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ส่วนวางแผนและประเมินผล 



ค ำน ำ 
 

  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กรมศุลกากรสามารถ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากรประจ าปีได้ส าเร็จ  บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์    
ของกรมศุลกากร ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร รวมทั้งพิจารณากระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govenance) และใช้เกณฑ์
วิเคราะห์ประเมินและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน COSO (The Committee  
of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)  

กรมศุลกากร ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง
และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใน
กรมศุลกากรอย่างดียิ่ง คณะท างานบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ตารางที่ 1 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบตัิราชการกรมศุลกากร 



๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่ออ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
 
เป้าประสงค์ :  
เพื่อให้บริการศุลกากร 
มีความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงการค้าโลก 
 
ตัวชี้วัด : 
ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานศุลกากร 

(7 โครงการ) 
 

 

1.1.1  โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมวิชาการเกษตร  
กรมปศุสัตว์กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช 
และกรมป่าไม้) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(น าร่องแลกเปลี่ยนข้อมูลใบขนสินค้าเพือ่ตรวจสินค้าร่วมกัน
กับหน่วยงานภาครัฐ) 

สทส.  

1.1.2 โครงการการปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ าตาล ขา้ว ยางพารา           
สินค้าแช่แข็ง วัตถอุันตราย) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ข้อมูลรายงานคณะกรรมการ กบส.) 

สทส.  

1.1.3 โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตาม
แนวทางองค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(รายงานและตารางข้อมูล TRS ฉบับสมบูรณ์) 

สมพ.  

1.1.4 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์ 
ส าหรับของถ่ายล า ของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่อง 
เปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ประกาศกรมศุลกากรและค าสั่งทั่วไปกรมศุลกากรเกี่ยวกับ 
การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 
ส าหรับการถ่ายล า การผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่อง
เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ) 

สมพ.  

1.1.5 โครงการน าร่องพิธกีารตรวจรว่มกันระหวา่งด่านศุลกากร
มุกดาหารและด่านศุลกากรสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) (CCA) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวขอ้ง 
มีความรู้ความเข้าใจในการน าระบบ SWI และ SSI มาใช ้
ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน) 

สมพ.  

1.1.6 โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย 
(Simplified Service) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/5 ระดับ 
(ผลการศึกษาและแนวทางการด าเนินงานการให้บริการศุลกากร
อย่างเรียบง่าย) 

สทบ.  

1.1.7 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการคืนอากร 
ตามมาตรา 19 ทว ิ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการคืนอากร
ตามมาตรา 19 ทว ิจ านวน 1 ฉบับ) 

สสอ.  

1.2 พัฒนาการบริการศุลกากร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

(12 โครงการ) 

1.2.1 โครงการน าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 
ตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าดว้ยการอ านวย 
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
(Pilot Project ASEAN Customs Transit System : ACTS) 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ผลสรุปการด าเนินโครงการ) 

สมพ. 200,000 



๒ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบก ากับการขนยา้ยสินค้าระหว่าง
กรมศุลกากรและภาคส่วนที่เกีย่วข้อง ผา่นระบบ NSW 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ทดสอบเช่ือมโยงข้อมูลใบก ากับขนยา้ยสินค้าระหว่าง 
การท่าเรือฯ และกรมศุลกากร) 

สทส.  

1.2.3 โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมลูตามกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้งกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) แบบไร้เอกสาร 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/ร้อยละ 100 
(ร้อยละ 50ของสินค้าที่ผ่านพธิีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใบอนญุาต/ ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW) 

สทส. 18,960,000 

1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาตดิต่อออนไลน์ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/ร้อยละ 100 
(ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์) 

สทส. 19,700,000 

1.2.5 โครงการพัฒนาระบบรับช าระเงินผ่าน e-Payment  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ได้แบบระบบรับช าระเงินผ่าน e-Payment) 

สมพ. 70,925,000 

1.2.6 โครงการระบบ NSW Application ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ติดตั้งระบบ Hardware/พัฒนาติดตั้งระบบ Software and 
Application/อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงาน) 

สทส. 7,800,000 

1.2.7 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศ 
ตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN 
Single Window : ASW  เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 
ในภูมิภาค (ตามโครงการน าร่อง ASEAN Single Window 
Component 2 (full-fledged)) 

ร้อยละความส าเร็จของของการด าเนินงานโครงการ/ ร้อยละ 100 
(เช่ือมโยงจริงข้อมูล ATIGA Form D กบัประเทศสมาชิก
อาเซียนจ านวน 3 ประเทศ) 

สทส.  

1.2.8 โครงการน าร่องช าระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ  
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนกิส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เสนอร่างบันทึกข้อตกลง) 

สทก.  

1.2.9 โครงการจัดท า Customs Mobile Application ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เปิดใช้ระบบ) 

สทส.  

1.2.10 โครงการศึกษาการน า Mobile Application มาใช้ใน
ระบบงานศุลกากร 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงานโครงการ/ร้อยละ 100 
(สรุปผลการศึกษา) 

สทส.  

1.2.11 โครงการศึกษาการตรวจปลอ่ยสินค้าล่วงหน้า  
(Pre-Arrival Processing) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/๕ ระดับ 
(รายงานสรุปผลการศึกษาการตรวจปลอ่ยสินค้าล่วงหน้า  
ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง) 

สมพ. 
สทบ. 

 

 

1.2.12 โครงการศึกษาแนวทางการปฏริูประบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ร่างรายงานผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศของกรมฯ ๑ ฉบับ) 

คณะท างานฯ  



๓ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.3  เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับงานศุลกากร 

(5 โครงการ) 

1.3.1โครงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ
ระดับมาตรฐานเออีโอ และการทบทวนมาตรฐานของ
ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออโีอ ตามมาตรฐานสากล 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ประกาศกรมศุลกากร ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน 
เออีโอและการทบทวนมาตรฐานของผู้ประกอบการระดับ
มาตรฐานเออีโอ) 

สมพ.  

1.3.2 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบศลุกากรแก่ผู้ประกอบการ
ต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎ ระเบียบ) 

สผต. 288,100 

1.3.3 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท าและประชาสัมพันธC์ustoms Official Fan-page) 

สบก.  

1.3.4 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดกิจกรรมสัญจร ถ่ายทอดความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีอากรแก่เจ้าหนา้ที่/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในเชิงรุก) 

สสอ.  

1.3.5 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สัน้ (Clip) เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่องศุลกากร) 

สบก. 450,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการค้าระหวา่ง
ประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

เป้าประสงค์ : 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด : 
- จ านวนด่านศุลกากรที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 100% 

- การด าเนินมาตรการทาง
ศุลกากรที่ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 100% 
 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(28 โครงการ) 

 

 

 

 

2.1.1 โครงการพัฒนาด่านศุลกากรและน าร่องด่านศุลกากร
ต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน 

ระดับความส าเร็จการด าเนินโครงการพฒันาด่านศุลกากร
และน าร่องด่านศุลกากรต้นแบบเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน 
(รูปแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดบัการปฏบิัติงานของ
ด่านศุลกากรต้นแบบ) 

คณะท างานโครงการ
พัฒนาด่านศุลกากรและ

น าร่องด่านศุลกากร
ต้นแบบ เพื่อส่งเสริม

การค้าชายแดน 
กพบ. 

 

2.1.2 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร  ด่านศุลกากร 
สบก. 

 

2.1.2 (1) โครงการพัฒนาส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  
2.1.2 (1.1)ก่อสร้างอาคารทีพ่ักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ
ส านักงานศุลกากรทา่เรือแหลมฉบัง 
2.1.2 (1.2) ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

 
สทบ. 

 
(1.1)  256,219,500 

 
(1.2)  42,241,000 

 
2.1.2 (2) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบูเก๊ะตา  
2.1.2 (2.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรระยะที่ 3 
2.1.2 (2.2) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 

 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สุไหงโก-ลก  
(2.1) – 

(2.2) 5,558,200 
2.1.2 (3) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสุไหงโก-ลก 
(ปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านฯ สุไหงโก-ลก 5,945,000 



๔ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

 

2.1.2 (4) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบ้านดอน 
(ก่อสร้างด่านศุลกากรบา้นดอน พร้อมสิง่ปลูกสร้างประกอบ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรบ้านดอน 
 

42,787,500 

2.1.2 (5) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสิชล 
(ก่อสร้างด่านศุลกากรสิชล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรสิชล   42,787,500 

2.1.2 (6) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรชุมพร 
(ก่อสร้างด่านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรชุมพร 42,787,500 

2.1.2 (7) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรทา่อากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ 
(ก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากร 
ท่าอากาศยานหาดใหญ ่

42,787,500 

2.1.2 (8) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรทุ่งช้าง 
(จ้างที่ปรึกษาศึกษา ส ารวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ 
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนา่น     
และจุดผ่านแดนภูดู่ อ าเภอบา้นโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ส านักบริหารกลาง 7,638,400 

2.1.2 (9) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรจันทบุรี 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ด่านศุลกากรจันทบุรี) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรจันทบุร ี 37,214,800 

2.1.2 (10) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสตูล 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน     
ด่านศุลกากรสตูล) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรสตูล 31,100,000 

2.1.2 (11) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรกระบี่ 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
ด่านศุลกากรกระบี่) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรกระบี ่ 23,080,800 

2.1.2 (12) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรภูเก็ต 
2.1.2 (12.1) ก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต 
2.1.2 (12.2) ก่อสรา้งอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรภูเก็ต    
(12.1) 31,200,000 

 
(12.2) 9,914,500  

2.1.2 (13) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรเขมราฐ 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
ด่านศุลกากรเขมราฐ) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรเขมราฐ 25,444,400 

2.1.2 (14) โครงการพัฒนาส านักงานศุลกากรภาคที ่2 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ส านักงานศุลกากร 
ภาคที่ 2 

30,090,000 



๕ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.1.2 (15) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ล าพูน)  

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากร 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

25,971,800 

2.1.2 (16) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน    
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง)  

ด่านศุลกากร
แม่ฮ่องสอน 

25,751,200 

2.1.2 (17) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสังขละบุรี 
2.1.2 (17.1) ปรับปรุงอาคารที่ท าการด่านศุลกากรสังขละบุรี 
2.1.2 (17.2) ปรับปรุงบ้านพกัข้าราชการด่านศุลกากรสังขละบุรี 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรสังขละบุร ี  
(17.1) 2,555,800 
(17.2) 1,376,200 

2.1.2 (18) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรหนองคาย 
2.1.2 (18.1) พัฒนาดา่นพรมแดนหนองคาย 
2.1.2 (18.2) ก่อสรา้งด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจ
สินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรหนองคาย  
(18.1) 12,621,700 
(18.2) 54,894,600 

2.1.2 (19) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรแม่สอด 
2.1.2 (19.1) ก่อสรา้งด่านศุลกากรแมส่อดแห่งที่ 2 
2.1.2 (19.2) ก่อสรา้งลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรแม่สอด 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรแม่สอด  
(19.1) 78,640,000 
(19.2) 25,000,000 

2.1.2 (20) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรอรัญประเทศ 
(บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนนิการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากร 
อรัญประเทศ 

250,000,000 

2.1.2 (21)  โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา 
2.1.2 (21.1) ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ 2 
2.1.2 (21.2)ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรสะเดา  
(21.1) 40,000,000 

(21.2) 320,458,000 
2.1.2 (22)โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม 
(ก่อสร้างดา่นศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งกอ่สร้างประกอบ) 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรนครพนม 58,788,400 

2.1.2 (23) โครงการกอ่สร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ “ให้ชะลอโครงการก่อสร้าง” ตามมติทีป่ระชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผา่นแดน  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2558  
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 

ด่านศุลกากรคลองใหญ ่ 40,000,000 

2.1.2 (24) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
2.1.2 (24.1) ปรับปรุงอาคารที่ท าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ 
2.1.2 (24.2) ปรับปรุงอาคารที่ท าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 1 
(เพิ่มเติม) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากร 
ปาดังเบซาร์ 

 
(24.1) 19,999,000 
(24.2) 20,000,000 



๖ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

2.1.2 (25)โครงการพัฒนาด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา่น
ศุลกากรมกุดาหาร) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
 

41,076,000 

2.1.2 (26) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบึงกาฬ 
2.1.2 (26.1) ก่อสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติงานด่านศุลกากรบึงกาฬ 
2.1.2 (26.2) ก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและห้องน้ าสาธารณะ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง) 

ด่านศุลกากรบึงกาฬ  
(26.1) 25,547,600 
(26.2) 5,260,000 

2.1.2 (27) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรเชียงของ 
(ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา่น
ศุลกากรเชยีงของ) 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง)  

ด่านศุลกากรเชียงของ 29,347,200 

 2.2  พัฒนากฎระเบียบ 
ให้ทันสมัย 

(5 โครงการ) 

 

2.2.1 โครงการการด าเนินการเพื่อให้สตัยาบันพธิีสารวา่ด้วย
กรอบกฎหมายเพื่อด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ณ จุดเดียวของอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ ๑๐๐ 
(ด าเนินการให้สัตยาบันพิธีสารและยกรา่งหรือปรับปรุงแก้ไข 
กฎ ระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง) 

สกม.  

