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ค ำน ำ 

 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กรมศุลกากรสามารถด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากรประจ าปีได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ซึ่งได้ม ี    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมทั้งพิจารณากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Govenance) และใช้เกณฑ์วิเคราะห์ประเมินและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)  

กรมศุลกากร ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง และเพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่       
กรมศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง พร้อมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใน      
กรมศุลกากรอย่างดียิ่ง จึงมั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม      
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยเหตุนี้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากรจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ การด าเนินภารกิจของรัฐต้องค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก และคงไว้ซึ่งผลสัมฤทธิ์        
ต่อภารกิจของรัฐ ซ่ึงจะต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ อีกทั้งต้องมี        
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับไม่มีขั้นตอน         
การปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ   
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จะต้องด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ระบุไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยเรื่อง         
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้น าแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ด้วยความเสี่ยงในการบริหารองค์กรเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร 
และสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร        
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้น การบริหาร      
ความเสี่ ยงถือได้ว่ าเป็นเครื่ องมือส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุ เป้ าหมาย                  
และสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในทุกมิติของการบริหารงาน  

ทั้งนี้ กรมศุลกากร เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการองค์กร ด้วยการน าเครื่องมือ     
ด้านการบริหารความเสี่ยงมาใช้สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร        
จึงได้มีค าสั่ง ที่ 121/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง             
ของกรมศุลกากร ให้มีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ                
โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
และวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงของโครงการที่ คั ดเลื อกมาด าเนิ นการ อย่ างเป็ นขั้ นตอนตามมาตรฐาน                             
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ซึ่งต้องน าความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาลมาเป็นปัจจัยส าคัญในการวิเคราะห์ รวมทั้งต้องด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง          
เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารด้วย  

ดังนั้น กรมศุลกากรภายใต้การท างานของคณะท างานฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงและลดความเสี่ยง
ต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และน าไปประยุกต์ใช้กับ
ภารกิจงานของกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรกรมศุลกำกรสู่กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8(2) ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 ด้วยเหตุนี้ กรมศุลกากร จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้น เพ่ือให้การบริหารราชการ
ของกรมศุลกากรเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ  
กรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง    
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดส่งโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
และด าเนินการพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 
83 โครงการ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
อ านวยความสะดวกทางการค้า” จ านวน 28 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม 
การค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก” จ านวน 22 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 “พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน”  
จ านวน 10 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 “เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเกบ็ภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล”  
จ านวน 5 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร” จ านวน    
18 โครงการ 

โดยมีตัวชี้วัด/เป้าหมาย และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ตามตารางที่ 1 

 จากโครงการทั้งสิ้น 83 โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 น ามาสู่การพิจารณาคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกด้านความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับ  
ดังนี้ 
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ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ระดับควำมส ำคัญ รำยละเอียดค ำอธิบำย ระดับ
คะแนน 

สูงมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี, ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12, นโยบายรัฐบาล, มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 

๕ 

สูง สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12, นโยบายรัฐบาล, 
มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 

๔ 

ปานกลาง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์        กรมศุลกากร ๓ 
น้อย สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ๒ 

น้อยมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ๑ 

ด้านงบประมาณ 

ระดับควำมส ำคัญ รำยละเอียดค ำอธิบำย ระดับคะแนน 
สูงมาก 200 ล้านบาทข้ึนไป ๕ 

สูง 150,000,001 – 200,000,000 บาท ๔ 
ปานกลาง 100,000,001 – 150,000,000 บาท ๓ 

น้อย 50,000,001 – 100,000,000 บาท ๒ 
น้อยมาก ไม่เกิน 50 ล้านบาท ๑ 

 โดยคณะท างานฯ ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงทุกโครงการและคัดเลือกโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูงสุดจากหลักเกณฑ์ข้างต้น จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 2) 

1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 
2. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
3. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
4. โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญ

ประเทศ 
5. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 
6. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 
7. โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
8. โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV 

มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ทั้ง 8 โครงการนี้ จะต้องน ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจะกล่าวถึงใน
หัวข้อถัดไป 
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ตำรำงท่ี ๑ ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรกรมศุลกำกร 

ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนา
กระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร เพือ่อ านวย 
ความสะดวกทางการค้า 

เป้ำประสงค์ : เพื่อให้บริการ
ศุลกากร มีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนงำนศุลกำกร 

(7 โครงกำร) 
 

 

1.1.1  โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรม
ปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 
และกรมป่าไม้) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(เปิดใช้ระบบงานตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

สทส. - 

1.1.2 โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW   

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ระบบ NSW พร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลค าขอ
ใบอนุญาตของหนว่ยงานภาครัฐผ่านระบบ NSW แบบ B2G 
อย่างน้อย 4 หน่วยงาน) 

สทส. - 

1.1.3 โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ตาม
แนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(มีรายงานเสนอกรมฯ และเผยแพร่สู่สาธารณะ) 

สมพ. - 

1.1.4 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์
ส าหรับของถ่ายล า ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยน
ถ่ายพาหนะ (e-Transition) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ออกประกาศกรมศุลกากร และค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากร 
การผ่านพธิีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์แบบไร้เอกสาร 
ส าหรับของถ่ายล า ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่อง 
เปลี่ยนถ่ายพาหนะ และมีการใช้งานระบบจริง) 

สมพ. - 

1.1.5 แผนงำนศึกษำกำรให้บริกำรศลุกำกรแบบเรียบง่ำย 
(Simplified Service) (จ ำนวน 3 โครงกำร)    

 

    1.1.5 (1) โครงการศึกษาพธิีการศุลกากรแบบเรียบง่าย
ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs 
Procedure : SeCCP) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(มีผลการศึกษาและแนวทางในการใหบ้ริการศุลกากร 
แบบเรียบง่าย) 

สทบ. - 

    1.1.5 (2) โครงการศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) ทางไปรษณีย์ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(มีผลการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานการให้บริการ
ศุลกากรแบบเรียบง่ายทางไปรษณีย์) 

สกท. - 

    1.1.5 (3) โครงการศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) ทางอากาศยาน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(มีผลการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานการให้บริการ
ศุลกากรแบบเรียบง่ายทางอากาศยาน) 

สสภ. - 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 พัฒนำกำรบริกำร
ศุลกำกรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย 

(14 โครงกำร) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ 
ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการอ านวยความสะดวก 
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System 
(ACTS) Pilot Project) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(อบรม เผยแพร ่และสรุปผลการด าเนินการ) 

สมพ. 500,000 

1.2.2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบก ากับการขนยา้ยสินค้าระหว่าง
ระหว่างท่าเรือเอกชน กับระบบ NSW 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบก ากับขนยา้ยสินค้า 
ระหว่างท่าเรือเอกชน กับระบบ NSW อย่างน้อย 1 ทา่) 

สทส. 
 

- 
 

1.2.3 โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับการเชือ่มโยงข้อมูลตามกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวข้องกบักรมศุลกากร
ผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 100 ของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากร 
แบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมลู ใบอนุญาต/ 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 24 หนว่ยงาน) 

สทส. - 

1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (e-Payment) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ติดต้ัง และทดสอบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน) 

สทส. 29,884,000 

1.2.5 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตาม
ระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single 
Window : ASW  เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค 
(ตามโครงการน าร่อง ASEAN Single Window Component 2 
(full-fledged)) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ ร้อยละ 100 
(สามารถเชื่อมโยงขอ้มูล ATIGA Form D กับประเทศ
สมาชิกอาเซียนจ านวน 2 ประเทศ และ ACDD  
จ านวน 3 ประเทศ) 

สทส. - 

1.2.6 โครงการน าร่องช าระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ดว้ยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีช่องทางการช าระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 
อีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการแก่ประชาชน) 

สทก. - 
 

 

1.2.7 แผนงำนระบบ Customs Mobile Application 
(จ ำนวน 2 โครงกำร) 

 

     1.2.7 (1) โครงการจัดท า Customs Mobile Application 
(พิกัด ราคา IPR)  

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(น าร่อง/เปิดใช้ระบบฐานข้อมูลราคาสินค้า On Mobile 
ระยะที่ 2 และประเมินการใช้งานระบบ) 

สทส. - 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    1.2.7 (2) โครงการศึกษาการน า Mobile Application  
มาใช้ในระบบงานศุลกากร 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(มีการออกแบบระบบในการน า Mobile Application  
มาใช้ในระบบงานศุลกากร) 

สทส. - 
 

 

1.2.8 แผนงำนพัฒนำกำรตรวจปล่อยสินค้ำล่วงหน้ำ  
(Pre-arrival Processing) (2 โครงกำร) 

 
 

   1.2.8 (1) โครงการพธิีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง
ท่าเรือแหลมฉบัง (Pre-arrival Processing) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/๕ ระดับ 
(ประกาศกรมฯ และค าสั่งทั่วไปกรมฯ วา่ด้วยพิธีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับการด าเนินกระบวนการ 
ทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง  
(Pre-arrival Processing)) 

สมพ. 
 

- 

   1.2.8 (2) โครงการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
การด าเนินกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิ(Pre-arrival Processing) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/๕ ระดับ 
(เสนอประกาศกรมฯ และค าสั่งทั่วไปกรมฯ ว่าดว้ยพธิีการ
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับการด าเนินกระบวนการ 
ทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ (Pre-arrival Processing) 

สมพ. 
 

- 

1.2.9 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรปูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมศุลกากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ร่างรายงานผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ๑ ฉบบั) 

คณะท างานฯ - 

1.2.10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยาน
เข้า/ออก และการยื่นบญัชีสินค้าส าหรับเรือและอากาศยานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (e-Manifest) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ออกประกาศกรมศุลกากร วา่ด้วยการรายงานเรือและ
อากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสนิค้าส าหรับเรือและ
อากาศยานทางอิเล็กทรอนกิส์ แบบไร้เอกสาร(e-Manifest) 
และมีการใช้งานระบบจริง) 

สมพ. - 

1.2.11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการฐานข้อมูล เพือ่การ
ประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า (VDA Smart)  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลราคาเพื่อการประเมิน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการค้า (VDA Smart)  
และการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) 

สมพ. 30,000,000 

6 



5 
 

ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

 
 
 
 
 
 

1.2.12 โครงการพัฒนาระบบพิธกีารศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์
ส าหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-Fast Tracks) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีระบบพิธกีารศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบ 
การระดับมาตรฐานเออโีอ (AEO-Fast Tracks)) 

สมพ. 30,000,000 

1.3  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของภำคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนศุลกำกร 

(7 โครงกำร) 

 

 

 

 

1.3.1 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ และนโยบายศุลกากร แก่
ผู้ประกอบการต่างประเทศ (Customs Business Conference) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎ ระเบียบ  
และนโยบายศุลกากร) 

สผต. 400,000 

1.3.2 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกและกรมศุลกากร) 

สบก. - 

1.3.3 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิประโยชน ์
ทางภาษีอากรแก่เจ้าหนา้ที่/ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งในเชิงรุก) 

สสอ. 400,000 

1.3.4 โครงการประสานความรว่มมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ประเด็นปัญหา/อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ซ่ึงครอ.เสนอต่อ 
ที่ประชุมได้รับการแก้ไขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของประเด็น
ทั้งหมด) 

ครอ. - 

1.3.5 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สัน้ (Clip) เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เผยแพร่ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร) 

สบก. 795,000 

1.3.6 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
และพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2017 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนกิส์) 

สพก. 150,580 

1.3.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า
ด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ 1 และ 2) ของ
อาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กบัเจ้าหนา้ที่ศุลกากรและ
ผู้ประกอบการ) 

สพก. 700,000 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนา
มาตรการทางศุลกากรและ 
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน 
และเช่ือมโยงการค้าโลก 

เป้ำประสงค์ : เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
- จ านวนด่านศุลกากรที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 100% 
- การด าเนินมาตรการ 
ทางศุลกากรที่ส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 100% 
 

2.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(19 โครงกำร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 แผนงำนก่อสร้ำงและปรับปรุงด่ำนศุลกำกร (จ ำนวน 
19 โครงกำร) 

 

(1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สุไหงโก-ลก 16,510,600 

(2) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สุไหงโก-ลก 18,117,200 

(3) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สุไหงโก-ลก 13,733,400 

(4) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้า
แห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ หนองคาย 
 

52,905,400 

(5) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ แม่สอด 78,640,000 

(6) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) 
ระยะที่ 2 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สะเดา 
 

36,395,000 

(7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สะเดา 275,670,000 
 

(8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประกอบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ นครพนม 107,259,300 

(9) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจา้หน้าที่
ปฏิบัติงาน ด่านศุลกากรมุกดาหาร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ มุกดาหาร 16,324,000 

(10) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดน
บ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ อรัญประเทศ 114,611,000 

(11) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ อรัญประเทศ 50,000,000 

(12) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ (บ้านปา่ไร่)  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ อรัญประเทศ 160,000,000 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(13) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุ
น้ าร้อน ระยะที่ 1 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สังขละบุรี 162,430,000 

(14) โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ ปาดังเบซาร์ 14,050,500 

(15) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ ปาดังเบซาร์ 50,000,000 

(16) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างประกอบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ ปาดังเบซาร์ 8,400,000 

(17) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่ง
ใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ เชียงแสน 53,600,000 

(18) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ แม่สาย 
 

16,510,600 

(19) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด่านศุลกากรแม่สาย 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ แม่สาย 17,440,000 

2.2  พัฒนำกฎระเบียบ 
ให้ทันสมัย 

(2 โครงกำร) 
 

2.2.1 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับรว่มกันกับประเทศคู่ค้า
ระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(แผนการด าเนินการเพื่อน าไปสู่การจัดท า MRA)  

สมพ. 2,000,000 

2.2.2 โครงการพัฒนาระเบียบเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ยกร่างประกาศ / ค าสั่งกรมศุลกากร เพื่อเสนอกรมฯ) 

สสอ. 30,000 

2.3 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูล 

(1 โครงกำร) 

2.3.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูล
อัตราศุลกากร 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(มีการติดตั้งระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากรมาใช ้
ในระบบงานศุลกากร) 

สทส. 3,500,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบ 
ควบคุมทางศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกัน 

เป้ำประสงค์ : เพื่อให้การ
ตรวจสอบและควบคุม 

3.1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
กำรควบคุมทำงศุลกำกร 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

(2 โครงกำร) 

3.1.1 แผนงำนน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
ควบคุมทำงศุลกำกร (จ ำนวน 1 โครงกำร) 

 

    3.1.1 (1) โครงการน าระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ข้อมูลผลสรุปของการประยุกต์ใช้งานระบบ e-Lock   
กับสินค้าผ่านแดน) 

สสป. 50,000,000 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

ทางศุลกากรมีประสิทธภิาพ
และสร้างสังคมปลอดภัย 

ตัวชี้วัด :  
- สัดส่วนการจับกุมจากระบบ 
Profile เพิ่มขึ้นทุกป ี
- จ านวนรายการจับกุมด้าน
การปกปอ้งสังคมเพิ่มขึ้นทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า 
ด้วยระบบ x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs) 

สสป. 
 

