายถึง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนที่แฝงอยู่ในโครงการตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจน
โครงการแล้วเสร็ จ ซึ่งความไม่แน่ นอนดั งกล่าวถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่ งผลต่อความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ดังนั้น นอกจากจะเป็นการวิเคราะห์และระบุความไม่แน่นอนในโครงการแล้ว จะต้องวิเคราะห์และ
กําหนดแผนการเฝ้าติดตาม และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย
(10) วิเคราะห์ต้นทุน และทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ใช้ผลผลิต และกิจกรรม
ในลักษณะเดียวกัน หมายถึง การวิเคราะห์มูลค่าของทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปฏิ บั ติ ก ารและบํ า รุ ง รั ก ษาตลอดการดํ า เนิ น โครงการ โดยจะต้ อ งประเมิ น และ
เปรียบเทียบวิเคราะห์ต้นทุนทั้งในภาพรวม และในรายละเอียดเพื่อให้การพิจารณาต้นทุนมีความครบถ้วน
ถูกต้อง และก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณมากยิ่งขึ้น
๒) ประเด็นการพิจารณาข้อคําถามและแนวทางการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีการ
วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการที่มีการดําเนินการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลใน 3 ประเด็น
หลักสําคัญ คือ
ประเด็นที่ ๓ การพิจารณาขอบเขตของโครงการ
ประเด็นที่ ๔ การวิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินโครงการ
ประเด็นที่ ๕ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
ข้อควรพิจารณา
ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนการวิเคราะห์และ
วางแผนรายละเอียดโครงการต้องมาจากการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่มีการศึกษา
ความคุ้ม ค่ า เปรี ย บเที ย บต้ น ทุ นและผลตอบแทนที่ ค าดว่ า จะได้รั บ ของโครงการในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อย่างละเอียด
ประเด็นที่ ๓ การพิจารณาขอบเขตของโครงการ
หลักการ
หน่วยงานผู้รับผิ ดชอบโครงการจะต้องสามารถระบุขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนและ
สมเหตุสมผลกับปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพของการดําเนินงานของหน่วยงาน ความ
เชื่อมต่อและการบูรณาการโครงการกับโครงการอื่น ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน
และการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นหลักสําคัญ ได้แก่
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๑) มีการกําหนดขอบเขตโครงการที่ชัดเจน ขอบเขตโครงการ ควรมีรายละเอียดที่แสดงถึง
อาณาเขตเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโครงการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ พื้นที่ตั้งโครงการ และ
พื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ก) มิติเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หมายถึง การพิจารณารายละเอียดที่แสดง
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เช่น การให้บริการผู้โดยสารได้ 1 ล้านคนต่อวัน การบําบัดน้ําเสียจํานวน
525,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นต้น
ข) มิติเชิงพื้นที่ตั้งโครงการ หมายถึง การพิจารณารายละเอียดที่แสดงอาณาเขตของพื้น
ที่ตั้งของโครงการ ซึ่งความชัดเจนของพื้นที่ตั้งโครงการมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับโครงการที่มีการลงทุนเพื่อ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับคนจนผู้ลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด
นครพนม โครงการจัดการน้ําเสียจังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมพื้นที่ 129 ตารางกิโลเมตร ฯลฯ
ค) มิติเชิงพื้นที่ให้บริการ หมายถึง การพิจารณารายละเอียดที่แสดงขอบเขตของพื้นที่การ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะมีความสําคัญอย่างมากในกรณีเป็นโครงการเพื่อให้บริการซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการ
อาจจะไม่ใช่พื้นที่การให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายก็ได้
๒) มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือ
รับทราบขอบเขตการดําเนินงานโครงการ ให้มีการระบุภาพแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วน
ได้เสียในการกําหนดขอบเขตของโครงการ และมีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนด้ส่วนเสียมา
กําหนดขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน
คําถามหลักที่ ข-๑ โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “มี” โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
คําถามย่อย
ข-๑.๑ ผลผลิตของโครงการ คือ ......................................
ข-๑.๒ ผลลัพธ์ของโครงการ คือ .....................................
ข-๑.๓ ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) มีการกําหนดขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน โครงสร้างผลผลิตเป็นส่วนสําคัญของระบบงบประมาณ
แบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง สามารถแสดงให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic
Alignment) และความเหมาะสมของผลผลิต โดยทําการตรวจสอบและวิเคราะห์กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
และ/หรือ ผลกระทบของโครงการ
โครงสร้างผลผลิตจะต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในแต่ละโครงการ กล่าวคือ กิจกรรม
ของโครงการต้องนําไปสู่ผลผลิต ผลผลิตนําไปสู่ผลลัพธ์ และผลลัพธ์นําไปสู่ผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ต้องมั่นใจ
ได้ว่าผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้น สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐ ส่วนราชการ
และหน่วยงาน
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๑) การวิเคราะห์ผลผลิตโครงการ มีหลักการสําคัญดังนี้
- ผลผลิตโครงการต้องอยู่ภายในขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- ผลผลิตโครงการควรมีลักษณะเป็นภาพธรรม เฉพาะเจาะจง วัดได้ เป็นไปได้ มีช่วงเวลา
ที่ชัดเจน
- ผลผลิ ต โครงการสอดคล้ อ งกั บ ผลผลิ ต ของส่ ว นราชการ (ผลผลิ ต ตามเอกสาร
งบประมาณ)
- ผลผลิตโครงการนําไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
- ตั ว ชี้ วั ด ของผลผลิ ต โครงการต้ อ งมี ค วามชั ด เจนและควรวั ด ผลได้ ทั น ที เ มื่ อ เสร็ จ สิ้ น
โครงการ
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจนในการนําส่งผลผลิต
๒) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการทั้งใน
เชิงบวกและลบในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยมีหลักการสําคัญ
ดังนี้
- ผลลัพธ์ของโครงการควรมีความชัดเจน
- ผลลัพธ์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
- ผลลัพธ์ของโครงการนําไปสู่ผลกระทบที่คาดหวังไว้
- ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ ควรวัดผลได้ทันทีจากการใช้ประโยชน์จากโครงการ
- มีผู้รับผิดชอบต่อความสําเร็จของผลลัพธ์ของโครงการ
- ระบุแนวทางการจัดการ/แก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลลัพธ์เชิงลบของโครงการให้ชัดเจน
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบ หมายถึง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลกระทบที่ได้รับจากโครงการทั้ง
ในเชิงบวกและลบ ในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยมีเกณฑ์
สําคัญ ดังนี้
- ผลกระทบของโครงการควรมีความชัดเจน
- ผลกระทบโครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดผลกระทบที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นภาพธรรม
- มีผู้รับผิดชอบต่อความสําเร็จของผลกระทบที่คาดหวังไว้
- ระบุแนวทางการจัดการ/แก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการให้ชัดเจน
ข) เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตของโครงการ โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น การยอมรับ หรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ
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คําถามหลักที่ ข-๒ มีการนําข้อมูลจากกลุม่ เป้าหมายและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมากําหนดขอบเขตของ
โครงการหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการต่อไปนี้
คําถามย่อย
ข-๒.๑ สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการยอมรับของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบายแนวทางการดําเนินงาน
ก) ให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสะท้อนถึงผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับกลุ่มต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ทั้งนี้ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
เหล่านั้นไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถนํามาใช้ในการกําหนดขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน
ข) หน่วยงานต้องแสดงให้เห็นว่า ได้นําข้อคิดเห็นด้านความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการมาประกอบด้วย เช่น การใช้รายงานการประชุมประกอบหลักฐาน
หรือเอกสารรายงานการเข้าร่วมประชุม และการตกลงมติร่วมกันในการกําหนดขอบเขตของโครงการ
คําถามหลักที่ ข-๓ ได้มกี ารนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผูเ้ กี่ยวข้องหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
คําถามย่อย
ข-๓.๑ ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการ ผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) มีการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการอย่างชัดเจน
ข) มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่จะได้เป็นผู้ใช้ประโยชน์และได้รับผลกระทบจากโครงการ
ค) มีการประเมินผลประโยชน์จากผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบที่เกิดจาก
การดําเนินโครงการในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบของโครงการ
ง) มีการเปิดเผยข้อมูลปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการอย่าง
ทั่วถึง โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ และระบุภาพแบบการ
เปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจน
จ) มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ได้
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คําถามหลักที่ ข-4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “มี” โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต้
คําถามย่อย
ข-๔.๑ ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ข-๔.๒ ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร
ข-๔.๓ ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร
ข-๔.๔ ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงลบ
นั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
คําอธิบายแนวทางการดําเนินงาน
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักคุณธรรมในเชิงผลประโยชน์ต่อสังคม
ส่วน
รวมต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสมตามหลักคุณธรรม คือ มีความเที่ยงธรรมและความเสมอภาคใน
การดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นต่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและ/หรือ
เอื้ออํานวยต่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากความเสี่ยงทางการเมือง และลด
โอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ การดําเนินการต้องครอบคลุม
ก) ระบุกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วน รวมทั้งผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบ
จากการดําเนินโครงการ
ข) ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
ค) ประมาณภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
ง) กําหนดแนวทางในการชดเชยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
จ) จัดหาแนวทางในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบถึงผลกระทบเชิงลบ
และนําเสนอข้อมูลการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลกระทบนั้น
ประเด็นที่ ๔ การวิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการดําเนินโครงการ
หลักการ
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น โครงการ การวิ เ คราะห์ ท รั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ รวมถึ ง
กระบวนการนําส่งผลผลิตไว้อย่างละเอียด จะสะท้อนหลักความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะในการบริหาร
โครงการ โดยหากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวางแผนเพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จะสะท้อนความคุ้มค่าในการบริหารโครงการต่อไป รวมถึงกระบวนการ
นําส่งผลผลิตเข้าสู่งานประจํา อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ปฏิบัติงานประจําเดิมอยู่ก่อน
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น และจะส่งผลให้
กระบวนการนําส่งเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
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คําถามที่ ข-๕ มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการสิน้ สุดแล้ว
หรือไม่
ระบุคําตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
คําถามย่อย
ข-๕.๑ ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) เมื่อโครงการมีการดําเนินการจนสิ้นสุดโครงการแล้ว หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้มีการกําหนดองค์กร/
หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารงานผลผลิตของโครงการเป็นงานประจําต่อเนื่อง ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการแล้ว ให้ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้องค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการอาจเป็นได้ทั้ง
หน่วยงานภายนอก หน่ วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้ นใหม่ เช่น หน่ วยงานบํารุงรั กษา
หน่วยงานอนุรักษ์ เป็นต้น
ข) หากมีการกําหนดองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารงานผลผลิตของโครงการเป็นงานประจําเมื่อ
โครงการดําเนินการสิ้นสุดแล้ว ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ทตี่ ้องรับผิดชอบบริหารงานประจําเมื่อโครงการสิ้นสุด
แล้วได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมการนําส่งผลผลิตของโครงการ
เพื่อเป็นงานประจําต่อเนื่องต่อไป และแสดงถึงการนําข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ มา
ประกอบการวางแผนเพื่อนําส่งผลผลิตเข้าสู่กระบวนงานประจําต่อไปได้
ประเด็นที่ ๕ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
หลักการ
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ควรมาจากรายงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งรายละเอียดศึกษาได้จากคู่มือการจัดทําคําของบประมาณ สํานักงบประมาณ
(๒๕๔๙)
ที่ผ่านมาในคําถามชุด ก หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการ (๑) ระบุและจําแนก
ประเภทของต้นทุนและผลที่คาดว่าจะได้รับ (๒) วิเคราะห์ความคุ้มค่าโดยการเปรียบเทียบมูลค่าของต้นทุน
และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง (๓) วิเคราะห์ความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบมูลค่าของต้นทุนและผลที่คาดว่าจะ
ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ในขั้นตอนดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นในมิติของการ
ริเริ่ ม โครงการเท่ า นั้ น มิ ใ ช่ ก ารวิ เ คราะห์ใ นมิ ติข องรายละเอี ย ดโครงการ ดั งนั้ นในขั้ นตอนนี้ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบโครงการจึ งจําเป็ นต้องวิเคราะห์ใ นรายละเอี ยดอีกครั้ งหนึ่ ง เพื่ อตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
ตลอดจนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสมมติฐานและผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าผล
การวิเคราะห์ความถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ได้แก่
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๑) วิเคราะห์มูลค่าของต้นทุนและผลที่คาดว่าจะได้รบั ในส่วนทีส่ ามารถหาค่าเชิงปริมาณได้
๒) มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโดยการเปรียบเทียบกับมูลค่าของต้นทุนและผลที่คาดว่าจะได้รับ
ภายหลั ง ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาหามู ล ค่ า องค์ ป ระกอบของผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ และต้ น ทุ น ต่ า ง ๆ
ครบถ้ ว นแล้ ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจํ า เป็ น ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ของโครงการ ซึ่ ง หมายถึ ง การ
เปรียบเทียบมูลค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับว่า สูงกว่า เท่ากับ หรือต่ํากว่า มูลค่าของต้นทุน และแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด โดยทั่วไป การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจะใช้วิธีการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบัน (present value)
ของต้นทุน ณ วันที่ลงทุน กับผลที่คาดว่าจะได้รับตามมูลค่า ณ วันที่มีการลงทุนด้วย โดยการเปรียบเทียบ
ดังกล่าว อาศัยตัวชี้วัดความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้
(๑) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) หมายถึง ผลต่างระหว่างผลที่คาดว่าจะได้รับ
กับค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันตลอดอายุโครงการ ณ อัตราคิดลด (discount rate) เช่น ที่ร้อยละ ๑๒
ต่อปี ถ้าโครงการลงทุนมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ แสดงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมใน
การลงทุน กล่าวคือ เมื่อลงทุนไปแล้วมีผลที่คาดว่าจะได้รับมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายตลอดอายุของโครงการ
(๒) อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลที่คาดว่าจะได้รับต่อค่าใช้จ่าย (Return Ratio)
หมายถึง อัตราส่วนของผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันต่อมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายโครงการ ณ
อัตราคิดลดที่ร้อยละ ๑๒ ต่อปี ถ้าโครงการลงทุนมีอัตราส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับต่อค่าใช้จ่ายมากกว่าหนึ่ง
แสดงว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสมในการลงทุน
(๓) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ (Economic Rate of Return)
หมายถึง ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนหรืออัตราคิดลด ที่ทําให้มูลค่าปัจจุบันของผลที่คาดว่าจะได้รับ และมูลค่า
ปัจจุบันของค่าใช้จ่ายเท่ากันพอดี ถ้ากําหนดค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ ๑๒ ต่อปี ดังนั้น ถ้า
โครงการมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการมากกว่า ร้อยละ ๑๒ ต่อปี แสดงว่าโครงการนั้นมีความ
เหมาะสมในการลงทุน
๓) การตั้งสมมติฐาน
ในกระบวนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการจะต้องมีการตั้งสมมติฐาน (Assumption)
ของการวิเคราะห์มากมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์จะถูกต้องแม่นยําหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลของการ
ตั้งสมมติฐานนั้นด้วย ดังนั้น การตั้งสมมติฐานไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลให้การวิเคราะห์ไม่ถูกต้องแม่นยํา การ
ตั้งสมมติฐานในแง่ดีเกินไป จะทําให้ความคุ้มค่าของการลงทุนสูง ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีความคุ้มค่าในระดับ
นั้น ในทางกลับกัน หากตั้งสมมติฐานในแง่ร้ายจนเกินไป อาจทําให้โครงการที่ควรจะมีความคุ้มค่าในการลงทุน
กลับไม่มีความคุ้มค่าจากการวิเคราะห์ไป ด้วยเหตุนี้ แม้จะได้ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการแล้ว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องทําการตรวจสอบ/ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสมมติฐานเหล่านั้นอีกครั้ง
หนึ่งด้วย เพื่อให้ผลการวิเคราะห์เกิดความถูกต้องและเที่ยงตรง ประกอบการตัดสินใจดําเนินโครงการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
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คําถามที่ ข-๖ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
คําตอบย่อย
ข-๖.๑ ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ทั้งในภาพของตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
* กรณีโครงการด้านอื่น
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข-๖.๒ ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดําเนินโครงการนี้
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
สําหรับกรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ ให้ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการ
นี้ในภาพของตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ของโครงการ และสามารถเปรียบเทียบ
กับต้นทุนของโครงการ เพื่อแสดงถึงความคุ้มค่าของโครงการได้
กรณีที่ เป็ น โครงการลั ก ษณะอื่ นๆ ที่ไ ม่ส ามารถระบุ ผ ลประโยชน์ ที่เป็ น ภาพธรรมได้ ให้ร ะบุ
ผลประโยชน์และต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถ
ระบุเป็นรายละเอียดเชิงพรรณนาได้ ชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4.3.๓ คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
๑) จุดประสงค์ของคําถาม
คําถามชุด ค เป็นคําถามเพื่อวิเคราะห์ความมีธรรมาภิบาลในขั้นตอนการจัดลําดับและจัดสรร
งบประมาณโครงการ เพื่อให้ได้คําตอบที่ครบถ้วน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนนี้ควรเป็นผู้จัดลําดับโครงการระดับ
กรม เป็นข้อคําถามที่ต้องการสะท้อนว่าการจัดลําดับความสําคัญของโครงการและการจัดสรรงบประมาณ ได้มี
การนําความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดลําดับความนสําคัญและ
จัดสรรเงินงบประมาณในหน่วยงานหรือไม่
๒) ประเด็นการพิจารณาข้อคําถามและแนวทางการดําเนินงาน
การวิเคราะห์และจัดทําคําของบประมาณ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในขั้นตอนที่ผ่าน
มา อันได้แก่ ข้อมูลในการริเริ่มโครงการ และการวิเคราะห์และการวางแผนรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนนี้
เป็นการนําข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับความสําคัญโครงการและจัดทําคําของบประมาณ
ต่อไป
การวิเคราะห์และจัดทําคําของบประมาณเป็นขั้นตอนที่สําคัญ และส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ์ที่กําหนดไว้จําเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างครบถ้วน รอบคอบ และที่สําคัญจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
สมเหตุสมผลและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นสําคัญ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการมีการ
วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ และจัดทําคําของบประมาณที่มีการดําเนินการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลมี
ประเด็นหลักสําคัญ คือ
ประเด็นที่ ๖ วิเคราะห์ตน้ ทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบทีจ่ ะได้รบั เพือ่ จัดทําคําของบประมาณ
หลักการ
ต้นทุนโครงการ หมายถึง ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในช่วงเริ่มต้นโครงการในการจัดหาระบบ/
เครื่องมือ อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร ซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานโครงการ ในขั้นตอนการวิเคราะห์และ
จั ด สรรงบประมาณจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น โครงการและเปรี ย บเที ย บกั บ โครงการอื่ น รวมถึ ง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ เช่น ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อการจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการและจัดทําคําของบประมาณต่อไป
คําถามหลักที่ ค-๑ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
หรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) ใช้
( ) ไม่ใช้
ถ้าตอบว่า " ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
คําถามย่อย
ค-๑.๑ ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้เพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ค-๑.๒ ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความคุ้มค่า
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) ขั้นตอนการวิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณ และจัดทําคําของบประมาณที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานผู้จัดทําคําของบประมาณควรมีการใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียด
โครงการประกอบการจัดลําดับความสําคัญของโครงการและจัดทําคําของบประมาณ และควรให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องในองค์กรได้รับทราบถึงกระบวนการในการพิจารณาและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อให้คําของบประมาณเป็นที่ยอมรับแก่ทุกฝ่ายในองค์กร
ข) มีการเปรียบเทียบความสําคัญของโครงการต่าง ๆ ในหน่วยงานเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/
โครงการสําหรับการของบประมาณ ให้ระบุโครงการที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับโครงการนี้ได้ โดยอาจ
พิจารณาจากประเด็นหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความพร้อมในการดําเนินโครงการ (2) ความเป็นไปได้
ในการดําเนินการโครงการ และ (3) ความคุม้ ค่าในการดําเนินโครงการ
ค) มีการนําข้อมูลของแต่ละโครงการมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการเปรียบเทียบสําหรับการจัดสรรงบประมาณ
ง) หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณควรจัดเตรียมแสดงเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องในองค์การได้รับทราบถึงกระบวนการในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโครงการและจัดทํา
คําของบประมาณ และได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและยอมรับในคําของบประมาณนั้น
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4.3.๔ คําถามชุด ง การเตรียมการเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
๑) จุดประสงค์ของการถาม
คําถามชุด ง เป็นคําถามเพื่อวิเคราะห์ความมีธรรมาภิบาลในขั้นตอนการเตรียมการเพื่ อ
ติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนนี้ควรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ถึงแม้ว่า ณ วันที่ของบประมาณ โครงการนั้นๆ จะยังไม่ได้มีการดําเนินการ แต่การเตรียมการ
เพื่อวางกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ถือเป็นขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญต่อการเพิ่มโอกาสที่โครงการจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยโครงการที่มีการ
เตรียมความพร้อมที่ชัดเจนในงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการจะมีความเสี่ยงต่อล้มเหลวต่ํากว่า
โครงการที่ไม่ได้มีการเตรียมการในด้านนี้ การเตรียมการที่จําเป็นในขั้นตอนนี้หมายรวมถึงการเตรียมการใน
การแก้ไขและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณได้ หากเกิดกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น
ในระหว่างการดําเนินการจริง
๒) ประเด็นการพิจารณาข้อคําถามและแนวทางการดําเนินงาน
การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้า
ของการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่มีปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น จะทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานและ
แผนงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรั บเปลี่ยนระยะเวลาการดํา เนิน งานให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดจะทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิ่งที่ได้จากการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ คือ รายงานความคืบหน้า
โครงการและข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กําหนด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการได้มีการ
เตรี ย มการเพื่อ การติ ด ตามความก้ า วหน้า ของการดํ าเนิ น โครงการที่ มี ก ารดํ า เนิ น การสอดคล้ องตามหลั ก
ธรรมาภิบาลใน 3 ประเด็นหลักสําคัญ คือ
ประเด็นที่ ๗ พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ประเด็นที่ ๘ ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
ประเด็นที่ ๙ สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
ประเด็นที่ ๗

พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

หลักการ
การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน
ดังนี้
๑) จัดทําและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อ
ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
๒) พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ หมายถึง การติดตาม
ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost
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Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ เวลาปัจจุบันกับแผนที่กําหนด เพื่อให้รู้ถึงความ
เบี่ยงเบนจากแผนงานที่กําหนด
๓) ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน ใน
กรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กําหนดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ/ปัญหาและ
ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการ
จะยังคงบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
๔) สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธกี ารแก้ไข และบทเรียน การสรุปปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อความสําเร็จโครงการนั้น โดยทั่วไปปัญหาและอุปสรรคแบ่งเป็น ๖ เรือ่ ง หลัก ได้แก่
(๑) ด้านบุคลากร (Man) เช่น การเจ็บป่วยของพนักงาน การลาออก ปัญหาความขัดแย้ง
การประท้วงนัดหยุดงาน เป็นต้น
(๒) ด้านการบริหารจัดการ (Management) เช่น ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
การตรวจรับสินค้า ปัญหาด้านกฎหมาย เป็นต้น
(๓) ด้านวัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material) เช่น ปัญหาน้ํามันขาดตลาดหรือราคาสูงขึ้น
ปัญหาอันเนื่องมาจากการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ เป็นต้น
(๔) ด้านงบประมาณ (Money) เช่น งบประมาณเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ปัญหาการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามงวดงาน เป็นต้น
(๕) ด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น ปัญหาเครื่องจักร/อุปกรณ์/เทคโนโลยีต่าง ๆ
ชํารุดเสียหายต้องส่งซ่อมที่ศูนย์ต่างประเทศ ปัญหา Software ในการดําเนินงานมี
ข้อขัดข้อง เป็นต้น และ
(๖) ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) เช่น ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่โครงการ กรณีฝนตก
หนักทําให้ไม่สามารถเทปูน/ก่อสร้างได้ ถนนเข้าพื้นที่โครงการขาดไม่สามารถนํารถ
เข้าไปทํางานในพื้นที่ได้ เป็นต้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมการเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดําเนินโครงการที่มีการดําเนินการสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
คําถาม ง-๑ มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้
คําถามย่อย
ง-๑.๑ ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบระยะเวลา"
กิจกรรม
ผลงานที่นําส่ง
กรอบระยะเวลา
๑.
๒.
๓.
๔.
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คําอธิบายแนวทางการดําเนินการ
ก) ระบุแผนการดําเนินการโครงการตามกิจกรรมเป็นลําดับขั้นตอน
ข) ระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมจะมีอะไรเป็นผลงานนําส่งและใช้กรอบระยะเวลาในการดําเนินการเท่าไร
ค) จัดทําตารางระบุความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ผลงานนําส่ง และกรอบเวลาในการดําเนินการ เพื่อนําเสนอ
ข้อมูลอย่างชัดเจน
คําถามที่ ง-๒ “แผนปฏิบัติการ” และ “แผนงบประมาณ”โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
คําถามย่อย
ง-๒.๑ แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) หมายถึง แผนซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู่เป้าหมายที่กําหนด โดยมีรายละเอียด กิจกรรม ระยะเวลาในแต่
ละกิจกรรม และเนื้องานหลักที่คาดหมายในช่วงระยะเวลา (Milestone) ในแต่ละช่วงเวลา (ตามแบบฟอร์ ม
ส่วนที่ ๑ ที่ ง-๑)
ข) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการจัดทําแผนงบประมาณ (Project Cost) หมายถึง แผนการใช้
จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ รวมไปถึงกระแสเงินสดของโครงการ (Project
Cash Flow)
ค) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต้องมีการพิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่
จัดทําขึ้น
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ฟอร์มที่ ง-๑)
ง) มีการกําหนดตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูล และจัดทํารายงานเพื่อเปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าถึงและติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
จ) ในการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ผู้บริหารโครงการควร
กําหนดภาพแบบและกําหนดความถี่ (Review Frequency) ในการติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
- มีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณต้องที่มีความสอดคล้องกัน โดยต้องสามารถติดตาม
คุณภาพผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง และระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ
- ในแต่ละเนื้องานหลักที่คาดหมายในช่วงระยะเวลา (milestone) ต้องระบุผลงานที่จะได้รับ
และงบประมาณที่จะใช้จ่ายไปอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความคืบหน้าของโครงการ
- สัดส่วนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงกับผลงานที่จะได้รับจากโครงการต้องมีความเหมาะสมและ
สมดุลกัน
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- ควรมีการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และค่าเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อให้รู้
ว่าจะต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเมื่อค่าเบี่ยงเบนของโครงการแตกต่างออกไปหรือต่ํากว่า
ค่าเป้าหมายในระดับใด
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ฟอร์มที่ ง-๒)
คําถามที่ ง-๓ ในแผนปฏิบัตกิ ารได้มีการคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้
คําตอบย่อย
ง-๓.๑ ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) มีการกําหนดมาตรการในการตอบสนองข้อร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริต
ข) มีการกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมและไม่ลา่ ช้ากับประเด็นที่มีการร้องเรียน
ค) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยองค์ประกอบคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ต้องมีบุคคลจากภายนอกหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจโครงการและสามารถพิจารณาได้อย่างมี
ธรรมาภิบาล
ง) ผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องมีการรายงาน และเปิดเผยให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบตาม
ระดับชั้นความลับ
จ) มีมาตรการของการลงโทษ ที่จะมีผลต่อการป้องปรามการทุจริตตั้งแต่ก่อนเกิดการทุจริต
แบบฟอร์มแสดงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ฟอร์มที่ ง-๑)
ประเด็นที่ ๘ ทบทวน/การปรับเปลีย่ นแผน (งาน งบประมาณ และระยะเวลา)
หลักการ
การทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน เป็น
ส่วนหนึ่งของการควบคุมการดําเนินโครงการ (project control) ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ แต่อย่างไรก็
ตาม เป็นไปได้ยากที่โครงการจะสามารถดําเนินการได้ตามแผนโดยไม่มีการทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนเลย
เนื่อ งจากมีปัจ จั ยที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ การดํา เนิน โครงการอยู่ ต ลอดเวลา ดั้ งนั้ น จํ า เป็น ต้ อ งมี ก ารทบทวน/
ปรับเปลี่ ยนแผนอย่างเป็นระบบตลอดเวลาเช่นกัน โดยปัจจั ยหลักที่ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ
ประกอบด้วยปัจจัยด้านบุคลากร (Man) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ/
อุปกรณ์ (Material) ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) และปัจจัยด้าน
สภาวะแวดล้อม (Environment) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตามแผนดังกล่าวเหล่านี้มีทั้งที่เป็น
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องพิจารณาทุกด้านให้รอบคอบและครบถ้วน ทั้งนี้
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณจึงต้องมีความยืดหยุ่นที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกันปัจจัยและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเป็นระบบตลอดเวลา
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คําถามที่ ง-๔ โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ในกรณีที่มสี ถานการณ์การ
เปลีย่ นแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
คําถามย่อย
ถ้าตอบว่า "มีการดําเนินการ" โปรดให้รายละเอียดดังต่อไปนี้
ง-๔.๑ สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
คําอธิบายแนวทางการดําเนินการ
1) การเตรียมการต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
ระยะเวลา ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์
(Scenario Analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางเลือกในการ
ดําเนินการ เพื่อรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2) มีการวิเคราะห์ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ระบุถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผู้บริหารโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปรั บ เปลี่ ย นตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงบประมาณเปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
แบบฟอร์ม ง-๒ เป็นแนวทางประกอบการวิเคราะห์ในส่วนนี้
คํ า ถามที่ ง-๕ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ รั บ ทราบและเห็ น ชอบกั บ ทางเลื อ กในการเตรี ย มการกรณี ที่ มี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น ใช่หรือไม่
ระบุคําตอบ ( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด
คําถามย่อย
ง-๕.๑ โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการในกรณี
ที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
การเตรี ย มการสํา หรั บ การปรั บ เปลี่ ย นแผนปฏิ บัติ ก ารและแผนงบประมาณตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และสะท้อนถึงที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณตามที่
วางแผนไว้ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุภาพแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน
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ประเด็นที่ ๙ สรุปปัญหา อุปสรรค วิธกี ารแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
หลักการ
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของโครงการเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดให้มีการจัดทําระบบการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูลที่จะสามารถใช้ใน
การติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยให้มีการระบุกิจกรรมหลัก กิจกรรม
ย่อย และงาน (Tasks) ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน จัดทําเป็นแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละงาน
กิจกรรมย่อย และกิจกรรมหลักเหล่านั้น และจัดเก็บข้อมูลวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
ไว้อย่างชัดเจน
คําถามที่ ง-๖ มีรายงานการศึกษาทีส่ รุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนิน
โครงการหรือไม่
ระบุคาํ ตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
คําถามย่อย
ง-๖.๑ เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้นจะกระทบต่อ
ความสําเร็จของโครงการ
ง-๖.๒ เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คําอธิบายแนวทางดําเนินการ
ก) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมการจัดให้มีการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบริหาร
จัดการโครงการ โดยมีการจัดทํา Flowchart ของกระบวนการดําเนินโครงการอย่างชัดเจน มีการระบุงาน
(tasks) ที่จะต้องทําและจัดเก็บข้อมูลวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของแต่ละงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยที่ต้องดําเนินการของโครงการ โดยแสดงความสัมพันธ์ของแต่
ละกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลัก และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลัก และจัดเก็บ
ข้อมูลวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดตามกระบวนการของแต่ละกิจกรรมย่อยและกิจกรรมหลักอย่างเป็น
ระบบด้วยเช่นกัน
ข) จัด ทํา สรุป ปั ญ หา อุ ป สรรค ที่ ต้อ งตระหนั ก ระหว่ า งการดํ า เนิน โครงการ ซึ่ ง ถ้า เกิด ขึ้ น จะกระทบต่ อ
ความสําเร็จของโครงการ
ค) จัดทําสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ง) เตรียมการให้ผู้บริหารโครงการมีการจัดเก็บรวบรวม ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ เพื่อเป็น
ข้อมูลสําหรับการจัดทําโครงการในอนาคต
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4.3.๕ คําถามชุด จ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทํา
เสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ
๑) จุดประสงค์ของคําถาม
คําถามชุด จ เป็นคําถามเพื่อวิเคราะห์ความมีธรรมาภิบาลในขั้นตอนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทําเสร็จแล้วและต้องการขยายผลโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ควรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดโครงการในระดับกรม
๒) ประเด็นการพิจารณาข้อคําถามและแนวทางการดําเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า
ในการดําเนินโครงการที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการที่กระทบต่อแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณที่วางไว้เดิมหรือไม่ อะไรบ้าง ผู้บริหารโครงการได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือไม่ และอย่างไร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินศักยภาพในการบริหาร
จัดการโครงการที่จัดทําคําของบประมาณในอนาคตต่อไป
ประเด็นที่ ๑๐ ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
หลักการ
การพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการที่ผ่านมา เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการ
ตรวจสอบสถานภาพของโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือขยายผล ผู้บริหารโครงการที่สามารถควบคุมการ
ดําเนินงานโครงการที่ผ่านมาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณที่กําหนดไว้ โดยสามารถแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการดําเนินการไปได้ด้วยดี โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือ
ขยายผลจากโครงการที่ผ่านมา เมื่อจัดทําคําของบประมาณใหม่ ย่อมได้คะแนนในส่วนนี้ ดังนั้นในการจัดทําคํา
ของบประมาณแผ่นดินใหม่ ผู้จัดทําคําขอควรมีคําอธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการเก่า
ตลอดจนวิธีการแก้ ไขอย่ างชัดเจน เพื่อให้ ได้คะแนนในส่วนนี้ กรณี ที่เป็ นเหตุ สุดวิสั ยที่ แก้ไขไม่ ได้ สํานัก
งบประมาณอาจพิจารณาผ่อนปรนในข้อนี้ได้
คําถามที่ จ-๑ หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมาหรือไม่
ระบุคําตอบ ( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
*กรณีที่ไม่มีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ
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คําอธิบายแนวทางการดําเนินการ
ก) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการแสดงให้เห็นถึงการเบี่ยงเบนจากแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณที่กําหนดไว้ (ถ้ามี) และได้ชี้แจงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อนําไปสู่ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ
ข) ระบุให้เห็นผลผลิตของโครงการตามที่ระบุรายละเอียดไว้ข้างต้น หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งอาจเป็นโครงสร้างทางด้านกายภาพ ด้านการให้บริการ หรือด้านการบริหารจัดการก็ได้
ทั้งนี้ แต่ละโครงการจะกําหนดเป้าหมายผลผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ เฉพาะของแต่ละโครงการ
ค) ระบุกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งหมายถึง คือ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ
โดยตรงทั้ ง ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ทางด้ า นกายภาพ การบริ ห ารจั ด การ และการบริ ก าร เช่ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ประชาชนในหมู่บ้าน ผู้ใช้ถนน หรือผู้รับการฝึกอบรม เป็นต้น
ง) ระบุถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการนําส่งผลผลิตของโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ โดยระบุให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในการดําเนินโครงการ
จ) ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
ฉ) ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้การดําเนินงานโครงการไม่บรรลุผลสําเร็จ
ครบตามที่ได้วางแผน โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ ตั้งแต่
ขั้นตอนเริ่มโครงการ (Planning Phase) การดําเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระทั่ง
การใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase) โดยทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของโครงการ แบ่งเป็น
ลักษณะ/ด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านบุคลากร (Man) เช่น การขาดบุคลากรที่มีขีดความสามารถ/ทักษะตามความต้องการ เป็นต้น
- ด้านการบริหารจัดการ (Management) เช่น ความผิดพลาดต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ เป็นต้น
- ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ และอุปกรณ์
ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น เป็นต้น
- ด้านงบประมาณ (Money) เช่น ค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้ และงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น
- ด้านเทคโนโลยี (Technology) เช่น ความยุ่งยากและสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ใหม่ไม่สอดคล้องกับสภาพโครงการ/สภาพพื้นที่ดําเนินโครงการ เป็นต้น
- ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment) เช่น การต่อต้านของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและ
สภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข หมายถึง สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ
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ส่วนที่ 5
คําอธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
คําถามชุดนี้สําหรับโครงการที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในโปรแกรมส่วนที่
2 แล้ว เป็นชุดคําถามที่ตรวจสอบดูว่า โครงการที่จัดทําคําของบประมาณนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความ
ไม่สําเร็จด้านใดบ้าง

