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บันทึกเร่ืองเลา 

เร่ือง  หลักการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการสําคัญ 

ตามนโยบายรัฐบาล  ในการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 

กองนโยบายและแผน 

 

ผูเลา รายละเอียด สรุปความรูท่ีได 

นางรตนมน  จันทรอุทัย 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

กองนโยบายและแผน 

ในป 2553 น้ีผูที่รับผิดชอบดานการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจายประจําปคงจะไดทราบกันแลววา  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  ให

ความเห็นชอบใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการ

วิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

ประกอบการพิจารณาคําของบประมาณรายจาย

ประจําป 2553  โดยเปาหมายที่ใหมีการใชหลัก    ธรร

มาภิบาลในการจัดทําคําของบประมาณแผนดินน้ีคือ

เพื่อลดความเสี่ยงที่สงผลตอโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบตอเหตุการณไมพึงประสงค  และสงผลให

ยุทธศาสตรหนวยงาน/กระทรวง  แผนบริหาร

ราชการแผนดิน  และนโยบายรัฐบาลใหไมบรรลุผล

สัมฤทธิ ์

ที่มาที่ไปของแนวคิดในการวิเคราะหความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาลน้ี     มาจากการที่หลักธรรมาภิ

บาลกําลังเปนที่สนใจอยางกวางขวาง  ธนาคารโลก

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองธรรมภิบาลน้ีพบวาการ

บริหารจัดการบานเมืองอยางมีธรรมาภิบาลมีบทบาท

สําคัญตอการพัฒนาประเทศ  จึงไดพัฒนาดัชนีชี้วัด

ดานธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย 6 ดาน  ไดแก 

1. ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

2. ดานเสถียรภาพทางการเมืองและ

ระดับความรุนแรงของความไมสงบ 

3. ดานประสิทธิภาพของภาครัฐ 

4. ดานคุณภาพการกํากับดูแล 

-  การเสนอขอ งปม. 2554  

จะตองมีการวิเคราะหความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อประกอบการพิจารณา 

-  เพื่อลดความเสี่ยงจากการ

ดําเนินงานที่อาจจะมี

โอกาสไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

หลักธรรมาภิบาลมี 6 ดาน 

-  ดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

-  ดานเสถียรภาพทาง

การเมืองและระดับความ

รุนแรงของความไมสงบ 

-  ดานประสิทธิภาพของ

ภาครัฐ 

-  ดานคุณภาพการกํากับ

ดูแล 

-  ดานการใชกฎหมาย 

-  ดานการควบคุม

คอรรัปชั่น 
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5. ดานการใชกฎหมาย 

6. ดานการควบคุมคอรรัปชั่น 

      เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบความมีธรรมาภิบาลของ

ประเทศไทยกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย 11 

ประเทศ  พบวาประเทศไทยไดคะแนนเฉลี่ย 6 ดาน

เทากับ 43 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  จัดเปนอันดับ

ที่ 5  ซึ่งนับวาไดคะแนนนอยมาก  และต้ังแตป 2543 

ผลการศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลของไทยลดลงใน

ทุกๆ ดาน  รัฐบาลไทยตระหนักถึงปญหาน้ี  จึงได

สงเสริมใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการตางๆ 

มากขึ้น    ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน

ตามหลักธรรมาภิบาลก็เปนอีกแนวทางหน่ึงในการ

เพิ่มความมีธรรมาภิบาลตามดัชนีชี้วัดของ

ธนาคารโลก 

       การใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําคําขอ

งบประมาณแผนดิน  คือแนวทางการจัดระเบียบการ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน  โดยใหมีการวิเคราะห

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการ

พิจารณาคําของบประมาณรายจายประจําป  เพื่อให

การใชงบประมาณแผนดินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม  โปรงใส  ยุติธรรมและ

ตรวจสอบได 

     แผนงาน/โครงการที่ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง

ตามหลักธรรมาภิบาล  ตามความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีมีลักษณะดังน้ี 

1.  เปนแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบ

ตอความสําเร็จในการบรรลุผลตามเปาหมาย

กระทรวง  สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ภายใต

กระทรวง  กลุมจังหวัด  หรือจังหวัด  

2.  เปนแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบ

ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน  สิ่งแวดลอม  

หรือการใหบริการขั้นพื้นฐานของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