1,318,000,000 

3.2 พัฒนำกำรควบคุม 
ทำงศุลกำกรด้วยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

(4 โครงกำร) 
 
 
 

3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร 
(Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีระบบ PNR ใช้งาน) 

สผภ. - 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับ
ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(รายงานผลการปรับปรุงระบบ Local Profile) 

สตอ. 60,000 

3.2.3 โครงการพัฒนาระบบงานต่อตา้นการก่อการร้าย 

 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(กรมฯ มีค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ เกีย่วกับการปฏิบัติงาน 
การควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง) 

คณะกรรมการอ านวยการ
การควบคุมสินค้า 

ที่มีความส าคัญเชิงยุทธวธิ ี

- 

3.2.4 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
ทางบก ทะเล และอากาศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ
(ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทุก
หน่วยงานจัดเก็บรายได้ และเข้ารับการประเมินผล 
การด าเนินการโดยกระทรวงการคลังรวม 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ด่ านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากร
หนองคาย ด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) 

รษก. ทปษ. ไพศาล ชื่นจิตร / 
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน / 

หัวหน้าสว่นราชการหน่วยงาน
จัดเก็บรายได ้

 

- 

3.3 เพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรควบคุมทำงศุลกำกร 
ด้วยกำรพัฒนำเครือข่ำย
ข้อมูลข่ำวสำร 

(4 โครงกำร) 

 

 

3.3.1 โครงการปราบปรามการกระท าความผิดผ่านธุรกรรม
ระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท าฐานข้อมูลด้านการขา่วความผิดเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดทางศุลกากรผ่านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

สสป. - 
 
 
 

3.3.2 โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Command and Coordination Centre)  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (เฉพาะกิจ) แลว้เสร็จ  
ไม่น้อยกวา่ 10 ภารกิจ) 

สสป. - 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

 
 
 

 
 

3.3.3 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร 
ด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศ   

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(แลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกับประเทศสมาชิก) 

สสป. - 

3.3.4 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
(Air Cargo Security) 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ข้อสรุปของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับ  
Pre-Loading Data Set, แนวทางปฏิบตัิส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง) 

สสภ. 
 
 

- 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดเก็บภาษีโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและ 
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เสียภาษี 

ตัวชี้วัด : จ านวนภาษีศุลกากร
สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 

4.1 ยกระดับกำรบริหำร 
กำรจัดเก็บภำษีอำกร 

(2 โครงกำร) 
 
 

4.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้เพื่อจดัท ารายงาน 
เสนอกรมฯ เป็นรายไตรมาส) 

สผต. - 

4.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากร
ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ (Thai Customs 
Service Standards) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การให้บรกิารศุลกากร) 

กพบ. - 

4.2 สรำ้งมำตรฐำน 
ในกำรพิจำรณำด้ำนพิกัด
อัตรำศุลกำกรและถิ่นก ำเนิด  

(2 โครงกำร) 

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าตอ้งห้าม-ต้องก ากัด พร้อม
พิกัดรหัสสถิติปี 2017   

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ทดสอบ และเผยแพร่ฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

สพก. - 

4.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา
และปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ก าหนดรูปแบบกลุ่มสินค้าเป้าหมายของไทย) 

สพก. - 

4.3 สร้ำงมำตรฐำนในกำร
พิจำรณำด้ำนรำคำศุลกำกร 

(1 โครงกำร) 

4.3.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูล Standard Product Name  
เพื่อการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านราคา  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีประกาศบัญชีรายชื่อสินค้า (Standard Product Name) 
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560) 

สมพ. - 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและ 
การบริหารจัดการองค์กร  

เป้ำประสงค์ : เพื่อให้องค์กร 
มีคุณภาพ บุคลากร มีความ
เช่ียวชาญ คุณธรรม และ

5.1 พัฒนำบุคลำกร 
ให้มีคุณภำพ 

(11 โครงกำร) 

 
 
 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform 
(ระยะที่ 2) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีระบบ e-Learning ในด้านพิกัดฯ และก าหนดแนวทาง
พัฒนาในระยะต่อไป) 

สบท. 2,200,000 
 

 

5.1.2 โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่ม DNA  
อย่างต่อเนื่อง) 

สบท. 300,000 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

ความสุข สามารถขับเคลื่อนกรม
ศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด : 
- จ านวนข้อร้องเรียนลดลงทุกปี 
- จ านวนบุคลากรที่มีความ 
พึงพอใจในระบบบริหารงาน
บุคคล ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
ของบุคลากรกรมศุลกากรทั้งหมด 
- จ านวนหลกัสูตรที่มีการจัด
ทดสอบหลังการอบรมไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 50 
 

 
 

5.1.3 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(กรมศุลกากรมีกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่ปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น) 

สบท. - 

5.1.4 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง ในการ
บริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(กรมฯ มีแนวทางทางในการเตรียมข้าราชการให้มีความ
พร้อมที่จะด ารงต าแหน่งหลักทางวิชาการที่ส าคัญ และมี
ข้าราชการที่มีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ) 

สบท. - 

5.1.5 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร 
Customs Knowledge Test : CK Test 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถดา้นศุลกากร CK Test เพื่อสามารถน าไป
ด าเนินการทดสอบต่อไป) 

สบท. 1,000,000 

5.1.6 โครงการคนเก่ง คนศุลกากร (Customs Star Talent) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(พัฒนาบุคลากรกลุ่มคนเก่ง (Talent) ตามแนวทาง 
ที่ก าหนด) 

สบท. 300,000 

5.1.7 โครงการสร้างวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ภายในกรมศุลกากร ( Train On The Professional Trainer) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์
ในงานศุลกากรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ) 

สบท. 300,000 

5.1.8 โครงการพัฒนาความรูภ้าษาอังกฤษ กรมศุลกากร  
(The Customs English Knowledge) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(พัฒนาความรู้ ทกัษะ ภาษาอังกฤษที่จ าเป็น ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน) 

สบท. - 

5.1.9 โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 สัญจร ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(อบรมสัญจร ณ ส่วนกลาง และส านักงานศุลกากร 
ภาคที่ 1 - 4) 

สพก. - 

5.1.10 โครงการฝึกอบรมสัญจรด้านราคาศุลกากร  
(ต่อเนื่อง ปี 2559 - 2560)  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท าร่างโครงการ Pilot Project เพื่อกระจายอ านาจ 
การวินิจฉัยราคาศุลกากรไปยังส่วนมภิาคเสนอกรมฯ อนุมัติ) 

สมพ. - 
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ยุทธศำสตร/์เป้ำประสงค ์
ของยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์/เป้ำประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัด หน่วยงำนรับผิดชอบ งบประมำณ 
(บำท) 

5.1.11 โครงการอบรมการควบคุมสินค้าที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธวธิ ี

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนด) 

สบท. - 

5.2 สรำ้งนวัตกรรม 
ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้

(1 โครงกำร) 

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(รายงานผลการด าเนินมาตรการ/แนวทางการสร้างเสริม
บรรยากาศและปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรม 
ในองค์การ) 

กพบ. - 

5.3 ปรับปรงุโครงสรำ้งองค์กร
เพื่อรองรับงำนศุลกำกร 
ในอนำคต 

(1 โครงกำร) 

5.3.1 โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับ
งานศุลกากรในอนาคต 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(รายงานผลการศึกษา บทสรุปผลการด าเนินการแนวทาง 
การปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากร) 

กพบ. - 

5.4 เสรมิสร้ำงควำมโปร่งใส
ในองค์กร 

(5 โครงกำร) 

5.4.1 โครงการคิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีการสรุปผล วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินโครงการ
เสนอกรมฯ) 

สบท. - 

5.4.2 โครงการคนดีศรีศุลกากร ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(สรุปผลการด าเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 เสนอกรมฯ) 

สบท. 120,000 

5.4.3 โครงการระฆังศุลกากร  
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน) 

สบท. - 

5.4.4 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินยั 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) 

สบท. - 
 

5.4.5 โครงการศุลกากรคุณธรรม  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(ประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม อย่างน้อย 1 
หน่วยงานภายในกรมศุลกากร) 

สบท. - 

13 
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                                                       ตำรำงท่ี ๒ กำรคัดเลือกโครงกำรและจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด   

ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

1. พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ 

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำนศุลกำกร 

1.1.1  โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง (One Stop Inspection 
กรมประมง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุพ์ืชและกรมปา่ไม้) 

5 1 
 

5 

1.1.2  โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW 5 1 5 

1.1.3 โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางองค์การศุลกากรโลก  
(Time Release Study : TRS) 

5 1 
 

5 

1.1.4 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับของถ่ายล า ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่อง
เปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition) 

5 1 
 

5 

1.1.5 แผนงำนศึกษำกำรให้บริกำรศุลกำกรแบบเรียบง่ำย (Simplified Service) (จ ำนวน 3 โครงกำร)  
1.1.5 (1) โครงการศึกษาพิธกีารศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce 
Customs Procedure : SeCCP) 

2 1 2 

1.1.5 (2) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์ 2 1 2 

1.1.5 (3) โครงการศึกษาการให้บรกิารศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน 2 1 2 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำกำรบริกำรศุลกำกรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร 7 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project) 

5 1 
(500,000) 

5 

1.2.2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบก ำกับกำรขนย้ำยสินค้ำ ระหว่ำงท่ำเรือเอกชน กับระบบ NSW 5 1 5 

1.2.3 โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้งกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร 

5 1 5 

1.2.4 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผา่นช่องทางการให้บริการของธนาคาร      (e-
Payment) 

5 1 
(29,884,000) 

5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

1.2.5 โครงกำรเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสำรระหว่ำงประเทศ ตำมระบบ National Single Window: NSW และ 
ASEAN Single Window: ASW เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำในภูมิภำค (ตำมโครงกำรน ำร่อง ASEAN 
Single Window Component 2 (full-fledged)) 

5 1 5 

1.2.6 โครงการน าร่องช าระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 5 1 5 

1.2.7 แผนงำนระบบ Customs Mobile Application (จ ำนวน 2 โครงกำร)  

1.2.7 (1) โครงการจัดท า Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR) 5 1 5 

1.2.7 (2) โครงการศึกษาการน า Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร 5 1 5 

1.2.8 แผนงำนพัฒนำกำรตรวจปล่อยสินค้ำล่วงหน้ำ (Pre-arrival Processing) (จ ำนวน 2 โครงกำร)  

1.2.8 (1) โครงการพธิีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงศุลกำกรล่วงหน้ำก่อน
สินค้ำมำถึงท่ำเรือแหลมฉบัง (Pre-arrival Processing)  

2 1 2 

1.2.8 (2) โครงกำรพิธีกำรศุลกำกรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรด ำเนินกระบวนกำรทำงศุลกำกรล่วงหน้ำก่อน
สินค้ำมำถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (Pre-arrival Processing)  

2 1 
 

2 

1.2.9 โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรปูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

5 1 

 

5 

1.2.10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าส าหรับเรือและ
อากาศยานทางอิเล็กทรอนกิส์แบบไร้เอกสาร (e-Manifest)  

2 1 
 

2 

1.2.11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการฐานข้อมูลราคา เพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและ
การค้า (VDA Smart) 

3 1 
(๓๐,๐๐๐,๐๐๐) 

3 

1.2.12 โครงการพัฒนาระบบพิธกีารศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์ส าหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ (AEO-
Fast Tracks) 

3 1 
(๓๐,๐๐๐,๐๐๐) 

3 

กลยุทธ์ 1.3 เสริมสร้ำงกำรมีสว่นร่วมของภำคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงำนศุลกำกร 

1.3.1 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ และนโยบายศุลกากร แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ (Customs-Business 
Conference) 

1 1 
(400,000) 

1 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

1.3.2 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)  2 1 2 

1.3.3 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
1 1 

(400,000) 
1 

1.3.4 โครงการประสานความรว่มมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 1 1 1 

1.3.5 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สัน้ (clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่องศุลกากร 
1 1 

(795,000) 
1 

1.3.6 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกดัศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และพกิัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับป ี
2017  

1 1 
(150,580) 

1 

1.3.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System 
โครงการที่ 1 และ 2) ของอาเซียน 

1 1 
(700,000) 

1 
 

2. พัฒนำมำตรกำรทำงศุลกำกรและขอ้มูลกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและ
เชื่อมโยงกำรค้ำโลก 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 

2.1.1 แผนงำนก่อสร้ำงและปรับปรุงด่ำนศุลกำกร (จ ำนวน 19 โครงกำร)  

2.1.1 (1) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที ่3  
5 1 

(16,510,600) 
5 

2.1.1 (2) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  
5 1 

(18,117,200) 
5 

2.1.1 (3) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 
5 1 

(13,733,400) 
5 

2.1.1 (4) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสนิค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ  5 2 
 (52,905,400) 

10 

2.1.1 (5) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 
5 2 

 (  78,640,000) 
10 

2.1.1 (6) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที ่2 
5 1 

(๓๖,๓๙๕,000) 
5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

2.1.1 (7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่
5 5 

 (275,670,000) 
25 

2.1.1 (8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 5 3 
 (107,259,300) 