2.2.2 โครงการก าหนดมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ประกาศฯ ค าสั่งกรมฯ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและคลัสเตอร์)  

สสอ.  

2.2.3 โครงการจัดท าข้อตกลงยอมรับรว่มกันกับประเทศคู่ค้า
ระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs) 
 

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

สมพ.  

  2.2.4 โครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... ในส่วน 
ที่เกี่ยวกบัภาชนะในการบรรจขุอง (Returnable Box) และ 
คอนเทนเนอร์ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ ๑๐๐ 
(ผลการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติม  
พรก.พิกัดฯ ที่เกีย่วกับภาชนะในการบรรจุของ  
(Returnable Box) และคอนเทนเนอร์) 

สกม.  

2.2.5 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบ
กิจการในเขตประกอบการค้าเสรี ตามกฎหมายวา่ด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท าร่างประกาศ/ค าสั่ง) 

สสอ.  

2.3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

(2 โครงการ) 

 

2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ 100 
(มีระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล) 

สทส. 
 

74,365,000 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของกรมศุลกากร 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ร้อยละ ๑๐๐ 
(มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร) 

สทส. 
 

67,800,000 



๗ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธภิาพ 
และเช่ือมโยงกัน 
 
เป้าประสงค์ : 
เพื่อให้การตรวจสอบ 
และควบคุมทางศุลกากร 
มีประสิทธิภาพและสร้างสังคม
ปลอดภัย 
 
ตัวชี้วัด :  
- สัดส่วนการจับกุมจากระบบ 
Profile เพิ่มขึ้นทุกป ี
- จ านวนรายการจับกุมด้าน
การปกปอ้งสังคมเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

3.1 เพิ่มขีดความสามารถ 
การควบคุมทางศุลกากร 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

(2 โครงการ) 

3.1.1 โครงการน าระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน) 

สสป. 50,000,000 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ท าสัญญาเพื่อจัดหาระบบ CCTV และระบบ X-Ray) 

สสป.  

3.2 พัฒนาการควบคุม 
ทางศุลกากรด้วยการบริหาร
ความเสี่ยง 

(4 โครงการ) 

3.2.1 โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า 
(Advance Passenger Processing System: APPS)  
ในสนามบินนานาชาต ิ

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดอบรมเจ้าหนา้ที่/ผู้ใช้งานระบบ APPS) 

สผภ.  

3.2.2 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ จ านวนรายของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบ
การเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ 
(จ านวนผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมโครงการฯ เกิน 100 ราย) 

สตอ. 55,000 

3.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส าหรับ
ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบ 
Local Profile ของ สสล. และด่านฯ นครพนม) 

สตอ.  

3.2.4 โครงการน าร่องเพิ่มช่องทางการตรวจปล่อยสินค้า  
(Pre-Customs Inspection) ของส านกังานศุลกากรตรวจสินค้า
ลาดกระบัง 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เพิ่มช่องทางการตรวจปล่อยสินค้า) 

สสล.  

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การควบคุมทางศุลกากร 
ด้วยการพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสาร 

(4 โครงการ) 

 

3.3.1 โครงการปราบปรามการกระท าความผิดผ่านธุรกรรม
ระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส ์(International Cyber 
Crime) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีข้อมูลการขา่วเพื่อใหห้น่วยงานใน สสป. น าไปใช้สืบสวน
จับกุมผู้กระท าความผิด) 

สสป.  

3.3.2 โครงการความร่วมมือในการปกป้องชายแดน 
(Cooperation on Border Security Project) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ผลการศึกษาและแนวทางในการด าเนินงานต่อกรมฯ) 

ด่านฯ มุกดาหาร  

3.3.3 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ทางศุลกากร (Cooperation on Information Exchange  
in Customs matters Project) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีเครอืข่ายการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร) 

สสป.  

3.3.4 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  
(Air Cargo Security) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท า “ข้อสรุปเบื้องต้น” เกี่ยวกับ Pre-Loading Data Set  
ที่ศุลกากรต้องการได้รับ และแนวทางปฏิบัติส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง) 

สสภ.  



๘ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดเกบ็ภาษี
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ : 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมายและสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้เสียภาษ ี

 

ตัวชี้วัด : 
จ านวนภาษีศุลกากรสามารถ
จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย 

 

4.1 ยกระดับการบริหาร 
การจัดเก็บภาษีอากร 

(3 โครงการ) 

 

4.1.1 โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ 
ทางศุลกากร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้เพื่อจัดท ารายงานเสนอกรมฯ 
เป็นรายไตรมาส) 

หน่วยงานจัดเก็บรายได้
สสป./สตอ./สผต. 

 

4.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากร
ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ (Thai Customs 
Service Standards) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรของ
กระบวนการน าร่อง ตามมาตรฐานสากล) 

กพบ.  

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดัเกบ็รายได้ดว้ยระบบเอกซเรย ์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(น าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดเก็บรายได้) 

สสล.  

4.2 สรา้งมาตรฐานในการ
พิจารณาด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

(5 โครงการ) 

 

4.2.1 โครงการจัดท าข้อเสนอเพือ่ก าหนดรายการสินค้า 
ของประเทศไทยภายใต้พกิัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน  
ฉบับปี 2017 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(จัดท าร่างพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร ที่สอดคล้องกับ 
AHTN ฉบับปี 2017) 

สพก.  

4.2.2 โครงการศึกษาปรับปรุงหน้าประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12        
แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผล
การศึกษาต่อกรมฯ) 

สพก. 10,000/ปี  

4.2.3 โครงการเจรจาและปรับปรุงเกณฑ์ถิ่นก าเนิดสินค้า 
ส าหรับกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) 

 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(สรุปข้อมลูที่ได้ศึกษาเพือ่ก าหนดรปูแบบกลุ่มสินค้าเปา้หมาย
ส าหรับใช้แก้ไข ปรับปรุง กฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) ต่อไป) 

สพก.  

4.2.4 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสินค้าของต้องห้าม-ต้องก ากัด 
พร้อมพิกัดรหัสสถิติป ี2012   

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(ทดสอบ และเผยแพร่ฐานขอ้มูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

สพก.  

4.2.5 โครงการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  
สินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-book)สินค้าเหล็ก 
ที่มีมาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุน) 

สพก. 50,000 

4.3 สร้างมาตรฐานในการ
พิจารณาด้านราคาศุลกากร 

(2 โครงการ) 

4.3.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลราคาเปรียบเทียบของสินค้า 
กลุ่มเสี่ยง 5 ล าดับแรก 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(น าฐานข้อมูลราคาสินค้าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางราชการ) 

สมพ.  

4.3.2 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(น าฐานข้อมูลราคาฯ มาพัฒนาเพื่อศึกษาในการจัดท า 
ระบบ Profile และ จัดท าระบบแจ้งเตือนในกรณีที่สินค้า 
ติด Profile) 

สมพ.  



๙ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และการบริหารจัดการองค์กร  

เป้าประสงค์ : 
เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ 
บุคลากร มีความเชีย่วชาญ 
คุณธรรม และความสุข 
สามารถขับเคลื่อน  
กรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด : 
- จ านวนข้อร้องเรียนลดลงทุกปี 
- จ านวนบุคคลากรที่มีความพึง
พอใจในระบบบริหารงานบุคคล 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  
ของบุคลากรกรมศุลกากรทั้งหมด 
- จ านวนหลกัสูตรที่มีการจัด
ทดสอบหลังการอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

5.1 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีคุณภาพ 

(8 โครงการ) 

 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform 
(ระยะที่ 1) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เปิดใช้งานระบบ e-Learningและประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย) 

สบท. 500,000 

5.1.2 โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพิกัดอัตราศุลกากร) 

สบท. 300,000 

5.1.3 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร 

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

สบท.  

5.1.4 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง  
ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีข้อมูลเพือ่น าไปก าหนดแนวทางและรูปแบบการด าเนินการ) 

สบท.  

5.1.5 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร 
Customs Knowledge Test : CK Test 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผล
งาน เพื่อเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ) 

สบท. 1,000,000 

5.1.6 แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน/5 ระดับ 

สบท. 9,375,400 

5.1.7 โครงการฝึกอบรมสัญจรด้านราคาศุลกากร เพือ่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของเจ้าหนา้ที่ในการด าเนินการ
จัดเก็บภาษีอากร และเพือ่เตรียมความพร้อมในการกระจาย
อ านาจพิจารณาวินิจฉยัราคาศุลกากรไปยังส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ 2559/60 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
 

สมพ.  

5.1.8 โครงการการส่ือสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่เจา้หน้าทีก่รมศุลกากร รวมไป
ถึงเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ) 

สผต. 828,210 

5.2 สรา้งนวัตกรรมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

(1 โครงการ) 

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท าได้ (Innovation We Can) ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(แนวทางการปลกูฝังวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรมในองค์กร) 

กพบ.  

5.3 ปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรเพื่อรองรับงาน
ศุลกากรในอนาคต 

(1 โครงการ) 

5.3.1 โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับ
งานศุลกากรในอนาคต 
 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
(แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากร) 

กพบ. 
 

 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
ของยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/เป้าประสงค ์
ของกลยุทธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 

5.4 เสรมิสร้างความ
โปร่งใสในองค์กร 

(16 โครงการ) 

 

5.4.1 โครงการคิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ สบท.  

5.4.2 แผนงานปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(1) โครงการคนดีศรีศุลกากร 
(2) โครงการจริยธรรมสัญจร 
(3) โครงการธรรมะวันละนิด จิตเบิกบาน การงานพัฒนา 
(4) โครงการความดีที่ฝากไว้ 
(5) โครงการอาสาขอท าด ีเร่ือง “การปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุพ์ืช” 
(6) โครงการเรียนรู้ประมวลจรยิธรรมดว้ยตนเอง 
(7) โครงการค่ายจรยิธรรมน าใจ ศุลกากรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น 
(8) โครงการสนบัสนุนบุคลากรลาอปุสมบทและลาไปประกอบพธิีฮัจย ์
(9) โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา 
(10) โครงการเข้าวัดปฏิบัตธิรรมวันธรรมะสวนะ 
(11) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานและการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
(12) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(13) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(14) โครงการระฆังศุลกากร 
 (15) โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการทางวินยั 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/5 ระดับ 
( - ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของกรมศุลกากร (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80) 
 - จ านวนเร่ืองร้องเรียนลดลง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 - เร่ืองกล่าวหารอ้งเรียนแล้วเสร็จทั้งคดีค้างเก่าและรับใหม่ 
โดยมีจ านวนคดีค้างลดลง (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80) ) 

สบท.  

 



 

 

 

 

ตารางที่ 2 

การคัดเลือกโครงการและจดัล าดับความส าคญั 

ของโครงการตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 



 
 

๑๑ 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ระดับ
ความส าคัญ 

ครายละเอียดค าอธิบาย 
ระดับ

คะแนน 

สูงมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี, ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒, นโยบายรัฐบาล, มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์
กรมศุลกากร 

5 

สูง สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒,   
นโยบายรัฐบาล, มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 

4 

ปานกลาง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, มาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 3 

น้อย สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 2 

น้อยมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 1 

 
๒. ด้านงบประมาณ 

ระดับ
ความส าคัญ 

ครายละเอียดค าอธิบาย 
ระดับ

คะแนน 

สูงมาก 75 ล้านบาทขึ้นไป 5 

สูง 50,000,001 – 75,000,000 บาท 4 

ปานกลาง 25,000,001 – 50,000,000 บาท 3 

น้อย 1,000,000 – 25,000,000 บาท 2 

น้อยมาก ต่่ากว่า 1 ล้านบาท 1 

 
 
 
 



 

๑๒ 
 

ตารางท่ี ๒ การคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 

ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 
งบประมาณที่ได้รับ 

(๕) คะแนน 
ความส าคัญของ

โครงการ 
(๕*๕) คะแนน 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้า 

กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 

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

3 1 3 

1.1.2 โครงการการปรับลดขั้นตอนกระบวนการทา่งานของหนว่ยงานภาครัฐ 
รายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้่าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง วัตถุอันตราย) 

3 1 3 

1.1.3 โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางองค์การศุลกากรโลก  
(Time Release Study : TRS) 

3 1 3 

1.1.4 โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนกิส์ส่าหรับของถ่ายลา่ ของผ่านแดน และการขนส่ง
ต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition) 

 5 1   5 

1.1.5 โครงการน่าร่องพิธกีารตรวจรว่มกันระหวา่งด่านศุลกากรมกุดาหารและดา่นศุลกากรสะหวันนะเขต 
(สปป.ลาว) (CCA) 

4 1 4 

1.1.6 โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) 1 1 1 

1.1.7 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการคืนอากร 
ตามมาตรา 19 ทว ิ