5.1 กรอบการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงตาม
แนวทางบริหารความเสี่ยง เพื่อดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่ ซึ่งวิธีการคือ
1) ระบุปัจจัยเสี่ยง
2) ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาด้านโอกาสการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงที่
เกิดปัญหาจากความเสี่ยงนั้น
3) วัดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินจากการเลือกวิธีจัดการ
ความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยง
6 ประเภท โดยได้กําหนดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละประเภทไว้ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดทําคําขอ
งบประมาณและการประเมินความเสี่ยงดังแสดงในตารางที่ 7 ให้ผู้จัดทําคําของบประมาณแผ่นดินพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงในแต่ละประเภท โดยประเมินความเสี่ยงใน 3 มิติ คือ
- มิติด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- มิติด้านระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยง
- มิติด้านความสามารถในการบริการจัดการ
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ตารางที่ 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ผลการประเมินความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม
( ) ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล
( ) การแทรกแซงจากบุคคลภายนอก (บุคคลภายนอก
หมายถึง องค์การNGOs ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจ
ในพื้นที่ ผูม้ ีอิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น)
( ) การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( ) ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ
( ) ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร
( ) ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ…...…….
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ
( ) ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
( ) ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ
( ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
( ) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น ราคาน้ํามัน เหล็ก
ฯลฯ
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ…...…….
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(
(
(
(

) ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ
) ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย
) กฎหมายไม่ครอบคลุม
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ตารางที่ 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ)
ผลการประเมินความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง

( ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ลา้ หลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง
( ) การเปลี่ยนแปลงมติที่เกีย่ วข้อง
( ) อื่น ๆ
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
( ) การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
( ) ความล้าหลังของเทคโนโลยีเนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
( ) ความผิดพลาดของเทคโนโลยีที่ใหม่จนเกินไป
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ…...…….
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ
( ) การขาดแคลนบุคลากร
( ) การขาดแคลนทรัพยากร
( ) การขาดแคลนวัตถุดิบ
( ) ความไม่แน่นอนของความต้องการ (อุปสงค์) ของผลผลิต
ในโครงการ
( ) ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี
( ) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอโครงการ
( ) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดําเนินการ
( ) กลไกในการดําเนินงานไม่เหมาะสม
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ…...…….
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ตารางที่ 7 แบบการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ต่อ)
ผลการประเมินความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง

โอกาสเกิด
ความเสี่ยง

ระดับความ
รุนแรง

ความสามารถ
จัดการ

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ
( ) การก่อความไม่สงบ
( ) สงคราม
( ) น้ําท่วม
( ) พายุไต้ฝุ่น
( ) โคลนถล่ม
( ) แผ่นดินไหว
( ) ภัยแล้ง
( ) โรคระบาด
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ…...…….
คําอธิบายหรือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ได้ ร ะบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากสภาพแวดล้ อ มไว้ 6 ประเภท ผู้ จั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณแผ่นดินต้องระบุว่าแผนงาน/โครงการของตนมีปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมข้อใดตาม
ตั วเลือ กที่ กําหนดให้ ในกรณี ที่ปัจจัย เสี่ย งไม่ตรงกั บตั วเลื อกในตารางที่ 3.1 ผู้ จั ด ทํ าคํ าของบประมาณฯ
สามารถใช้ตัวเลือกอื่นๆเป็นช่องทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงให้ตรงกับโครงการของตน

5.2 คําอธิบาย
1) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุปัจจัยความเสี่ยงตามที่กําหนดให้ในตารางที่ 3.1 ในการพิจารณาว่า
อะไรเป็นปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ ให้พิจารณาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้โครงการมีโอกาส
ไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ ควรพิจารณาตลอดวัฏจักรของโครงการ
2) ความหมายของปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่อาจส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ สําหรับการประเมินนี้ ได้แก่
(1) ความเสี่ยงด้านการเมืองและสังคม หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทาง
การเมืองทั้งการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่นและรวมถึงการเมืองภายใน
องค์กรตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและค่านิยม เช่น
- ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐบาล
- การแทรกแซงจากบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง บุ ค คลภายนอก หมายถึ ง องค์ ก าร NGOs
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ นักธุรกิจในพื้นที่ ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น
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- การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความร่วมมือของผู้บริหารภายในองค์การ
- ความร่วมมือจากสหภาพแรงงานขององค์กร
- ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ความเสี่ยงอื่น ๆ
(2) ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทาง
การเงิน และเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
(3) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามกฎหมายรวมไปถึงการทํานิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
(4) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี
(5) ความเสี่ยงด้านการดําเนินการ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านการดําเนินการ
(6) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
เช่น การก่อความไม่สงบ น้ําท่วม หรือพายุฝน เป็นต้น
3) ผู้จัดทําคําของบประมาณฯต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในทุกคําถามย่อย เพื่อ
ระบุระดับความเสี่ยงว่ายอมรับได้หรือไม่ใน 3 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ และความสามารถในการบริหารจัดการ โดยในแต่ละมิติจะมีคําตอบให้เลือก 2 ระดับ ดังนี้
มิตกิ ารประเมินความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ความสามารถในการบริหารจัดการ

ระดับความเสีย่ ง
สูง หรือ ต่ํา
ยอมรับได้ หรือ ยอมรับไม่ได้
จัดการได้ หรือ จัดการไม่ได้

เมื่อมีการระบุความเสี่ยงแล้ว ผู้จัดทําคําของบประมาณต้องให้คําอธิบายเพื่อยืนยันคําตอบใน
แต่ละข้อ โดยอธิบายว่า เหตุใดจึงได้บันทึกว่าโครงการมีความเสี่ยงสูงหรือต่ํา ในข้อนั้น มีหลักฐานใดยืนยันว่า
ผลกระทบต่อโครงการอยู่ในระดับ “รุนแรง” หรือ “ไม่รุนแรง” และมีหลักฐานใดที่ยืนยันว่าความเสี่ยงในแต่ละ
ข้ออยู่บนความสามารถที่บริหารจัดการ “ได้” หรือ “ไม่ได้”
4) โครงการทีน่ ําเสนอของบประมานั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงหรือต่ํา ไม่
ว่าผลกระทบต่อโครงการจะมากหรือน้อย สิง่ สําคัญคือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต้องสามารถบริหารจัดการได้ มิ
เช่นนั้นงบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รับไปจะไม่เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการมีแนวทางหลักที่สําคัญในการบริหาร
จัดการใน 2 ประเด็นหลัก คือ
(1) บริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้
(adverse event) และ/หรือ
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(2) บริหารความเสี่ยงเพื่อลดขนาดของการสูญเสียอันเนื่องจากการเกิดเหตุการณ์ที่ตรงข้าม
กับที่คาดการณ์ไว้นั้น (adverse event)