15 

2.1.1 (9) โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจา้หนา้ที่ปฏิบัติงาน ด่านศุลกากรมุกดาหาร  
5 1 

(16,324,000) 
5 

2.1.1 (10) โครงการแผนงานการแก้ไขปญัหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ดา่นศุลกากรอรัญประเทศ  5 3 
(114,611,000) 

15 

2.1.1 (11) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 5 1 
(50,000,000) 

5 

2.1.1 (12) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บา้นป่าไร่) 
5 4 

 (160,000,000) 
20 

 

2.1.1 (13) โครงการกอ่สร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 
5 4 

 (162,430,000) 
20 

2.1.1 (14) โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที ่1 (เพิ่มเติม) 
5 1 

(14,050,500) 
5 

2.1.1 (15) โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2 
5 1 

(50,000,000) 
5 

2.1.1 (16) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 5 1 
 (8,400,000) 

5 

2.1.1 (17) โครงการกอ่สร้างอาคารทีท่ าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
5 2 

 (๕๓,๖๐๐,๐๐๐) 
10 

2.1.1 (18) โครงการกอ่สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย 5 1 
 (16,510,600) 

5 

2.1.1 (19) โครงการกอ่สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด่านศุลกากรแม่สาย 
5 1 

(17,440,000) 
5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำกฎระเบียบให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับรว่มกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs) 
3 1 

(๒,๐๐๐,๐๐๐) 
3 

2.2.2 โครงการพัฒนาระเบียบเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร 1 1 
(30,000) 

1 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 

2.3.1 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร 
1 1 

(3,500,000) 
1 

3. พัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกรให้มี
ประสิทธิภำพและเชื่อมโยงกัน 

กลยุทธ์ 3.1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรควบคุมทำงศุลกำกรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.1.1โครงการน าระบบ e-Lock มาใชก้ับสินค้าผ่านแดน 
3 1 

(50,000,000) 
3 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงน า x-Ray และ CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
5 5 

(1,318,000,000) 
25 

 

กลยุทธ์ 3.2  พัฒนำกำรควบคุมทำงศุลกำกรด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.2.1 โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ใน
งานศุลกากร 

2 1 
 

2 

3.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 
2 1 

(60,000) 
2 

3.2.3 โครงการพัฒนาระบบงานต่อตา้นการก่อการร้าย 3 1 3 

3.2.4 โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ 5 1 5 

กลยุทธ์ 3.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรควบคุมทำงศุลกำกรด้วยกำรพัฒนำเครือข่ำยข้อมูลขำ่วสำร 

3.3.1 โครงการปราบปรามการกระท าความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International 
Cyber Crime) 

3 1 
 

3 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

3.3.2 โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ (Strategic Command and Coordination 
Centre) 

3 1 
 

3 

3.3.3 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากรด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศ 2 1 2 

3.3.4 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) 2 1 2 

4. เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดเก็บภำษี
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์ 4.1 ยกระดับกำรบริหำรจัดเก็บภำษีอำกร 

4.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ 3 1 3 

4.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากรระหวา่งกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ 5 1 5 

กลยุทธ์ 4.2 สรำ้งมำตรฐำนในกำรพิจำรณำด้ำนพิกัดอัตรำศุลกำกรและถิ่นก ำเนิด 

4.2.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าตอ้งห้าม-ต้องก ากัดพร้อมพิกัดรหัสสถิติป ี2017 1 1 1 

4.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจา และปรับปรงุกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) 1 1 1 

กลยุทธ์ 4.3 สรำ้งมำตรฐำนในกำรพิจำรณำด้ำนรำคำศุลกำกร 

4.3.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูล Standard Product Name เพื่อการวิเคราะหค์วามเส่ียงด้านราคา  1 1 1 

5. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร 
 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพ 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที ่2) 5 1 
(2,200,000) 

5 

5.1.2 โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA ) 
5 1 

(๓๐๐,๐๐๐) 
5 

5.1.3 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของขา้ราชการกรมศุลกากร 5 1 5 

5.1.4 โครงการระบบพัฒนาขา้ราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession 
Plan) 

5 1 
 

5 

5.1.5 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร (Customs Knowledge Test : CK Test) 
5 1 

(1,000,000) 
5 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับ
ประเด็น 

ยุทธศำสตร์ (๕) 
คะแนน 

งบประมำณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ควำมส ำคัญของ
โครงกำร 

(๕*๕) คะแนน 

5.1.6 โครงการคนเก่ง คนศุลกากร (Customs Star Talent)       
5 1 

(๓๐๐,๐๐๐) 
5 

5.1.7 โครงการสร้างวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกรมศุลกากร (Train On The 
Professional Trainer) 

5 1 
(๓๐๐,๐๐๐) 

5 

5.1.8 โครงการพัฒนาความรูภ้าษาอังกฤษ กรมศุลกากร (The Customs English Knowledge) 
5 1 

 
5 

5.1.9 โครงการฝึกอบรมระบบฮำร์โมไนซ์ 2017 สัญจร 5 1 5 

5.1.10 โครงการฝึกอบรมสัญจรด้านราคาศุลกากร (ต่อเนื่องปี 2559 - 2560) 5 1 5 

5.1.11 โครงการอบรมการควบคุมสินค้าที่มีความส าคัญเชิงยุทธวิธ ี 5 1 5 

กลยุทธ์ 5.2 สรำ้งนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู้ 

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) 5 1 5 

กลยุทธ์ 5.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับงำนศุลกำกรในอนำคต 

5.3.1 โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต 5 1 5 

กลยุทธ์ 5.4 เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในองค์กร 

5.4.1 โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ 5 1 5 

5.4.2 โครงการ คนดีศรีศุลกากร 5 1 
(120,000) 

5 

5.4.3 โครงการ “ระฆังศุลกากร” 5 1 5 

5.4.4 โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินยัและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 5 1 5 

5.4.5 โครงการศุลกากรคุณธรรม 5 1 5 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กร
ลดมูลเหตุของความเสียหายในแต่ละโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยให้ระดับความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้ และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

  จากการท างานร่วมกันของคณะท างานฯ ในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการสู่โครงการ
ที่ถูกคัดเลือกทั้ง 8 โครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission) มาวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ จะก าหนดเป้าหมายออกเป็น   
4 ด้าน คือ 

- ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objective: S) คือ การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

- ด้านการด าเนินงาน (Operation Objective: O) คือ การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่
ก าหนด 

- ด้านการเงิน (Financial Objective: F) คือ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ก าหนด 
- ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Objective: C) คือ การด าเนินงานเป็นไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. การระบุความเสี่ยงของแต่ละโครงการ จะน าเป้าหมายที่จะบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน  

มาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลทั้ง 10 ด้าน (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ   
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ นิติธรรม ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม และการมุ่งเน้นฉันทามติ)         
โดยพิจารณากิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการว่ามีความเสี่ยงในด้านใดในมิติธรรมาภิบาล 

3. การประเมินความเสี่ยงของแต่ละโครงการ จะน าประเด็นความเสี่ยงที่วิเคราะห์มาจ าแนก
ประเภทความเสี่ยงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของกรมศุลกากรใน 4 ด้านข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์    
การค านวณระดับความเสี่ยงในด้านโอกาสและผลกระทบ และน าค่าความเสี่ยงที่ค านวณได้มาจัดท าเป็นแผนภูมิ
ความเสี่ยง 

4. การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
หรือการบรรลุเป้าหมายโครงการ โดยกลยุทธ์ที่ใช้ คือ การยอมรับความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การแบ่งปันความ
เสี่ยง และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

5. การก าหนดแนวทางและเป้าหมายการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตามประเด็นความเสี่ยง
ที่ต้องควบคุมในแต่ละโครงการ 
 ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 3 – 6 โดยแยกเป็นรายโครงการ 
ดังนี้  

21 



  
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรก่อสร้ำง 

ด่ำนศลุกำกรแม่สอดแห่งที่ 2 



  
 

๒๒ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร : 2.1.1 (5) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ให้มีความพร้อมและสามารถ
รองรับการขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
 2. เพ่ือรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศ และการด าเนินพิธีการทางศุลกากรผ่านช่อง ทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 

 3. เพ่ือลดความหนาแน่นแออัดของการจราจรบนท้องถนนในอ าเภอแม่สอด อันเนื่องมาจากรถบรรทุกสินค้าจ านวนมากที่จอดรอด าเนินพิธีการทางศุลกากร 
 4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของด่านศุลกากรแม่สอด ในการให้บริการทางศุลกากรและควบคุมปราบปรามทางศุลกากร 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

1. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2557 
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  
เป็นเลขานุการ กรมศุลกากรและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยกรมศุลกากรได้เสนอโครงการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 วงเงินงบประมาณ 820 ล้านบาท ในการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการผ่านแดนบริเวณ
ด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกรมทางหลวงได้จัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณสะพานข้ามแม่ น้ าเมยแห่งที่ 2 เพ่ือรองรับกิจกรรมศุลกากร
ส่วนการตรวจปล่อยที่ด่านเท่านั้น ส่วนอาคารพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเอกสารและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรมศุลกากรจะต้องจัดหาพ้ืนที่เอง เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาความแออัดบริเวณด่าน 
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 2. กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูก
สร้างประกอบ จ านวน 393,200,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ผูกพันงบประมาณ 2559 - 2562 โดยแบ่งจ่ายงบประมาณในแต่
ละปีดังต่อไปนี้ ปีงบประมาณ 2559 ตั้งงบประมาณ 78,640,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 ตั้งงบประมาณ 78,640,000 บาท ปีงบประมาณ 2561                       
ผูกพันงบประมาณ 186,104,900 บาท และปีงบประมาณ 2562 ผูกพันงบประมาณ 49,815,100 บาท 

 3. ด่านศุลกากรแมส่อด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีภารกิจทาง ด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ในพ้ืนที่
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 นั้น จะประกอบด้วยอาคารส านักงาน สถานที่ในการ
ให้บริการการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ศูนย์เอกซเรย์ พ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกัน (CCA) และสิ่งปลูกสร้างประกอบอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในการเป็นเขตพัฒนาเศ รษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของด่านศุลกากรแม่สอดในการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากร สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ การให้ บริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย 
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ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (๕) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.จัดหาพื้นที่ด าเนินโครงการ           

   1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินช่วยเหลือ 

 

การก าหนด
หลักเกณฑ์ไม่
เป็นที่ยอมรับ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

ก าหนด
หลักเกณฑไ์ม่
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

  ก าหนด
หลักเกณฑ์ไม่
โปร่งใส 

ก าหนด
หลักเกณฑ์โดย
หน่วยงานเดียว
และไมเ่ปดิ
โอกาสให้ 
ราษฎรมสี่วน
ร่วม 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   1.2 เจรจาตกลงกับราษฎร      เจรจาไม่ส าเร็จ 
ไม่สามารถตก
ลงกับราษฎรได้ 

เจรจากับราษฎร
ล่าช้า ไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  ราษฎรไมไ่ดร้ับ
ข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง 

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นของ
ราษฎร 

 เลือกปฏบิัติกับ
ราษฎรบางสว่น 

  
 
 
 

   1.3เสนอกรมศุลกากรพิจารณา
อนุมัติ 

กรมฯ สั่ง
ทบทวน
หลักเกณฑ์ 

การอนุมัติล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

        

   1.4จัดหางบประมาณรองรับ ไม่สามารถ
จัดหา
งบประมาณได ้

ไม่สามารถจัดหา
งบประมาณได้
ทันระยะเวลาที่
ก าหนด 
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

2. จัดหาพื้นท่ีด าเนินโครงการ           
   2.1 จัดท าหลักฐานการ         รับ-
จ่ายเงินช่วยเหลือและจ่ายเงินให้กับ
ราษฎร 

ไม่ได้จัดท ำ
หลักฐำนกำร
รับ-จ่ำยเงิน 

ไม่สำมำรถท ำ
หลักฐำนกำรรับ-
จ่ำยเงินแล้ว
เสร็จตำม
ก ำหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3. จัดหาพื้นท่ีด าเนินโครงการ           

   3 . 1  ขออนุ ญาตใช้ พื้ นที่ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ได้รับ
อนุญำตให้ใช้
พื้นที่จำก
หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ได้รับอนญุำตให้
ใช้พื้นที่ไม่เป็นไป
ตำมก ำหนดเวลำ 

      
 
 
 
 

  
 
 

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง           

   4.1 จัดท า TOR พร้อมขอ
ความเห็นชอบราคากลางและ
ได้รับอนุมัติจากกรมฯ 

ไม่สำมำรถ
จัดท ำ TOR 
และก ำหนด
รำคำกลำง
แล้วเสร็จ 

จัดท ำ TOR  
และก ำหนด
รำคำกลำงไม่
แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.2 ประกวดราคา ไม่มผีู้ชนะใน
การประกวด
ราคา 

การด าเนินการ
ประกวดราคา
ล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

  ไม่เปดิเผยข้อมูล
การประกวด
ราคาเป็นการ
ทั่วไป 
 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง   
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   4.3 ท าสัญญา ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำ
ไม่มำท ำ
สัญญำ 

ไม่สำมำรถท ำ
สัญญำได้แล้ว
เสร็จตำม
ก ำหนด 

     ไมด่ าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 

5. ด าเนินการก่อสร้าง 
 
 
 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงได้ตำม
ข้อก ำหนด 

ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงได้ล่ำช้ำ
กว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

     ไมด่ าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (๕) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

1. จัดหาพื้นที่ด าเนินโครงการ       

   1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินช่วยเหลือ 

O1 : การก าหนดหลักเกณฑ์ไมเ่ปน็ท่ี
ยอมรับของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

1 5 5 ยอมรับ  

O2 : ก าหนดหลักเกณฑไ์ม่แล้วเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O3 : ก าหนดหลักเกณฑไ์ม่โปร่งใส 1 5 5 ยอมรับ  

