
โครงการในความรว่มมือระหว่างส านักงบประมาณและ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

การประชุมช้ีแจง

คู่มือการปฏิบัตด้ิานการวเิคราะห์ความ
เส่ียงตามหลกัธรรมาภบิาลของแผนงาน/
โครงการทีส่ าคญัตามนโยบายรัฐบาล

ฉบบัผูพ้ิจารณาน าเสนอค าของบประมาณ

ส าหรบัปีงบประมาณ 2554



1. กรอบแนวคิด

เป็นแผนงาน/โครงการทีส่นองตอบนโยบายหลกัของแผน
บรหิารราชการแผน่ดนิตามมตคิณะรฐัมนตรชีุดปจัจุบนัเมือ่
วนัที ่13 มกราคม 2552  

เป็นลกัษณะแผนงาน/โครงการคณะรฐัมนตรีเมื่อ  22  เมษายน  

2551 มีมติใหว้เิคราะหค์วามเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล   

ด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที่  22  เมย. 2551   ดงัน้ี



2.  แผนงาน/โครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเส่ียง
ตามหลักธรรมาภบิาลในปี 2554

แผนงาน/โครงการส าคญัตามนโยบายรฐับาลท่ีอยู่ใน
แผนการบริหารราชการแผน่ดินหรือนโยบายจ าเป็นเร่งด่วน
ของรฐับาลท่ีด าเนินการโดยส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจเดียว
หรือบรูณาหลายส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  

เป็นแผนงาน/โครงการท่ีเป็นระดบัผลผลิต หรือ
เทียบเท่าผลผลิต หรือภาย

หมายเหตุ: ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมเร่ือง “ด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
ส าคญัตามนโยบายรัฐบาล” ดงัปรากฏในหนงัสือท่ี นร 1106/1374



3.  ขั้นตอนการด าเนินงาน

ขัน้ตอนที ่1 คดัเลอืกแผนงาน/โครงการทีส่นองตอบนโยบายหลกัตามแผนการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ 

ขัน้ตอนที ่2 คดัเลอืกแผนงาน/โครงการของสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิทีต่อ้ง
วเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาลประกอบค าของบประมาณประจ าปี
2554

ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาลของแผนงาน/โครงการใน
แต่ละขัน้ตอนของการวางแผนและบรหิารโครงการ

ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก



ขั้นตอนที ่1
คดัเลือกแผนงาน/โครงการท่ีสนองตอบนโยบายหลกัของตามแผนบริหารราชการ
แผน่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี   ตามประกาศในราชกิจจา ประกาศ วนัท่ี 27
มกราคม 2552  ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบายหลกั 8ประการ ดงัน้ี  

นโยบายท่ี 1 นโยบายเรง่ดว่นทีจ่ะเริม่ด าเนินการในปีแรก 

นโยบายท่ี 2 นโยบายความมัน่คงของรฐั  

นโยบายท่ี 3 นโยบายสงัคมและคุณภาพชวีติ  

นโยบายท่ี 4 นโยบายเศรษฐกจิ  

นโยบายท่ี 5 นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

นโยบายท่ี 6 นโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม  

นโยบายท่ี 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ  

นโยบายท่ี 8 นโยบายการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี



ขั้นตอนที ่2 คดัเลอืกแผนงาน/โครงการ
เพือ่น ามาวเิคราะห์ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2
เป็นแผนงาน/โครงการทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็ใน
การบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง สว่นราชการ/ 
รฐัวสิาหกจิภายใตก้ระทรวง กลุม่จงัหวดั หรอืจงัหวดั  
และ

เป็นแผนงาน/โครงการทีม่ผีลกระทบต่อชวีติ
ความเป็นอยูข่องประชาชน สิง่แวดลอ้มหรอื
การใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานของประชาชน  และ

เป็นแผนงาน/โครงการลงทุนทีใ่ชง้บประมาณ
สงูสดุอนัดบัแรกของกรม ในกระทรวง
เดยีวกนั  รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 