1 1 1 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

1.2.1 โครงการน่าร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย  
การอ่านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน  
(Pilot Project ASEAN Customs Transit System : ACTS) 

4 1 4 

1.2.2 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกา่กับการขนยา้ยสินค้าระหว่างกรมศุลกากรและภาคส่วนที่เกีย่วขอ้ง         
ผ่านระบบ NSW 

5 1 5 

1.2.3 โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวขอ้งกับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร 

5 2 10 

1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาตดิต่อออนไลน์ 5 2 10 

1.2.5 โครงการพัฒนาระบบรับชา่ระเงินผ่าน e-Payment  5 1 5 

1.2.6 โครงการระบบ NSW Application 5 2 10 

1.2.7 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตามระบบ National Single Window : NSW 
และ ASEAN Single Window : ASW  เพื่ออ่านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค (ตามโครงการน่าร่อง 

5 1 5 



 

๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 
ASEAN Single Window Component 2 (full-fledged)) 

1.2.8 โครงการน่าร่องช่าระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ดว้ยบัตรอิเล็กทรอนิกส ์(บัตรเดบิต/บัตรเครดิต) 5 1 5 

1.2.9 โครงการจัดท่า Customs Mobile Application 5 1 5 

1.2.10 โครงการศึกษาการน่า Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร 5 1 5 

1.2.11 โครงการศึกษาการตรวจปลอ่ยสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Processing) 2 1 2 

1.2.12 โครงการศึกษาแนวทางการปฏริูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร 1 1 1 

กลยุทธ์ 1.3 เสริมสร้างการมีสว่นร่วมของภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 

1.3.1 โครงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และการทบทวน
มาตรฐานของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ตามมาตรฐานสากล 

3 1 3 

1.3.2 โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบศลุกากรแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ 1 1 1 

1.3.3 โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 2 1 2 

1.3.4 โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 1 1 1 

1.3.5 โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สัน้ (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศุลกากร 1 1 1 

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากร
และข้อมูลการคา้ระหว่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและ
เชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1.1 โครงการพัฒนาด่านศุลกากรและน่าร่องด่านศุลกากรต้นแบบ เพือ่ส่งเสริมการค้าชายแดน 5 1 5 

2.1.2 แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด่านศุลกากร    

2.1.2 (1) โครงการพัฒนาสา่นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  
2.1.2 (1.1)ก่อสร้างอาคารทีพ่ักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสา่นักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
2.1.2 (1.2) ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการส่านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

 
5 
5 

 
5 
3 

 
25 
15 

2.1.2 (2) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบูเก๊ะตา  
2.1.2 (2.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรระยะที่ 3 
2.1.2 (2.2) ปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 

 
5 
5 

 
1 
2 

 
5 

10 
2.1.2 (3) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสุไหงโก-ลก  
(ปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก) 

5 2 10 

2.1.2 (4) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบ้านดอน  
(ก่อสร้างด่านศุลกากรบา้นดอน พร้อมสิง่ปลูกสร้างประกอบ) 

5 3 15 



 

๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 
2.1.2 (5) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสิชล  
(ก่อสร้างด่านศุลกากรสิชล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

5 3 15 

2.1.2 (6) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรชุมพร  
(ก่อสร้างด่านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

5 3 15 

2.1.2 (7) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรทา่อากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่  
ก่อสร้างด่านศุลกากรทา่อากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

5 3 15 

2.1.2 (8) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรทุ่งช้าง 
(จ้างที่ปรึกษาศึกษา สา่รวจ และออกแบบ โครงการก่อสร้างฯ ด่านพรมแดนหว้ยโก๋น อา่เภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนภูดู่ อ่าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) 

5 2 10 

2.1.2 (9) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรจันทบุรี 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวก ส่าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรจันทบรุี) 

5 3 15 

2.1.2 (10) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสตูล 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด่านศุลกากรสตูล) 

5 3 15 

2.1.2 (11) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรกระบี่ 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด่านศุลกากรกระบี่) 

5 2 10 

2.1.2 (12) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรภูเก็ต 
2.1.2 (12.1) ก่อสรา้งสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต 
2.1.2 (12.2) ก่อสรา้งอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต 

 
5 
5 

 
3 
2 

 
15 
10 

2.1.2 (13) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรเขมราฐ 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด่านศุลกากรเขมราฐ) 

5 3 15 

2.1.2 (14) โครงการพัฒนาสา่นักงานศุลกากรภาคที ่2 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานส่านกังานศุลกากรภาคที่ 2) 

5 3 15 

2.1.2 (15) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่  
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ล่าพูน)  

5 3 15 

2.1.2 (16) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรแม่ฮ่องสอน 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน) 

5 3 15 

2.1.2 (17) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรสังขละบุรี 
2.1.2 (17.1) ปรับปรุงอาคารที่ทา่การด่านศุลกากรสังขละบุรี 
2.1.2 (17.2) ปรับปรุงบ้านพกัข้าราชการด่านศุลกากรสังขละบุรี 

 
5 
5 

 
2 
2 

 
10 
10 

2.1.2 (18) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรหนองคาย 
2.1.2 (18.1) พัฒนาดา่นพรมแดนหนองคาย 
2.1.2 (18.2) ก่อสรา้งด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 
5 
5 

 
2 
4 

 
10 
20 



 

๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 
2.1.2 (19) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรแม่สอด 
2.1.2 (19.1) ก่อสรา้งด่านศุลกากรแมส่อดแห่งที่ 2 
2.1.2 (19.2) ก่อสรา้งลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรแม่สอด 

 
5 
5 

 
5 
2 

 
25 
10 

2.1.2 (20) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) 5 5 25 

2.1.2 (21)  โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา 
2.1.2 (21.1) ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ 2 
2.1.2 (21.2)ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่

 
5 
5 

 
3 
5 

 
15 
25 

2.1.2 (22)โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม 
(ก่อสร้างดา่นศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งกอ่สร้างประกอบ) 

5 4 20 

2.1.2 (23) โครงการกอ่สร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ 5 4 20 

2.1.2 (24) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
2.1.2 (24.1) ปรับปรุงอาคารที่ท่าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ 
2.1.2 (24.2) ปรับปรุงอาคารที่ท่าการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) 

 
5 
5 

 
2 
2 

 
10 
10 

2.1.2 (25)โครงการพัฒนาด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด่านศุลกากรมุกดาหาร) 

5 3 15 

2.1.2 (26) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรบึงกาฬ 
2.1.2 (26.1) ก่อสรา้งสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงานด่านศุลกากรบึงกาฬ 
2.1.2 (26.2) ก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและห้องน้่าสาธารณะ 

 
5 
5 

 
3 
2 

 
15 
10 

2.1.2 (27) โครงการพัฒนาดา่นศุลกากรเชียงของ 
(ก่อสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกส่าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา่นศุลกากรเชยีงของ) 

5 3 15 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

2.2.1 โครงการการด่าเนินการเพื่อให้สตัยาบันพธิีสารวา่ด้วยกรอบกฎหมายเพือ่ด่าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน 

5 1 5 

2.2.2 โครงการก่าหนดมาตรการภาษีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ 5 1 5 

2.2.3 โครงการจัดท่าข้อตกลงยอมรับรว่มกันกับประเทศคู่ค้าระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs) 3 1 3 

2.2.4 โครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกา่หนดพกิัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับภาชนะในการบรรจุของ (Returnable Box) และคอนเทนเนอร์ 

2 1 2 

2.2.5 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการค้าเสรี ตาม
กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1 1 1 



 

๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 5 4 20 

2.3.2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร 5 4 20 

3. พัฒนาระบบควบคุมทาง
ศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและ
เชื่อมโยงกัน 

กลยุทธ์ 3.1 เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.1.1 โครงการน่าระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน 3 3 9 

3.1.2 โครงการเชื่อมโยงการน่าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ 
ในการตรวจปล่อย 

5 5 25 

กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

3.2.1 โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: 
APPS) ในสนามบินนานาชาต ิ

2 1 2 

3.2.2 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ 1 1 1 

3.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile ส่าหรับส่านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร 2 1 2 

3.2.4 โครงการน่าร่องเพิ่มช่องทางการตรวจปล่อยสินค้า (Pre-Customs Inspection) ของส่านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าลาดกระบัง 

2 1 2 

กลยุทธ์ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลขา่วสาร 

3.3.1 โครงการปราบปรามการกระทา่ความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(International Cyber Crime) 

2 1 2 

3.3.2 โครงการความร่วมมือในการปกป้องชายแดน (Cooperation on Border Security Project) 2 1 2 

3.3.3 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร (Cooperation on Information 
Exchange in Customs matters Project) 

2 1 2 

3.3.4 โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security) 2 1 2 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์ 4.1 ยกระดับการบริหารจัดเก็บภาษีอากร 

4.1.1 โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ทางศุลกากร 1 1 1 

4.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากรระหวา่งกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ  
(Thai Customs Service Standards) 

5 1 5 



 

๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 

4.1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ด้วยระบบเอกซเรย์ 1 1 1 

กลยุทธ์ 4.2 สรา้งมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

4.2.1 โครงการจัดท่าข้อเสนอเพือ่ก่าหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์
อาเซียน ฉบบัปี 2017 

2 1 2 

4.2.2 โครงการศึกษาปรับปรุงหน้าประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกา่หนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

1 1 1 

4.2.3 โครงการเจรจาและปรับปรุงเกณฑ์ถิ่นก่าเนิดสินค้าส่าหรับกฎเฉพาะรายสินค้า (PSR) 2 1 2 

4.2.4 โครงการจัดท่าฐานข้อมูลสินค้าของต้องห้าม-ต้องก่ากัดพร้อมพกิัดรหัสสถิติปี 2012   1 1 1 

4.2.5 โครงการจัดท่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สินค้าเหล็กที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ 
การอุดหนุน 

1 1 1 

กลยุทธ์ 4.3 สรา้งมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

4.3.1 โครงการจัดท่าฐานข้อมูลราคาเปรียบเทียบของสินค้ากลุ่มเสี่ยง 5 ล่าดบัแรก 2 1 2 

4.3.2 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนการประเมินราคาศุลกากร 2 1 2 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
การบริหารจัดการองค์กร 
 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 

5.1.1 โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ 1) 5 1 5 

5.1.2 โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA) 5 1 5 

5.1.3 โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของขา้ราชการกรมศุลกากร 5 1 5 

5.1.4 โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession 
Plan) 

5 1 5 

5.1.5 โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test 5 2 10 

5.1.6 แผนงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5 2 10 

5.1.7 โครงการฝึกอบรมสัญจรด้านราคาศุลกากร เพือ่เสริมสร้างประสิทธิภาพและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ใน
การด่าเนินการจัดเกบ็ภาษีอากร และเพือ่เตรียมความพร้อมในการกระจายอ่านาจพิจารณาวินิจฉัยราคา
ศุลกากรไปยังส่วนภูมภิาค ประจ่าปีงบประมาณ 2559/60 

5 1 5 

5.1.8 โครงการการส่ือสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 5 1 5 



 

๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับประเด็น 
ยุทธศาสตร์ (๕) คะแนน 

งบประมาณที่ได้รับ 
(๕) คะแนน 

ความส าคัญของ
โครงการ 

(๕*๕) คะแนน 

กลยุทธ์ 5.2 สรา้งนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

5.2.1 โครงการนวัตกรรมเราท่าได้ (Innovation We Can) 5 1 5 

กลยุทธ์ 5.3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต 

5.3.1 โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต 5 1 5 

กลยุทธ์ 5.4 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

5.4.1 โครงการคิดดี ท่าดี ศุลกากรท่าได้ 5 1 5 

5.4.2 แผนงานปฏิบัตกิารป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(1) โครงการคนดีศรีศุลกากร 
(2) โครงการจริยธรรมสัญจร 
(3) โครงการธรรมะวันละนิด จิตเบิกบาน การงานพัฒนา 
(4) โครงการความดีที่ฝากไว ้
(5) โครงการอาสาขอท่าด ีเร่ือง “การปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุพ์ืช” 
(6) โครงการเรียนรู้ประมวลจรยิธรรมดว้ยตนเอง 
(7) โครงการค่ายจรยิธรรมน่าใจ ศุลกากรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น 
(8) โครงการสนบัสนุนบุคลากรลาอปุสมบทและลาไปประกอบพธิีฮัจย ์
(9) โครงการถวายเทียนเขา้พรรษา 
(10) โครงการเข้าวัดปฏิบัตธิรรมวันธรรมะสวนะ 
(11) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท่างานและการด่าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 
(12) โครงการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(13) โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  
(14) โครงการระฆังศุลกากร 
(15) โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด่าเนินการทางวินัย 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ 

5 1 5 

 



 

 

 

 

 