O4 : ก าหนดหลักเกณฑ์โดยหน่วยงาน
เดียวและไม่เปิดโอกาสให้ ราษฎรมีส่วน
ร่วม 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 เจรจาตกลงกับราษฎร      O5 : เจรจาไม่ส าเร็จ ไม่สามารถตกลงกับ
ราษฎรได้ 

1 5 5 ยอมรับ  

O6 : เจรจากับราษฎรล่าช้า ไมเ่ปน็ไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O7 : ราษฎรไม่ได้รับข้อมลูอย่างทัว่ถึง 1 5 5 ยอมรับ  

O8 : ไม่รับฟังความคิดเห็นของราษฎร 1 5 5 ยอมรับ  

   1 .3  เ สน อกร มศุ ล ก าก ร
พิจารณาอนุมัติ 

O9 : กรมฯสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ 1 5 5 ยอมรับ  

O10 : การอนุมัติล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  
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ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
2. จัดหาพื้นท่ีด าเนินโครงการ       

   2 . 1  จั ดท าหลั กฐานการ         
รับ-จ่ายเงินช่วยเหลือและจ่ายเงิน
ให้กับราษฎร 

O11 : ไมไ่ด้จดัท ำหลักฐำนกำรรบั-
จ่ำยเงิน 

1 5 5 ยอมรับ  

O12 : ไมส่ำมำรถท ำหลักฐำนกำรรับ-
จ่ำยเงินแล้วเสรจ็ตำมก ำหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

3. จัดหาพื้นท่ีด าเนินโครงการ       

   3 .1  ขออนุญาตใช้พื้ นที่ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

O13 : ไมไ่ด้รับอนญุำตให้ใช้พื้นที่จำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

O14 : ไดร้ับอนุญำตให้ใช้พื้นที่ไม่
เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ จัดท าหนังสือติดตาม
เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่ง
มอบพ้ืนท่ี 

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       

   4.1 จัดท า TOR พร้อมขอ
ความเห็นชอบราคากลางและ
ได้รับอนุมัติจากกรมฯ 

O15 : ไมส่ำมำรถจัดท ำ TOR และ
ก ำหนดรำคำกลำงแล้วเสร็จ 

1 5 5 ยอมรับ  

O16 : จัดท ำ TOR  และก ำหนดรำคำ
กลำงไม่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการจัดท า TOR 
และก าหนดราคากลาง 

   4.2 ประกวดราคา O17 : ไม่มผีู้ชนะในการประกวดราคา 1 5 5 ยอมรับ  

O18 : การด าเนนิการประกวดราคา
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม คณะกรรมการประกวดราคา 
เร่งรัดการด าเนินงานและก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด 

O19 : ไม่เปดิเผยข้อมลูการประกวด
ราคาเป็นการทั่วไป 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 ท าสัญญา O20 : ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไมม่ำท ำ
สัญญำ 

1 5 5 ยอมรับ  



  
 

๒๙ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
O21 : ไมส่ำมำรถท ำสญัญำได้แลว้เสร็จ
ตำมก ำหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ด าเนินการก่อสร้าง O22 : ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้
ตำมข้อก ำหนด 

1 5 5 ยอมรับ  
 

O23 : ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไดล้่ำช้ำกว่ำ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

2 5 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัด ตดิตาม ก ากับดูแล
การก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. จัดหาพื้นที่ด าเนินโครงการ       

   1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินช่วยเหลือ 

C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 เจรจาตกลงกับราษฎร      C2 : เลือกปฏิบตัิกับราษฎรบางส่วน 1 5 5 ยอมรับ  

2. จัดหาพื้นท่ีด าเนินโครงการ       

   2 . 1  จั ดท าหลั กฐานการ         
รับ-จ่ายเงินช่วยเหลือและจ่ายเงิน
ให้กับราษฎร 

C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่เกีย่วข้อง 1 5 5 ยอมรับ  

4. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง       

   4.1 จัดท า TOR พร้อมขอ
ความเห็นชอบราคากลางและ
ได้รับอนุมัติจากกรมฯ 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.2 ประกวดราคา C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง   

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 ท าสัญญา C6 : ไมด่ าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



  
 

๓๐ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
5. ด าเนินการก่อสร้าง C7 : ไมด่ าเนินการตามระเบยีบที่

เกี่ยวข้อง 
1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

1. จัดหาพื้นที่ด าเนินโครงการ       
   1.4จัดหางบประมาณรองรับ 

    

F1 : ไมส่ามารถจัดหางบประมาณได ้ 3 5 15 ควบคุม ด่านฯ จัดท าข้อมลูและตดิตาม
ช้ีแจงให้ได้รับงบประมาณตามที่
เสนอ 

F2 : ไมส่ามารถจัดหางบประมาณได้ทัน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ จัดท าข้อมลูและตดิตาม
ช้ีแจงให้ได้รับงบประมาณตามที่
เสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  
 

๓๑ 
 

 

ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.1 (5) โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรแม่สอดแห่งที่ 2 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (๕) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

F1 : ไมส่ามารถจัดหา
งบประมาณได ้

ด่านฯ จัดท าข้อมลูและตดิตามชี้แจง
ให้ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ 

ได้รับงบประมาณตามที่
เสนอ 

            ด่านฯ     
แม่สอด 

78.64 

F2 : ไมส่ามารถจัดหา
งบประมาณได้ทันระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ด่านฯ จัดท าข้อมลูและตดิตามชี้แจง
ให้ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ 

ได้รับงบประมาณตามที่
เสนอภายในก าหนดเวลา 

            

O14 : ไดร้ับอนุญาตให้ใช้
พื้นที่ไม่เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 

ด่านฯ จัดท าหนังสือติดตามเร่งรัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ส่งมอบพื้นที ่

ได้รับพ้ืนท่ีทันตาม
ก าหนดเวลา 

            

O16 : จัดท า TOR  และ
ก าหนดราคากลางไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการจัดท า TOR และ
ก าหนดราคากลาง 

สามารถจัดท า TOR และ
ได้รับอนมุัติราคากลางทัน
ตามก าหนดเวลา 

            

O18 : การด าเนนิการ
ประกวดราคาลา่ช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการประกวดราคา เร่งรดั
การด าเนินงานและก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

ได้ผูร้ับจ้างทันตามก าหนด
ระยะเวลา 

            

O23 : ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ได้ลำ่ช้ำกว่ำระยะเวลำที่
ก ำหนด 

ด่านฯ เร่งรัด ตดิตาม ก ากับดูแลการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
 

ด าเนินการก่อสร้างได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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โครงกำรก่อสร้ำง 
ด่ำนศลุกำกรสะเดำแห่งใหม่  

 



  
 

๓๓ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร : 2.1.1 (7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่   

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการศุลกากร ให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส สามารถอ านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและทั่วถึง และเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขององค์การด่านศุลกากรทางบก รวมทั้งการคว บคุมตรวจสอบ         
สินค้าน าเข้า-ส่งออก การบริการบุคคลเดินทางผ่านแดนและยานพาหนะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานชัดเจน รวมถึงมีศักยภาพเพียงพอ รองรับ
การก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 2. เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก แก้ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณ
ด่านชายแดน และเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน 
 3. เพื่อความเหมาะสม ภาพพจน์ และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศ สอดคล้องรองรับการพัฒนาระบบด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ก าลังท าการปรับปรุงใหม ่
(โครงการ KOTA PERDANA : Projek Kota Perdana) พร้อมกับการพัฒนาเมืองชายแดนเป็นศูนย์ธุรกิจขนาดใหญ่  
 4. เพ่ือลดปัญหาความแออัดของระบบการจราจรที่บริเวณด่านพรมแดนสะเดาและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 5. เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว ที่นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
 6. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

ประเทศไทย มีการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย ในแต่ละปีมีมูลค่าสูง และมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี 
ตามความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสาม  กรมศุลกากร ในความรับผิดชอบของ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 ก ากับดูแลการให้บริการด้าน             
พิธีการศุลกากร ส าหรับการน าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะในปัจจุบัน ด่านศุลกากรสะเดา เป็นด่านฯ  ที่มีปริมาณสินค้าน าเข้าและส่งออก



  
 

๓๔ 
 

ผ่านเขตแดนทางบกสูงสุด และเป็นเส้นทางส าคัญในการขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดเอเชียภาคใต้ โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสินค้าน าเ ข้าและส่งออก         
344,690 ล้านบาท สามารถน าเงินตามเข้าประเทศได้เป็นจ านวนมหาศาล และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ        
แต่สภาพพ้ืนที่ด่านฯ ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา และข้อจ ากัดด้านการบริการพิธีการทางศุลกากร ทั้งด้านความแออัด คับแคบ ของสถานที่ พื้นที่การให้บริการด้านการจราจร 
และมีชุมชนเมืองรอบด่านฯ ท าให้บริเวณชายแดนมีสภาพแออัด ประกอบกับรถยนต์บรรทุกสินค้า รถบัสนักท่องเที่ยว รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะต้องผ่านเข้า-ออก       
ในเส้นทางเดียวกัน พ้ืนที่ที่มีอยู่ จึงไม่เพียงพอ และไม่สามารถรองรับการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องได้   

   รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้เห็นชอบให้อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพ่ือสามารถสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา แก้ปัญหาการลัก ลอบน าเข้าสินค้า        
ผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน จึงได้มีนโยบายให้มีการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ด่านศุลกากรสะเดา จึงมี  
ความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามแดน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปริมาณสินค้า และนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 

  

 



  
 

๓๕ 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงาน
ตามงวดสญัญา และเบิกจ่ายเงิน
ค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 - 5   

          

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

2. ควบคุมการก่อสรา้งฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสญัญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 6 - 10 

          



  
 

๓๖ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 11 - 
15   

          

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เง่ือนไขในสัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  



  
 

๓๗ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิ ก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 16 - 20   

          

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 21 - 
25   

          

 

 

 



  
 

๓๘ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓๙ 
 

ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 
 

 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสญัญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 - 5   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญา 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O2 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

O3 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1 3 3 ยอมรับ  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O4 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O5 : ส่งและรับมอบงานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
ม อ บ ง า น ต า ม ง ว ด สั ญ ญ า  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวด
ที่ 6 - 10) 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O6 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญา 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 



  
 

๔๐ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

  O7 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

O8 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1 3 3 ยอมรับ  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O9 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     
 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O10 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
11 - 15   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O11 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O12 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

O13 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

1 3 3 ยอมรับ  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O14 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O15 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
16 - 20   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

๔๑ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O16 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O17 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O18 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O19 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O20 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
21 - 25 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  

    

O21 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O22 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O23 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O24 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O25 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสญัญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 - 5   

      

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 



  
 

๔๒ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

2. ควบคุมการก่อสรา้งฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสญัญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที ่    
6 - 10 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C6 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
11 - 15   

      

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C7 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C8 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C9 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 
 
 
 



  
 

๔๓ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงาน
ตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวดที่ 16 - 20   

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C10 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C11 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C12 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
21 - 25   

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C13 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C14 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C15 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
ง า น ต า ม ง ว ด สั ญ ญ า  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
1 - 5   

      

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F1 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 



  
 

๔๔ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 5 25 ควบคุม 
  

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
ม อ บ ง า น ต า ม ง ว ด สั ญ ญ า  
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวด
ที่ 6 - 10 

      

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F3 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และเบกิ
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 11 - 
15   

      

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F5 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 5 25 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 5 25 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และเบกิ
จ่ ายเ งินค่ าก่ อสร้ างฯ  งวดที่     
16 - 20   

      

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F7 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

1 5 5 ยอมรับ  

F8 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      1 5 5 ยอมรับ  



  
 

๔๕ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยง 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญา และเบกิ
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 21 - 
25   

      

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F9 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

1 5 5 ยอมรับ  

F10 : เบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่าก าหนด      1 5 5 ยอมรับ  

  

 
 



 
 

๔๖ 
 

 

ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.1 (7) โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (7) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            ด่านฯ สะเดา 275.67 

O2 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 

            

O4 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O5 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 
 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 

            

F1 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงาน             

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

เบิกจ่ายเงินได้ตาม
ก าหนดเวลา 

            



 
 

48 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O6 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

              

O7 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 

            

O9 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O10 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 
 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 

            

F3 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงาน             

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

เบิกจ่ายเงินได้ตาม
ก าหนดเวลา 

            

O11 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O12 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 
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ประเด็นควำมเสี่ยง 
กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร

ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O14 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

              

O15 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามสญัญาที่แกไ้ข 

การด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามก าหนดในสญัญาที่
แก้ไข 

            

F5 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

แก้ไข/เพิ่มเติมสัญญาก่อสร้าง เบิกจ่ายเงินได้ตามงวดงาน             

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

แก้ไข/เพิ่มเติมสัญญา และเร่งรัดการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสัญญาที่
แก้ไข 

เบิกจ่ายเงินได้ตาม
ก าหนดเวลา 

            

O18 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

O23 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             
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โครงกำรก่อสร้ำง 

ด่ำนศุลกำกรนครพนมแห่งใหม่ 
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ 

 



 
 

๕๐ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร : 2.1.1 (8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้ด่านศุลกากรนครพนมมีที่ท าการเป็นของตนเองเป็นการถาวร 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการของด่านศุลกากรนครพนมให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส สามารถอ านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย             
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
 3. เพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขององค์กรด่านศุลกากรทางบก และสามารถก าหนดมาตรการควบคุมทางศุลกากรในการป้องกันและปราบปราม        
สิ่งผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงหรือข้อผูกพันที่รัฐบาลได้ให้ไว้ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ใน เรื่องการอ านวย      
ความสะดวกการผ่านแดนและข้ามแดนของคนและสินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งผ่านแดน และพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Customs Control Area: CCA) ส าหรับประเทศที่มี
พรมแดนติดกัน 
 5. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านศุลกากรนครพนม ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพ่ือรองรับจุดผ่านแดนแห่งใหม่สะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่สาม 
สามารถอ านวยความสะดวกในการผ่านแดนของคน นายพาหนะสินค้า ได้แก่การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งในระบบโลจิสติกส์  (Logistics) 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม  