5.3 ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการดําเนินแผนงาน/โครงการให้อยู่ในระดับที่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น คือ เมื่อพบความเสี่ยง
แล้ว ผู้จัดทําคําของบประมาณอาจบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้
1) ลดความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Reduction)
แผนงาน/โครงการสามารถลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่อความไม่สําเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการได้ ทั้งลดระดับความรุนแรงของการเกิดผลกระทบ และลดความเป็นไปได้ในการเกิดผลกระทบ ซึ่ง
วิธีการที่จะลดความเสี่ยงสามารถทําได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงแต่ละประเภท การมีแผนการบริหารความ
เสี่ยงรองรับปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้นั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของการเกิด
ปัจจัยเสี่ยงลงได้ การมีระบบสัญญาณเตือนภัย การมีแผนอพยพ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสในการเกิด
ปัจจัยเสี่ยง การมีแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีที่หากเกิดปัจจัยเสี่ยงขึ้นจริงจะสามารถรองรับความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะสามารถลดขนาดของความสูญเสียลงได้ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอาจใช้วิธีการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การถ่ายโอนความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การแบ่งรับความเสี่ยง หรือแม้แต่
การยอมรับความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้ด้วย
2) การโอนถ่ายความเสี่ยง (Risk Transfer)
แผนงาน/โครงการสามารถลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่อความความสําเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บุคคลที่สามได้รับภาระความเสี่ยงนั้นไป การโอนถ่ายความเสี่ยง
สามารถดําเนินการได้หลายวิธีการ เช่น ด้วยการใช้สัญญา (Contractual Transfer) ในลักษณะการจ้าง
ผู้ดําเนินการภายนอก (Outsourcing) ที่มีความรู้ความชํานาญในการดําเนินกิจกรรมเสี่ยงนั้น หรือการถ่ายโอน
ในภาพของการทําประกัน (Insurance) ซึ่งมีภาพแบบและบริการรองรับความเสี่ยงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบัน
3) การแบ่งรับความเสี่ยง (Risk Sharing)
เมื่ อเกิด เหตุ การณ์ ค วามเสี่ย งขึ้น หน่ วยงานอาจรับผิ ด ชอบผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นด้ว ยการ
ถ่ายทอดความเสี่ยงบางส่วนให้ผู้อื่น/หน่วยงานอื่นร่วมกับผิดชอบ ซึ่งการแบ่งรับความเสี่ยงอาจจะทําได้โดย
กลไกของสัญญา เช่น หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจะกําหนดไว้ในสัญญาจ้างว่า หากผลกระทบจากความ
เสี่ยงบางตัว (เช่น ต้นทุนที่ผันผวน เป็นต้น) ที่เกิดขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
4) การกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification)
การใช้วิธีการดําเนินงานโครงการที่สามารถทําให้ความเสี่ยงกระจายออกเป็นหลายส่วน ซึ่งจะ
ทําให้ความเสี่ยงที่แบ่งออกเป็นหลายภาคส่วนเหล่านั้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน เช่น การใช้วัตถุดิบ
จากแหล่งผลิตหลายแหล่ง การใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบ เป็นต้น
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5) การแบกรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
การที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแบกรับความเสี่ยงไว้จัดการเองภายในหน่วยงาน มักจะเป็น
วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะกับความเสี่ยงที่โอกาสในการเกิดต่ํา และความรุนแรงของผลกระทบไม่สูงนัก อยู่
ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ การแบกรั บ ความเสี่ ย งไม่ ใ ช่ ก ารที่ ห น่ ว ยงานยอมให้ ค วามเสี่ ย งเกิ ด ขึ้ น และไม่ ต้ อ ง
ดําเนินการใด ๆ แนวทางในการจัดการอาจเป็นลักษณะของการสร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึง
ปัจจัยเสี่ยง โอกาสในการเกิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงนั้น และให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องได้มี
การเตรียมพร้อมการรับมือไว้ล่วงหน้าได้ โดยการแบกรับความเสี่ยงจะไม่มีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงมาก
นัก แต่จะเป็นการเตรียมการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการบริหารโครงการปกติ
6) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ข้างต้นในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควร
จะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เปลี่ยนวิธีการดําเนินการที่ใช้อยู่เป็น
วิธีอื่น หรือ อาจถึงขั้นที่ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นไป หรือไม่ดําเนินการเลย หากความเสี่ยงนั้นมีโอกาสในการ
เกิดสูง และความรุนแรงของผลกระทบมีสูงมากจนไม่สามารถจะบริหารจัดการได้ เป็นต้น
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกนั้น หน่วยงานผู้จัดทําคําขอ
งบประมาณจะต้ อ งระบุ ปัจ จั ย เสี่ย ง ประเมิน โอกาสในการเกิ ด ความเสี่ ย ง และประเมิ น ความรุ น แรงของ
ผลกระทบ พร้ อ มระบุ วิ ธี ก ารในการบริ ห ารจั ด การที่ จ ะทํ า ให้ โ อกาสและความรุ น แรงของผลกระทบต่ อ
ความสําเร็จของโครงการลดลงได้ โดยต้องมีการอธิบายรายละเอียดของการประเมินในแต่ละมิติไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย รวมถึงคําอธิบายประเด็นการบริหารความเสี่ยงประกอบคําตอบแต่ละข้อ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของสํานักงบประมาณ
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ส่วนที่ 6
แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม
ฟอร์มที่ ก-1
ฟอร์มที่ ก-2
ฟอร์มที่ ก-3
ฟอร์มที่ ก-4
ฟอร์มที่ ก-5
ฟอร์มที่ ข-1
ฟอร์มที่ ง-1
ฟอร์มที่ ง-2

ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์
การสํารวจเบื้องต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ
ศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินโครงการ
การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
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ฟอร์มที่ ก-1

ที่มาของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบที่มาของโครงการ และทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้รู้ถงึ สถานภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการทบทวน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
ก. ชื่อโครงการ
ข. หน่วยงานรับผิดชอบ
ค. ระยะเวลาดําเนินการ
ง. งบประมาณ
จ. ลักษณะโครงการ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านความมั่นคง

เริ่มต้น

สิ้นสุด

 ด้านสังคม
 ด้านคุณภาพชีวิต

 ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 ที่มาของความต้องการและความสําคัญของโครงการ
1.1 ที่มา
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
 ความต้องการแก้ปัญหาหรือการดําเนินภารกิจโดยส่วนราชการ
 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 นโยบายพัฒนาของภาครัฐและแผนพัฒนาของหน่วยงาน
1.2 สภาพปัญหา/ความต้องการ
1.2.1 ระบุปญ
ั หา/ความต้องการ

1.2.2 ความจําเป็นเร่งด่วน
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1.2.3 การยืนยันปัญหา/ความต้องการ
 มี
 ไม่มี
ระบุหน่วยที่ยืนยันปัญหา/ความต้องการของโครงการ
1.2.4 สํารวจ/ตรวจสอบเมื่อ
1.2.5 ผู้ตรวจสอบ
1.3 ลักษณะโครงการ
 โครงการด้านกายภาพ
ระบุ

 โครงการด้านบริการ โครงการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
2.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ (Customers)
2.1.1 กลุม่ เป้าหมาย
2.1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย
2.1.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
2.1.4 สถานะของกลุ่มเป้าหมาย (อาชีพ/อายุ/การศึกษา/หน่วยงาน)
2.1.5 สภาพปัญหา/ความเดือดร้อนของโครงการ

2.1.6 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโครงการ

2.1.7 สํารวจ/ตรวจสอบเมื่อ
2.1.8 ผู้ตรวจสอบ
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการ
2.2.1 ตรวจสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ภาคประชาชน ระบุ
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ภาคเอกชน ระบุ
ภาคท้องถิ่น ระบุ
ภาครัฐ ระบุ
อื่นๆ ระบุ

2.2.2 วิเคราะห์ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 1.
อิทธิพลที่มตี ่อโครงการ

การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 2.
อิทธิพลที่มตี ่อโครงการ

การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 4.
อิทธิพลที่มตี ่อโครงการ

การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder): 5.
อิทธิพลที่มตี ่อโครงการ

การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ส่วนที่ 3 ความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม
3.1 ความถูกต้องทางจริยธรรม

3.2 ความเป็นธรรมในสังคม

ฟอร์มที่ ก-2 เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อกําหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
เป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์ และคาดการณ์ผลกระทบ
1.1 เป้าหมายโครงการ

1.2 ผลผลิต

ประเภท

ตัวชี้วดั (Indicators) และ เป้าหมาย (Target)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:
ตัวชี้วัดความทันต่อเวลา:
ตัวชี้วัดความคุ้มค่าเงิน:
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1.3 ผลลัพธ์

1.4 ผลกระทบ

ฟอร์มที่ ก-3 ความสอดคล้องในเชิงมิติยทุ ธศาสตร์
วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงมิติยุทธศาสตร์ของโครงการ

ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์
1.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ระดับชาติ
1. นโยบายรัฐบาล

ระบุ

2. แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัด
3. มติคณะรัฐมนตรี
4. อื่นๆ

1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง
ระดับกระทรวง
1. แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวง
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัด

ระบุ
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2. ภารกิจ
3. อื่นๆ
1.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
ระดับหน่วยงาน
1. แผนปฏิบตั ริ าชการ
หน่วยงาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัด
2. ภารกิจหน่วยงาน

ระบุ

3. อื่นๆ

1.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพืน้ ที่
ระดับพืน้ ที่
1. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด
- ประเด็นยุทธศาสตร์
- เป้าหมาย
- ตัวชี้วัด

ระบุ

2. อื่นๆ
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ฟอร์มที่ ก-4 การสํารวจเบือ้ งต้นด้านความคุ้มค่าของโครงการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจาก
โครงการในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ก) ให้สํารวจเบื้องต้นว่าโครงการมีปัญหาอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตหรือไม่
ข) การพิจารณาต้นทุน ให้จําแนกเป็นต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ด้านพัฒนา ด้านก่อสร้าง ด้าน
ดําเนินงาน ในรายงานด้านต้นทุนการดําเนินงาน ให้ระบุว่าอะไรคือต้นทุนคงที่ อะไรคือ
ต้นทุนผันแปรของโครงการ และให้ประมาณการตัวเลขทางการเงินประกอบการศึกษา
ค) ให้ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ
ง) ให้ระบุกลุ่มผู้ได้ประโยชน์และกลุ่มผู้เสียประโยชน์
จ) ควรกําหนดข้อสมมุติฐานเพื่อเป็นทางเลือก (Scenario)ไว้หลาย ๆ ทาง เพื่อจะได้สามารถ
วิเคราะห์โครงการได้หลายสถานการณ์ได้ (Scenario Analysis)
ฟอร์มที่ ก-5 ศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ เช่น ที่ตั้งโครงการ หรือ พื้นที่ได้รับประโยชน์/
ผลกระทบ เป็นต้น ตลอดจนวิเคราะห์ความพร้อมในการดําเนินงานในมิติต่างๆ เช่น หัวหน้า
โครงการและทีมงาน (Team) การบริหารจัดการ (Management) และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/
อุปกรณ์ (Material/Machine) และมวลชนสัมพันธ์ (Marketing) เป็นต้น
ส่วนที่ 1 ศักยภาพและข้อจํากัดของพืน้ ที่
1.1 พืน้ ที่โครงการ
1.1.1 ที่ตั้งโครงการ
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
อื่นๆ (ต่างประเทศ)
1.1.2 ขนาดพื้นที่โครงการ

1.1.3 โครงการอื่นๆ ในพื้นทีท่ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ

93

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

1.1.4 ศักยภาพและข้อจํากัดของพื้นที่
ด้าน
ระบุศกั ยภาพ
1. ด้านกายภาพ
และความ
เหมาะสมทาง
วิศวกรรม
2. ด้านสังคม
วัฒนธรรม
เชื้อชาติ และ
ศาสนา
ด้าน
3. ด้านเศรษฐกิจ

ระบุศกั ยภาพ

4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์
5. ด้านการเมือง
การปกครอง
1.2 พืน้ ที่ให้บริการ
1.2.1 พื้นที่ให้บริการ
Ô ความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
 ระดับท้องถิ่น
 ระดับจังหวัด/ภูมิภาค
 ระดับประเทศ
 ระดับนานาชาติ/พื้นที่ในต่างประเทศ
1.2.2 ขนาดพื้นที่ให้บริการ

1.2.3โครงการอื่นๆ ในพื้นทีใ่ ห้บริการ
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1.2.4 ศักยภาพและข้อจํากัดของพื้นที่ให้บริการ
ด้าน
ระบุศกั ยภาพ
1. ด้านกายภาพและ
ความเหมาะสม
ทางวิศวกรรม
2. ด้านสังคม
วัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา
3. ด้านเศรษฐกิจ
ด้าน
4. ด้านชีวภาพและ
ระบบนิเวศน์

ระบุข้อจํากัด

ระบุศกั ยภาพ

ระบุข้อจํากัด

5. ด้านการเมือง
การปกครอง

ส่วนที่ 2 ความต้องการและความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 บุคลากร/ทีมงาน (Man)
สรุปความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน (Man)
 ต่ํามาก
 ต่ํา
 ปานกลาง
2.1.1 หัวหน้าโครงการ
ประสบการณ์ในการทําโครงการลักษณะเดียวกัน
ความสําเร็จทีผ่ ่านมา

2.1.2 ทีมงาน
ความครบถ้วนขององค์ประกอบทีมงาน
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ประสบการณ์

2.2 การบริหารจัดการ (Management)
สรุปความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management)
 ต่ํามาก
 ต่ํา
 ปานกลาง

 สูง

2.2.1 ระบบการวางแผน

 มี

 ไม่มี

2.2.2 ระบบการควบคุม

 มี

 ไม่มี

2.2.3 ระบบการประเมินผล

 มี

 ไม่มี

 สูงมาก

2.3 วัตถุดบิ /เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
 ต่ํามาก
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
 สูงมาก
2.3.1 วัตถุดิบ
- ความเพียงพอของวัตถุดิบ
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม
 ในประเทศ
 ต่างประเทศ

2.3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์
- เครื่องมือ/อุปกรณ์ในปัจจุบัน

 ไม่มีต้องจัดหาใหม่

- การเตรียมการในการจัดหาเพิ่มเติม
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2.4 มวลชนสัมพันธ์ (Marketing)
สรุปความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
 ต่ํามาก
 ต่ํา
 ปานกลาง
 สูง
2.4.1 ระบบการวางแผน

 มี

 ไม่มี

2.4.2 ระบบการควบคุม

 มี

 ไม่มี

2.4.3 ระบบการประเมินผล

 มี

 ไม่มี

 สูงมาก

ฟอร์มที่ ข-1 การดําเนินงาน ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาและตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน
ทุกขั้นตอน ได้แก่ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสาระสําคัญและขอบเขตของโครงการ และ
กฎระเบียบของหน่วยงาน เป็นต้น
1. มีประเด็นเชิงกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่
1.1 ระดับหน่วยงาน : กฎระเบียบ ข้อบังคับ
 มี
 ไม่มี
ระบุ

1.2 ระดับรัฐบาล/ระดับชาติ : มติ ค.ร.ม./พรบ./พรก.
 มี
 ไม่มี
ระบุ
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1.3 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยเฉพาะ
 มี
 ไม่มี
ระบุ

2. ระบุถึงช่องว่างของกฎหมายในการหาประโยชน์จากกระบวนการดําเนินการโครงการ พร้อมแนวทาง
การแก้ไข (ถ้ามี)
ระบุ
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ฟอร์มที่ ง-1 แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost)
ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน และสามารถใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาต่อไป
ส่วนที่ 1 แผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
1.1 แผนปฏิบตั กิ าร (Project Schedule)

กิจกรรม

ระยะเวลา
(Duration)

แผนปฏิบตั กิ าร
(Schedule)

ผลการดําเนินงาน
(Actual)

เริ่มต้น

เริ่มต้น

สิ้นสุด

สิ้นสุด

เปรียบเทียบ
แผน/ผล
(Schedule
Variance)
(ล่าช้า/ตาม
แผน/
เร็วกว่าแผน)

ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

1.2 แผนงบประมาณ (Project Cost)
การดําเนินการ
กิจกรรม

เปรียบเทียบแผน/
ผล
ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ
(Cost Variance)
งบประมาณ
เริ่มต้น สิ้นสุด (Budget) (Actual) (มากกว่าแผน/ต่ํากว่า
แผน/เป็นไปตาม
แผน)

ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงบประมาณ
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ส่วนที่ 2 มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
มาตรการป้องกันการทุจริต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………………
ฟอร์มที่ ง-2 การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่
ดําเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดําเนิน
โครงการ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป
ส่วนที่ 1 การติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการ
Ô ผู้รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้า
Ô ความถี่ในการติดตามความก้าวหน้า
 ทุกอาทิตย์
 ทุกเดือน
 ทุกไตรมาส

 อื่นๆ

1.1 การติดตามความคืบหน้าแผนปฏิบตั กิ าร (Schedule Variance)
Ô รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่
สิ้นสุด
Ô สถานภาพโครงการ
 ล่าช้ากว่า
 ตามแผน
 เร็วกว่าแผน

กิจกรรม

ระยะเวลา
(Duration)

แผนปฏิบตั กิ าร
(Schedule)
เริ่มต้น
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ผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบแผน/
(Actual)
ผล(Schedule
Variance)
เริ่มต้น สิ้นสุด (ล่าช้า/ตามแผน/
เร็วกว่าแผน)
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1.2 การติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance)
Ô รายงานความคืบหน้าโครงการตั้งแต่
สิ้นสุด
Ô สถานภาพงบประมาณโครงการ
 เกินกว่าแผน  ตามแผน
 ต่ํากว่าแผน

โครงการ

ระยะเวลา
(Duration)

งบประมาณ
(Budget)

ผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ
(Actual)

เปรียบเทียบ
แผน/ผล
(Cost
Variance)

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ จากการใช้งาน วิธกี ารแก้ไข และบทเรียน
2.1 ปัญหาทีเ่ กิดระหว่างการดําเนินโครงการ (Implementation)
 ด้านบุคลากร (Man)
 ด้านการบริหารจัดการ (Management)
 ด้านวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine)
 ด้านงบประมาณ (Money)
 ด้านสภาวะแวดล้อม (Environment)
 ด้านมวลชนสัมพันธ์ (Marketing)
2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาระหว่างการดําเนินโครงการ (Implementation)
ปัจจัย

ปัญหา/อุปสรรค

1. บุคลากร
(Man)
2. การบริหารจัดการ
(Management)
3. วัตถุดบิ /เครื่องมือ/
อุปกรณ์
(Material/Machine)
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ปัจจัย
4. งบประมาณ
(Money)

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

5. เทคโนโลยี
(Technology)
6. สภาวะแวดล้อม
(Environment)

2.2 สรุปบทเรียนสําคัญระหว่างการดําเนินโครงการ (Implementation)

ส่วนที่ 3 การปรับเปลีย่ นแผนปฏิบตั กิ าร แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน
3.1 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั กิ าร
 มี
 ไม่มี

3.2 การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ
 มี
 ไม่มี

3.3 การปรับเปลี่ยนระยะเวลาดําเนินการโครงการ
 มี
 ไม่มี
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ส่วนที่ 7
ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
7.1 ตัวอย่างการตอบชุดคําถามสําหรับลักษณะโครงการบริหารทั่วไป
ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
ประเภทโครงการ

แผนงาน อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้
ระดับกิจกรรม
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
22,000,000 บาท
บริหารงานทั่วไป และเป็นโครงการต่อเนื่อง

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประเด็น 1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
คําถาม ก 1 โครงการนี้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หา
ของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่
(X ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1) เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน
2) เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
1) พื้นที่ป่าธรรมชาติให้คงเหลืออยู่ 67.7 ล้านไร่
2) ประชาชนทั้งประเทศ

หลัก
ธรรมาภิบาล

สนองตอบรับ

รับผิดรับชอบ

สนองตอบรับ

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
สนองตอบรับ
ป่าไม้ของไทยถูกทําลายไปมาก โดยคาดว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบัน
น่าจะเหลือไม่ถึง 82 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 25.62% ของพื้นที่ประเทศ แม้ว่ารัฐบาล
จะได้หามาตรการที่จะช่วยรักษาพื้นที่ป่าไม้ด้วยการประกาศยกเลิกสัมปทานทําไม้
ในพื้นที่ป่าบกทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่า "ปิดป่า" ในปี พ.ศ. 2532 แต่จากสถิติ
ของการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ทั้งก่อนและหลังมีการประกาศยกเลิก
สัมปทานป่าก็พบว่าไม่ได้แตกต่างกันเลย
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ธรรมาภิบาล

สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จึงเห็นควรให้เกิดการ
จัดการป่าไม้ตามแนวปฏิบัติตามธรรมรัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าภายใต้การ
บริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใสและมีความยุติธรรม ซึ่ง
องค์ประกอบของธรรมรัฐก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย แนว
ปฏิบัติของธรรมรัฐที่จะนําไปสู่การจัดการป่าไม้ให้ยั่งยืน จะเน้นอยู่ 2 ประการ คือ
ป่าไม้ต้องได้รับการจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และระบบโครงสร้างของการจัดการป่าไม้ต้องมีความ
โปร่งใส ทุกองค์กรที่ทํางาน
ก 1.4 ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม การมีส่วนร่วม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
กรมป่าไม้ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้จาก “การปราบปราม” โดยเน้นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็น “การ
ป้องปราม” โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์การท้องถิ่น
และภาคเอกชนในลักษณะพหุภาคี ตามหลักการที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา
46, มาตรา 56 และมาตรา 79 รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุล
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 46, มาตรา 56 และมาตรา 79
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ความเสมอภาค
ไม่มี เพราะโครงการนี้ได้ใช้แนวปฏิบัติของธรรมรัฐซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ของประเทศไทยด้านการจัดการป่าไม้ให้ยั่งยืน โดยจะเน้นอยู่ 2 ประการ คือ
ป่าไม้ต้องได้รับการจัดการโดยได้รับความร่วมมือจากภาคสังคมต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และระบบโครงสร้างของการจัดการป่าไม้ต้องมีความ
โปร่งใส ทุกองค์กรที่ทํางานร่วมกันต้องมีความจริงใจ คํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสําคัญ มีวิสัยทัศน์มองไปถึงอนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อไป และพร้อมทีจ่ ะ
ให้มกี ารตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
นโยบายที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อ 5. นโยบายทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ประเด็น 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
คําถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนทีแ่ สดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการ
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรผู้ร่วมโครงการว่าจะดําเนินโครงการให้
สําเร็จได้อย่างไร.
หัวหน้าโครงการและทีมงานมีความพร้อมของการบริหารจัดการ (Management)
ทั้งระบบการวางแผน ระบบการควบคุม ระบบประเมินผล
ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุ
ชื่อหน่วยงานที่บูรณาการด้วย
มีการดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
ซึ่งได้แก่ ...........
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะ
เดียวกัน
ดําเนินงานตามโครงการลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2
ปี เช่น ...... (ระบุชื่อพื้นที่)
* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ
คําถามชุด ข: การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ประเด็น 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
คําถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ
1) พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไม่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น
2) มีเครือข่ายและอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถดําเนินการและปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวัน
อังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
4) สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
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หลัก
ธรรมาภิบาล
รับผิดรับ
ชอบ
รับผิดรับ
ชอบ

นิติธรรม

รับผิดรับ
ชอบ

รับผิดรับ
ชอบ
คุ้มค่า

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

หลัก
ธรรมาภิบาล
คุ้มค่า

ไม่ต้องตอบ
ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วม

ไม่ต้องตอบ
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
ไม่ต้องตอบ
คําถาม ข 2 มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมากําหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการต่อไปนี้
ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

ไม่ต้องตอบ
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
คําถาม ข 3 ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผูเ้ กี่ยวข้องหรือไม่
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 3.1 ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ไม่ต้องตอบ
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ความโปร่งใส
ความโปร่งใส

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
( ) มี ( X ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ไม่ต้องตอบ
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร

หลัก
ธรรมาภิบาล
คุณธรรม
ความเสมอ
ภาค
ความเสมอ
ภาค

ไม่ต้องตอบ
ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร
ไม่ต้องตอบ
ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
ไม่ต้องตอบ
ประเด็น 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการดําเนินโครงการ
คําถาม ข 5 มีการกําหนดรูปแบบองค์กรพร้อมบุคลากรที่จะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
ไม่ต้องตอบ
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รับผิดรับชอบ

รับผิดรับชอบ
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ประเด็น 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
คําถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
1) หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี
2) ป้องกัน ปราบปราม และอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
สูงสุด
3) มีเครือข่ายและอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพิ่มขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
4) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานดีขึ้น
ข 6.2 ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดําเนิน
โครงการนี้
1) สามารถป้องกันจํานวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามเป้าหมายคือจํานวน 67.7
ล้านไร่

หลัก
ธรรมาภิบาล
ความคุ้มค่า
ความคุ้มค่า

ความคุ้มค่า

2) เป็นโอกาสในการส่งเสริมองค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน
ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ไม่ให้ลดลงไปจากเดิม
คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประเด็น 6 วิเคราะห์ตน้ ทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอืน่ จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รบั เพือ่
จัดทําคําของบประมาณ
คําถาม ค 1 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการหรือไม่
( X ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ค 1.1 ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ

108

รับผิดรับชอบ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
พื้นที่ในโครงการเป็นการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) พื้นที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบ พื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า สถิติการเกิด
คดีรายใหญ่และมูลค่าความเสียหาย
2) ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา เช่น จํานวนสถิติคดี ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา
3) ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีทแี่ ถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม
2554
ค 1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า
ครอบคลุมพื้นที่ขั้นต่ําที่เสี่ยงภัยและล่อแหลมต่อการทําลายล้างที่ควรจะดําเนินการ
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หลัก
ธรรมาภิบาล

รับผิดรับ
ชอบ
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คําถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ประเด็น 7 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
คําถาม ง 1 มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
* จัดทําเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

แผนการปฏิบัติงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7
ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่

หลัก
ธรรมาภิบาล

รับผิดรับชอบ

รวม
67.7
ล้านไร่

จํานวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการ
ป้องกันและดูแลรักษา
1.ลาดตระเวนตรวจสภาพป่า รวมรวม
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทํา
ผิดเกิดขึ้น
15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 180 วัน
24,950 ป้าย/แผ่น/เล่ม/ชิ้น
2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
กิจกรรมต่างๆให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
24,950
โดยให้ความสําคัญกับราษฎรในพื้นที่ให้
ป้าย/แผ่น/
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เล่ม/ชิ้น
ทรัพยากรป่าไม้ให้มีจิตสํานึกแล มีความ
3.ซ่อมแซมอาคารสํานักงานบ้านพักและ
500 แห่ง/คัน
ยานพาหนะ
500 แห่ง/คัน
4.จัดสัมนาและฝึกอบรมบุคลากรใน
40 รุ่น
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้
40 รุ่น
ด้านการอนรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
8,000 ไร่
5.ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึดจับกุม
ดําเนินคดี
8,000 ไร่
500 ชั่วโมง
6.บินตวจสภาพป่า
500 ชั่วโมง
100 คดี
7.ตรวจพิสูจน์ไม้ของกลาง
100 คดี
500 คดี
8.ชักลากไม้ของกลาง
500 คดี
630 หลัง
9.การดําเนินการต่อไม้พะยูงของกลาง
630 หลัง
12 ครั้ง
10.ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน
12 ครั้ง
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หลัก
ธรรมาภิบาล

คําถาม ง 2 "แผนปฏิบตั กิ าร" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"

แผนการปฏิบตั ิงาน

แผนงบประมาณ
(บาท) *

1.ลาดตระเวนตรวจสภาพป่า รวมรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทํา
ผิดเกิดขึ้น
2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ โดยให้ความสําคัญกับราษฎรในพื้นที่ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีจิตสํานึก
และมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในชุมชน
3.ซ่อมแซมอาคารสํานักงานบ้านพักและยานพาหนะ
4.จัดสัมนาและฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และอืน่ ๆที่
เกี่ยวข้อง
5.ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ตรวจยึดจับกุมดําเนินคดี
6.บินตรวจสภาพป่า
7.ตรวจพิสูจน์ไม้ของกลาง
8.ชักลากไม้ของกลาง
9.การดําเนินการต่อไม้พะยูงของกลาง
10.ตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
รวม
หมายเหตุ: * ตัวเลขสมมุติ
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1,000,000

2,000,000
3,000,000
1,000,000
3,000,000
1,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
22,000,000

รับผิดรับชอบ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถาม ง 3 ในแผนปฏิบตั กิ ารได้มกี ารคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้
ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว..........

ประเด็น 8
คําถาม ง 4

ง 4.1

คําถาม ง 5

ง 5.1

ในแผนปฏิบัตกิ ารข้อ 10 ได้กําหนดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดการกรณีทุจริตและคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึน้
ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ในกรณีที่มสี ถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
( X) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้กําหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.
สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
..............
* ให้สรุปว่า (1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลําดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล
กรณีเกิดพิบัตภิ ัยหรือมีความเสี่ยงตอชีวิตของผูปฏิบัติงาน ไดมีการปรับตารางการเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ใหม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 67.7 ล้านไร่
ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้รบั ทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณีทมี่ ี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกทีก่ าํ หนดขึ้น ใช่หรือไม่
(X ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด
โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการ
เตรียมการในกรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการเปนประธานการประชุม และมีมติใหเลือกพืน้ ทีท่ างเลือกใน
กรณีที่เกิดไฟปาในพื้นทีเ่ ปาหมาย ก็จะคัดเลือกพื้นที่ทางเลือกใหม ตามเอกสารแนบ
1) มีการซักซอมความเขาใจกอนการดําเนินงาน และหลังจากการประเมิน
สถานการณวามีความเปลี่ยนแปลง
2) กําหนดใหมีการสื่อสารผานการประชุมทุก 2 สัปดาหตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงานโครงการ
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หลัก
ธรรมาภิบาล
รับผิดรับชอบ

นิติธรรม

รับผิดรับชอบ

รับผิดรับชอบ

รับผิดรับชอบ

รับผิดรับชอบ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
คําถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาทีส่ รุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนิน
โครงการหรือไม่
(X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้นจะ
กระทบต่อความสําเร็จของโครงการ.............

หลัก
ธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส

ความโปร่งใส

การดําเนินงานโครงการลักษณะนี้ไดดําเนินการตอเนื่องมาทุกปงบประมาณเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพของการปกปองปาไม ปญหาอุปสรรคที่มีเปนเพียงเรื่องของสภาพ
อากาศ และภูมิประเทศ ตลอดจนการนัดหมายหนวยงานที่เกีย่ วของลงพื้นที่
ดําเนินการรวมกัน
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การนัดหมายลวงหนากอนดําเนินงาน
การยืนยันกอนการดําเนินงานจริง
การสลับบุคลากรในการดําเนินงาน
การตั้งบุคลากรสํารอง เพื่อปฏิบัติงานทดแทนกัน
คําถาม จ: การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้วและ
ต้องการขยายผลโครงการ
ประเด็น 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
คําถาม จ 1 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่ า่ นมาหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
ไม่ต้องตอบ
1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
*กรณีที่ไม่มรี ายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ
ไม่ต้องตอบ

113

หลัก
ธรรมาภิบาล
สนองตอบรับ

รับผิดรับชอบ
รับผิดรับชอบ
รับผิดรับชอบ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

7.2 ตัวอย่างการตอบชุดคําถามสําหรับลักษณะโครงการบริการชุมชนและสังคม
ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
ประเภทโครงการ

แผนงานการพัฒนาแหล่งน้าํ บาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
โครงการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งน้าํ บาดาลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ระดับผลผลิต
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
XX,000,000 บาท
บริการชุมชนและสังคมและเป็นโครงการต่อเนื่อง

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประเด็น 1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
คําถาม ก- 1 โครงการนี้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
(X) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก- 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
การพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล เพื่อนํามาใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ตามผล
การสํารวจและพื้นที่เป้าหมายของโครงการพระราชดําริ
ก- 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
ราษฎรในพื้นทีโ่ ครงการ 5 โครงการที่ผลการสํารวจตามโครงการพระราชดําริและการ
ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมระบุว่าที่มีปัญหาด้าน
แหล่งน้ําและมีความจําเป็นต้องเพิ่มแหล่งน้ําเพื่อการยังชีพ หากไม่ได้รับการพัฒนา
แหล่งน้ําบาดาลตามโครงการจะประสบกับความเดือดร้อนได้แก่....... (ระบุ)
ก- 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในพื้นที่มีปัญหาเรือ่ งการขาดแคลนน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร และเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําจากชลประทานหรือการประปา
ส่วนภูมิภาคเข้าไปให้บริการ กอปรกับเป็นพื้นที่ที่ราษฎรขาดความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเองได้
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หลัก
ธรรมาภิบาล