วัตถุประสงคแ์ละความเปน็มา 

ของโครงการทีค่ัดเลือก 



๑๙ 
 

 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 

แผนงาน/โครงการ : 1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้ผู้ประสงค์จะผ่าน 
พิธีการศุลกากรสามารถยื่นค าขอลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการน าเข้า/ส่งออก, ตัวแทนออกของ, ตัวแทนเรือ, ตัวแทนอากาศยาน, ผู้รับผิดชอบการบรรจุสินค้า รวมทั้ง 
ผู้มาติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร สามารถลงทะเบียนได้ตลอด  24 ชั่วโมง ผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
มายื่นเอกสารกับกรมศุลกากรรวมทั้งลดการจัดเก็บเอกสารทะเบียนศุลกากรในรูปแบบกระดาษ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบา ลในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ระบบสารสนเทศภาครัฐเพ่ือรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) โดยระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต้องพัฒนาระบบการลงทะเบียนของผู้ประสงค์จะผ่านพิธีการ
ศุลกากรดังนี้ 

1. จัดท าระบบทะเบียนผู้มาติดต่อแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะผ่านพิธีการศุลกากรได้รับความสะดวกในการลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากเป็น 
Web Application ผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นเอกสารกับกรมศุลกากร 

2. จัดท าระบบทะเบียนผู้มาติดต่อแบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่นข้อมูลบัตรประชาชน 
จากกรมการปกครอง ข้อมูลนิติบุคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจากกรมสรรพากร เป็นต้น 

 3. จัดท าระบบทะเบียนผู้มาติดต่อแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมหรือยื่นค าขอต่างๆ ผ่านจอภาพออนไลน์ และให้เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ ส านักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปของส านักหรือส านักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร 
สามารถตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติค าขอฯ ได้รวดเร็วขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 4. จัดท าระบบทะเบียนผู้มาติดต่อแบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สถานะ การเลิก ร้าง ล้มละลาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 



๒๐ 
 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ความเป็นมาของโครงการ : 
ตามที่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของกรมศุลกากร ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องการมายื่นแบบค าร้องขอลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 

จะท าการบันทึกการลงทะเบียนตามแบบค าขอลงทะเบียน ท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียเวลา ในการเดินทางมายื่นเอกสาร ณ ที่ท าการศุลกากรรวมทั้งต้องใช้เวลาในการเตรียม
เอกสารเพื่อยื่นประกอบการลงทะเบียนจ านวนมาก และเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบค าขอที่ยื่นลงทะเบียนกับเอกสารประกอบค าขอ
ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยที่ไม่ได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ และผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบค าขอลงทะเบียนและ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนได้เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร , ผู้มีอ านาจกระท าการ, พนักงาน/ลูกจ้าง เบอร์โทรศัพท์ 
เป็นต้น เพราะต้องยื่นแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชม. จึงส่งผลข้อมูลในระบบทะเบียนกรมศุลกากรไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ผู้ ประกอบการไม่ได้รับ 
ความสะดวกในการลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงข้อมูล  

ตามหนังสือรับรองโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ เลขที่ กค 0515/1978 ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สทส. ได้เสนอ
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ต่อคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ขออนุมัติหลักการและขอใช้เงินงบประมาณประจ าปี 2559 ซึ่ง คคค. 
เห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้พัฒนาโครงการดังกล่าว จึงเสนอโครงการฯ ต่อส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 2559 แต่ไม่ได้รับ
จัดสรรให้ใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี 2559 จาก สนช. 



๒๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (18.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ของด่านศุลกากรหนองคายให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพระบบการค้า การขนส่ง อ านวย 
ความสะดวก ตลอดจนรองรับการค้าการลงทุนการค้าชายแดน สินค้า คน และยานพาหนะ ที่มีรูปแบบและพัฒนาการเปลี่ยนไป เพ่ือพัฒนาด่านฯ ให้ทัน สมัยและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. เพ่ิมศักยภาพทางการบริการ และอ านวยความสะดวก โดยสามารถรองรับการปฏิบัติงาน แบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

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

ความเป็นมาของโครงการ : 

ปัจจุบันการค้าชายแดนมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งรูปแบบการค้า การลงทุน ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมโยง
ของเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจภูมิภาค การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจท าให้ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติ กส์ เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดน และเป็นประตูสู่นครเวียงจันทน์เมืองหลวงของ สปป.ลาว สินค้าผ่านด่านศุลกากรหนองคาย มีมูลค่า
การส่งออกมาก ซึ่งจากปริมาณการค้าการลงทุน และภาวะการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว ท าให้สถานที่ด่านฯ ซึ่งมีพ้ืนที่การให้บริการคับแคบไม่เพียงพอในการให้บริการ
ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกของด่านศุลกากรหนองคายปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณงานและการบริการด้านต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นให้มีประสิทธิภ าพได้ ประกอบกับ
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาด่านศุลกากรหนองคาย 



๒๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (19.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับการขยายตัวทางการค้าท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
 2. เพ่ือรองรับปริมาณงานผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 อันเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ที่เชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และ
รองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการและควบคุมทางศุลกากร อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของ
ประเทศไทย 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

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

ความเป็นมาของโครงการ : 

1. คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2557  
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็น
เลขานุการ กรมศุลกากรและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยกรมศุลกากรได้เสนอโคร งการก่อสร้าง 
ด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 วงเงินงบประมาณ 820 ล้านบาท ในการประชุมดังกล่าวเพ่ือพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการผ่านแดน
บริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกรมทางหลวงได้จัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่  2 เพ่ือรองรับกิจกรรม
ศุลกากรส่วนการตรวจปล่อยที่ด่านเท่านั้น ส่วนอาคารพื้นที่ส าหรับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเอกสารและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรมศุลกากรจะต้องจัดหาพ้ืนที่เอง 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณด่าน 



๒๓ 
 

 2. กรมศุลกากร ได้ว่าจ้าง สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจและออกแบบโครงการก่อสร้าง 
ด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2558 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเตรียมการในการก่อสร้างให้ทัน
ในปีงบประมาณ 2559 

 3. กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 พร้อม 
สิ่งปลูกสร้างประกอบ จ านวน 393,200,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ผูกพันงบประมาณ 2559 - 2561 โดยแบ่งจ่าย
งบประมาณในแต่ละปีดังต่อไปนี้ ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 78,640,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 157,280,000 บาท และปีงบประมาณ 2561 
จ านวน 157,280,000 บาท  

 4. ด่านศุลกากรแม่สอด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง มีภารกิจทางด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในพ้ืนที่
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส าหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 นั้น จะประกอบด้วยอาคารส านักงาน สถานที่  
ในการให้บริการ และสิ่งปลูกสร้างประกอบอ่ืน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมส าหรับการให้บริการทางศุลกากร สามารถรองรับการ ขยายตัวทางการค้าที่เพ่ิม 
มากขึ้น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากร  
ในการให้บริการและการควบคุมทางศุลกากร สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรที่มุ่งเน้นอ านวยความสะดวกทางกา รค้าระหว่างประเทศ 
การให้บริการทางศุลกากรที่รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย 

 



๒๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ :  2.1.2 (20) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้า ยานพาหนะผ่านแดนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถสร้างคน 
สร้างงาน สร้างความเจริญให้กับท้องที่ชุมชนนั้นได้ 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของด่านศุลกากร ในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น และตอบสนองต่อการด าเนินการในการควบคุมตรวจสอบ 
 3. เพ่ือตรวจสอบการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว ที่จะมีข้ึนในอนาคต 
 4. เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า และพัฒนาศักยภาพของด่านศุลกากร ในการให้บริการ 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

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

ความเป็นมาของโครงการ : 

จากการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Committee : JC) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ 
กรุงเทพฯ ที่ประชุมเสนอให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ระหว่างจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย บริเวณบ้านสตึงบท  และการประชุมทวิภาคีระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 โดยผู้น าของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ตั้งจุดผ่านแดนแห่งใหม่ 
ที่ บริเวณบ้านสตึงบท อ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย อยู่ตรงข้ามบ้านหนองเอ่ียน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  รวมทั้งการก าหนดเขตพ้ืนที่โดยส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา การเปิดจุดผ่านแดน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือพิจารณาเรื่องการเปิด 
จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บริเวณจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดสระแก้ว ที่ประชุมมีมติ เลือกบริเวณพิกัด TA415063 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียน เป็นพ้ืนที่ 
ที่มีความเหมาะสมที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่  
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สภาพปัจจุบัน 
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 583 ก.ม.5 ฝั่งซ้าย ถนนสุวรรณศร ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากด่านศุลกากร

อรัญประเทศ ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งขนาดพ้ืนที่ด่านพรมแดน ณ ปัจจุบันมีสภาพแออัด ไม่สามารถขยายได้ พร้อมทั้งตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 33 ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ เนื่องจากการขยายตัวทางการค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งความจ ากัดของพ้ืนที่ ด่านพรมแดนคลองลึกไม่สามารถรองรับทางการค้าที่เพ่ิมขึ้นได้ 

ความต้องการ 
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 
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  1.4) ส่วนพักอาศัย ประกอบด้วย  
   - ที่พักอาศัยส าหรับเจ้าหน้าที่  
   - ห้องสนทนาการ 

   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 านักงาน
การค้าต่างประเทศ (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 
  เหตุผลความจ าเป็น 
  1) เพ่ือบรรเทา และแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก  ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาเป็นเวลานานตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การสร้างจุดผ่านแดนแห่งใหม่จะเป็นการบรรเทาปัญหา โดยการแยกสินค้าออกจากการตรวจผู้โดยสาร และยานพาหนะส่วนบุคคล  
  2) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้โครงการ Greater Mekong Subregion (GMS) ในเส้นทาง R.1 หรือ Southern Economic Corridor (SEC) 
โดยจะต้องมีพ้ืนที่ตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศ (Common Control Area : CCA) ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่มากพอสมควร แต่จุดผ่านแดนถาวร 
บ้านคลองลึกมีความคับแคบ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพ่ือรองรับได้  

ความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่จะจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ในจังหวัดต่างๆ  ตามแนวชายแดน โดยได้มีค าสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
72/2557 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
และเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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(กนพ.) มีมติเห็นชอบพ้ืนที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนที่แรก ประกอบด้วย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยเน้นตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายัง
พ้ืนที่ตอนใน ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านและความแออัดบริเวณชายแดน  
  ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เกี่ยวกับผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2558 โดยมีมติในการจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยให้ด าเนินการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท เป็นล าดับแรก
ก่อน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท ตามความจ าเป็นเหมาะสมต่อไปด้วย 
และผลการประชุมคณะท างานร่วมว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 กรณีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ 
ณ บ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท ให้เน้นการขนส่งสินค้าทางรถ  
  ตามที่กรมศุลกากร ได้ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาด่านศุลกากรและน าร่องด่านศุลกากรต้นแบบเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2558 โดยประธานฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความเห็นให้คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากรปรับรูปแบบการด าเนินการทั้งหมดในทุกโครงการ
ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ เพ่ือให้เปิดใช้งานบ้านหนองเอ่ียนและบ้านป่าไร่ด้วย โดยพ้ืนที่บ้านหนองเอ่ียน จึงต้องปรับรูปแบบใหม่ให้มีเฉพาะอาคารที่จ าเป็นในระยะแรกเท่านั้น  
 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้งของด่านศุลกากร
อรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งมีปริมาณการค้าชายแดนที่สูงสุดของเขตการค้าไทย – กัมพูชา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าในจุดนี้ทั้ง ปริมาณการค้า
สินค้า และยานพาหนะที่เพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการเพ่ิมขึ้นของการใช้บริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ จึงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวงเงิน 250 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ส่วนของอาคาร CIQ บนพ้ืนที่ของกรมทางหลวง เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของ
ด่านศุลกากรในการรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น การขนส่งสินค้าข้ามแดนภายใต้แผนงานในโครงการ GMS และ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ :  2.1.2 (21.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ด่านศุลกากรสะเดามีพ้ืนที่บริการมากเพียงพอ ในการให้บริการศุลกากรให้แก่ผู้น าเข้าและส่งออก 
 2. เพื่อให้การบริการแก่ผู้ประกอบการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้การควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อแก้ปัญหาการคับค่ังในการจราจร 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

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

ความเป็นมาของโครงการ : 