-  เพื่อใหการใช

งบประมาณแผนดินเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ   

-  มีความโปรงใส  ยุติธรรม

และตรวจสอบได 

 

 

 

รายการเสนอขอ งปม. ที่

ตองวิเคราะหความเสี่ยง  

ไดแกกรณี 

-  โครงการสําคัญมี

ผลกระทบมากตอเปาหมาย

หนวยงาน 

-  มีผลกระทบมากตอผูมี

สวนไดสวนเสีย 

-  ใชงบประมาณสูง 
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3.  เปนแผนงาน/โครงการที่ใชงบประมาณ

สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการอ่ืนของสวน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  หรือตางสวนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ  ภายใตกระทรวงเดียวกัน  

4.  เปนแผนงาน/โครงการอ่ืนที่สวน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เห็นควรใหมีการวิเคราะหความ

เสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ซึ่งเปนปแรกที่จะ

เร่ิมใชการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ของแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล

ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป  ไดกําหนดใหทุกสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

และหนวยงานอ่ืนทําการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก

ธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการลงทุนที่ใช

งบประมาณสูงสุดอันดับแรกกอน  และในปตอๆ ไป  

จึงคอยขยายผลวิเคราะพความเสี่ยงฯ เพิ่มขึ้น   

สําหรับแบบสอบถามที่ใชในการวิเคราะห

ความเสี่ยงฯ  จะมีทั้งหมด 15 ประเด็น 59 ขอ  มี

แนวคิดมาจากหลักการบริหารความเสี่ยงในเชิง

ยุทธศาสตร  ไดแก  ความเสี่ยงดานแนวทางการ

ดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน  ความเสี่ยงดาน

ภาพลักษณทางการเมือง  และความเสี่ยงดานการ

สนองตอบรับความตองการที่แทจริงของประชาชน  

ประกอบกับความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาล 8 ประการ  

โดยเปาหมายของขอคําถามเพื่อแสดงวาผูจัดทําคําขอ

งบประมาณไดใชหลักธรรมาภิบาลในการวางแผน

ดําเนินงานหรือไม 

เมื่อแผนงาน/โครงการผานการวิเคราะห

ความเสี่ยงขางตนแลว  จะตองมีการประเมินความ

เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

และความเสี่ยงประเภทอ่ืนๆ อีก 6 ดาน ไดแก  ความ

เสี่ยงดานการเมืองและสังคม  ความเสี่ยงดานการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

-  สําหรับในการขอ งปม. 

2554 ซึ่งเปนปแรกที่จะมี

การวิเคราะหความเสี่ยงฯ  

สํานักงบประมาณได

กําหนดใหวิเคราะหความ

เสี่ยงฯ  ในแผนงาน/

โครงการลงทุนที่ใช

งบประมาณสูงสุดอันดับ

แรกกอน  ในปตอๆ ไปจะ

ขยายผลวิเคราะหให

เพิ่มขึ้น   

-  ใชแบบสอบถามในการ

วิเคราะห  ผานระบบ

ออนไลนทางเว็บไซตของ

สํานักงบประมาณ 
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และเศรษฐกิจ  ความเสี่ยงดานกฎหมาย  ความเสี่ยง

ดานเทคโนโลยี  ความเสี่ยงดานการดําเนินการ  และ

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม/ภัยธรรมชาติ  โดย

ประเมินตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง  เพื่อ

พิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการ

ไดหรือไม 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิเคราะหความ

เสี่ยง  ไดแก  สวนราชการที่เขาสูกระบวนการ

วิเคราะหความเสี่ยงฯ  จะไดเรียนรูและพัฒนา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ  มี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เปนรูปธรรมจนไมมี

ผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินแผนงาน/

โครงการ  สํานักงบประมาณมีเกณฑมาตรฐานในการ

พิจารณาและประเมินคําของบประมาณรายจาย

ประจําปใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล   และสวน

ราชการสามารถนําผลจากการวิเคราะหความเสี่ยงฯ  

มาใชเปนฐานขอมูลของแผนงาน/โครงการไดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

-  สํานักงบประมาณจะใช

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง

ผานระบบ  ประกอบการ

พิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 

-  ถาไมมีการวิเคราะห  จะ

ไมพิจารณาใหงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 