สนองตอบ
รับ
รับผิดรับ
ชอบ
สนองตอบรับ

สนองตอบรับ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ก- 1.4 ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง.......................
ได้มีการจัดประชุมสัมมนาให้ผู้นําชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ในโครงการในพระราชดําริทั้ง
5 โครงการ เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการ และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่
ที่จะดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความจําเป็น
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
1. รายชื่อพร้อมลายเซ็นต์ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมที่อยู่และตําแหน่งหน้าที่
2. เอกสารประกอบการประชุม
3. รายงานสรุปผลการประชุม
4. วิดีโอการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
5. แนบแผ่นพับเผยแพร่ผลการประชุมที่ปิดประกาศในชุมชนแต่ละพื้นที่
6. หนังสือขอความเห็นเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดําริ สํานักพระราชวัง
7. หนังสือตอบจากผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดําริ
8.ภาพถ่ายระหว่างการประชุม และภาพภ่ายเอกสารเผยแพร่ที่ปิดประกาศแจ้งผลการ
ประชุม
ก- 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ไม่มี เนื่องจากได้ประสานงานให้ทราบทั่วกันโดยผ่าน อบต. กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน และ
ตัวแทนชุมชน ประชาคม นายอําเภอ ตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทน
จากโครงการพระราชดําริ และตัวแทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
หนังสือเวียนถึง อบต. กํานัน และผูใ้ หญ่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ สํานักพระราชวังจํานวน 35 ฉบับ
เอกสารปิดประกาศแจ้งชุมชนในพื้นที่ล่วงหน้า 2 สัปดาห์

115

หลัก
ธรรมาภิบาล
การมีส่วน
ร่วม

ความเสมอ
ภาค

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็น 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
คําถาม ก- 2 มีรายงานการทบทวนทีแ่ สดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการ
รับผิดรับชอบ
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก- 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้
รับผิดรับชอบ
อย่างไร”
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้รับการติดต่อประสานงานจากสํานักงานจัดการทรัพย์สิน
ส่วนพระองค์ ให้สนับสนุนการพัฒนาน้ําบาดาลสําหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการใน
พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อย่างต่อเนื่องกันมา และกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลก็ได้ใช้หลักวิชาการในการพัฒนาน้ําบาดาล ได้แก่ การศึกษาประเมินศักยภาพ
พัฒนาแหล่งน้ําบาดาล การสร้างเครือข่ายติดตามเผ้าระวังผลกระทบที่อาจติดตามมา
จากการใช้น้ํานอกจากนี้แล้ว ยังใช้เป็นต้นแบบสําหรับการพัฒนาน้ําบาดาลของพื้นที่
ใกล้เคียงที่มสี ภาพอุทกธรณีวิทยาคล้ายคลึงกัน ที่จะนําแนวทางไปพัฒนาแหล่งน้ํา
บาดาลเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป โครงการ
พระราชดําริในพื้นที่ทั้ง 5 โครงการได้มีการสํารวจเบื้องต้นและเห็นว่ามีความ
ต้องการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อกิจกรรมของโครงการเหล่านั้น
เอกสารประกอบ รายงานการประชุมอบต. กํานัน และผูใ้ หญ่บ้าน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่เมื่อวันที่............. (เอกสารหมายเลขที่ .........)
นิติธรรม
ก- 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลสามารถดําเนินการได้เอง
ก- 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะ
รับผิดรับ
เดียวกัน
หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่อื่น ๆ มาแล้วเป็นเวลา
ชอบ
ไม่น้อยกว่า 21 ปี
* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ
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หลัก
ธรรมาภิบาล

คําถามชุด ข: การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ประเด็น 3
พิจารณาขอบเขตของโครงการ
คําถาม ข- 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
รับผิดรับชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
ข- 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ
คุ้มค่า
1. บ่อน้ําบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ําในพื้นที่โครงการพระราชดําริ 14 พื้นที่ ๆ ละ 10
บ่อ รวม 140 บ่อ
2. ระบบพักน้ําและส่งน้ํา 14 ระบบ
3. รายชื่อจิตอาสาและอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร
บ่อน้ําบาดาล
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้วยการทําความตกลงด้านความร่วมมือการเตรียมโครงการ
ของหน่วยงานสํารวจสภาพการทรุดตัวของดินในพื้นที่บ่อน้ําบาดาลทุก 6 เดือน
ข- 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ
คุม้ ค่า
น้ําบาดาลสําหรับการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม
การเพิ่มขึ้นของประชากรในชุมชน หรือความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพื้นที่
การลดลงของโรคภัยที่มาจากปัญหาทางเดินอาหาร
ข- 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
การมีส่วน
1. ได้มีการนําร่างรายละเอียดการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของโครงการหารือ
ร่วม
กับผู้แทนผู้ใช้น้ําที่ครอบคลุมทั้งการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม อบต.
นายอําเภอซึ่งจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในพื้นที่โครงการทั้ง 5 โครงการ
2. เตรียมการเปิดเว็บไซต์ (ระบุชื่อเว็บไซต์) เพื่อให้ผู้มีปญ
ั หาจากโครงการได้
ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการ
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
1. รายชื่อพร้อมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมตําแหน่ง ที่อยู่
2.รายงานสรุปผลการประชุม
3.รายงานสรุปผลการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์
4. เอกสารการประชุม
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หลัก
ธรรมาภิบาล
มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมากําหนดขอบเขต การมีส่วน
ของโครงการหรือไม่
ร่วม
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการต่อไปนี้
สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
การมีส่วนร่วม
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนชุมชน อบต.ได้ให้ความเห็นชอบในขอบเขตของโครงการทีก่ รมทรัพยากร
น้ําบาดาลกําหนดขึน้
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
1. รายชื่อพร้อมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. แผ่น CD วิดีโอที่อัดไว้ระหว่างการประชุม
3. เอกสารสรุปผลกาประชุม
ความโปร่งใส
ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผูเ้ กี่ยวข้อง
หรือไม่
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
ความโปร่งใส
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
- เปิดเว็บไซต์ (ระบุชื่อเว็บไซต์) เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงผลการศึกษาด้าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ
- รายงานสรุปที่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ปิดไว้ที่ที่ทําการ อบต.
คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
คุณธรรม
( X) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ความเสมอ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดการทรุดตัวของดินจากการสูบน้ําบาดาลมาใช้
ภาค
เป็นเวลานาน
ประเทศชาติเกิดความสูญเปล่าด้านทรัพยากรน้ํา หากผู้ใช้นา้ํ บาดาลไม่ประหยัด
และใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ความเสมอ
ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร
ภาค
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คําถาม ข- 2

ข- 2.1

คําถาม ข- 3

ข- 3.1

คําถาม ข- 4
ข- 4.1

ข 4.2

ไม่ต้องตอบ
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ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร

หลัก
ธรรมาภิบาล
นิติธรรม

ไม่ต้องตอบ
ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ
และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่

ความโปร่งใส

ไม่ต้องตอบ
ประเด็น 4
คําถาม ข- 5

ข- 5.1

ประเด็น 5
คําถาม ข- 6
ข- 6.1

วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการดําเนิน
โครงการ
มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรทีจ่ ะดําเนินงานประจําเมื่อ
รับผิดรับชอบ
โครงการสิ้นสุดแล้วหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
รับผิดรับ
โครงการนี้จะส่งมอบผลผลิตของโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
ชอบ
หน่วยงานในกรมทรัพยากรน้าํ รับผิดชอบการติดตามเฝ้าระวังการทรุดตัวของดิน
งานประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ําบาดาล
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ความคุ้มค่า
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและ
ความคุ้มค่า
ทางอ้อม
1) ราษฎรในพื้นที่โครงการได้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียง มีแหล่งน้ํา สําหรับการเกษตรในฤดูแล้ง
2) ทําให้ทราบศักยภาพน้ําบาดาลของแอ่งน้ําบาดาล สําหรับการเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ของแต่ละโครงการ
3) เกษตรกรนอกโครงการสามารถนําผลที่ได้จาการศึกษาไปออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการจ่ายน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงทีม่ สี ภาพอุทกธรณีวิทยา
คล้ายคลึงกัน
4) ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและเอกชนในการรักษาอาการเจ็บป่วยของทางเดินอาหาร
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ข- 6.2 ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดําเนิน
โครงการนี้
1. เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 5 โครงการ
จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 มีน้ําสําหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค
อันเป็นวิธีหนึ่งของการแก้ปัญหาความยากจน
2. โครงการนี้จะเป็นต้นแบบสําหรับนําไปประยุกตฺ์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพ
อุทกธรณีวิทยาคล้ายคลึงกัน
คําถามชุด ค
ประเด็น 6
คําถาม ค- 1

ค- 1.1
ค- 1.2
ค- 1.3

คําถามชุด ง:
ประเด็น 7
คําถาม ง- 1
ง- 1.1

การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอืน่ จัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบ
ที่จะได้รบั เพื่อจัดทําคําของบประมาณ
หัวหน้าหน่วยงานได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการหรือไม่
( X ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ
ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า
มีความพร้อมในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีในการดําเนินการแต่ละ
กิจกรรมของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นหน่วยงานด้านวิชาการและปฏิบัติที่มีภารกิจใน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย บริหารจัดการ ควบคุมดูแล อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู และทรัพยากร
น้ําบาดาล
การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้
ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถาม ง- 2 "แผนปฏิบตั กิ าร" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกัน
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ง- 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
คําถาม ง- 3 ในแผนปฏิบตั กิ ารได้มกี ารคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้
ง- 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว
มีการตรวจสอบและติดตามสภาพน้ําบาดาลที่อาจได้รับผลกระทบ ทั้งในพื้นที่
โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์น้ําบาดาล
มีการกําหนดราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม
ประเด็น 8
ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
คําถาม ง- 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ในกรณีที่มี
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
( ) มี (X ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้กําหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.
ไม่ได้ดําเนินการ
ง- 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก
ไม่ได้ดําเนินการ
คําถาม ง- 5 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้รบั ทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการ
กรณีที่มสี ถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกทีก่ ําหนดขึน้ ใช่หรือไม่
( ) ใช่ (X ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด
ไม่ได้ดําเนินการ
ง- 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีทมี่ ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนด
ขึ้น
ไม่ได้ดําเนินการ
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ประเด็น 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธกี ารแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
คําถาม ง- 6 มีรายงานการศึกษาทีส่ รุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ
ความโปร่งใส
ดําเนินโครงการหรือไม่
( ) มี (X ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ง- 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น ความโปร่งใส
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
ไม่ได้ดําเนินการ
ง- 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ
ไม่ได้ดําเนินการ
คําถาม จ: การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้วและต้องการขยาย
ผลโครงการ
ประเด็น 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
คําถาม จ- 1 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่ า่ นมาหรือไม่
รับผิดรับชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
จ- 1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ
รับผิดรับชอบ
นายธรรมาภิบาล ซื่อตรง
จ- 1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้
รับผิดรับชอบ
ส่วนเสีย
*กรณีที่ไม่มรี ายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ
1. ได้ผลตามตัวชี้วัด
2. มีผลประเมินความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ได้คะแนน 4
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7.3 ตัวอย่างการตอบชุดคําถามสําหรับลักษณะโครงการเศรษฐกิจ
ชื่อแผนงาน
ชื่อโครงการ
โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
ประเภทโครงการ

แผนงาน การขยายช่องทางจราจร
โครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 105
ระดับผลผลิต
สํานักทางหลวงจังหวัดตาก กรมทางหลวง
2,175,000,000 บาท
เศรษฐกิจ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ชุด ก
ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประเด็นที่ 1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
คําถาม ก 1 โครงการนี้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
(×) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
เพื่อพัฒนาทางหลวงที่รองรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวตะวันออก–
ตะวันตก ตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขยายช่องทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 105
( ถนนสายเอเชีย) สายอําเภอเมืองตาก - สายอําเภอแม่สอด ตอน 2 ถึง ตอน 4
( กม.12+000 – กม.76+137.030) เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเอื้อต่อการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน และลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง
ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะอําเภอแม่สอด และจังหวัดใกล้เคียงที่มีการ
ทําการค้าชายแดนระหว่างไทย-พม่า รวมถึงนักท่องเที่ยว และนักลงทุนที่ต้องการ
เดินทางสัญจรไปยังชายแดนไทย-พม่า
ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เส้นทางเดิมเป็นแนวเส้นทางที่พาดผ่านพื้นที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่และมีเส้นทางคดเคี้ยว
ทําให้การเดินทางไม่สะดวก สิ้นเปลืองน้ํามัน และเวลาในการเดินทาง และเกิด
อุบัติเหตุได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการขยายการค้าชายแดนและการทาองเที่ยวระหว่าง
ไทย-พม่า
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การมีส่วนร่วม

ก 1.4 ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง
มีการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (12 มกราคม
2553) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวงจากส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก ผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล(อบต.) ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน NGO สื่อมวลชน และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง เช้าร่วมประชุมระดมสมอง
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
รายงานผลการประชุมระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นวันที่ 12 มกราคม 2553
จัดทําโดย กรมทางหลวง
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ความเสมอ
ไม่มี
ภาค
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการและระดมความคิดเห็น
ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
คําถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนทีแ่ สดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่ รับผิดรับชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร” รับผิดรับชอบ
ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงตาก เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีศักยภาพในการ
ดําเนินโครงการในลักษณะนี้หลายโครงการ รวมถึงหัวหน้าแขวงการทางในพื้นที่
รับผิดชอบทั้ง 3 แขวงที่รับผิดชอบการขยายผิวจราจรบนทางหลวงตาก–แม่สอด มี
ความพร้อมในการดําเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
นิติธรรม
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย
กรมป่าไม้ มีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําและดูแลด้านการตัดไม้ในพื้นที่ขยายทาง
จราจร
ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน รับผิดรับชอบ
หัวห้าโครงการเคยบริหารโครงการ การขยายทางจราจรในพื้นที่จังหวัดตาก-สุโขทัย
เมื่อปีพ.ศ. ........
* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ
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คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ประเด็นที่ 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
คําถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
รับผิดรับ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ชอบ
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ
คุ้มค่า
ทางหลวงขนาด 4 ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 105 ( ถนนสายเอเชีย ) สาย
อําเภอเมืองตาก - สายอําเภอแม่สอด ตอน 2 ถึง ตอน 4 ( กม.12+000 – กม.
76+137.030 ) รวมระยะทางรวม 137 กิโลเมตร
ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ
คุ้มค่า
การรองรับการเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ทั้งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
ไทย-พม่า ที่ปัจจุบันมีมูลค่าการค้ามากกว่าปีละ 30,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นสูง
กว่าเดิน 40-50%
ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ
การมีส่วนร่วม
มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมือ่ วันที่ 6
กรกฎาคม 2553 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม ผู้
ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวง เจ้าหน้าที่วิศวกรงานทาง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ตํารวจทางหลวง ผู้แทนจากสภา
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ผูแ้ ทนจากกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง
ๆ ในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง สื่อมวลชน และประชาชน ราว 300 คน ซึ่ง
มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ได้แก่ เรื่องการสิ่งแวดล้อม ทางกลับรถยนต์
จุดอันตรายที่ล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งการตั้งจุดตรวจของหน่วยงาน
ตํารวจบนเส้นทางหลวงที่มีมากจนเกินไป
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
รายงานการประชุมปัจฉิมนิเทศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 จัดทําโดยกรมทาง
หลวง
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การมีส่วน
ร่วม