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านชายแดนทางบกติดกับประเทศมาเลเซียที่มีความส าคัญมาก เพราะมีมูลค่าการค้าขายในการน าเข้า -ส่งออกสินค้าผ่านแดนศุลกากร
สะเดา ในปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นมูลค่า 310,314.43 ล้านบาท มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ในอัตราร้อยละ 6.37% และมูลค่าการค้าขาย 
ผ่านด่านศุลกากรสะเดามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้า-ออกผ่านด่านพรมแดนสะเดาในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 4,732,330 คน  
มีจ านวนผู้เดินทางผ่านเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 12.06 % และผู้เดินทางมีแนวโน้มตามสถิติเพ่ิมมากขึ้นทุกปีเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ยานพาหนะที่ผ่าน 
ด่านศุลกากรสะเดามีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย ยานพาหนะที่ผ่านด่านศุลกากรสะเดาซึ่งมีรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารที่ผ่านเข้า -ออก ในปีงบประมาณ 2556  
มีมากถึง 444,003 คัน ส่วนรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก ในปีงบประมาณ 2556 มีมากถึง 213,762 คัน ซึ่งรถบรรทุกสินค้าดังกล่าวจะต้องเข้ามาจอดในบริเวณ  
ด่านศุลกากรสะเดาเพ่ือปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้านการตรวจปล่อยสินค้า และเอกซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ด้วย แต่เนื่ องจากพ้ืนที่ด่านศุลกากรสะเดาในขณะนี้ ไม่เพียงพอ 
ต่อการรองรับปริมาณรถบรรทุกสินค้าที่มีแนวโน้มมากข้ึนเรื่อยๆ ทุกปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ :  2.1.2 (22) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ด่านศุลกากรนครพนมมีที่ท าการเป็นของตนเองเป็นการถาวร 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการของด่านศุลกากรนครพนมให้ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล โปร่งใส สามารถอ านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย  
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 

3. เพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขององค์กรด่านศุลกากรทางบก และสามารถก าหนดมาตรการควบคุมทางศุลกากรในการป้องกันและปราบปราม  
สิ่งผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงหรือข้อผูกพันที่รัฐบาลได้ให้ไว้ในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในเรื่องการอ านวย 
ความสะดวกการผ่านแดนและข้ามแดนของคนและสินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งผ่านแดน และพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Customs Control Area: CCA) ส าหรับประเทศ  
ที่มีพรมแดนติดกัน 
 5. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของด่านศุลกากรนครพนม ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพ่ือรองรับจุดผ่านแดนแห่งใหม่สะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งที่สาม 
สามารถอ านวยความสะดวกในการผ่านแดนของคน นายพาหนะสินค้า ได้แก่การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งในระบบโลจิสติกส์   (Logistics) 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม  

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

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

ความเป็นมาของโครงการ : 
ด่านศุลกากรนครพนม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหลักในการควบคุม ก ากับดูแลสินค้าที่น าเข้าหรือส่งออกระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติศุลกากรหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมก ากับดูแลสินค้าผ่านแดนจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศที่สามหรือจากประเทศที่สามไปสปป.
ลาว ที่ผ่านเข้าออกทางด่านศุลกากรนครพนมและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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ซึ่งได้แก ่จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ด่านศุลกากรนครพนม ยังต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้เป็นไปตามความตกลงและพิธีสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร 
ที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้ในความตกลงกับประเทศคู่สัญญา เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-Border Transport 
Agreement: CBTA) ซึ่งความตกลงภาคผนวก ๔ ของ CBTA ว่าด้วยเรื่องการอ านวยความสะดวกส าหรับการขนส่งข้ามแดน เพ่ือให้พิธีการขนส่งข้ามแดนส าหรับ  
คน ยานพาหนะ และสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบง่าย สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกัน ประเทศคู่สัญญาจะมีการท างานร่วมกันในการตรวจสอบ ควบคุม คน 
สินค้า และยานพาหนะที่ขนส่งผ่านแดนในรูปแบบ Single Window Inspection, Single-Stop Inspection โดยเฉพาะการตรวจในลักษณะ Single-Stop Customs 
Inspection ส าหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกันจะต้องจัดให้มีพ้ืนที่ควบคุมร่วมกัน (Customs Control Area: CCA) ด่านศุลกากรนครพนม จึงเป็นหน่วยงานหลักและมี
บทบาทส าคัญในการน าเอานโยบายของรัฐบาลในเรื่องความตกลงที่จะอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน ของคน สินค้าและยานพาหนะภายในภูมิภาคภายใ ต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มาปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในขณะปัจจุบันนี้ ด่านศุลกากรนครพนมซึ่งมีหน้าที่ ก ากับดูแลดังกล่าวกลับไม่มี
สถานที่ท างานเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอาคารที่ท าการด่านพรมแดนนครพนม (ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเทศบาลนครพนม) เป็นที่ท าการในปัจจุบัน โดยหลักสากลแล้วหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการก ากับดูแลพรมแดนและการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนโดยเฉพาะศุลกากรนั้น ควรมีสถานที่ท างานอยู่ที่บริเวณ
พรมแดนหรือในบริเวณที่ไม่ไกลจากพรมแดนหรือจุดผ่านแดนมากนักและมีพ้ืนที่พียงพอต่อการรองรับปริมาณงานด้านต่างๆ ตลอดจนมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สามารถรองรับต่อรูปแบบการปรับเปลี่ยนด้านการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในอนาคตได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนงาน/โครงการ :  2.3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งที่เป็น Hardware และ Software ส าหรับน ามาใช้บริหารจัดการให้ระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล สามารถท างานได้ทุกวัน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถิติสินค้า การน าเข้า/ส่งออก ตามโครงสร้างข้อมูลใหม่ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักของกรมฯ ประกอบด้วย ระบบการน าเข้า/
ส่งออก, ระบบคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ โดยวิธีวางประกันลอย, ระบบชดเชยอากร, ข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ, ข้อมูล Manifest, ข้อมูลระบบตรวจปล่อยสินค้า, ระบบ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives), ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ของถ่ายล า และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ (e-Transition), ระบบใบขนสินค้าปากระวาง, ระบบใบขนเร่งด่วน (e-Express) เพ่ือให้ข้อมูล 
มีความสมบูรณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์และใช้สนับสนุนการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ืออ านวยความสะดวก ในการสืบค้นและจัดท าข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องใช้ข้อมูลใบขนสินค้าในกระบวนการปฏิบัตงิานได้ 
 4. เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภายในของกรมศุลกากร สามารถใช้ข้อมูลวิเคราะห์และวางแผน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารได้ทันที 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ/ร้อยละ 100 (มีระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล) ระดับความส าเร็จ 5 ระดับ 

ความเป็นมาของโครงการ : 

เนื่องจากกรมศุลกากรมีหน่วยงานในสังกัดเป็นจ านวนมาก แต่ละหน่วยงานมีข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง และใช้มาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูลที่ต่างกัน
ดังนั้น เพื่อให้ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่จัดเก็บสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน และสนองตอบนโยบายกรมศุลกากร จึงสมควรให้พัฒนาระบบสถิติสินค้าและ
คลังข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม สามารถให้บริการประชาชน และหน่วยงานภายในกรมศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

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

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพ 
 2. ปกป้องสังคมจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการ (ท าสัญญาเพ่ือจัดหาระบบ CCTV และระบบ X-Ray) ระดับความส าเร็จ 5 ระดบั 

ความเป็นมาของโครงการ : 

ด้วยสภาพปัญหาปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กรมศุลกากรไม่สามารถท าการตรวจสอบสินค้าที่มีการน าเข้าหรือส่งออกในทางกายภาพ 
(Physical Inspection) ได้อย่างครบถ้วนทุกรายเหมือนดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต กอปรกับสถานการณ์ก่อการร้ายระหว่างประเทศ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ กรมศุลกากร
จึงจ าเป็นต้องท าการคัดเลือกตรวจสอบสินค้าในรายที่มีความเสี่ยงสูงแทนการตรวจสอบสินค้าทุกรายและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายชนิดมาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบ
สินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ควบคู่ไปกับความถูกต้องแม่นย าและเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับกระบวนการขนส่งสินค้า  

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 ซึ่งเป็นโครงการฯ  
ในระยะที่ 6  ในขณะที่กรมศุลกากรยังได้รับวงเงินกู้จากกระทรวงการคลัง จ านวน 1,199 ล้านบาท เพ่ือน ามาใช้ในการจัดหาระบบ CCTV เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่สัญญา 
การใช้บริการได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของกรมศุลกากรในการพิจารณาทบทวนกระบวนการใช้งานเทคโนโลยี   
X-Ray และ CCTV ให้สามารถน ามาบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าเป็นโครงการเชื่อมโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 



 

 

 

 

ตารางที่ 3 

การระบุความเสี่ยง 



๓๓ 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 

กลยุทธ์ : 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ : 1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. ขออนุมัติโครงการ  
ตั้งคณะท างานศกึษาและจัดท า
รายละเอียดลักษณะงาน (TOR) 

 -การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
ของพัสดุ 

  

2. การจัดซื้อ/จดัจ้าง 
 
 

 -การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
ของพัสดุ 

  

3. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงาน 
 
 

- ข้อมูลใน
การศึกษาไม่
ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
ตาม
วัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 
 
 

        



๓๔ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

4. พัฒนา ติดตั้งระบบ และ
ทดสอบการใช้งาน 

- ผลการ
ทดสอบไม่
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด
ในสัญญา 

- การทดสอบ
ไม่เสร็จสิ้น
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

        

5. อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบ
งาน 

  
 

        

๕.๑ อบรมผู้ใช้งาน - ผลการ
อบรมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

- การอบรมไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

        

๕.๒ สง่มอบงาน  - การส่งมอบ
งานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

        

 

  



๓๕ 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (18.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. ตั้งคณะกรรมการฯ ราคา
กลาง / ร่าง TOR 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

 - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

 - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

 

  

2. ขอความเห็นชอบจาก 
กรมในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการชุด
ต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ 

(ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการควบคุม
งานตามระเบียบพัสดุ) 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

 - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

 

 - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

 

 

  



๓๖ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบ 

 

- ไม่มีผู้ชนะ
การประกวด
ราคา 

 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

 

 

  

4.  - ขออนุมัติจ้างผู้ชนะ   

     - ขอความเห็นชอบราคา   

     - ลงนามในสัญญา 

- ผู้ชนะการ
เสนอราคา
ไม่มาท า
สัญญา 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

  

5. ด าเนินการก่อสร้าง (ตาม
สัญญา) 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขของ
สัญญา 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   การก่อสร้าง
ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

 

  

 
 

 

 



๓๗ 
 

 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ :  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (19.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความ
โปร่งใส 

การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

๑. จัดหาพื้นที่ด าเนินโครงการ 

- ตั้งคณะกรรมการรังวัดจัดท า
แผนที่แปลงที่ดิน ส ารวจผล
อาสินและสิ่งปลูกสร้าง 
- ตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านวณค่าชดเชย 
ตกลงราคาและจ่ายเงิน
ค่าชดเชย 
- การรังวัดจัดท าแผนที่แปลง
ที่ดิน ส ารวจผลอาสินและสิ่ง
ปลูกสร้าง การก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านวณค่าชดเชย 
ตกลงราคาและจ่ายค่าชดเชย 
และด าเนินการจ่ายเงิน
ค่าชดเชยและเยียวยา 

- ไม่ได้รับ
การจัดสรร
พ้ืนที่ 

 

- ได้รับการ
จัดสรรพื้นที่
ไม่ครบ
ตามท่ี
ต้องการ 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

   - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 - ไม่
ด าเนินการ
ตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

  



๓๘ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความ
โปร่งใส 

การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

๒. ส่งมอบพื้นท่ีของโครงการ  - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

 

   - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

    

๓. เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ 
- ตั้งคณะกรรมการราคากลาง
และร่าง TOR 
- ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง e-bidding 
 

 
 
 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

  

หมายเหตุ : กิจกรรมจัดตั้งคณะท างานและเขียนโครงการ (กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตามแผนปฏิบัติงาน) ได้ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (20) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท) 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

ขั้นตอนการจัดหาและ 
รับมอบที่ดินจากกรมทางหลวง 
(ประมาณ 340 วัน) 

          

1. พิจารณาทบทวนเพ่ือ
แปลงงบประมาณให้
เหมาะสม (จากการจัดหา
ที่ดินเป็นก่อสร้างด่านฯ) 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

   - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

    

2. ขั้นตอนการจัดหาและ
รับมอบที่ดินจากกรมทาง
หลวง 
(ประมาณ 340 วัน)  
 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

   - ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ
จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 
เช่น กรม
ที่ดิน และ
เจ้าของที่ดิน 

    



๔๐ 
 

 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (21.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง คุณลักษณะ 
และรายงานผลการก าหนด
ราคากลาง 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 
 

  

2. รายงานขอความเห็นชอบ
ราคากลางและขออนุมัติ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 - การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

  

3. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง  
ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e-bidding) 

- ไม่มีผู้ชนะ
การประกวด
ราคา 
 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

  



๔๑ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

4. ผูช้นะการเสนอราคาท า
สัญญา และเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา 

- ผู้ชนะการ
เสนอราคา
ไม่มาท า
สัญญา 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 

     - ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 

  

5. บริหารสัญญา ควบคุมการ
ก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวด
สัญญา และเบิกจ่ายเงนิค่า
ก่อสร้างฯ 

  
 

   
 

     

๕.๑ ควบคุมการก่อสร้างฯ - การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขของ
สัญญา  

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   การก่อสร้าง
ไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

  

๕.๒ สง่มอบงาน - ไม่มีการส่ง
มอบงาน 
 
 

- การส่งมอบ
งานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 
 

 
 
 

     