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

ด่านศุลกากรนครพนม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการควบคุม ก ากับดูแลสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว       
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนควบคุมก ากับดูแลสินค้าผ่านแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศ
ที่สาม ไปสปป.ลาว ที่ผ่านเข้าออกทางด่านศุลกากรนครพนมและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระ ราชบัญญัติศุลกากรในเขตพ้ืนที่



 
 

๕๑ 
 

รับผิดชอบซึ่งได้แก่จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ด่านศุลกากรนครพนม ยังต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้เป็นไปตามความตกล งและพิธีสารในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับศุลกากรที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ในความตกลงกับประเทศคู่สัญญา เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-
Border Transport Agreement: CBTA) ซึ่งความตกลงภาคผนวก ๔ ของ CBTA ว่าด้วยเรื่องการอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน เพ่ือให้พิธีการขนส่ง    
ข้ามแดนส าหรับคน ยานพาหนะ และสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบง่าย สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน ประเทศคู่สัญญาจะมีการท างาน ร่วมกันในการ
ตรวจสอบ ควบคุม คน สินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งผ่านแดนในรูปแบบ Single Window Inspection, Single-Stop Inspection โดยเฉพาะการตรวจในลักษณะ 
Single-Stop Customs Inspection ส าหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกันจะต้องจัดให้มีพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Customs Control Area: CCA) ด่านศุลกากรนครพนม     
จึงเป็นหน่วยงานหลักและมีบทบาทส าคัญในการน าเอานโยบายของรัฐบาลในเรื่องความตกลงที่จะอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน ของคน สินค้าและยานพาหนะ
ภายในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในขณะปัจจุบันนี้ ด่านศุ ลกากรนครพนมซึ่งมีหน้าที่
ก ากับดูแลดังกล่าวกลับไม่มีสถานที่ท างานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอาคารที่ท าการด่านพรมแดนนครพนม (ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม) เป็นที่ท าการใน
ปัจจุบัน โดยหลักสากลแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการก ากับดูแลพรมแดนและการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนโดยเฉพาะศุลกากรนั้น 
ควรมีสถานที่ท างานอยู่ที่บริเวณพรมแดนหรือในบริเวณที่ไม่ไกลจากพรมแดนหรือจุดผ่านแดนมากนักและมีพ้ืนที่ เพียงพอต่อการรองรับปริมาณงานด้านต่างๆ ตลอดจนมี
ความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับต่อรูปแบบการปรับเปลี่ยนด้านการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในอนาคตได้ 
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ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ :  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำร
ตอบสนอง 

ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจา่ยเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 5-8,12, 18-19, 29, 
33-40, 68 (17 งวดงาน) 

 

 

     

 

 

    

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  กำรก่อสร้ำงไม่
เป็นไปตำม
เงื่อนไขใน
สัญญำ 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุม
งานก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง 

 

การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำร
ตอบสนอง 

ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่
9 -1 1 ,  1 3 -1 7 ,  2 1 -2 8 ,    
31-32, 41-49 (27 งวดงาน) 

 
 
 
 
 

         

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุม
งานก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
50-59 (10 งวดงาน) 
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำร
ตอบสนอง 

ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุม
งานก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
60-67,69 (9 งวดงาน) 

          

   4.1 ควบคุมการก่อสรา้ง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุม
งานก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำร
ตอบสนอง 

ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
70-80 (11 งวดงาน) 

          

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุม
งานก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๖ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำร
ตอบสนอง 

ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิก
จ่ายเงินไมเ่ป็น
ตามที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 



 
 

๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5-8, 
12, 18-19, 29, 33-40, 68 
(17 งวดงาน) 

      

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O1 : กำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข
ในสัญญำ 

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 

O2 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 

O3 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O4 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 

O5 : ส่งและรับมอบงานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 



 
 

๕๘ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่9-
11, 13-17,    21-28, 31-
32, 41-49 (27 งวดงาน 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O6 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O7 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O8 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O9 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O10 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
50-59 (10 งวดงาน) 

      

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O11 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O12 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O13 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
 



 
 

๕๙ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O14 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O15 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
60-67,69 (9 งวดงาน) 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O16 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O17 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O18 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O19 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O20 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
70-80 (11 งวดงาน) 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O21 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O22 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๖๐ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
O23 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O24 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O25 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกฎหมำย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : 
C) 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5-8, 
12, 18-19, 29, 33-40, 68 
(17 งวดงาน) 

 
 
 
 
 

 
 

    

   1.1 ควบคุมการก่อสรา้ง C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่9-
11, 13-17,   21-28, 31-
32, 41-49 (27 งวดงาน 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 
 



 
 

๖๑ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C6 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่

เกี่ยวข้อง 
1 5 5 ยอมรับ  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
50-59 (10 งวดงาน) 

      

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C7 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C8 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C9 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
60-67,69 (9 งวดงาน) 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C10 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
 
 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C11 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C12 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๖๒ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
70-80 (11 งวดงาน) 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C13 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C14 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C15 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5-8, 
12, 18-19, 29, 33-40, 68 
(17 งวดงาน) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F1 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่9-
11, 13-17,    21-28, 31-
32, 41-49 (27 งวดงาน 

      



 
 

๖๓ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F3 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่

ก าหนด   
5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
3. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
50-59 (10 งวดงาน) 

      

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F5 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
60-67,69 (9 งวดงาน) 

      

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F7 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F8 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
70-80 (11 งวดงาน) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

๖๔ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F9 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็นตามที่

ก าหนด   
5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
F10 : เบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่าก าหนด      5 2 10 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
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ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.1 (8) โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ 

 

5 
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O6 O7 O9 O10 
O11 O12 O14 O15  
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (8) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             ด่านฯ 
นครพนม 

107.2593 

O2 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

O3 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

O4 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

O5 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

F1 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด     

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O8 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

F3 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O13 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

F5 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O18 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

F7 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F8 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O23 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ด่านฯ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

F9 : การเบิกจา่ยเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F10 : เบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่า
ก าหนด      

ด่านฯ เร่งรัดตดิตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             
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โครงกำรแผนงำนกำรแก้ไขปญัหำจรำจร 
บริเวณชำยแดนบ้ำนคลองลึก  

ด่ำนศลุกำกรอรญัประเทศ

 



 
 

๖๘ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร :  2.1.1 (10) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 1. เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาความแออัดในบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก  
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากรอรัญประเทศในการรองรับการอ านวยความสะดวกทางการค้า และเป็นการพัฒนาศักยภาพของด่านชายแดน 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

ปัจจุบันการควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร 
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเฝ้าระวังการลาดตระเวนในทุกพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสอดส่องการกระท าความผิด ตลอดจนเข้มงวดกวดขันโดยการตรวจร่วมให้
ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออกเข้าสู่ระบบการช าระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องในพ้ืนที่จัดเก็บนั้น นับเป็นกระบวนงานที่มีบทบาทส าคัญให้การบริห ารราชการศุลกากรให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งข้ึน ซึ่งกระบวนงานดังกล่าวนี้เป็นการสร้างความสมดุลของกระบวนงานจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลกับกระบวนงานอ านวยความสะดวก
โดยการให้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่สุจริต สร้างความเป็นธรรมในทางภาษีอากร และอุดรอยรั่วไหล        
การจัดเก็บรายได้ เป็นการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบหลีกเลี่ยงสินค้าที่กระท าความผิดทางศุลกากร ให้ภารกิจการจัดเก็บภาษีอากรบรรลุ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการลักลอบและหลีกเลี่ยงการกระท าความผิดที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกลวิธีที่มีความแยบยลมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
บริหารงานอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยการพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลการข่าว การบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทั้งด้าน             
ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันกับกลวิธี พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจปล่อยสินค้า



 
 

๖๙ 
 

และการควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ ในการพัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุ ลกากร จึงจ าเป็นต้องมีการติดตั้ง 
เครื่องเอ็กซเรย์ (x-Ray) ยานพาหนะบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ 

  สภำพปัจจุบัน 

 จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 583 ก.ม.5 ฝั่งขวา ถนนสุวรรณศร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งขนาดพ้ืนที่ของด่านพรมแดน ณ ปัจจุบันมีสภาพแออัด ไม่สามารถขยายได้ อีกทั้งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านศุลกากร เมื่อมีการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว ท าให้มีปริมาณสินค้า ปริมาณรถยนต์ และรถบรรทุก ตลอดจน
ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงข้อจ ากัดในด้านพ้ืนทีข่องด่านพรมแดนคลองลึกท าให้ไม่สามารถตอบสนองและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม 

 เหตุผลควำมจ ำเป็น 

   1) เพ่ือบรรเทา และแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก  ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานานตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่จะเป็นการบรรเทาปัญหา โดยการแยกสินค้าออกจากการตรวจผู้โดยสาร และยานพาหนะส่วนบุคคล  
  2) เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ Greater Mekong Subregion (GMS) ในเส้นทาง R.1 หรือ Southern Economic Corridor (SEC) 
โดยจะต้องมีพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มากพอสมควร แต่จุดผ่านแดนถาวร          
บ้านคลองลึกมีความคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพ่ือรองรับได้  
  3) เพ่ือรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ควำมส ำคัญของโครงกำรที่มีต่อนโยบำย/ยุทธศำสตร์ 

 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน โดยได้มีค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน้าที่ให้
ความเห็นชอบและเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พื้นที่แรก ประกอบด้วย อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดย



 
 

๗๐ 
 

เน้นตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านและความแออัดบริเวณ
ชายแดน  

 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ พิจารณาแล้วเห็นควร มีการแก้ปัญหาในระยะแรก ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้งของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งมีปริมาณ          
การค้าชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย - กัมพูชา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในจุดนี้ทั้ง ปริมาณนักท่องเที่ยว และยานพาหนะที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของการใช้บริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 115 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างลานตรวจสินค้า
ด้วยระบบเครื่องเอ็กซเรย์ และสามารถรองรับการจอดรถบรรทุกสินค้าขณะรอการส่งออก ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก เพ่ือเป็นการลดปัญหาด้านการจราจรบริเวณหน้า
ด่านพรมแดนต่อไป 

 

  

 



 
 

   ๗๑ 

 

ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (10) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

กิจกรรม 

มิตธิรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

          

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

2.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 3 – 4 

          



 
 

   ๗๒ 

 

กิจกรรม 

มิตธิรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5 – 6 

          

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  



 
 

   ๗๓ 

 

กิจกรรม 

มิตธิรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 7 – 14 

          

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 15 – 18 

          

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
เง่ือนไขในสัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  



 
 

   ๗๔ 

 

กิจกรรม 

มิตธิรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

 

  

 

 



 
 

๗๕ 

 

ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (10) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

 

 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

 
 
 

     

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O2 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O3 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O4 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

1 5 5 ยอมรับ  

O5 : ส่งและรับมอบงานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

2.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 3 – 4 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  O6 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 



 
 

๗๖ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

O7 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

O8 : มีการทุจริตในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O9 : การส่งและรับมอบงานไม่เปน็ไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O10 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

3.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5 – 6 

      

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง O11 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O12 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

O13 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

1 5 5 ยอมรับ  
 

3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O14 : การส่งและรับมอบงานไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O15 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 



 
 

๗๗ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 7 – 14 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง O16 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O17 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

O18 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

1 5 5 ยอมรับ  

4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O19 : การส่งและรับมอบงานไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O20 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
15 – 18 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง O21 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม  ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O22 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

O23 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๗๘ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O24 : การส่งและรับมอบงานไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม  ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

O25 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญา
ที่แก้ไข 

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

      

   1.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

2.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 3 – 4 

      

   2.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C6 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๗๙ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

3.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5 – 6 

      

   3.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C7 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C8 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C9 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 7 – 14 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C10 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C11 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C12 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
15 – 18 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง C13 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๘๐ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C14 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C15 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

 

1.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

      

   1.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   1 5 5 ยอมรับ  

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      1 5 5 ยอมรับ  

2.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 3 – 4 

      

   2.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F3 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

3.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 5 – 6 

      

   3.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F5 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 



 
 

๘๑ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาฯ และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 7 – 14 

      

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F7 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F8 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่ง
มอบงานตามงวดสัญญาฯ และ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 
15 – 18 

      

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F9 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

F10 : เบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 



 
 

๘๒ 
 

 

ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงกำร 2.1.1 (10) โครงกำรแผนงำนกำรแก้ไขปัญหำจรำจรบริเวณชำยแดนบ้ำนคลองลึก ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (10) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O6 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            ด่านฯ   
อรัญประเทศ 

114.611 

O7 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

O9 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O10 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

F3 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O11 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

              

O12 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

O14 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

 เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O15 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

F5 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O16 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O17 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา               

O19 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O20 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

F7 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F8 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

O21 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

            

O22 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             



 
 

86 

 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O24 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

ด่านฯ ด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเติม
สัญญาก่อสร้าง 

เพื่อให้การด าเนินการ
ก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

              

O25 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามก าหนดเวลาในสัญญาที่
แก้ไข 

ด าเนินการไดต้ามสัญญา             

F9 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

F10 : เบิกจ่ายเงินลา่ช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

เบิกจ่ายเงินได้ตามก าหนด             

 



 
 

83 

 

 

 

 

 

โครงกำรก่อสร้ำง 

ด่ำนศลุกำกรอรญัประเทศ 

พร้อมสิ่งปลกูสร้ำงประกอบ (บ้ำนปำ่ไร่) 

 



 
 

๘๗ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร :  2.1.1 (12) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.1 เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้า ยานพาหนะผ่านแดนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถสร้างคน 
สร้างงาน สร้างความเจริญให้กับท้องที่ชุมชนนั้นได้  

2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น และตอบสนองต่อการด าเนินการในการควบคุมตรวจสอบ 
2.3 เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

สระแก้ว ที่จะมีข้ึนในอนาคต 
2.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากร ในการบริการให้บริการ 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

  ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีการก าหนดให้
ที่ดินในเขตท้องที่ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เฉพาะเขตแนวตามแผนที่หมายเลข 3/8 ท้ายค าสั่งนี้ตกเป็นที่ราชพัสดุ  โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอน       
ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