คําถาม ข 2 มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมากําหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการต่อไปนี้
ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
การมีส่วนร่วม
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมปัจฉิมโครงการ (6 กรกฎาคม 2553) มีการแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย เช่น เรื่องการสิ่งแวดล้อม ทางกลับรถยนต์ จุดอันตรายที่ล่อแหลมที่
จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งการตั้งจุดตรวจของหน่วยงานตํารวจบนเส้นทางหลวง
ที่มีมากจนเกินไป ซึ่งกรมทางหลวงได้รับข้อคิดเห็นทั้งหมดไปจัดทํารายละเอียดของ
โครงการ โดยได้มีการขอให้กรมป่าไม้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านการตัดไม้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อมิให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
* โปรดระบุเอกสารประกอบ
- รายงานการประชุมชี้แจง (6 กรกฏาคม 2553) จัดทําโดยกรมทางหลวง
- เอกสารรายละเอียดของโครงการ ประกอบการจัดทําคําของบประมาณ ที่มีการ
ระบุถึงการนําข้อคิดเห็นที่ได้รับในการกําหนดขอบเขตของโครงการ
คําถาม ข 3 ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ ความโปร่งใส
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผูเ้ กี่ยวข้องหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 3.1 ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
ความโปร่งใส
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
- มีการนําเสนอรายละเอียดโครงการให้สื่อมวลชนได้รับทราบ และแถลงข่าว
รวมถึงเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง และรับฟัง
ความคิดเห็นทุกครั้ง
- มีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดตาก รับผิดชอบโดย
สํานักงานปลัดจังหวัดตาก และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดตาก
http://www.tak.go.th/
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คําถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
(X) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ
ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้อาจไม่พอใจเรื่องการตัดต้นไม้ในพื้นที่
ขยายช่องทางจราจร เนื่องจากช่องทางจราจรที่ได้มาตรฐานต้องไม่มีต้นไม้ใหญ่
และต้องอยู่จากไหล่ทางออกไป 20 เมตร เพราะเป็นมาตรฐานของถนนสากล
เพื่อให้รถที่ตกลงจากถนน หรือไถลไป ต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้ชะลอความเร็วได้
ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร
โครงการสามารถดําเนินการขยายเส้นทางก่อสร้างในเขตทางเดิมได้ ไม่ต้องเวนคืน
เขตทางเพิ่ม ทําให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมีคา่ บํารุงรักษาต่ํา
นอกจากนั้นได้กําชับแขวงการทางในพื้นที่รบั ผิดชอบทั้ง 3 แขวงที่รับผิดชอบการ
ขยายผิวจราจรบนทางหลวงตาก – แม่สอด , ตาก – สุโขทัย ให้หลีกเลีย่ งการตัด
ต้นไม้ให้มากทีส่ ุด
ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร

หลัก
ธรรมาภิบาล
คุณธรรม
ความเสมอ
ภาค

ความเสมอ
ภาค

นิติธรรม

มีการปลูกต้นไม้ทดแทน และจัดภูมิทัศน์และดูแลช่องทางการจราจรให้สวยงาม
ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ
ความโปร่งใส
และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
มีการประชุมชี้แจงและระดมสมองเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้นําเสนอแนวทางในการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อต้นไม้ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการ
ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการดําเนินโครงการ
คําถาม ข 5 มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรทีจ่ ะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
รับผิดรับ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
ชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
รับผิดรับชอบ
สํานักงานทางหลวงตาก และแขวงการทางที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร
และดูแลรักษาเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
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ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
คําถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
ความคุ้มค่า
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/ ความคุ้มค่า
หรือไม่เป็นตัวเงิน
- ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้เส้นทางนี้ ซึ่ง
เดิมมีจํานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้เส้นทางนี้เฉลี่ยมากกว่า 100
รายต่อปี
- ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่ปัจจุบันมีมูลค่าการค้ามากกว่าปีละ
30,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิน 40-50% หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
12,000-15,000 ล้านบาทต่อปี
ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความคุ้มค่า
โครงการนี้จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ กม.ละ 25 ล้านบาท ซึ่ง
คํานวณจากการก่อสร้างตอน 3 กม.12+000 ถึง กม. 43+000 และตอน 4 กม.
43.000 ถึง กม.63+000 และจะดําเนินการให้ตลาดเส้นทางอย่างสมบูรณ์แบบ
ระยะทางรวมประมาณ 87 กม. ใช้งบประมาณรวมทั้งสิน้ ประมาณ 2,175
ล้านบาท เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุน จะเห็น
ได้ว่ามีคุ้มค่าในการลงทุน เนือ่ งจากผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนโครงการอย่าง
ชัดเจน
คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประเด็นที่ 6 วิเคราะห์ตน้ ทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอืน่ จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รบั เพือ่
จัดทําคําของบประมาณ
คําถาม ค 1 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของ
ความคุ้มค่า
โครงการหรือไม่
( X ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ค 1.1 ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
รับผิดรับชอบ
โครงการ
โครงการขยายช่องทางการจราจรในทางหลวงอื่นในจังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียง
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ค 1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า
โครงการนี้มีความคุ้มค่าที่จะดําเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายช่องทาง
การจราจรในเส้นทางอื่นในจังหวัดตาก เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าชายแดนไทย-พม่าได้เป็นอย่างดี
คําถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ประเด็นที่ 7 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
คําถาม ง 1 มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
* จัดทําเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน
กิจกรรม/ผลงานที่นําส่ง
2553
1. กําหนดกรอบโครงการ /
**********
รายละเอียดเพื่อจัดทําคําขอ
งบประมาณปี พ.ศ. 2554
2. จัดหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนของ
ระเบียบเพื่อดําเนินการโครงการ
3. ดําเนินการก่อสร้าง ตอน 3,ตอน
4 และตอน 2 ตามลําดับ / คาดว่า
จะแล้วเสร็จปี 2558
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2554

2555-2558

**********
**************

หลัก
ธรรมาภิบาล
รับผิดรับชอบ

รับผิดรับ
ชอบ
รับผิดรับชอบ
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ธรรมาภิบาล
คําถาม ง 2 "แผนปฏิบตั กิ าร" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่ รับผิดรับชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"
รับผิดรับชอบ
ปีงบประมาณ

2554

2555

แผนปฏิบัติการ

เริ่ม
การ
โครงการ ก่อสร้าง
ตอนที่ 3
ระยะทาง
31 กม.
157
775

2556

25572558
การ
การก่อสร้าง
ก่อสร้าง ตอนที่ 2
ตอนที่ 4 ระยะทาง
ระยะทาง
26
30 กม.
กม.
750
493

เงินงบประมาณแต่ละปี
(ล้านบาท)
คําถาม ง 3 ในแผนปฏิบตั กิ ารได้มกี ารคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้
ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว..........

การดําเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
กรมทางหลวงมีช่องทางในการร้องเรียนรองรับไว้ หากมีการดําเนินการที่ไม่โปร่งใส
หรือขัดแย้งกับกฎหมาย
ประเด็นที่ 8 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
คําถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ในกรณีที่มสี ถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า "มี" โปรดสรุปว่าได้กําหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.
การดําเนินการก่อสร้างอาจมีความเสี่ยงที่ทาํ ให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมการรับมือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นไว้เรียบร้อยแล้ว
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ธรรมาภิบาล
รับผิดรับชอบ

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก..............
* ให้สรุปว่า (1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลําดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล
กรณีต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น กรมทางหลวงได้มีการกําหนดราคากลางที่รองรับการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดังกล่าวให้แก่ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว ในการให้เงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
คําถาม ง 5 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้รบั ทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี รับผิดรับชอบ
ที่มสี ถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกทีก่ ําหนดขึ้น ใช่หรือไม่
( X ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด
การดําเนินการเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติปกติของ
โครงการในลักษณะนี้
ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
รับผิดรับชอบ
การเตรียมการในกรณีทมี่ ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนของค่าก่อสร้าง
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
คําถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาทีส่ รุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ
ความโปร่งใส
ดําเนินโครงการหรือไม่
((X ) มี ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น ความโปร่งใส
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
การดําเนินโครงการลักษณะนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการมีประสบการณ์และมีการจัดการ
ความรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอยู่แล้ว
ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนองตอบรับ
โครงการนี้อาจส่งผลแก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หากเกิดความล่าช้าในการดําเนิน
โครงการ ทั้งนี้ได้เตรียมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการไว้ด้วยแล้ว
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การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ
ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
คําถาม จ 1 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่ า่ นมาหรือไม่
( ) มี (x) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

หลัก
ธรรมาภิบาล

คําถาม จ:

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
*กรณีที่ไม่มรี ายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ
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ภาคผนวก ก
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอืน่ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ได้ระบุให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักธรรมาภิบาลไว้ 2 ลักษณะคือ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ การ
วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น การนั้ น เป็ น การวิ เ คราะห์
แผนงาน/โครงการในช่วงเวลาพิจารณาจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน ซึ่งยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ จึง
แตกต่างจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี เพราะเป็น
การวิ เคราะห์ แผนงาน/โครงการในช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเริ่มการดําเนิ นงานแผนงาน/
โครงการ จนถึงแผนงาน/โครงการได้ดําเนินการไปจนถึงขั้นแล้วเสร็จ
ตัวแบบที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ความความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงานโครงการ
ยังคงเป็นตัวแบบเดิมที่ใช้ในการสร้างชุดคําถามเมื่อปีงบประมาณ 2553 และ 2554 คือกําหนดให้ตัวแบบมี
3 ตัวแปรหลักที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้คําตอบมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลไปพร้อมๆ กัน ตัวแปรดังกล่าวได้แก่
1) การวางแผนดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
2) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
3) ความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาล
ตัวแบบที่กําหนดขึ้นนี้ได้เชื่อมโยงความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 3 มิติ และความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 8 ประการ กับขั้นตอนการวางแผนโครงการ 5 ขั้นตอน 10 ประเด็นคําถามหลักเข้าด้วยกัน
เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แผนงาน/โครงการก่อนของบประมาณแผ่นดิน ได้รับการวางแผนอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ การละเว้นไม่จัดทําแผนงาน/โครงการในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนโครงการ
อย่างมีธรรมาภิบาล จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง ความเชื่อมโยงของ 3 ตัวแปรข้างต้นได้
แสดงไว้ในภาพที่ ผนวก ก-1 โดยคําตอบที่ได้จากชุดคําถามคือข้อมูลดิบที่จะนําไปประเมินว่าแผนงาน/
โครงการที่จัดทําคําขอมานั้น มีความเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่มากน้อยเพียงใด
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ภาคผนวกรูปที่ ก-1 : กรอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในการปรับปรุงชุดคําถาม

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานผู้เสนอคําของบประมาณจะต้อง
ตอบคําถามรวม ๕ ชุด ประกอบด้วย ชุด ก ถึง จ
เป้ า หมายของข้ อ คํ า ถามเพื่ อ ตอบโจทย์ ว่ า ผู้ จั ด ทํ า คํ า ของบประมาณแผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ ห ลั ก
ธรรมาภิ บ าลในการวางแผนและวิ เ คราะห์แ ผนงาน/โครงการหรื อ ไม่ เพื่ อให้ไ ด้คํ าตอบที่ เพี ย งพอแก่ ก าร
วิเคราะห์ ชุดคําถามนี้ประกอบด้วยคําถาม ๕ ชุด คือคําถามชุด ก ข ค ง และ จ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
การวางแผนและบริหารแผนงาน/โครงการของสํานักงบประมาณ ดังนี้
ก. การริเริ่มแผนงาน/โครงการและการวิเคราะห์เบื้องต้น
ข.การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
ค.การวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
ง. การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินแผนงาน/โครงการ
จ. การพิจารณาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการที่ผ่านมา
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คําถามชุด ก
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
คําถามชุด ข:
ประเด็นที่ 3

ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
พิจารณาที่มาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
พิจารณาขอบเขตของโครงการ
วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนิน
ประเด็นที่ 4
โครงการ
ประเด็น 5
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
คําถามชุด ค วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณโครงการ
วิเคราะห์ต้นทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอื่น จัดลําดับ
ประเด็นที่ 6 ความสําคัญของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์
ผลกระทบทีจ่ ะได้รับเพื่อจัดทําคําของบประมาณ
คําถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ประเด็นที่ 7
พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ประเด็นที่ 8 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการที่ทําเสร็จ
คําถาม จ:
แล้วและต้องการขยายผลโครงการ
ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
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ภาคผนวก ข
การแบ่งลักษณะโครงการ
ลักษณะของโครงการของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณในปัจจุบัน แบ่งเป็น 10 ด้าน
ซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริการชุมชนและสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ รายละเอียด ดังนี้
ก. ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยโครงการที่มีลักษณะต่อไปนี้
01 การบริหารงานทั่วไปของรัฐ
011 องค์กรบริหารของรัฐ การบริหารงานคลัง การบริหารงานต่างประเทศ
0111 องค์กรบริหารของรัฐ
0112 การบริหารงานคลัง
0113 การบริหารงานต่างประเทศ
012 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
0121 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศทีก่ ําลังพัฒนา
0122 ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจผ่านองค์กรระหว่างประเทศ
013 การบริหารทั่วไป
0131 การบริหารงานบุคคล
0132 งานวางแผนและสถิติ
0133 การบริหารงานทั่วไปอื่น
014 การวิจัยพืน้ ฐาน
0140 การวิจัยพื้นฐาน
015 การวิจัยและการพัฒนาด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ
0150 การวิจัยและการพัฒนาด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ
016 การบริหารทั่วไปอืน่
0160 การบริหารทั่วไปอื่น
017 การชําระหนี้เงินกู้
0170 การชําระหนี้เงินกู้
018 เงินโอนให้ท้องถิ่น
0180 เงินโอนให้ท้องถิ่น
02 การป้องกันประเทศ
021 งานกองทัพ
0210 งานกองทัพ
022 การรักษาดินแดน
0220 การรักษาดินแดน
023 ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ต่างประเทศ
0230 ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ต่างประเทศ
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024 การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
0240 การวิจัยประยุกต์และการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์
025 การป้องกันอืน่
0250 การป้องกันอื่น
03 การรักษาความสงบภายใน
031 งานตํารวจ
0310 งานตํารวจ
032 งานป้องกันอัคคีภัย
0320 งานป้องกันอัคคีภัย
033 งานตุลาการ
0330 งานตุลาการ
034 งานราชทัณฑ์
0340 งานราชทัณฑ์
035 การวิจัยและการพัฒนาด้านการรักษาความสงบภายใน
0350 การวิจัยและการพัฒนาด้านการรักษาความสงบภายใน
036 งานรักษาความสงบภายในอืน่
0360 งานรักษาความสงบภายในอื่น
ข. ด้านเศรษฐกิจ (04) ประกอบด้วยโครงการที่ให้ผลผลิตและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
04 การเศรษฐกิจ
041 การเศรษฐกิจทั่วไป การพาณิชย์ และการแรงงาน
0411 การเศรษฐกิจทั่วไปและการพาณิชย์
0412 การแรงงาน
042 การเกษตร การป่าไม้ การประมง และการสงวนพันธุส์ ตั ว์ป่า
0421 การเกษตร
0422 การป่าไม้
0423 การประมงและการสงวนพันธุ์สัตว์ป่า
043 การเชื้อเพลิงและพลังงาน
0431 การทําเหมืองถ่านหินและแร่ที่เป็นเชื้อเพลิง
0432 งานปิโตรเลียมและก๊าซ
0433 งานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
0434 งานเชื้อเพลิงอื่น
0435 การไฟฟ้า
0436 การพลังงานอื่น
044 การเหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี การอุตสาหกรรม และการโยธา
0441 การเหมืองแร่และทรัพยากรธรณี
0442 การอุตสาหกรรม
0443 การโยธา
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045 การขนส่ง
0451 การขนส่งทางบก
0452 การขนส่งทางน้ํา
0453 การรถไฟ
0454 การขนส่งทางอากาศ
0455 ระบบการขนส่งทางท่อและทางอื่น
046 การสื่อสาร
0460 การสื่อสาร
047 การอุตสาหกรรมอื่น
0471 การค้า
0472 การโรงแรมและภัตตาคาร
0473 การท่องเที่ยว
0474 โครงการพัฒนาอเนกประสงค์
048 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ
0481 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจทั่วไป การพณิชย์ และการ
แรงงาน
0482 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมง และการ
สงวนพันธุ์สัตว์ป่า
0483 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเชื้อเพลิงและพลังงาน
0484 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเหมืองแร่ ทรัพยากรธรณี การ
อุตสาหกรรม และการโยธา
0485 การวิจัยและการพัมนาด้านการขนส่ง
0486 การวิจัยและการพัฒนาด้านการสื่อสาร
0487 การวิจัยและการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมอื่น
049 การเศรษฐกิจอื่น
0490 การเศรษฐกิจอื่น
ค.

ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วยโครงการที่มีลักษณะต่อไปนี้
05 การสิ่งแวดล้อม
051 การกําจัดของเสีย
0510 การกําจัดของเสีย
052 การกําจัดน้าํ เสีย
0520 การกําจัดน้ําเสีย
053 การควบคุมและกําจัดมลภาวะ
0530 การควบคุมและกําจัดมลภาวะ
054 การรักษาระบบนิเวศวิทยาและภูมทิ ัศน์
0540 การรักษาระบบนิเวศวิทยาและภูมิทัศน์
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055 การวิจัยและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
0550 การวิจัยและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
056 การสิ่งแวดล้อมอื่น
0560 การสิ่งแวดล้อมอื่น
06 การเคหะและชุมชน
061 การเคหะ
0610 การเคหะ
062 การพัฒนาชุมชน
0620 การพัฒนาชุมชน
063 การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค
0630 การจัดหาน้ําอุปโภคบริโภค
064 งานไฟฟ้าถนน
0640 งานไฟฟ้าถนน
065 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเคหะและชุมชน
0650 การวิจัยและการพัฒนาด้านการเคหะและชุมชน
066 การเคหะและชุมชนอื่น
0660 การเคหะและชุมชนอื่น
07 การสาธารณสุข
071 งานอุปกรณ์การแพทย์
0711 งานอุปกรณ์เภสัชกรรม
0712 งานอุปกรณ์การแพทย์อื่น
0713 งานอุปกรณ์การบําบัดรักษา
072 งานสถานพยาบาลและผูป้ ว่ ยนอก
0721 งานสถานพยาบาลทั่วไป
0722 งานสถานพยาบาลเฉพาะโรค
0723 งานสถานทันตกรรม
0724 งานสถานพยาบาลอื่น
073 งานโรงพยาบาล
0731 งานโรงพยาบาลทั่วไป
0732 งานโรงพยาบาลเฉพาะโรค
0733 งานศูนย์อายุรเวชและสูตินรีเวช
0734 งานสถานพักฟื้น
074 งานบริการสาธารณสุข
0740 งานบริการสาธารณสุข
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075 งานวิจัยสาธารณสุข
0750 งานวิจัยสาธารณสุข
076 งานสาธารณอืน่
0760 งานสาธารณอื่น
08 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
081 การกีฬาและนันทนาการ
0810 การกีฬาและนันทนาการ
082 วัฒนธรรม
0820 วัฒนธรรม
083 การกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์
0830 การกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์
084 การศาสนาและบริการชุมชนอื่น
0840 การศาสนาและบริการชุมชนอื่น
085 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
0850 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
086 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการอื่น
0860 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการอื่น
09 การศึกษา
091 ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
0911 ก่อนวัยเรียน
0912 ประถมศึกษา
092 ระดับมัธยมศึกษา
0921 มัธยมศึกษาตอนต้น
0922 มัธยมศึกษาตอนปลาย
093 ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
0920 ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
094 ระดับอุดมศึกษา
0941 อุดมศึกษาตอนต้น
0942 อุดมศึกษาตอนปลาย
095 การศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
0950 การศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
096 การบริการสนับสนุนการศึกษา
0960 การบริการสนับสนุนการศึกษา
097 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา
0970 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา
098 การศึกษาอืน่
0980 การศึกษาอื่น
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10 การสังคมสงเคราะห์
101 การประกันสังคม
1011 เงินทดแทนการเจ็บป่วย
1012 เงินทดแทนแก่คนพิการ
102 สวัสดิการผูส้ ูงอายุ
1020 สวัสดิการผู้สูงอายุ
103 เงินทดแทนแก่ทายาทของผู้ได้รบั สิทธิประกันสังคม
1030 เงินทดแทนแก่ทายาทของผู้ได้รับสิทธิประกันสังคม
104 เงินช่วยเหลือครอบครัวและบุตร
1040 เงินช่วยเหลือครอบครัวและบุตร
105 เงินทดแทนการตกงาน
1050 เงินทดแทนการตกงาน
106 เงินสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
1060 เงินสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
107 สวัสดิการสังคมอื่น
1070 สวัสดิการสังคมอื่น
108 การวิจัยและการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์
1080 การวิจัยและการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์
109 การสังคมสงเคราะห์อื่น
1090 การสังคมสงเคราะห์อื่น
ง. ด้านอื่นๆ
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ภาคผนวกชุด ค
ชุดคําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ชุด ก ริเริ่มโครงการใหม่และการวิเคราะห์เบื้องต้น
ประเด็นที่ 1 พิจารณาที่มาโครงการ กลุม่ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
คําถาม ก 1 โครงการนี้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและ/หรือแก้ปญ
ั หาของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

หลัก
ธรรมาภิบาล

สนองตอบรับ

รับผิดรับชอบ

ก 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการคือ

สนองตอบรับ

ก 1.3 สรุปปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สนองตอบรับ

ก 1.4 ระบุวิธีการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้มสี ่วนได้เสียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อม
เอกสารยืนยันว่ามีกิจกรรมจริง

การมีส่วนร่วม

* โปรดระบุเอกสารประกอบ
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ก 1.5 มีกลุ่มเป้าหมายใดที่มิได้มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ

หลัก
ธรรมาภิบาล
ความเสมอ
ภาค

* โปรดระบุเอกสารประกอบ

ประเด็นที่ 2 พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของโครงการ
คําถาม ก 2 มีรายงานการทบทวนทีแ่ สดงศักยภาพและความพร้อมของทีมงานโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ก 2.1 สรุปศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรในการดําเนินโครงการให้สําเร็จได้อย่างไร”

ก 2.2 ระบุว่าโครงการนี้หน่วยงานของท่านสามารถดําเนินการได้เองทั้งหมด หรือต้องมี
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น กรณีทมี่ ีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โปรดระบุชื่อ
หน่วยงานที่บูรณาการด้วย

รับผิดรับชอบ
รับผิดรับชอบ

นิติธรรม

ก 2.3 ระบุประสบการณ์ที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการเคยบริหารโครงการลักษณะเดียวกัน รับผิดรับชอบ

* กรณีที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่ต้องตอบ
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
คําถามชุด ข การวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ประเด็นที่ 3 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
คําถาม ข 1 โครงการนี้มีการวิเคราะห์ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดระบุรายละเอียดต่อไปนี้
ข 1.1 ผลผลิตของโครงการคือ

ข 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการคือ

หลัก
ธรรมาภิบาล

รับผิดรับ
ชอบ
คุ้มค่า

คุ้มค่า

ข 1.3 ระบุการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมเอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วม

* โปรดระบุเอกสารประกอบ

คําถาม ข 2 มีการนําข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและกลุม่ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมากําหนดขอบเขต
ของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการต่อไปนี้
ข 2.1 สรุปผลการประชุมชี้แจงผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการ
ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุเอกสารที่เกี่ยวข้อง

* โปรดระบุเอกสารประกอบ
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การมีส่วน
ร่วม

การมีส่วนร่วม

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

หลัก
ธรรมาภิบาล
คําถาม ข 3 ได้มีการนําผลการศึกษาด้านปัญหาและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ ความโปร่งใส
และผลกระทบของโครงการ เปิดเผยต่อสาธารณะและผูเ้ กี่ยวข้องหรือไม่
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 3.1 ระบุวิธีการที่ได้ดําเนินการผลการศึกษาด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ
ความโปร่งใส
โครงการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

คําถาม ข 4 คาดว่าโครงการจะมีผลกระทบเชิงลบหรือไม่
( ) มี ( X ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 4.1 ระบุผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบจากการดําเนินโครงการ

ข 4.2 ผู้รับผิดชอบมีแนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบอย่างไร

ข 4.3 ระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจะได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างไร

คุณธรรม
ความเสมอ
ภาค
ความเสมอ
ภาค
นิติธรรม

ข 4.4 ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงผลกระทบเชิงลบ
ความโปร่งใส
และผลกระทบเชิงลบนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่
ประเด็นที่ 4 วิเคราะห์กระบวนการนําส่งผลผลิตและทรัพยากรทีต่ ้องใช้ในการดําเนินโครงการ
คําถาม ข 5 มีการกําหนดภาพแบบองค์กรพร้อมบุคลากรทีจ่ ะดําเนินงานประจําเมื่อโครงการ
รับผิดรับ
สิ้นสุดแล้วหรือไม่
ชอบ
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " หรือ "มีบางส่วน" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ข 5.1 ระบุองค์กร/หน่วยงานที่จะดําเนินการบริหารหลังจากโครงการเสร็จสิ้น
รับผิดรับชอบ
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ 5 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ
คําถาม ข 6 มีรายงานการศึกษาที่วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า “ มี “ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ข 6.1 ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ในภาพของตัวเงินและ/
หรือไม่เป็นตัวเงิน
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ
ระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข 6.2 ระบุความคุ้มค่าของโครงการ
*กรณีโครงการด้านเศรษฐกิจ
ระบุความคุ้มค่าของโครงการในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
* กรณีโครงการอื่นที่ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจ
ระบุต้นทุนประสิทธิภาพ (Cost Effectiveness) ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในการดําเนิน
โครงการนี้

คําถามชุด ค การจัดลําดับและจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประเด็นที่ 6 วิเคราะห์ตน้ ทุนและทบทวน/เปรียบเทียบกับโครงการอืน่ จัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ และประเมินความคุ้มค่าและผลประโยชน์ ผลกระทบที่จะได้รบั เพือ่
จัดทําคําของบประมาณ
คําถาม ค 1 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้ใช้หลักความคุ้มค่าในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการหรือไม่
( X ) ใช้ ( ) ไม่ใช้
ถ้าตอบว่า " ใช้" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ค 1.1 ระบุโครงการอื่นที่ใช้เปรียบเทียบกับโครงการนี้ในการจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ
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หลัก
ธรรมาภิบาล
ความคุ้มค่า
ความคุ้มค่า

ความคุ้มค่า

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

หลัก
ธรรมาภิบาล

ค 1.2 ระบุความสําคัญของโครงการนี้เปรียบเทียบกับโครงการลงทุนอื่นในด้านของความ
คุ้มค่า

คําถามชุด ง: การเตรียมการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ
ประเด็นที่ 7 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนงบประมาณ
คําถาม ง 1 มีการกําหนดระยะเวลาตามขอบเขตและแผนการดําเนินโครงการต่อไปนี้
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางต่อไปนี้
ง 1.1 ระบุตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง "กิจกรรม" "ผลงานที่นําส่ง" และ "กรอบ
ระยะเวลา"
* จัดทําเป็น Grant Chart ระบุกิจกรรม และช่วงเวลาที่ชัดเจน

คําถาม ง 2 "แผนปฏิบตั กิ าร" และ "แผนงบประมาณ" โครงการมีความสอดคล้องกันหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มีความสอดคล้อง" โปรดแสดงรายละเอียดต่อไปนี้
ง 2.1 แสดงรายงานที่เปรียบเทียบ "แผนปฏิบัติการ และ "แผนงบประมาณ"

คําถาม ง 3 ในแผนปฏิบตั กิ ารได้มกี ารคํานึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบ
หรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้
ง 3.1 ระบุถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบดังกล่าว..........
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รับผิดรับชอบ

รับผิดรับ
ชอบ

นิติธรรม
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คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ 8 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผน (งาน งบประมาณ และ ระยะเวลา)
คําถาม ง 4 โครงการมีการเตรียมการโดยกําหนดทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ในกรณีที่มสี ถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก หรือไม่
( ) มี (X ) ไม่มี
* ถ้าตอบว่า " มี" โปรดสรุปว่าได้กําหนดทางเลือกไว้อย่างไรบ้าง.

ง 4.1 สรุปทางเลือกที่เป็นไปได้ในกรณีที่มีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและ
ภายนอก..............
* ให้สรุปว่า (1) แต่ละสถานการณ์มีทางเลือกอะไรบ้าง (2) เรียงลําดับทางเลือก
พร้อมเหตุผล

คําถาม ง 5 ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้รบั ทราบและเห็นชอบกับทางเลือกในการเตรียมการกรณี
ที่มสี ถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกทีก่ ําหนดขึ้น ใช่หรือไม่
( ) ใช่ (X ) ไม่ใช่
ถ้าตอบว่า "ใช่" โปรดให้รายละเอียด

ง 5.1 โปรดสรุปประเด็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและเห็นชอบกับทางเลือกใน
การเตรียมการในกรณีทมี่ ีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่กําหนดขึ้น
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หลัก
ธรรมาภิบาล
รับผิดรับ
ชอบ

รับผิดรับชอบ

รับผิดรับ
ชอบ

รับผิดรับชอบ

คู่มือฉบับผู้จัดทําคําของบประมาณ

คําถามสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นที่ 9 สรุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการดําเนินโครงการ
คําถาม ง 6 มีรายงานการศึกษาทีส่ รุปปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียนจากการ
ดําเนินโครงการหรือไม่
( ) มี (X ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า " มี " โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
ง 6.1 เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค ทีต่ ้องตระหนักระหว่างการดําเนินโครงการ ซึง่ ถ้าเกิดขึ้น
จะกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ

ง 6.2 เขียนสรุปการวางแนวทางในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่อเนื่องและโครงการทีท่ าํ เสร็จแล้ว
และต้องการขยายผลโครงการ
ประเด็นที่ 10 ทบทวน/ตรวจสอบสถานภาพโครงการ
คําถาม จ 1 หน่วยงานมีรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการทีผ่ า่ นมาหรือไม่
( X ) มี ( ) ไม่มี
ถ้าตอบว่า "มี" โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
1.1 ระบุผู้รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ / ดูแล / บํารุงรักษาผลผลิตโครงการ

หลัก
ธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส

ความโปร่งใส

สนองตอบรับ

คําถาม จ:

1.2 ระบุแนวทางการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
*กรณีที่ไม่มรี ายงานประเมินผลการใช้งานโครงการที่ผ่านมา ไม่ต้องตอบ
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