๔๒ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

๕.๓ เบิกจา่ย - 
งบประมาณ
ที่ได้รับการ
จัดสรรไม่
เพียงพอใน
การเบิกจ่าย
จึงไม่
สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

- การเบิก
จ่ายเงินล่าช้า
กว่าแผนที่
ก าหนด 
 
 

        

 
  



๔๓ 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (22) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ     
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 1-9 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๒๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 
 
- เบิกจ่าย
ไม่ได้ตาม
งวดงานและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- การก่อสร้าง 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 
- การเบิก
จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวด
ที่ 1 – 9 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 
 
 

   - การ
ก่อสร้างไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 
 

  

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ      
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 10-18 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๔๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 
 

- การก่อสร้าง 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   - การ
ก่อสร้างไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

  



๔๔ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

- เบิกจ่าย
ไม่ได้ตาม
งวดงานและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

- การเบิก
จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวด
ที่ 10-18 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

 
 

 

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ      
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 18-27 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๖๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 
 
- เบิกจ่าย
ไม่ได้ตาม
งวดงานและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- การก่อสร้าง 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 
- การเบิก
จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวด
ที่ 18-27 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 
 

   - การ
ก่อสร้างไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ     
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 28-36 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๘๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 
 

- การก่อสร้าง 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 
 
 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 

   - การ
ก่อสร้างไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 

  



๔๕ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

- เบิกจ่าย
ไม่ได้ตาม
งวดงานและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

- การเบิก
จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวด
ที่ 28-36 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

 
 
 

 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ      
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 37-45 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

- การ
ก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
เงื่อนไขใน
สัญญา 
 
- เบิกจ่าย
ไม่ได้ตาม
งวดงานและ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- การก่อสร้าง 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 
 
 
- การเบิก
จ่ายเงินค่า
ก่อสร้างฯ งวด
ที่ 37-45 
ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

 - เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ด้าน
เทคนิคและ
ช่างตาม
ลักษณะของ
งาน 
 
 

   - การ
ก่อสร้างไม่
ด าเนินการ
ตามระเบียบ
พัสดุ 
 
 

  

 
 
  



๔๖ 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ : 2.3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงาน 

-ข้อมูลใน
การศึกษาไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 
 

        

2  ติดตั้งระบบ Hardware 
 

          

๓. พัฒนาติดตั้งระบบ 
Software and Application 

- การ
ด าเนินการ
ล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

 - เนื้อหาของ
รายงาน
(ข้อมูลที่ออก
จากระบบ) ไม่
ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้  
 

       



๔๗ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

๔. ทดสอบการใช้งาน 
 
 
 

- ผลการ
ทดสอบไม่
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด
ในสัญญา 

- การทดสอบ
ไม่เสร็จสิ้นได้
ภายใน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

        

๕. อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบ
งาน  

- ผลการ
อบรมไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

- การอบรมไม่
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

        

หมายเหตุ : กิจกรรมตดิตั้งระบบ Hardware  (กิจกรรมที่ 2 ตามแผนปฏิบัตงิาน) พิจารณาแล้วไม่มปีัจจัยเสี่ยง 
  



๔๘ 
 

ตารางท่ี 3 การระบุความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

กลยุทธ์ : 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขต 
ความต้องการ (TOR) เพ่ือ
จัดหาระบบ CCTV  มา
ทดแทนระบบเดิม โดยเน้น
การก าหนดจุดติดตั้งระบบ 
CCTV  ให้สนับสนุนภารกิจ
ด้านการตรวจปล่อยสินค้า
เป็นล าดับแรก 

- จัดท า 
TOR ไม่แล้ว
เสร็จตาม
ก าหนด 
 
 

  - คณะ 
กรรมการฯ มี
ความรู้เรื่อง
เทคนิคไม่
เพียงพอ 
 
 

   - จัดท า 
TOR ไม่
ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
 
 

  

2. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขตความ
ต้องการ (TOR) เพ่ือจัดหา
ระบบ X-Ray เพ่ิมเติม 
(โครงการระยะท่ี 6) 

- จัดท า 
TOR ไม่แล้ว
เสร็จตาม
ก าหนด 
 

  - คณะ 
กรรมการฯมี
ความรู้เรื่อง
เทคนิคไม่
เพียงพอ 

   - จัดท า 
TOR ไม่
ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

  

3. ด าเนินกระบวนการจัดท า
สัญญาเพ่ือจัดหาระบบ CCTV 
เพ่ือทดแทนระบบเดิม 

          



๔๙ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

๓.๑. กระบวนการน าเข้า
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงการคลัง (คคค.)  

- ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
 

  - คณะ
กรรมการฯ มี
ความรู้เรื่อง
เทคนิคไม่
เพียงพอ 

      

๓.๒ กระบวนการน าเข้า
คณะกรรมการจัดหา
คอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(กระทรวง ICT) 

- ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 

  - คณะ
กรรมการฯ มี
ความรู้เรื่อง
เทคนิคไม่
เพียงพอ 

      

๓.๓ การประกวดราคา - ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
 

   - การจัด
ประกวดราคา
ไม่โปร่งใส 
 
 

  - การ
ประกวด
ราคาไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
พัสดุและที่
เกี่ยวข้อง 

  

๓.๔ ท าสัญญา - ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
 

- การจัดท า
สัญญาไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
 

        



๕๐ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การ
ตอบสนอง 

ภาระ
รับผิดชอบ 

ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม 

การกระจาย 
อ านาจ 

นิติธรรม ความเสมอ
ภาค/ 

เที่ยงธรรม 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

4. ด าเนินกระบวนการจัดท า
สัญญาเพื่อจัดหาระบบ        
X-Ray เพ่ิมเติม        
(โครงการระยะท่ี 6) 

          

๔.๑ ประกวดราคา - ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
 

   - การจัด
ประกวดราคา
ไม่โปร่งใส 
 
 

  - การ
ประกวด
ราคาไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
พัสดุและที่
เกี่ยวข้อง 

  

๔.๒ จัดท าสัญญา - ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 

- การจัดท า
สัญญาไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

        

5. ทบทวนพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตรวจปล่อยสินค้าของ 
Mobile X-Ray และเสนอ
กรมฯ อนุมัติย้ายสถานที่
ปฏิบัติงานเมื่อมีความจ าเป็น 

- ด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 
 

- ผลการ
ทบทวนการ
ก าหนดพ้ืนที่
ไม่เหมาะสม 
 

    - ยังไม่มีการ
มอบอ านาจ
ให้พ้ืนที่
ทบทวนการ
ย้าย 
Mobile X-
Ray 

   

หมายเหตุ :  กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วยกระบวนการน าเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) ,คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ(กระทรวง ICT), การประกวดราคา ,ท าสัญญา 



 

 

 

 

ตารางที่ 4 

การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ 

ที่ใช้ในการจดัการกับแตล่ะความเสี่ยง 



๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1.พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 

กลยุทธ์ : 1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ : 1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. ขออนุมัติโครงการ        
ตั้งคณะท างานศึกษา  
และจัดท ารายละเอียด
ลักษณะงาน (TOR) 

O1 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด  

1 5 5 ยอมรับ  

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง O2 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ศึกษา วิเคราะห์         
และออกแบบระบบงาน 

O3 : ข้อมูลในการศึกษาไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม ผู้รับผิดชอบ (สทส./สมพ.) 
ประสานงาน และติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

O4 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

2 5  10 ควบคุม ผู้รับผิดชอบ (สทส./สมพ.) 
ประสานงาน และติดตาม 
อย่างใกล้ชิด 

4. พัฒนาติดตั้งระบบ       
และทดสอบการใช้งาน 

O5 : ผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O6 : การทดสอบไม่เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  



๕๒ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
5. อบรมผู้ใช้งาน           
และส่งมอบงาน 

      

5.1 อบรมผู้ใช้งาน O7 : ผลการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O8 : การอบรมไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5.2 ส่งมอบงาน O9 : การส่งมอบงานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม หน่วยงานรับผิดชอบ 
(สทส./สมพ.)ควบคุม 
ติดตามการส่งมอบงานให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

1. ขออนุมัติโครงการ         
ตั้งคณะท างานศึกษา     
และจัดท ารายละเอียด
ลักษณะงาน (TOR) 

C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
ของพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
ของพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

 

  



๕๓ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (18.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. ตั้งคณะกรรมการฯ 
ราคากลาง / ร่าง TOR 

O1 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องประสานงานทุก
หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและ
เตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการเตรียมการด้าน
เอกสาร 

O2 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะงานที่ส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุน
ภารกิจ 

O3 : ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

3 5 15 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน
โยธาธิการจังหวัดอย่าง
ใกล้ชิด 



๕๔ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

2. ขอความเห็นชอบจาก 
กรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และขออนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการชุดต่างๆ ตาม
ระเบียบพัสดุ 

(ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะกรรมการ
ควบคุมงานตามระเบียบ
พัสดุ) 

O4 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องประสานงานทุก
หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและ
เตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการเตรียมการด้าน
เอกสาร 

O5 :  เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะงานที่ส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุน
ภารกิจ 

O6 : ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

2 5 10 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน
โยธาธิการจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

O7 : ไม่มีผู้ชนะการประกวดราคา 1 5 5 ยอมรับ  

O8 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

3 5 15 ควบคุม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ติดตาม ก ากับ ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงปรับปรุงแผน
ด าเนินงานให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 



๕๕ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

O9 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะงานที่ส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุน
ภารกิจ 

4.  - ขออนุมัติจ้างผู้ชนะ   
     - ขอความเห็นชอบ
ราคา   
     - ลงนามในสัญญา 

O10 : ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มา
ท าสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O11 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ด าเนินการก่อสร้าง 
(ตามสัญญา) 

O12 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O13 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

O14 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะงานที่ส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุน
ภารกิจ 



๕๖ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

1. ตั้งคณะกรรมการฯ 
ราคากลาง / ร่าง TOR 

C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

2. ขอความเห็นชอบจาก 
กรมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และขออนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการชุดต่างๆ ตาม
ระเบียบพัสดุ 

(ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง คณะกรรมการ
ควบคุมงานตามระเบียบ
พัสดุ) 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบ 

C3 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

4.  - ขออนุมัติจ้างผู้ชนะ   
     - ขอความเห็นชอบ
ราคา   
     - ลงนามในสัญญา 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ด าเนินการก่อสร้าง 
(ตามสัญญา) 

C5 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

 

  



๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ :  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (19.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. จัดหาพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

- ตั้งคณะกรรมการรังวัด
จัดท าแผนที่แปลงที่ดิน 
ส ารวจผลอาสินและสิ่งปลูก
สร้าง 
- ตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านวณ
ค่าชดเชย ตกลงราคาและ
จ่ายเงินค่าชดเชย 
- การรังวัดจัดท าแผนที่
แปลงที่ดิน ส ารวจผลอาสิน
และสิ่งปลูกสร้าง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ ค านวณ
ค่าชดเชย ตกลงราคาและ
จ่ายค่าชดเชย และ
ด าเนินการจ่ายเงินค่าชดเชย
และเยียวยา 

O1 :  ไม่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ 1 5 5 ยอมรับ  

O2 :  ได้รับการจัดสรรพื้นที่ไม่ครบ
ตามท่ีต้องการ 

1 5 5 ยอมรับ  

O3 :  การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

4 5 20 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ 
(คณะท างาน) รายงาน 
ความคืบหน้า พร้อม
อุปสรรค ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขให้กรมฯ
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

O4 :  ไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

4 5 20 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ 
(คณะท างาน) ประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ พร้อม
รายงานความคืบหน้า พร้อม
อุปสรรค ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขให้กรมฯ 
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 



๕๘ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
2. ส่งมอบพ้ืนที่ของโครงการ O5 :  การด าเนินการล่าช้ากว่า

ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ 
ติดตามการส่งมอบพ้ืนที่
โครงการให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

O6 :  ไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

๓. เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ 
- ตั้งคณะกรรมการราคา
กลางและร่าง TOR 
- ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง e-bidding 
 

O7 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O8 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพ่ือให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

1. จัดหาพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

- ตั้งคณะกรรมการรังวัด
จัดท าแผนที่แปลงที่ดิน 
ส ารวจผลอาสินและสิ่งปลูก
สร้าง 
- ตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์ ค านวณ
ค่าชดเชย ตกลงราคาและ
จ่ายเงินค่าชดเชย 
- การรังวัดจัดท าแผนที่
แปลงที่ดิน ส ารวจผลอาสิน
และสิ่งปลูกสร้าง  

C1 : ไม่ด าเนินการตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



๕๙ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
การก าหนดหลักเกณฑ์ 
ค านวณค่าชดเชย ตกลง
ราคาและจ่ายค่าชดเชย และ
ด าเนินการจ่ายเงินค่าชดเชย
และเยียวยา 
2. เริ่มด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ 
- ตั้งคณะกรรมการราคา
กลางและร่าง TOR 
- ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง e-bidding 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

หมายเหตุ : กิจกรรมจัดตั้งคณะท างานและเขียนโครงการ (กิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ตามแผนปฏิบัติงาน) ได้ด าเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  



๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ :  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (20) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท) 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

ขั้นตอนการจัดหาและ 
รับมอบที่ดินจากกรมทางหลวง 
(ประมาณ 340 วนั) 

      

- พิจารณาทบทวนเพ่ือ
แปลงงบประมาณให้
เหมาะสม (จากการจัดหา
ที่ดินเป็นก่อสร้างด่านฯ) 

O1 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องประสานงานทุก
หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและ
เตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการเตรียมการด้าน
เอกสาร 

O2 : ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

2 5 10 ควบคุม เตรียมบุคลากรและข้อมูลใน
การชี้แจงให้เข้าใจถึงเหตุผล
ความจ าเป็น 

- ขั้นตอนการจัดหาและรับ
มอบที่ดินจากกรมทาง
หลวง 
(ประมาณ 340 วัน)  
 

O3 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 
 

4 5 20 ควบคุม ด่านฯเจ้าของโครงการ
ประสานงาน และติดตาม
การรับมอบที่ดิน ๑๓๒.๕ ไร่
จากกรมทางหลวง  
(๑๗ พ.ย. ๕๘ – ๒๓ ต.ค. 
๕๙ ( ๓๔๐ วัน)) กรณีไม่
เป็นไปตามเงื่อนเวลาตาม



๖๑ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ข้อตกลง ด่านฯจะเสนอให้
กรมฯ รายงานในระดับ
นโยบายต่อไป (คณะกนพ.) 