เป็นแผนงาน/โครงการอื่นที่
สว่นราชการ/รฐัวสิาหกจิหรอืผูต้รวจ
ราชการส านกันายกรฐัมนตร ี หรอื
ผูต้รวจราชการกระทรวง  หรอื
ส านกังบประมาณ เหน็ควรใหม้กีาร
วเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัธรร
มาภบิาล   กถ็อืวา่เป็นแผนงาน/
โครงการทีต่อ้งวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ตามหลกัธรรมาภบิาล  



ขั้นตอนที ่2 คดัเลอืกแผนงาน/โครงการ
เพือ่น ามาวเิคราะห์ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาล

กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2
เป็นแผนงาน/โครงการทีม่ผีลกระทบต่อความส าเรจ็ใน
การบรรลุผลตามเป้าหมายกระทรวง สว่นราชการ/ 
รฐัวสิาหกจิภายใตก้ระทรวง กลุม่จงัหวดั หรอืจงัหวดั  
และ

เป็นแผนงาน/โครงการทีม่ผีลกระทบต่อชวีติ
ความเป็นอยูข่องประชาชน สิง่แวดลอ้มหรอื
การใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานของประชาชน  และ

เป็นแผนงาน/โครงการลงทุนทีใ่ชง้บประมาณ
สงูสดุอนัดบัแรกของกรม ในกระทรวง
เดยีวกนั  รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 

เป็นแผนงาน/โครงการอื่นที่
สว่นราชการ/รฐัวสิาหกจิหรอืผูต้รวจ
ราชการส านกันายกรฐัมนตร ี หรอื
ผูต้รวจราชการกระทรวง  หรอื
ส านกังบประมาณ เหน็ควรใหม้กีาร
วเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัธรร
มาภบิาล   กถ็อืวา่เป็นแผนงาน/
โครงการทีต่อ้งวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ตามหลกัธรรมาภบิาล  

โครงการที่ตรงกบัหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง

เป็นโครงการท่ีตอ้งวิเคราะหค์วามเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาล



ขั้นตอนที่ 3 วเิคราะห์ความเส่ียงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ 

(1)  มิติความเสีย่งเชิงยทุธศาสตร์
• Key Risk Area 
• Political Risk 

• Negotiation Risk

(2)  ความเสีย่งเชิงธรรมาภิบาล
•หลกัความรบัผดิรบัชอบ (Public Accountability)  
•หลกัการมสีว่นรว่ม (Public Participation)
•หลกัการสนองตอบรบั (Responsiveness)
•หลกันิตธิรรม (Ruls of Law)
•หลกัคุณธรรม (Virtue)
•หลกัความโปรง่ใส (Transparency)
•หลกัความเสมอภาค (Equity) 
•หลกัความคุม้คา่ (Values for Money) 

•ความเส่ียงดา้นแนวทางการด าเนินงานท่ี
ไม่สอดคลอ้งกนั  
• ความเส่ียงดา้นภาพลกัษณ์ทางการเมือง  
• ความเส่ียงดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน 



ขั้นตอนท่ี 4 

กระบวนการวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

ขอ้  1 ความเส่ียงดา้นการเมืองและสงัคม

ขอ้  2 ความเส่ียงดา้นการเงินและเศรษฐกิจ

ขอ้  3 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย

ขอ้  4 ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี

ขอ้  5 ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ

ขอ้  6 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และภยัธรรมชาติ

การประเมินในขั้นตอนน้ีมีค าถามหลกั 6 ขอ้ตามประเภทของความเส่ียงดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 4 

กระบวนการวิเคราะหค์วามเสี่ยงดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
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ขั้นตอนที่ 3 วเิคราะห์
ความเส่ียงตามหลกัธรร
มาภิบาลของแผนงาน/
โครงการ 

ขัน้ตอนของการวางแผนโครงการ

ขัน้รเิริม่โครงการและการวเิคราะหเ์บือ้งต้น

ขัน้การวเิคราะหแ์ละวางแผนรายละเอยีดโครงการ

ขัน้การวเิคราะหแ์ละจดัสรรงบประมาณ

ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินโครงการ

ขัน้การตดิตามผลการด าเนินทีผ่่านมากรณีโครงการ
ต่อเนื่องและโครงการเก่าทีต่อ้งการขยายผล