 สภำพปัจจุบัน 

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 583 ก.ม.5 ฝั่งขวา ถนนสุวรรณศร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งขนาดพ้ืนที่ของด่านพรมแดน ณ ปัจจุบันมีสภาพแออัด ไม่สามารถขยายได้ อีกทั้งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ในการด าเนินกิจกรรม   



 
 

๘๘ 
 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านศุลกากร เมื่อมีการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว ท าให้มีปริมาณสินค้า ปริมาณรถยนต์ และรถบรรทุก ตลอดจนปริมาณนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงข้อจ ากดัในด้านพ้ืนทีข่องด่านพรมแดนคลองลึกท าให้ไม่สามารถตอบสนองและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

ควำมต้องกำร 

จุดผ่านแดนถาวร ที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่พรมแดนให้ได้ระดับมาตรฐานของด่านศุลกากร  ต้องประกอบด้วย 
1) การก าหนดและแยกพ้ืนที่การผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้าและพิธีการผ่านเข้า - ออกผู้โดยสารให้ชัดเจน และต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการปฏิบัติงาน อาท ิ
  1.1) ส่วนตรวจสินค้าด่านพรมแดน ประกอบด้วย  
   - อาคารส านักงานศุลกากร  
   - สถานที่ท าการของหน่วยงาน CIQ   
   - ลานจอดรถสินค้าท่ีผ่านพิธีการปฏิบัติพิธีการ  ลานจอดรถเพ่ือขนถ่าย และลานจอดรถสินค้าอันตรายขาเข้า/ขาออก ส าหรับรถบรรทุก

หรือตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบ x-Ray   
   - เครื่องชั่งน้ าหนัก  
   - ส่วนตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า - ขาออก  (Checking Post)  
  1.2) ส่วนบริการผู้โดยสาร ประกอบด้วย  

- อาคารผู้โดยสารขาเข้า  
- อาคารผู้โดยสารขาออก   
- ห้องโถงพักคอยพร้อมบริการ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ (ห้องสุขา)  

1.3) ส่วนอ านวยการสนับสนุน ประกอบด้วย สถานที่ส าหรับใช้ในการประชุม 
  1.4) ส่วนพักอาศัย ประกอบด้วย  
   - ที่พักอาศัยส าหรับเจ้าหน้าที่  
   - ห้องสนทนาการ 
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   2) การบริการทางศุลกากรและบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Stop Service และเป็นมาตรฐานสากล อาทิ CIQ, NSW, ASW , Coordinated 
Border Management (CBM) มีการเปิด - ปิดด่านศุลกากรในเวลาเดียวกัน การให้บริการภายใต้พ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) อาท ิ
   - ห้องปฏิบัติการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน (1) ด่านศุลกากร (2) ตรวจคนเข้าเมือง (3) ส านักงานการค้า
ต่างประเทศ (4) ด่านอาหารและยา (5) ด่านตรวจพืช (6) ด่านกักกันสัตว์ (7) ด่านตรวจสัตว์น้ า  
    - ส่วนปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ห้องเอ็กซเรย์ (x-Ray) สัมภาระผู้เดินทาง ห้อง CCTV เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
ระบบ Barcode ควบคุมยานพาหนะเข้า - ออก ระบบ RFID และ ระบบ GPS เป็นต้น 
   3) การให้บริการหลังการตรวจปล่อยในการอ านวยความอ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงผลิต เขตปลอดอากร การส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 
   4) พ้ืนที่ในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน (CSR) หรือการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนชายแดนระหว่างประเทศ และภายในประเทศ 

  เหตุผลควำมจ ำเป็น 

   1) เพ่ือบรรเทา และแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซ่ึงเป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานานตามการขยายตัว            
ทางเศรษฐกิจ การสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่จะเป็นการบรรเทาปัญหา โดยการแยกสินค้าออกจากการตรวจผู้โดยสาร และยานพาหนะส่วนบุคคล  
   2) เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ Greater Mekong Subregion (GMS) ในเส้นทาง R.1 หรือ Southern Economic Corridor (SEC) 
โดยจะต้องมีพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มากพอสมควร แต่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลอง
ลึกมีความคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพ่ือรองรับได้  
  3) เพ่ือรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ควำมส ำคัญของโครงกำรที่มีต่อนโยบำย/ยุทธศำสตร์ 

  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ ตามแนวชายแดน โดยได้มีค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ            
ที่ 72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
และเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบพ้ืนที่ในการจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่แรก ประกอบด้วย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ าเภอแม่สอด        
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จังหวัดตาก อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยเน้นตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขอ งประชาชน แก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพ้ืนที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านและความแออัดบริเวณชายแดน  

  ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้ก าหนดให้ที่ดิน
ในเขตท้องที่ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เฉพาะเขตแนวตามแผนที่หมายเลข 3/8 ท้ายค าสั่งนี้ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอน            
ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  

 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้งของด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปริมาณการค้าชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย - กัมพูชา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในจุดนี้   
ทั้งปริมาณนักท่องเที่ยว สินค้า และยานพาหนะทีเ่พ่ิมสูงขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเพิ่มขึ้น ของการใช้บริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ จึงได้เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวงเงิน 800 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร   
ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น การขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (12) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง/ร่าง TOR 

 ด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

        

2.ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง  

 

 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
ได ้

ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

  การประกวด
ราคาไม่โปร่งใส 

  การจัดซื้อจดั
จ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3. ขอความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณ 

ส านัก
งบประมาณไม่
เห็นชอบ 

ด าเนินการเสนอ
ส านัก
งบประมาณ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

        

4.ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามสญัญาฯ) ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำ
ไม่มำท ำสัญญำ
จ้ำง 

ไม่สำมำรถท ำ
สัญญำได้แล้ว
เสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

5. ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) 
(ระยะก่อสร้าง 3 ปี) 

          



 
 

๙๒ 

 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตามที่
ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและ5เชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (12) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

1.จัดตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง/ร่าง TOR 

O1 : ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

2.ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง  

 

O2 : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ได ้

1 5 5 ยอมรับ  

O3 : ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O4 : การประกวดราคาไม่โปร่งใส 1 5 5 ยอมรับ  

3. ขอความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณ 

O5 : ส านักงบประมาณไม่เห็นชอบ 1 5 5 ยอมรับ  

O6 : ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

4.ก่อหนี้ผูกพัน  (ลงนามสญัญาฯ) O7 : ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่มำท ำ
สัญญำจ้ำง 

1 5 5 ยอมรับ  

O8 : ไม่สำมำรถท ำสญัญำได้แล้วเสร็จ
ตำมก ำหนดเวลำ 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) 
(ระยะก่อสร้าง 3 ปี) 

      
 
 
 
 



 
 

   ๙๔ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

   5.1 ควบคุมการก่อสรา้ง O9 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O10 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O11 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O12 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O13 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน



 
 

   ๙๕ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 
กับควำมเสี่ยง 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

2.ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง  
 

C1 : การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

4.ก่อหนี้ผูกพัน  (ลงนามสญัญาฯ) C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) 
(ระยะก่อสร้าง 3 ปี) 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

5. ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) 
(ระยะก่อสร้าง 3 ปี) 

      

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามที่ก าหนด   3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา 

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด 3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 



 
 

๙๖ 
 

 

ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงกำร 2.1.1 (12) โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ (บ้ำนป่ำไร่) 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (12) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O9 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
สัญญา 

            ด่านฯ  
อรัญประเทศ 

160.000 

O10 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

O11 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O12 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดในเงื่อนไข
สัญญา 

              

O13 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

F1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

การเบิกจ่ายไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

            

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด 

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

การเบิกจ่ายไดต้าม
ก าหนดเวลา 
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โครงกำรก่อสร้ำง 
ด่ำนศลุกำกรบริเวณจดุผ่ำนแดนถำวร 

บำ้นพนุ้ ำร้อน ระยะที่ 1 

 



 
 

๙๙ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร :  2.1.1 (13) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1  

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบอ่ืน ณ บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบไปด้วย 
1. อาคารส านักงานศุลกากร 
2. อาคารผู้โดยสาร 
3. อาคารตรวจสินค้า 
4. อาคารตรวจสอบ ขาเข้า - ขาออก 
5. ซุ้มประตู 
6. อาคารที่พักราชการ 
7. หอถังสูงเก็บน้ า 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน เป็นโครงการที่ด าเนินการขึ้นเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย 
ประเทศสหภาพเมียนมา และเป็นการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้  (Southern Economic Corridor : SEC) ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลอันดามันมายัง
อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ อีกทั้งเป็นการรองรับการขยายตัวของประชาชาคมอาเซียน (AEC) โดยต้องมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมรองรับการขยายตัวของจ านวนผู้โดยสาร รถยนต์ 
รถบรรทุกสินค้า ตลอดจนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา ๒๐ ปี โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ ๑,๑๓๐ ไร่ ส าหรับใช้เป็นที่ก่อสร้างด่านศุลกากร 
และสิ่งปลูกสร้างประกอบ รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่ทันสมัยในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น อาคารส านักงาน             
อาคารผู้โดยสาร อาคารตรวจสินค้า อาคารเก็บของกลาง อาคารตรวจสอบขาเข้า-ขาออก ซุ้มประตู อาคารโรงอาหาร อาคารที่พักราชการ สนามกีฬา ลานตรวจสินค้า เครื่อง
เอกซ์เรย์ตู้สินค้า และเครื่องเอกซ์เรย์สัมภาระผู้โดยสาร เป็นต้น ทั้งนี้ในการก่อสร้างใช้งบประมาณในระยะแรก ๘๑๒.๑๕ ล้านบาท ซึ่งกรมศุลกากรได้จ้างสถาบันวิจัย    



 
 

๑๐๐ 
 

และให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด าเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและออกแบบโครงการสร้างด่านศุลกากรฯ ณ หมู่ที่  ๑๒  
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๓๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕54 ในระยะเร่งด่วน สั่งการเตรียมความพร้อมด่านศุลกากรที่บ้านพุน้ าร้อน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเตรียมความพร้อมของด่านศุลกากรบ้านพุน้ าร้อน เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ฝั่งตะวันตกกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการฯ ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ก าหนดให้ท้องที่ต าบลแก่งเสี้ยนและต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเป็น  
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี” โดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ ๘,๑๙๓ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนบ้านพุน้ าร้อน ถูกผนวกอยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการส่งมอบ -รับมอบคืนพ้ืนที่ของกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ คาดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จและส่งมอบพื้นท่ีที่ใช้ในการก่อสร้างด่านศุลกากรและสิ่งปลูกสร้างประกอบได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับรองรับและส่งเสริมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และรองรับโครงการท่าเรือน้ าลึกทวายที่จะมีผลต่อการเชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) อันจะก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการขนส่ง การค้าชายแดนและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องก่อสร้างด่านศุลกากรเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการน าเข้าและส่งออกของประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๑ 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (13) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.ก าหนดราคากลาง คุณลักษณะ
เฉพาะและขอความเห็นชอบ
ราคากลางจากส านักงบประมาณ 

 
 

   
 
 

    
 

  

   1.1 ก าหนดราคากลาง   ด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

        

   1.2 ขอความเห็นชอบราคา
กลางจากส านักงบประมาณ 

ส านัก
งบประมาณไม่
เห็นชอบ 

ด าเนินการเสนอ
ส านัก
งบประมาณ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

        
 
 
 
 

2 . จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ 
แ ล ะ ขออนุ มั ติ ก า ร จ้ า ง จ า ก
กระทรวงการคลัง 

 
 

   
 
 

    
 

  
 
 

   2.1 จัดซื้อจัดจ้างทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงได้ 

ด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

  การประกวดราคา
ไม่โปร่งใส 

  การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  



 
 

๑๐๒ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   2.2 ขออนุมัติการจ้างจาก
กระทรวงการคลัง 

ไม่ได้รับควำม
เห็นชอบ 

ด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนด 

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

3.ลงนามสัญญา/ส่งมอบพื้นที่/
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 

          

   3.1 ลงนามสัญญา ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำ
ไม่มำท ำ
สัญญำ 

ด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนด 

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   3.2 ส่งมอบพื้นที่ ไม่ได้รับมอบ
พื้นที ่

ส่งมอบพ้ืนท่ี
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

        

   3.3 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ไม่สำมำรถเบิก
จ่ำยเงินได ้

ด ำเนินกำรได้
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 

          

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 



 
 

๑๐๓ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

5.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาและเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

          
 

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง  การก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

  ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  



 
 

๑๐๔ 
 

 ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (13) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

1.ก าหนดราคากลาง คุณลักษณะ
เฉพาะและขอความเห็นชอบ
ราคากลางจากส านักงบประมาณ 

      

   1.1 ก าหนดราคากลาง O1 : ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

   1.2 ขอความเห็นชอบราคา
กลางจากส านักงบประมาณ 

O2 : ส านักงบประมาณไม่เห็นชอบ 1 5 5 ยอมรับ  

O3 : ด าเนินการเสนอส านักงบประมาณ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

2 . จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ 
แ ล ะ ขอ อนุ มั ติ ก า ร จ้ า ง จ า ก
กระทรวงการคลัง 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

 

 

   2.1 จัดซื้อจัดจ้างทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

O4 : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง
ได ้

1 5 5 ยอมรับ  

O5 : ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O6 : การประกวดราคาไม่โปร่งใส 1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ขออนุมัติการจ้างจาก O7 : ไม่ไดร้ับควำมเห็นชอบ 1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๑๐๕ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 กระทรวงการคลัง O8 : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

3.ลงนามสัญญา/ส่งมอบพื้นที่/
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 

      

   3.1 ลงนามสัญญา O9 : ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่มำท ำ
สัญญำ 

1 5 5 ยอมรับ  

O10 : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

   3.2 ส่งมอบพื้นที ่ O11 : ไมไ่ด้รับมอบพ้ืนท่ี 1 5 5 ยอมรับ  

O12 : ส่งมอบพ้ืนท่ีล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง 

 

 

O13 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 
 

 

 

ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O14 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงานที่มีการก่อสร้าง 



 
 

๑๐๖ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 O15 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน

ก่อสร้าง 
3 5 15 ควบคุม ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ

อย่างใกล้ชิด 
   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O16 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรม 
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
หน่วยงานท่ีมีการก่อสร้าง 

O17 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

5.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาและเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง O18 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วยควบคุม
งานก่อสร้างให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา 

2.ให้ สบก.จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงานที่มีการก่อสร้าง 



 
 

๑๐๗ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
O19 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน

วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O20 : มีการทุจริตในการควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

3 5 15 ควบคุม ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

O21 : การส่งและรับมอบงานไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O22 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่าท่ี
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วยควบคุม
งานก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงานที่มีการก่อสร้าง 



 
 

๑๐๘ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

2 . จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ท า ง ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ 
แ ล ะ ขอ อนุ มั ติ ก า ร จ้ า ง จ า ก
กระทรวงการคลัง 

      

   2.1 จัดซื้อจัดจ้างทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

C1 : การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   2.2 ขออนุมัติการจ้างจาก
กระทรวงการคลัง 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

3.ลงนามสัญญา/ส่งมอบพื้นที่/
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 

      

   3.1 ลงนามสัญญา C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.3 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 

      

   4.1 ควบคุมการก่อสร้าง  C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C6 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C7 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๑๐๙ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
5.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาและเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

      

   5.1 ควบคุมการก่อสร้าง C8 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.2 ส่งและรับมอบงานตามงวด
สัญญา 

C9 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง C10 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

3.ลงนามสัญญา/ส่งมอบพื้นที่/
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 

      

   3.3 เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า F1 : ไมส่ำมำรถเบิกจ่ำยเงินได ้ 1 2 2 ยอมรับ  

F2 : ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 1 2 2 ยอมรับ  

4.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญา และเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 1 

    
 
 

 

 
 

 

4.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F3 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามเง่ือนไขที่
ก าหนด   

3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา 

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 
 
 
 



 
 

๑๑๐ 
 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
5.ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบ
งานตามงวดสัญญาและเบิก
จ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ งวดที่ 2 

      

   5.3 เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง F5 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามเง่ือนไขที่
ก าหนด   

3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา 

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 



 
 

๑๑๑ 
 

 

ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงกำร 2.1.1 (13) โครงกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรบริเวณจุดผ่ำนแดนถำวรบ้ำนพุน้ ำร้อน ระยะที่ 1 

 

 

5 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (13) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ระยะที่ 1 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O13 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดในเงื่อนไข
สัญญา 

            ด่านฯ  
สังขละบุรี 

162.430 

 

 

 

 

 

 

O14 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

O15 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O16 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดในเงื่อนไข
สัญญา 

              

O17 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

F3 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

การเบิกจ่ายไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

            

F4 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

การเบิกจ่ายไดต้าม
ก าหนดเวลา 
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O18 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดในเงื่อนไข
สัญญา 

              

O19 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

O20 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O21 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดในเงื่อนไข
สัญญา 

              

O22 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

            

F5 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็น
ตามที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

การเบิกจ่ายไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

            

F6 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

การเบิกจ่ายไดต้าม
ก าหนดเวลา 
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โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำร 
ด่ำนศลุกำกรเชียงแสนแห่งใหม ่

และสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงำน/โครงกำร :  2.1.1 (17) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนและสิ่งปลูกสร้างประกอบที่มีมาตรฐานระดับสากลส าหรับรองรับการขยายตัวของปริมาณการค้าชายแดนและ
การค้าระหว่างประเทศด้านอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ ซึ่งได้แก่ อาคารเก็บของกลาง อาคารห้องน้ าสาธารณะ และ
อาคารบ้านพักข้าราชการ สถานที่ก่อสร้างบริเวณท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน บ้านสบกก ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของด่านศุลกากรให้มีมาตรฐานระดับสากล ส าหรับอ านวยความสะดวกทางด้านการค้า รองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนด้านอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่
ในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๒ ตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล  
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ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (17) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

๑.  แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

 ด าเนนิการล่าช้า
กว่าก าหนด 

        

๒. คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางจัดท าราคากลาง
เสร็จเรียบร้อย 

 ด าเนนิการล่าช้า
กว่าก าหนด 

        

๓. ขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

          

   3.1 ขอความเห็นชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่ได้รับควำม
เห็นชอบ 

ด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนด 

        

   3.2 ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
ได ้

ด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

  การประกวด
ราคาไม่โปร่งใส 

  การจัดซื้อจดั
จ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

๔. ลงนามในสัญญาจ้าง 
 

ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำ

ไม่สำมำรถท ำ
สัญญำได้แล้ว

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

 ไม่มำท ำ
สัญญำจ้ำง 

เสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 

เกี่ยวข้อง 

๕. บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป
ตามงวดงานที่ก าหนดและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้ว
เสร็จตามงวดงานที่ส่งมอบ 

          

   5.1 บริหารสัญญาจ้าง           
         - ควบคุมการก่อสร้าง การก่อสร้างไม่

เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 

การด าเนินการ
ล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

  มีการทุจรติใน
การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

        - ส่งและรับมอบงานตาม
งวดสัญญา 

การส่งและรับ
มอบงานไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา     

ส่งและรับมอบ
งานล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 

   5.2 ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด   

เบิกจ่ายเงิน
ล่าช้ากว่า
ก าหนด      

     ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (17) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

๑ .  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ กร ร ม ก า ร
ก าหนดราคากลาง 

O1 : ด าเนนิการล่าช้ากว่าก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

๒. คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางจัดท าราคากลางเสร็จ
เรียบร้อย 

O2 : ด าเนนิการล่าช้ากว่าก าหนด 1 5 5 ยอมรับ  

๓. ขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

      

   3.1 ขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

O3 : ไม่ไดร้ับควำมเห็นชอบ 1 5 5 ยอมรับ  

O4 : ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัด ตดิตามการ
ด าเนินการขอความเห็นชอบ 

   3.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง O5 : ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจดัซื้อจัด
จ้ำงได ้

1 5 5 ยอมรับ  

O6 : ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนด 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯ เร่งรัด ตดิตาม
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 

O7 : การประกวดราคาไม่โปร่งใส 1 5 5 ยอมรับ  
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ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 ๔. ลงนามในสัญญาจ้าง O8 : ผู้ชนะกำรประกวดรำคำไม่มำ

ท ำสัญญำจ้ำง 
1 5 5 ยอมรับ  

O9 : ไม่สำมำรถท ำสญัญำได้แล้ว
เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 

1 5 5 ยอมรับ  

๕. บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป
ตามงวดงานที่ ก าหนดและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
ตามงวดงานที่ส่งมอบ 

      

   5.1 บริหารสัญญาจ้าง       

         - ควบคุมการก่อสร้าง O10 : การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O11 : การด าเนินการล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วยควบคุม
งานก่อสร้างให้เสร็จตามก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงานที่มีการก่อสร้าง 
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ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 O12 : มีการทุจริตในการควบคมุ

งานก่อสร้าง 
3 5 15 ควบคุม ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ

อย่างใกล้ชิด 

        - ส่งและรับมอบงานตาม
งวดสัญญา 

O13 : การส่งและรับมอบงานไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา     

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

O14 : ส่งและรับมอบงานลา่ช้ากว่า
ที่ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม 1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

๓. ขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

      

   3.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง C1 : การจัดซื้อจดัจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  
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ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
๔. ลงนามในสัญญาจ้าง C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่

เกี่ยวข้อง 
1 5 5 ยอมรับ  

๕. บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป
ตามงวดงานที่ ก าหนดและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
ตามงวดงานที่ส่งมอบ 

      

   5.1 บริหารสัญญาจ้าง       

         - ควบคุมการก่อสร้าง C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

        - ส่งและรับมอบงานตาม
งวดสัญญา 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   5.2 ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk : F) 

๕. บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป
ตามงวดงานที่ ก าหนดและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
ตามงวดงานที่ส่งมอบ 

      

   5.2 ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน F1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามเง่ือนไขที่
ก าหนด   

3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
สัญญา 

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าก าหนด      3 5 15 ควบคุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามก าหนดเวลา 
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ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงกำร 2.1.1 (17) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรด่ำนศุลกำกรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ 

 

      5 
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                                    1 
                                                

   
   
   
   

   
 
            1          2                   3                    4                   5                                                             
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F1 F2 
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ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.1 (17) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O4 : ด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัด ตดิตามการด าเนินการ
ขอความเห็นชอบ 

ได้รับความเห็นชอบ             ด่านฯ  
เชียงแสน 

53.600 

O6 : ด าเนินการจดัซื้อจัด
จ้างล่าช้ากว่าก าหนด 

ด่านฯ เร่งรัด ตดิตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จัดซื้อจัดจ้างทันตาม
ก าหนดเวลา 

            

O10 : การก่อสร้างไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดใน
สัญญา 
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O11 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

              

O12 : มีการทุจริตในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

ไม่พบการทุจริต             

O13 : การส่งและรับมอบ
งานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา     

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
สัญญา 
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ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O14 : ส่งและรับมอบงาน
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 

1.จัดหาเจ้าหนา้ที่ท่ีมีความรูด้้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้างช่วย
ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

2.ให้ สบก.จดัอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีการ
ก่อสร้าง 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

              

F1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด   

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดในสัญญา 

การเบิกจ่ายไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

            

F2 : เบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่า
ก าหนด      

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

การเบิกจ่ายไดต้าม
ก าหนดเวลา 

            

 



 
 

119 
 

 

 

 

 

 

โครงกำรเชื่อมโยงกำรน ำระบบตรวจสอบ 

ตูค้อนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV  

มำใช้ในกำรตรวจปล่อย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

แผนงำน/โครงกำร :  3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ 
 2. ปกป้องสังคมจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน 

เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/CCTV , 
VSI, LPRs) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 ระดับ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร : 

ด้วยสภาพปัญหาปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กรมศุลกากรไม่สามารถท าการตรวจสอบสินค้าที่มีการน าเข้าหรื อส่งออก
ในทางกายภาพ (Physical Inspection) ได้อย่างครบถ้วนทุกรายเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณ์ก่อการร้ายระหว่างประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นล าดับ กรมศุลกากรจึงจ าเป็นต้องท าการคัดเลือกตรวจสอบสินค้าในรายที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินค้าทุกรายและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายชนิดมาช่วย
สนับสนุนการตรวจสอบสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย าและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า 

 ปัจจุบัน กรมศุลกากรมีเครื่อง x-Ray ตามโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ 1 - 5 จ านวนทั้งสิ้น 29 เครื่อง 
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จ านวน 1,318 ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งเป็น
โครงการฯ ในระยะที่ 6 ในขณะที่กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จากกระทรวงการคลัง จ านวน 1,199 ล้านบาท เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาระบบ CCTV เพ่ือทดแทนระบบ
เดิมที่สัญญาการใช้บริการได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณาทบทว นกระบวนการใช้งาน
เทคโนโลยี x-Ray และ CCTV ให้สามารถน ามาบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นโครงการเชื่อมโยงน า x-Ray และ CCTV มาใช้ในการ
ตรวจปล่อย  
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ตำรำงท่ี 3 กำรระบุควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

กลยุทธ์ : 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ : 3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

1.การด าเนินกระบวนการ
จัดท าสญัญาเพื่อจดัหาระบบ 
CCTV, VSI, LPRs เพื่อ
ทดแทนของเดิม 

ไม่สำมำรถ
จัดท ำสญัญำ
แล้วเสร็จ 

จัดท ำสญัญำ
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

  กำรประกวด
รำคำไม่โปร่งใส 

ไม่เปดิโอกำส
ให้ภำคส่วนอ่ืน
มีส่วนร่วม 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  

2. กระบวนการจัดท าสัญญา
เพื่อจัดหาระบบ x-Ray 
เพิ่มเตมิ (โครงการระยะที่ 6) 

ไม่สำมำรถ
จัดท ำสญัญำ
แล้วเสร็จ 

จัดท ำสญัญำ
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

  กำรประกวด
รำคำไม่โปร่งใส 

ไม่เปดิโอกำส
ให้ภำคส่วนอ่ืน
มีส่วนร่วม 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 

3. การควบคุมงานติดตั้งและ
ตรวจรับระบบ CCTV, VSI, 
LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม 
และระบบ x-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ 6) 
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

   3.1 การควบคุมงานติดตั้ง
ระบบ CCTV, VSI, LPRs 

กำรติดตั้งไม่
เป็นไปตำม
เงื่อนไนใน
สัญญำ  
(ไม่ได้รับควำม
ร่วมมือในกำร
เข้ำพืน้ท่ีเพื่อ
ติดตั้ง) 

ติดตั้งไม่แล้ว
เสร็จภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 

        

   3.2 การตรวจรับระบบ 
CCTV, VSI, LPRs 

ระบบ CCTV ไม่
สำมำรถใช้งำน
ได ้

ตรวจรับล่ำช้ำ
กว่ำเวลำที่
ก ำหนด 

  ทุจริตในขั้นตอน
การตรวจรับ 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

   3.3 การควบคุมงานติดตั้ง
ระบบ x-Ray 

กำรติดตั้งไม่
เป็นไปตำม
เงื่อนไขใน
สัญญำ (ไมไ่ด้
รับควำม
ร่วมมือในกำร
เข้ำพืน้ทีเ่พื่อ
ติดตั้ง) 

ติดตั้งไม่แล้ว
เสร็จภำยใน
ก ำหนด 

        
 
 
 
 
 
 
 

   3.4 การตรวจรับระบบ x-
Ray 

ระบบ X-Ray 
ไม่สำมำรถใช้
งำนได ้

ตรวจรับล่ำช้ำ
กว่ำเวลำที่
ก ำหนด 

  ทุจริตในขั้นตอน
การตรวจรับ 

  ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม 

มิติธรรมำภิบำลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ กำรตอบสนอง ภำระรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรม ี
ส่วนร่วม 