O4 : ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เช่น 
กรมท่ีดิน และเจ้าของที่ดิน 
 

2 5 10 ควบคุม ติดตาม และประสานงาน
อย่างใกล้ชิด 

 

  



๖๒ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (21.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 
คุณลักษณะ และรายงานผล
การก าหนดราคากลาง 

O1 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

4 5 20 ควบคุม หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ต้องประสานงานทุก
หน่วยงานอย่างใกล้ชิดและ
เตรียมพร้อมในการ
ด าเนินการเตรียมการด้าน
เอกสาร 

O2 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

2. รายงานขอความเห็นชอบ
ราคากลางและขออนุมัติ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

O3 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

3. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e-bidding) 

O4 : ไม่มีผู้ชนะการประกวดราคา 1 5 5 ยอมรับ  



๖๓ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

O5 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ผู้ชนะการเสนอราคาท า
สัญญา และเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา 

O6 : ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาท า
สัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O7 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. บริหารสัญญาควบคุมการ
ก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตาม
งวดสัญญา และเบิกจ่ายเงนิ
ค่าก่อสร้างฯ 

      

5.1 ควบคุมการ
ก่อสร้างฯ 

O8 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O9 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O10 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 



๖๔ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

5.2 สง่มอบงาน O11 : ไม่มีการส่งมอบงาน 1 5 5 ยอมรับ  

O12 : การส่งมอบงานล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม ผู้ควบคุมงานต้องก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ให้เป็นไปตามแผน โดย
กรรมการตรวจการจ้างเป็น
ผู้ดูแลก ากับฯ 

O13 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 

4 5 20 ยอมรับ เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 
คุณลักษณะ และรายงานผล
การก าหนดราคากลาง 

C1 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

2. รายงานขอความเห็นชอบ
ราคากลางและขออนุมัติ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

C2 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

3. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding: e-bidding) 

C3: ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  



๖๕ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

4. ผูช้นะการเสนอราคาท า
สัญญา และเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญา 

C4 : ไม่ด าเนินการตามระเบียบ
พัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

5. บริหารสัญญาควบคุมการ
ก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตาม
งวดสัญญา และเบิกจ่ายเงนิ
ค่าก่อสร้างฯ 

      

5.1 ควบคุมการ
ก่อสร้าง 

C5 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

ด้านการเงิน 
(Financial Risk: F) 
 

5. บริหารสัญญาควบคุมการ
ก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตาม
งวดสัญญา และเบิกจ่ายเงนิ
ค่าก่อสร้างฯ 

      

5.3 เบิกจา่ย F1 : งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายจึง
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

2 5 10 ควบคุม ด่านฯ เสนอเรื่องของรับ 
การจัดสรรงบประมาณ 
 

F2 : การเบิกจ่ายเงินล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

 

  



๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ :  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (22) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 1-9 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๒๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O2 : การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ 
การก่อสร้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

O3 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 



๖๗ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 2. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 10-18 
(หรือเบิกจ่ายได้ 4๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

O4 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O5 : การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ 
การก่อสร้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

O6 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 18-27 
(หรือเบิกจ่ายได้ 6๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

O7 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 



๖๘ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

O8 : การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ 
การก่อสร้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

O9 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ 
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 28-36 
(หรือเบิกจ่ายได้ 8๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

O10 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O11 : การก่อสร้าง ล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ 
การก่อสร้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

O12 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 



๖๙ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 37-45 
(หรือเบิกจ่ายได้ 10๐ % 
ของงบประมาณปี ๒๕๕๙) 

O13 : การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
เป็นไปตามสัญญา 

O14 : การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนด 
 

2 5 10 ควบคุม กรรมการตรวจการจ้างและ
ผู้ควบคุมงานติดตามก ากับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ 
การก่อสร้างเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

O15 : เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะของ
งาน 
 

4 5 20 ควบคุม เพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
เทคนิคและช่างตามลักษณะ
งานที่ส่วนกลาง (สบพ. 
สบก.) เพื่อให้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนภารกิจ 

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 
 
 
 
 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 1-9 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๒๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

C1 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  



๗๐ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 10-18 
(หรือเบิกจ่ายได้ 4๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

C2 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 18-27 
(หรือเบิกจ่ายได้ 6๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

C3 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 28-36 
(หรือเบิกจ่ายได้ 8๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

C4 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 37-45 
(หรือเบิกจ่ายได้ 10๐ % 
ของงบประมาณปี ๒๕๕๙) 

C5 : การก่อสร้างไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ 

1 5 5 ยอมรับ  



๗๑ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 1-9 
(หรือเบิกจ่ายได้ ๒๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

F1 : เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

F2 : การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 1 – 9 ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

2. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 10-18 
(หรือเบิกจ่ายได้ 4๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

F3 : เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

F4 : การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 10 – 18 ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 18-27 
(หรือเบิกจ่ายได้ 6๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

F5 : เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

F6 : การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 18 – 27 ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

4. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 

F7 : เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  



๗๒ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 
กับความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการ 
ความเสี่ยง 

และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 28-36 
(หรือเบิกจ่ายได้ 8๐ % ของ
งบประมาณปี ๒๕๕๙) 

F8 : การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 28 – 36 ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

5. ควบคุมการก่อสร้างฯ  
ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ 
และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 37-45 
(หรือเบิกจ่ายได้ 10๐ % 
ของงบประมาณปี ๒๕๕๙) 

F9 : เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

F10 : การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ 
งวดที่ 37 – 45 ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

 

  



๗๓ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2.พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

กลยุทธ์ : 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ : 2.3.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงาน 

O1 : ข้อมูลในการศึกษาไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด 

2 2 4 ยอมรับ  

O2 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

2 2 4 ยอมรับ  

2. พัฒนาติดตั้งระบบ 
Software and 
Application 

O3 : การด าเนินการล่าช้ากว่า
ก าหนด 

2 2 4 ยอมรับ  

O4 : เนื้อหาของรายงาน(ข้อมูลที่
ออกจากระบบ) ไม่ตรงตาม 
ความต้องการของผู้ใช้ 

2 2 4 ยอมรับ  

3. ทดสอบการใช้งาน O5: ผลการทดสอบไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในสัญญา 

1 5 5 ยอมรับ  

O6: การทดสอบไม่เสร็จสิ้นได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

4. อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบ
งาน  

O7 : ผลการอบรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1 2 2 ยอมรับ  

O8 : การอบรมไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 2 2 ยอมรับ  

หมายเหตุ : กิจกรรมตดิตั้งระบบ Hardware  (กิจกรรมที่ 2 ตามแผนปฏิบัติงาน) พิจารณาแล้วไม่มปีัจจัยเสี่ยง 



๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔ การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

กลยุทธ์ : 3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

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

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
ด้านการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

1. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขต 
ความต้องการ (TOR)  
เพ่ือจัดหาระบบ CCTV   
มาทดแทนระบบเดิม  
โดยเน้นการก าหนดจุดติดตั้ง
ระบบ CCTV  ให้สนับสนุน
ภารกิจด้านการตรวจปล่อย
สินค้าเป็นล าดับแรก 

O1 : จัดท า TOR ไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

1 5 5 ยอมรับ  

O2 : คณะกรรมการฯ มีความรู้
เรื่องเทคนิคไม่เพียงพอ 
 

1 5 5 ยอมรับ  

2. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขต 
ความต้องการ (TOR)  
เพ่ือจัดหาระบบ X-Ray 
เพ่ิมเติม (โครงการระยะที่ 6) 

O3 : จัดท า TOR ไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

4 5 20 ควบคุม ก าหนดตาราง/ปฏิทิน 
การประชุมคณะกรรมการฯ  
ให้ชัดเจนและมีความถ่ี 
มากขึ้น พร้อมทั้ง
ประสานงานอย่างใกล้ชิด 

O4 : คณะกรรมการฯมีความรู้เรื่อง
เทคนิคไม่เพียงพอ 
 

2 5 10 ควบคุม จัดหา/เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคและภาษา 
ในการร่าง TOR เข้ามาร่วม
เป็นที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการฯ 



๗๕ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
3. ด าเนินกระบวนการจัดท า
สัญญาเพ่ือจัดหาระบบ CCTV 
เพ่ือทดแทนระบบเดิม 

      

๓.๑. กระบวนการน าเข้า
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงการคลัง 
(คคค.)  

O5 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
 

3 5 15 ควบคุม ประสานงานติดตาม  
อย่างใกล้ชิดและเตรียม
ข้อมูลสนับสนุนให้พร้อม
ชี้แจงคณะกรรมการฯ คคค. 

O6 : คณะกรรมการฯ มีความรู้
เรื่องเทคนิคไม่เพียงพอ 

1 5 5 ยอมรับ  

๓.๒ กระบวนการน าเข้า
คณะกรรมการจัดหา
คอมพิวเตอร์ของรัฐ
(กระทรวง ICT) 

O7 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

3 5 15 ควบคุม ติดตาม อย่างใกล้ชิดและ
เตรียมข้อมูลสนับสนุนให้
พร้อมชี้แจงคณะกรรมการฯ 

O8 : คณะกรรมการฯ มีความรู้
เรื่องเทคนิคไม่เพียงพอ 

1 5 5 ยอมรับ  

๓.๓ การประกวดราคา O9 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล
การประกวดราคาให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

O10 : การจัดประกวดราคาไม่
โปร่งใส 

1 5 5 ยอมรับ  

๓.๔ ท าสัญญา O11 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

2 5 10 ควบคุม คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล
การจัดท าสัญญาให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

O12 : การจัดท าสัญญาไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1 5 5 ยอมรับ 
 



๗๖ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
4. ด าเนินกระบวนการ
จัดท าสัญญาเพ่ือจัดหา
ระบบ X-Ray เพ่ิมเติม 
(โครงการระยะท่ี 6) 

      

4.1 ประกวดราคา O13 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

5 5 25 ควบคุม คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล
การประกวดราคาให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

O14 : การจัดประกวดราคาไม่
โปร่งใส 

2 5 10 ควบคุม คณะกรรมการฯ เตรียม
ข้อมูลและเผยแพร่การจัด
ประกวดราคาทุกช่องทาง
ตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

4.2 จัดท าสัญญา O15 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

5 5 25 ควบคุม คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล
การจัดท าสัญญาให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

O16 : การจัดท าสัญญาไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2 5 10 ควบคุม จัดหา/เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคและภาษา 
ในการจัดท าสัญญา  
เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการฯ 

5. ทบทวนพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตรวจปล่อยสินค้าของ 
Mobile X-Ray และเสนอ
กรมฯ อนุมัติย้ายสถานที่
ปฏิบัติงานเมื่อมีความจ าเป็น 

O17 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

1 1 1 ยอมรับ  

O18 : ผลการทบทวนการก าหนด
พ้ืนที่ไม่เหมาะสม 

1 1 1 ยอมรับ  



๗๗ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
O19 : ยังไม่มีการมอบอ านาจให้
พ้ืนที่ทบทวนการย้าย Mobile X-
Ray 

5 1 5 ยอมรับ  

ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Risk: C) 
 
 
 
 
 
 

1. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขต 
ความต้องการ (TOR)  
เพ่ือจัดหาระบบ CCTV   
มาทดแทนระบบเดิม  
โดยเน้นการก าหนดจุดติดตั้ง
ระบบ CCTV  ให้สนับสนุน
ภารกิจด้านการตรวจปล่อย
สินค้าเป็นล าดับแรก 

C1 : จัดท า TOR ไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

2. การพิจารณาจัดท า
ข้อก าหนดขอบเขต 
ความต้องการ (TOR) เพ่ือ
จัดหาระบบ X-Ray เพ่ิมเติม 
(โครงการระยะท่ี 6) 