กรอบความสมัพนัธร์ะหว่างความ
เส่ียงเชิงยทุธศาสตร ์และความ

เส่ียงเชิงธรรมาภิบาล



ข้อค าถามในแต่ละขัน้ตอนของการวางแผนโครงการ

ช่ือชุดค าถาม
จ านวนค าถาม

หลกั
ขัน้ตอนของการวางแผนโครงการ

ก 24 ขัน้รเิริม่โครงการและการวเิคราะหเ์บือ้งตน้

ข 16 ขัน้การวเิคราะหแ์ละวางแผนรายละเอยีดโครงการ

ค 5 ขัน้การวเิคราะหแ์ละจดัสรรงบประมาณ

ง 10 ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินโครงการ

จ 4
ขัน้การตดิตามผลการด าเนินทีผ่า่นมากรณโีครงการ
ต่อเนื่องและโครงการเก่าทีต่อ้งการขยายผล

โครงการใหม่ 55 ใช้ข้อค าถามชดุ  ก -ง

โครงการต่อเน่ือง/ขยาย
ผล

59 ใช้ข้อค าถามชดุ  ก -จ



ค าถามชดุ ก : ขัน้ตอนการริเร่ิมโครงการและการวิเคราะหเ์บือ้งต้น

1.2  "กรอบแนวคดิและเหตุผลของโครงการมีท่ีมา

อย่างไร"

1.1  “ โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ี

แทจ้รงิของ กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย



หลกัการมีส่วนรว่ม

หลกัความเสมอภาค

หลกัการสนองตอบรบั

หลกัความโปรง่ใส

1.1  โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ี

แทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ

ค าถามชดุ ก : ขัน้ตอนการริเร่ิมโครงการและการวิเคราะหเ์บือ้งต้น



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

หลกัการมี

ส่วนรว่ม

1.1.1 โครงการน้ีไดเ้ปิดโอกาส

ใหก้ลุม่เป้าหมายและผูมี้ส่วนได้

เสียเขา้มามีสว่นรว่มในการ

ก าหนดแผนงาน/โครงการหรือไม่

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มส่ีวนได้เสีย

1.1 โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของ

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของ

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ

หลกัความ

โปรง่ใส

1.1.2 โครงการน้ีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัที่มาในการก าหนดแผนงาน/

โครงการอยา่งชดัเจน และไดใ้หผู้มี้ส่วนได้

เสียเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวไดโ้ดยง่ายหรือไม่



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของ

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ

หลกัการ

สนองตอบรบั

โครงการน้ีจดัท าขึ้ นเพื่อเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการและ/หรือ

แกปั้ญหาของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือไม่



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของ

กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 6 ของคู่มือประกอบ

1.1.3 โครงการน้ีได้มีการด าเนินการ
เพ่ือสะท้อนว่าการตอบสนองความ
ต้องการของผูท่ี้มีส่วนได้เสียมีความ
เป็นธรรมและเสมอภาค หรือไม่ 

หลกัความ

เสมอภาค



ค าถามชุด ก: ขั้นตอนการริเร่ิมโครงการและวิเคราะหเ์บ้ืองตน้

1. พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มส่ีวนได้เสีย
1.1 "โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมาย/ ประชาชน

หรอืไม่"  

1.1.1 โครงการน้ีไดเ้ปิดโอกาสใหก้ลุ่มเป้าหมายและผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนรว่ม

ในการก าหนดโครงการหรือไม ่ 

หลกัการมสีว่นรว่ม

1.1.2 โครงการน้ีไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีมาในการก าหนดโครงการอยา่ง

ชดัเจน และไดใ้หผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเขา้ถึงขอ้มลูดงักล่าวไดโ้ดยง่ายหรือไม ่ 

หลกัความโปรง่ใส

1.1.3 โครงการน้ีจดัท าขึ้ นเพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการและ/หรือแกปั้ญหา

ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หรือไม่

หลกัการสนอง
ตอบรบั

1.1.4 โครงการน้ีไดมี้การด าเนินการเพื่อสะทอ้นวา่การตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้
มีส่วนไดเ้สียมีความเป็นธรรมและเสมอภาค หรือไม่