กำรกระจำย 
อ ำนำจ 

นิติธรรม ควำมเสมอ
ภำค/ 

เท่ียงธรรม 

กำรมุ่งเน้น 
ฉันทำมติ 

4. ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับ
การตรวจปล่อยสินค้าด้วย
ระบบ x-Ray/ CCTV, VSI, 
LPRs พร้อมรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อน าไปปรับปรุงร่าง
ระเบียบปฏิบัติส าหรับการ
ตรวจปล่อยสินค้า 

จัดท ำระเบียบ
ปฏิบัติไม่
ครบถ้วน
ครอบคลมุ 

จัดท ำระเบียบ
ปฏิบัติไม่แล้ว
เสร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 

   ไม่รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสีย 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 

5. สรุปและประกาศใช้ระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สิ น ค้ า ด้ ว ย ร ะ บ บ x-Ray/ 
CCTV, VSI, LPRs 

กรมฯไม่   ลง
นำมใน
ประกำศ 

ประกำศใช้
ระเบียบไม่ทัน
ตำมก ำหนด 

   ไม่รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสีย 

 ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(ประกาศ/
ระเบียบ 
ขัดแย้งกับ
กฎหมายอื่น) 

  

 



 
 

๑๓๑ 

 

ตำรำงท่ี ๔ กำรประเมินควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(Operation Risk : O) 

1. การด าเนินกระบวนการ
จัดท าสญัญาเพื่อจดัหาระบบ 
CCTV, VSI, LPRs เพื่อทดแทน
ของเดิม 

O1 : ไม่สำมำรถจดัท ำสัญญำแล้วเสร็จ 1 5 5 ยอมรับ  
O2 : จัดท ำสัญญำล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O3 : กำรประกวดรำคำไม่โปร่งใส 1 5 5 ยอมรับ  

O4 : ไม่เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอ่ืนมีส่วน
ร่วม 

1 5 5 ยอมรับ  

2. กระบวนการจัดท าสัญญา
เพื่อจัดหาระบบ x-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ 6) 

O5 : ไม่สำมำรถจดัท ำสัญญำแล้วเสร็จ 5 5 25 ควบคุม ติดตามความคืบหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

O6 : จัดท ำสัญญำล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 5 5 25 ควบคุม เร่งรัดการด าเนินการจดัท า
สัญญาให้ทันตามก าหนดเวลา 

O7 : กำรประกวดรำคำไม่โปร่งใส 2 5 10 ควบคุม ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

O8 : ไม่เปิดโอกำสให้ภำคส่วนอ่ืนมีส่วน
ร่วม 

1 5 5 ยอมรับ  

3. การควบคุมงานติดตั้งและ
ตรวจรับระบบ CCTV, VSI, 
LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม 
และระบบ x-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ 6) 

      



 
 

๑๓๒ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
    3.1 การควบคุมงานติดตั้ง

ระบบ CCTV, VSI, LPRs 
O9 : กำรติดตั้งไม่เป็นไปตำมเง่ือนไนใน
สัญญำ (ไมไ่ด้รับควำมร่วมมือในกำรเข้ำ
พืน้ท่ีเพื่อติดตั้ง) 

2 5 10 ควบคุม 1.จัดตั้งคณะผู้ควบคมุงาน
(ตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยี 
หน่วยงานศุลกากรทีต่ิดตั้ง และ
เจ้าของพื้นที่(หากมี)) เพื่อ
ติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด 
2.ตั้งผูม้ีความรู้เป็นคณะผู้
ควบคุมงาน 

O10 : ติดตั้งไม่แล้วเสร็จภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

2 5 10 ควบคุม เร่งรัดการตดิตั้งให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาในสัญญา 

   3.2 การตรวจรับระบบ 
CCTV, VSI, LPRs 

O11 : ระบบ CCTV ไมส่ำมำรถใช้งำนได ้ 1 5 5 ยอมรับ  

O12 : ตรวจรับล่ำช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O13 : ทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับ 1 5 5 ยอมรับ  

   3.3 การควบคมุงานติดตั้ง
ระบบ x-Ray 

O14 : กำรตดิตั้งไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไข
ในสัญญำ (ไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำร
เข้ำพื้นท่ีเพื่อติดตั้ง) 

5 5 25 ควบคุม 1.จัดตั้งคณะผู้ควบคมุงาน
(ตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยี 
หน่วยงานศุลกากรทีต่ิดตั้ง และ
เจ้าของพื้นที่(หากมี)) เพื่อ
ติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด 
2.ตั้งผูม้ีความรู้เป็นคณะผู้
ควบคุมงาน 

O15 : ติดตั้งไม่แล้วเสร็จภำยในก ำหนด 5 5 25 ควบคุม เร่งรัดการตดิตั้งให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาในสัญญา 

   3.4 การตรวจรับระบบ x-Ray O16 : ระบบ X-Ray ไม่สำมำรถใช้งำน
ได ้

1 5 5 ยอมรับ  



 
 

๑๓๓ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
 O17 : ตรวจรับล่ำช้ำกว่ำเวลำที่ก ำหนด 1 5 5 ยอมรับ  

O18 : ทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับ 2 5 10 ควบคุม ตั้งคณะกรรมการตรวจรับท่ีมี
ความรู้จากหลายหน่วยงาน 

4. ร่างระเบียบปฏิบัตสิ าหรบั
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ 
x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs 
พรัอมรับฟังความคดิเห็น เพื่อ
น าไปปรับปรุงร่างระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สินค้า 

O19 : จัดท าระเบียบปฏิบัตไิม่ครบถ้วน
ครอบคลมุ 

1 5 5 ยอมรับ  

O20 : จัดท าระเบียบปฏิบัตไิม่แลว้เสร็จ
ตามก าหนดเวลา 

1 5 5 ยอมรับ  

O21 : ไมร่ับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1 5 5 ยอมรับ  

5. สรุปและประกาศใช้ระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สินค้าด้วยระบบ x-Ray/ CCTV, 
VSI, LPRs 

O22 : กรมฯไมล่งนำมในประกำศ 1 5 5 ยอมรับ  

O23 : ประกาศใช้ระเบียบไม่ทันตาม
ก าหนด 

5 1 5 ยอมรับ  

O24 : ไมร่ับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

1.การด าเนินกระบวนการจดัท า
สัญญาเพื่อจัดหาระบบ CCTV, 
VSI, LPRs เพื่อทดแทนของเดิม 

C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

2. กระบวนการจัดท าสัญญา
เพื่อจัดหาระบบ x-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ 6) 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

3. การควบคุมงานติดตั้งและ
ตรวจรับระบบ CCTV, VSI, 
LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิม 
และระบบ x-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ 6) 

      



 
 

๑๓๔ 

 

ประเภทของควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดกำร 

กับควำมเสี่ยง 
แนวทำงกำรจัดกำร 

ควำมเสี่ยง 
     3 .2  การตรวจรั บระบบ 

CCTV, VSI, LPRs 
C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

   3.4 การตรวจรับระบบ x-
Ray 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับ
การตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ 
x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs 
พร้อมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
น า ไปปรั บปรุ ง ร่ า งระ เบี ยบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สินค้า 

C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

5. สรุปและประกาศใช้ระเบียบ
ปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อย
สินค้าด้วยระบบ x-Ray/ CCTV, 
VSI, LPRs 

C6 : ไม่ด าเนินการตามระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง (ประกาศ/ระเบยีบ ขัดแย้งกับ
กฎหมายอื่น) 

1 5 5 ยอมรับ  
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ควำมรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงกำร 3.1.2 โครงกำรเชือ่มโยงกำรน ำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มำใช้ในกำรตรวจปล่อย 

 

5 

 
 

    
 

 

 

    

        
 

 

   
 

 

 

    

       

                                             1                       2       3                      4                         5                                          

                  

O1 O2 O3 O4 O8 
O11 O12 O13 O16 
O17 O19 O20 O21 
O22 O24 C1 C2 C3 
C4 C5 C6 

O7 O9 O10 O18 

 

  O5 O6 O14 O15 

     

     

     

    O23 

5 

4 

3 

2 

1 



 
 

๑๓๖ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O5 : ไม่สำมำรถจดัท ำ
สัญญำแล้วเสรจ็ 

ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จัดท าสญัญาแล้วเสร็จ             สสป. 1,318.000 

O6 : จัดท ำสัญญำล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด 

เร่งรัดการด าเนินการจดัท าสญัญาให้
ทันตามก าหนดเวลา 

จัดท าสญัญาแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

            

O7 : กำรประกวดรำคำไม่
โปร่งใส 

ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด 

ไม่มีการทุจรติ             

O9 : กำรติดตั้งไม่เป็นไป
ตำมเงื่อนไนในสัญญำ (ไมไ่ด้
รับควำมร่วมมือในกำรเขำ้
พืน้ท่ีเพื่อติดตั้ง) 

1.จัดตั้งคณะผู้ควบคมุงาน(ตัวแทน
จากศูนย์เทคโนโลยี หน่วยงาน
ศุลกากรที่ตดิตั้ง และเจ้าของพื้นที่
(หากมี)) เพื่อติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
2.ตั้งผูม้ีความรู้เป็นคณะผู้ควบคุม
งาน 

สามารถติดตั้งไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

            

O10 : ติดตั้งไม่แล้วเสร็จ
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

เร่งรัดการตดิตั้งให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาในสัญญา 
 
 

ติดตั้งแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

            



 
 

๑๓๗ 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง กิจกรรมตำมแนวทำงกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

เป้ำหมำย/ผลส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
ตำมแนวทำงกำรจัดกำร      

ควำมเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ตค พย ธค มค กพ มีค    เมย พค มิย กค สค กย 

O14 : การตดิตั้งไมเ่ป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา (ไม่ได้
รับความร่วมมือในการเขา้
พื้นที่เพ่ือติดตั้ง) 

1.จัดตั้งคณะผู้ควบคมุงาน (ตัวแทน
จากศูนย์เทคโนโลยี หน่วยงาน
ศุลกากรที่ตดิตั้ง และเจ้าของพื้นที่
(หากมี)) เพื่อติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
2.ตั้งผูม้ีความรู้เป็นคณะผู้ควบคุม
งาน 

สามารถติดตั้งไดต้ามเงื่อนไข
สัญญา 

              

O15 : ติดตั้งไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

เร่งรัดการตดิตั้งให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาในสัญญา 

ติดตั้งแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 

            

O18 : ทุจริตในขั้นตอนการ
ตรวจรับ 

ตั้งคณะกรรมการตรวจรับท่ีมคีวามรู้
จากหลายหน่วยงาน 

ไม่มีการทุจรติ             
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ภาคผนวก 
๑. ค ำสั่งกรมศุลกำกร ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกรมศุลกำกร 
๒. พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณำกำรตำมแนวทำง The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission (COSO) 
4. หลักธรรมำภิบำล ๑๐ มิติ 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณำกำรตำมแนวทำง 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 

 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการของ COSO ตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานที่ว่า

องค์กรต่าง ๆ ด ารงอยู่เพื่อสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามทุกองค์กรต้องประสบกับความ
ไม่แน่นอน (หมายความถึงการไม่สามารถระบุโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และผลกระทบที่จะตามมาได้
อย่างถูกต้องและแม่นย า) ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งความไม่แน่นอนนี้มีส่วนช่วยสร้าง ด ารงรักษาไว้หรือท าลาย
คุณค่าขององค์กร ความไม่แน่นอนอาจเป็นความเสี่ยงที่ให้ผลกระทบเชิงลบโดยไปลดมูลค่าหรือเป็นโอกาสที่
ให้ผลกระทบเชิงบวกโดยไปเพ่ิมมูลค่า ดังนั้น ในการสร้างเสริมมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร ผู้บริหารขององค์กร   
มีหน้าที่ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าหมายการเจริญเติบโต  เป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผ่านทางการก าหนดกลยุทธ์
และวัตถุประสงค์ 

หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนCOSO 

1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ สิ่งที่มีอิทธิพลตระหนักในเรื่อง
ความเสี่ยงของคนในองค์กร และเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืนทั้งหมดของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่ง
ก่อให้เกิดระเบียบวินัย และโครงสร้างขององค์กร 

2. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการท าให้ส าเร็จ 
หรือผลลัพธ์ของการด าเนินการ ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์มีหลายระดับ 

3. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) คือ การระบุปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายของ
องค์กรหรือการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรม ซึ่งมีความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

3.4 ความเสี่ยงด้ารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินเหตุการณ์จาก 2 มุมมอง ได้แก่ โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ วิธีการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการตอบสนองความเสี่ยงจ าแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง การลด/
ควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการกระจาย/โอนความเสี่ยง 

 



 
 

๑๔๒ 
 

6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) คือ นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่า ได้มี
การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ 

7. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง จะต้องถูกระบุ บันทึก และจัดเก็บไว้ และมีการสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยท า
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้ โดยจัดให้มีช่องทางหรือสื่อในการสื่อสาร
สองทางที่มีประสิทธิภาพ 

8. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) คือ การใช้วิธีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องใน
แต่ละกิจกรรม 
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เอกสำรประกอบค ำอธิบำยหลักธรรมำภิบำล ๑๐ มิติ1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
 
               ประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิต
ภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
 
               ประสิทธิผล  (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชดัเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การตอบสนอง  (Responsiveness) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ       
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รบับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

                                                           
1

 http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442 สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 

 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=2442%20สืบค้น
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ค่ำนิยมประชำธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย 
 
               ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้  (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย   รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
               เปิดเผย/โปร่งใส  (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนไดร้ับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 
 
               หลักนิติธรรม  (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

 
               ความเสมอภาค  (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง  ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ  อีกท้ังยังต้องค านึงถึงโอกาสความเท่าเทียม
กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
 
 ประชำรัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
 
               การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง 
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทา
มติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง
จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
 
               การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

 
 ควำมรับผิดชอบทำงกำรบริหำร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย 

 
               คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัตริาชการต้องมีจิตส านึกความรับผดิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น ใน

 



 
 

๑๔๕ 
 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของระบบราชการไทย 8 
ประการ (I AM READY) ได้แก ่

 
                     I  - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
                    A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
                    M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
                    R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
                    E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
                    A - Accountability ตรวจสอบได้ 
                    D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
                    Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