หลกัความเสมอภาค

ตวัอยา่งขอ้ค าถามในส่วนท่ี 6



1.2  “กรอบแนวคิดและเหตุผลของโครงการมีท่ีมาอย่างไร"

ประเด็นขอ้ค าถาม มิตธิรรมาภิบาล

1.2.1  ไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัฟงัและมี
สว่นรว่มในการใหข้อ้คดิเหน็ต่อกรอบแนวคดิ เหตุผลและ
ความจ าเป็นของโครงการหรอืไม่

หลกัการมสีว่นรว่ม

1.2.2 กรอบแนวคดิของโครงการสอดคลอ้งกบัปญัหาและ/
หรอืความตอ้งการทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืไม่

หลกัความรบัผดิรบั
ชอบต่อสาธารณะ

ตวัอยา่งขอ้ค าถามในส่วนท่ี 6



ค าถามชุด ก : ขั้นตอนการรเิริม่โครงการและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้

หลกัการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 6 ของคู่มือประกอบ

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย

1.2"กรอบแนวคิดและเหตผุลของโครงการมีทีม่าอย่างไร"

หลกัความรบัผิดรบัชอบตอ่สาธารณะ



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

1.  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มส่ีวนได้เสีย

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 6 ของคู่มือประกอบ

1.2  "กรอบแนวคดิและเหตุผลของโครงการมีท่ีมาอย่างไร"

หลกัการมี

สว่นรว่ม

1.2.1 ไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย

รบัฟังและมีส่วนรว่มในการใหข้อ้คิดเห็น

ตอ่กรอบแนวคิด เหตผุลและความจ าเป็น

ของโครงการหรอืไม่



ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ 

1.  พิจารณาท่ีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผูมี้ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ

หลกัความรบั

ผิดรบัชอบตอ่

สาธารณะ

1.2.2 กรอบแนวคิดของ

โครงการสอดคลอ้งกบัปัญหา

และ/หรือความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน

จริง หรือไม่

1.2"กรอบแนวคิดและเหตผุลของโครงการมีทีม่าอย่างไร"



ตวัช้ีวดั
ตามหลกัธรรมาภิบาลในส่วนท่ี 5



หลกัการมีส่วนรว่ม

หลกัความเสมอภาค

หลกัการสนองตอบรบั

หลกัความโปรง่ใส

1.1  โครงการน้ีมีท่ีมาจากปัญหาและความตอ้งการท่ี

แทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนหรอืไม่" 

หมายเหตุ: ดูส่วนท่ี 5 ของคู่มือประกอบ

เช่ือมโยงข้อค าถามไปสู่หลกัธรรมาภิบาล 8 ข้อ

หลกัธรรมาภบิาลทีใ่ชว้ดั ปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน



ตวัช้ีวดัตามหลกัธรรมาภิบาลในสว่นท่ี 5

ตวัช้ีวดั

ตามหลกั

ธรรมาภิบาล

ประเภทตวัช้ีวดัดา้นธรรมภิบาล

หลกัความรบัผิดรบัชอบตอ่สาธารณะ  

หลกัการมีส่วนรว่มของสาธารณะ  

หลกัการสนองตอบรบั

หลกันิตธิรรม

หลกัคุณธรรม

หลกัความโปร่งใส

หลกัความเสมอภาค

หลกัความคุม้ค่า
ตวัช้ีวดัหลกั

ตวัช้ีวดัรอง

ตวัช้ีวดัยอ่ย



ประเภทตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง ตวัช้ีวดัยอ่ยดา้นธรรมภิบาล

1. การมีส่วนรว่ม
GP1 

รูปแบบการมีส่วนร่วม
ท่ีจดัใหมี้ข้ึน

GP11

มีการส ารวจความ
คิดเห็น

GP1.1.1 การสมัภาษณ์รายบุคคล
GP1.1.2 การเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์ ทางโทรศพัทห์รือโทรสาร ทางระบบ
อินเตอร์เน็ทหรือทางอ่ืน
GP1.1.3 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บ
ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ
รัฐท่ีรับผดิชอบโครงการ
GP1.1.4 การสนทนากลุ่มยอ่ย
GP1.1.5 อ่ืนๆ (ระบุ) ....................

GP12 

มีการประชุม
ปรึกษาหารือ

GP1.2.1 การประชาพิจารณ์
GP1.2.2การอภิปรายสาธารณะ
GP1.2.3 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
GP1.2.4 การประชุมเชิงปฏิบติัการ
GP1.2.5 การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย

ตวัอยา่งค าถามจากส่วนท่ี 5

ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง และตวัช้ีวดัยอ่ย



ประเภท

ตวัช้ีวดัดา้นธรรมภิบาล ตวัช้ีวดัหลกั

หลกัการมีส่วนร่วมของ

สาธารณะ

GP1 รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีจดัใหมี้ข้ึน
G12 คุณภาพของการจดัใหทุ้กภาคส่วนไดมี้
ส่วนร่วม

(Public Participation) G13 การตอบสนองต่อขอ้คิดเห็นของ
ประชาชน

G14 ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจ

ตัวช้ีวดัหลกั



ประเภทตวัช้ีวดั

ตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง ตวัช้ีวดัยอ่ยดา้นธรรมภิบาล

1. การมีส่วน
ร่วม

GP1 

รูปแบบการมีส่วน
ร่วมท่ีจดัใหมี้ข้ึน

GP11

มีการส ารวจ
ความคิดเห็น

GP1.1.1 การสมัภาษณ์รายบุคคล
GP1.1.2 การเปิดใหแ้สดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์ ทางโทรศพัทห์รือโทรสาร ทาง
ระบบอินเตอร์เน็ทหรือทางอ่ืน
GP1.1.3 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บ
ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
ของรัฐท่ีรับผดิชอบโครงการ
GP1.1.4 การสนทนากลุ่มยอ่ย
GP1.1.5 อ่ืนๆ (ระบุ) ....................

GP12 

มีการประชุม
ปรึกษาหารือ

GP1.2.1 การประชาพิจารณ์
GP1.2.2การอภิปรายสาธารณะ
GP1.2.3 การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
GP1.2.4 การประชุมเชิงปฏิบติัการ
GP1.2.5 การประชุมระดบัตวัแทนของกลุ่ม
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย

ตวัอยา่งค าถามจากส่วนท่ี 5

ความเช่ือมโยงระหวา่งตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง และตวัช้ีวดัยอ่ย



ประเภทตวัช้ีวดั
ตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง

ตวัช้ีวดั

ยอ่ยดา้นธรรมภิบาล

ตวัช้ีวดั
การมีส่วนร่วม

G12 คุณภาพของการ
จดัใหทุ้กภาคส่วนไดมี้
ส่วนร่วม

GP.2.1 มีการประกาศอยา่งแพร่หลายใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนัถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี และ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเขา้ใจและสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้
GP.2.2 สถานท่ีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมีมากกวา่ 1 แห่ง

GP.2.3 มีการยืน่ขอ้เสนอจากประชาชนตั้งแต่ 4 ขอ้เสนอข้ึนไป
GP.2.4 มีการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และประกาศให้
ประชาชนทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเสร็จส้ินการรับฟังความคิดเห็น

GP.2.5 มีการแจง้ใหป้ระชาชนทราบถึงผลการตดัสินใจในเบ้ืองตน้ภายใน
7 วนันบัจากวนัสรุปผลรับฟังความคิดเห็น

GP.2.6 ใหเ้วลากบัประชาชนเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นและ
น าเสนอขอ้มูลผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและผลการตดัสินใจใน
เบ้ืองตน้

ดชันีช้ีวดัรอง

ตวัอยา่งค าถามจากส่วนท่ี 5



ประเภทตวัช้ีวดัด้าน
ธรรมภิบาล

ตวัช้ีวดัหลกั ตวัช้ีวดัรอง ตวัช้ีวดัย่อย

1.ตวัช้ีวดัการมีส่วน
ร่วม (Public 
Participation:GP)

GP1 รปูแบบการมสีว่น
รว่มทีจ่ดัใหม้ขี ึน้

GP1.1 มกีารส ารวจ
ความคดิเหน็

GP1.1.1 การสมัภาษณ์รายบุคคล

GP1.1.2 การเปิดใหแ้สดงความคดิเหน็ทาง
ไปรษณยี ์ทางโทรศพัทห์รอืโทรสาร ทางระบบ
อนิเตอรเ์น็ทหรอืทางอื่น

GP1.1.3 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารบัขอ้มลู
และแสดงความคดิเหน็ต่อหน่วยงานของรฐัที่
รบัผดิชอบโครงการ

GP1.1.4 การสนทนากลุม่ยอ่ย

ตวัอยา่งค าถามจากส่วนท่ี 5

ดชันีช้ีวดัยอ่ย



ค าถามชุด ก : ขั้นตอนการรเิริม่โครงการและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

ค าถาม

ขั้นตอนการวางแผนและบริหาร

แผนงาน/โครงการ

ประเด็นพิจารณา

ชุด ก การริเร่ิมโครงการใหม่

1.1 พิจารณาท่ีมาโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

และการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 1.2 พิจารณาศกัยภาพและความพรอ้ม

ของโครงการ 

1.3 วิเคราะหค์วามสอดคลอ้งเชิง

ยุทธศาสตร ์และความเหมาะสมเชิง

เศรษฐกิจและสงัคม   



 ขั้นตอนการรเิริม่โครงการและการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้ 

ค าถามชดุ ก : การรเิริม่โครงการใหมแ่ละการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ 

1.1  พจิารณาทีม่าโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1.2  พจิารณาศกัยภาพและความพรอ้มของ
โครงการ

1.3  วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชงิยุทธศาสตร ์และ
ความเหมาะสมเชงิเศรษฐกจิและสงัคม   



1. การพจิารณาขอบเขตและวตัถุประสงค์ของโครงการ

2.  การวิเคราะห์ผลผลติ/ผลลพัธ์/ผลกระทบ

3.   การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงและ
กระบวนการน าส่งผลผลติ

4.  การวเิคราะห์ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของโครงการ

ค าถามชุด ข:  

การวิเคราะหแ์ละวางแผนรายละเอียดโครงการ



ค าถามชุด ค:  
การวิเคราะหแ์ละจดัสรรงบประมาณ

1.  การวเิคราะหต์น้ทุนและเปรียบเทียบกบั

โครงการอ่ืน

2.  การจดัล าดบัโครงการเพื่อจดัท าค าขอ

งบประมาณแผ่นดิน

3.  การประเมินความคุม้ค่าและผลประโยชน์/

ผลกระทบท่ีจะไดร้บัเพื่อจดัท าค าของบประมาณ 



ค าถามชุด ง:

การเตรยีมการเพื่อตดิตามความกา้วหนา้ของการด าเนินโครงการ

1.  พิจารณาความสามารถในการเตรียมการเพื่อติดตาม

ความกา้วหน้าของการด าเนินโครงการ 

2.  พิจารณาความยดืหยุน่ของการปรบัเปล่ียนแผนปฏิบติั

การและแผนงบประมาณ 

3. พิจารณากลไกการบนัทึกขอ้มลูเพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามการด าเนินโครงการ 



ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตอ่เน่ืองและโครงการท่ี

ท าเสร็จแลว้และตอ้งการขยายผลโครงการ

(1)   ช่ือโครงการท่ีไดด้ าเนินการครั้งล่าสุดก่อนยื่นขอ้เสนอโครงการน้ี 

……………………..

(2)    ช่ือผูร้บัผิดชอบโครงการ 

……………………………………………………………………. 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบโครงการ 

……………………………………………………….
(3)   ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ………… เร่ิมตน้……………ส้ินสุด........…

(4)   งบประมาณโครงการ ………………………………………
(5) ลกัษณะโครงการ ………………………………………
 ดา้นเศรษฐกิจ     ดา้นสงัคม       ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นความมัน่คง   ดา้นคุณภาพชีวิต



ค าถาม จ: การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตอ่เน่ือง

และโครงการที่ท  าเสร็จแลว้และตอ้งการขยายผลโครงการ

1. การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ

2.  การประเมินความสามารถในการ

บริหารโครงการ 