C2 : จัดท า TOR ไม่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

3. ด าเนินกระบวนการจัดท า
สัญญาเพ่ือจัดหาระบบ CCTV 
เพ่ือทดแทนระบบเดิม 

      

๓.๓ การประกวดราคา C3 : การประกวดราคาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุและที่เก่ียวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  



๗๘ 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ 

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
4. ด าเนินกระบวนการ
จัดท าสัญญาเพ่ือจัดหา
ระบบ X-Ray เพ่ิมเติม 
(โครงการระยะท่ี 6) 

      

4.1 ประกวดราคา C4 : การประกวดราคาไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบพัสดุและที่เก่ียวข้อง 

1 5 5 ยอมรับ  

หมายเหตุ :  กิจกรรมที่ ๓ ประกอบด้วยกระบวนการน าเข้าคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.) ,คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ(กระทรวง ICT), การประกวดราคา ,ท าสัญญา 

 

 



 

 

 

 

ตารางที่ 5 

แผนภูมคิวามเสี่ยง 



 

 

๗๙ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 
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๘๐ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.2 (18.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 
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๘๑ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.2 (19.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งท่ี 2 

 

5 

 
 

   4 
 

 

 

   3 
        
 
 

   2 
 

 

 

   1 

       

1        2        3              4                5                                                             

O1 O2 O6 
O7 C1 C2 

O5  O3 O4 O8  

     

     

     

     



 

 

๘๒ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.2 (20) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท) 

 

5 

 
 

   4 
 

 

 

   3 
        
 
 

   2 
 

 

 

   1 

       

1        2        3              4                5                                                             

 O1 O2 O4  O3  

     

     

     

     



 

 

๘๓ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.2 (21.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

 

5 

 
 

   4 
 

 

 

   3 
        
 
1 

   2 
 

 

 

   1 
     

    
1  2  3  4  5                                           

 
 

O3 O4 O5 
O6 O7 O9 
O11 C1 C2 
C3 C4 C5 F2 

O8 O12 F1  
 

O1 O2 O10 
O13 

 

     

     

     

     

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 



 

 

๘๔ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.1.2 (22) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) 
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   3 
        
 
 

   2 
 

 

 

   1 
     

      

1  2  3  4  5                                                             

C1 C2 C3C4 
C5 F1F2 F3 
F4 F5 F6 F7 
F8 F9 F10 

O1 O2 O4 
O5 O7 O8 
O10 O11 
O13 O14 

 
 

O3 O6 O9 
O12 O15 

 

     

     

     

     



 

 

๘๕ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 2.3.1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 
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   2 
 

 

 

   1 

       

1        2        3              4                5                                                             

O5 O6 
 

  
 

  

     

     

O7 O8 O1 O2 
O3 O4 

   

     



 

 

๘๖ 

 

ความรุนแรง 
ของ

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี ๕ แผนภูมิความเสี่ยง 
โครงการ 3.1.2 โครงการเชือ่มโยงการน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
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   1 
  

           1  2  3  4  5                                                             
 

O1 O2 O6 
O8 O10 
O12 C1 C2 
C3 C4 

O4 O9 
O11 O14 
O16 

O5 O7  O3  O13 O15 

     

     

     

O17 O18    O19 



 

 

 

 

ตารางที่ 6 

กิจกรรมการบริหารความเสีย่ง 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 1.2.4 โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O3 : ข้อมูลในการศึกษา 
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์  
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ (สทส./สมพ.) 
ประสานงาน และตดิตาม 
อย่างใกล้ชิด 

ได้ข้อมลูในการศึกษา
ครบถ้วน สมบรูณ์  
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

            สทส. 19.7 

O4 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ (สทส./สมพ.) 
ประสานงาน และตดิตาม 
อย่างใกล้ชิด 

การศึกษา วิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O9 : การส่งมอบงานล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผดิชอบ (สทส./สมพ.) 
ควบคุม ติดตามการส่งมอบงาน 
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การส่งมอบงานเป็นไป 
ตามแผนที่ก าหนด 

            

 

  



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (18.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O1 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ต้องประสานงานทุกหน่วยงาน 
อย่างใกล้ชิดและเตรยีมพร้อมใน 
การด าเนินการเตรียมการดา้น
เอกสาร 

มีคณะกรรมการฯ ราคากลาง 
/ร่าง TOR ตามก าหนด
ระยะเวลา 

            ด่านฯ 
หนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.8 

O2 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิคและ
ช่างตามลักษณะงาน 

            

O3 : ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

ด่านฯ เจ้าของโครงการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานโยธาธิการจังหวัดอย่าง
ใกล้ชิด 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

O4 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ต้องประสานงานทุกหน่วยงานอยา่ง
ใกล้ชิดและเตรยีมพร้อมใน 
การด าเนินการเตรียมการดา้น
เอกสาร 

มีคณะกรรมการต่างๆ  
ตามก าหนดระยะเวลา 

            



๘๙ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O5 :  เจ้าหน้าท่ีไม่มคีวามรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 
 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ       
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค 
และช่างตามลักษณะงาน 

             
 
 
 
 O6 : ไม่ไดร้ับความร่วมมือ

จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 
 

ด่านฯ เจ้าของโครงการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงานโยธาธิการจังหวัด      
อย่างต่อเนื่อง 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

O8 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 
 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตดิตาม 
ก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึง
ปรับปรุงแผนด าเนินงานให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

            

O9 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 
 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ       
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค 
และช่างตามลักษณะงาน 

            

O12 : การก่อสร้าง         
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข      
ของสัญญา 
 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล  
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา 

การก่อสร้างเป็นไป  
ตามเงื่อนไขของสญัญา 

            

O13 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 
 

กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ติดตามก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การก่อสร้างเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            



๙๐ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O14 : เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 
 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค 
และช่างตามลักษณะงาน 

            

 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (19.1) ก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O3 :  การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

ด่านฯ เจ้าของโครงการ 
(คณะท างาน) รายงานความคืบหน้า 
พร้อมอุปสรรค ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขให้กรมฯรับทราบอย่างต่อเนือ่ง 

การจัดหาพื้นที่ด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            ด่านฯ  
แม่สอด 

78.6 

O4 :  ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

ด่านฯเจา้ของโครงการ 
(คณะท างาน) ประสานงาน      
อย่างใกล้ชิดกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง   
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
พร้อมรายงานความคืบหน้า     
พร้อมอุปสรรค ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขให้กรมฯ รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ได้รับความร่วมมือจาก       
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

O5 :  การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

 

ด่านฯ เจ้าของโครงการ ติดตาม 
การส่งมอบพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ได้รับพ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
ตามระยะที่ก าหนด 

            

O8 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค     
และช่างตามลักษณะงาน 

            

 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (20) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอ่ียน - สตึงบท) 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O1 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 
 

หน่วยงานเจ้าของโครงการต้อง
ประสานงานทุกหน่วยงานอย่าง
ใกล้ชิดและเตรยีมพร้อมใน 
การด าเนินการเตรียมการดา้น
เอกสาร 

การพิจารณาทบทวนเพื่อ
แปลงงบประมาณเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

            ด่านฯ  
อรัญประเทศ 

250 

O2 : ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 

เตรียมบุคลากรและข้อมลูในการ
ช้ีแจงให้เข้าใจถึงเหตุผลความจ าเป็น 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

O3 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 
 

ด่านฯเจา้ของโครงการประสานงาน 
และตดิตามการรบัมอบท่ีดิน 
๑๓๒.๕ ไร่จากกรมทางหลวง  
(๑๗ พ.ย. ๕๘ – ๒๓ ต.ค. ๕๙ 
(๓๔๐ วัน)) กรณีไม่เป็นไปตาม 
เงื่อนเวลาตามข้อตกลง ด่านฯ 
จะเสนอให้กรมฯ รายงานในระดับ
นโยบายต่อไป (คณะกนพ.) 

ได้รับมอบท่ีดินจากกรมที่ดิน
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

O4 : ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน 
และเจา้ของที่ดิน 

ติดตาม และประสานงานอย่าง
ใกล้ชิด 

ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

             



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (21.2) ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O1 : การด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการต้อง
ประสานงานทุกหน่วยงาน 
อย่างใกล้ชิดและเตรยีมพร้อมใน 
การด าเนินการเตรียมการดา้น
เอกสาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 
คุณลักษณะ และรายงานผล
การก าหนดราคากลางให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            ด่านฯ สะเดา 320.45 

O2 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรู ้
ด้านเทคนิคและช่างตามลักษณะงาน
ที่ส่วนกลาง (สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ทีม่ีความรู้ดา้นเทคนิคและ
ช่างตามลักษณะงาน 

            

O8 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสญัญา 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญา 

            

O10 : เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรู ้
ด้านเทคนิคและช่างตามลักษณะงาน
ที่ส่วนกลาง (สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิคและ
ช่างตามลักษณะงาน 

            



๙๔ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O12 : การส่งมอบงานล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 

ผู้ควบคุมงานต้องก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของผูร้ับจ้าง 
ให้เป็นไปตามแผน โดยกรรมการ
ตรวจการจ้างเป็นผูดู้แลก ากับฯ 

การส่งมอบงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O13 : เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรู ้
ด้านเทคนิคและช่างตามลักษณะงาน
ที่ส่วนกลาง (สบพ. สบก.) เพื่อให้
เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิคและ
ช่างตามลักษณะงาน 

            

F1 : งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอในการ
เบิกจ่ายจึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได ้

ด่านฯ เสนอเรื่องของรับการจดัสรร
งบประมาณ 
 

ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณอย่างเพียงพอ 

            

 

 

  



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.1.2 (22) โครงการพัฒนาด่านศุลกากรนครพนม (ก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ) 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O1 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างงวดที่ ๑-๙
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

            ด่านฯ 
นครพนม 

58.7 

O2 : การก่อสร้างล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

การก่อสร้างงวดที่ ๑-๙ 
เป็นไปตามระยะเวลา        
ที่ก าหนด 

            

O3 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค     
และช่างตามลักษณะงาน 

            

O4 : การก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขในสญัญา 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างงวดที่ 10-18
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

            

O5 : การก่อสร้างล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

 

กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานติดตามก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

การก่อสร้างงวดที่ 10-18 
เป็นไปตามระยะเวลา        
ที่ก าหนด 

            



๙๖ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O6 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 
 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ       
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าที่       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค     
และช่างตามลักษณะงาน 

            

O7 : การก่อสร้างไม่เป็น 
ไปตามเงื่อนไขในสัญญา 
 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างงวดที่ 18-27
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

            

O8 : การก่อสร้างล่าช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 
 

กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งานติดตามก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด 

การก่อสร้างงวดที่ 18-27 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

O9 : เจ้าหน้าท่ีไมม่ีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 
 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าที่       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค     
และช่างตามลักษณะงาน 

            

O10 : การก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา 
 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างงวดที่ 28-36 
เป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 

            

O11 : การก่อสร้างล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 
 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

การก่อสร้างงวดที่ 28-36 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            



๙๗ 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O12 : เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าท่ี       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค 
และช่างตามลักษณะงาน 

            

O13 : การก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญา 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตาม
สัญญา 

การก่อสร้างงวดที่ 37-45 
เป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญา 

            

O14 : การก่อสร้างล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 

 

กรรมการตรวจการจ้างและ 
ผู้ควบคุมงานตดิตามก ากับดูแล 
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้าง
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

การก่อสร้างงวดที่ 37-45 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

            

O15 : เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ด้านเทคนิคและช่างตาม
ลักษณะของงาน 

 

เพิ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรูด้้านเทคนิค
และช่างตามลักษณะงานท่ีส่วนกลาง 
(สบพ. สบก.) เพื่อให้เพียงพอ 
ต่อการสนับสนุนภารกิจ 

กรมฯ จัดหาเจ้าหน้าที่       
ที่มีความรู้ดา้นเทคนิค     
และช่างตามลักษณะงาน 

            

 

  



๙๘ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ : 2.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

- - -             สทส. 74.36 

- - -             

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๖ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O3 : จัดท า TOR  
ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด 

ก าหนดตาราง/ปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน 
และมีความถี่มากขึ้น  
พร้อมท้ังประสานงานอย่างใกล้ชิด 

จัดท า TOR ระบบ X-Ray 
เพิ่มเติม (โครงการระยะที่ ๖) 
แล้วเสร็จตามก าหนด 

            สสป. 1,318 

O4 : คณะกรรมการฯ 
มีความรูเ้รื่องเทคนิค 
ไม่เพียงพอ 
 

จัดหา/เชิญผูเ้ชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคและภาษาในการร่าง TOR 
เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการฯ 

มผีู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
และภาษาในการร่าง TOR 
ระบบ X-Ray เพิ่มเติม 
(โครงการระยะที่ ๖)       
เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการฯ 

            

O5 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
 

ประสานงาน ติดตามอย่างใกล้ชิด
และเตรียมข้อมูลสนับสนุนให้พร้อม
ช้ีแจงคณะกรรมการฯ คคค. 

คณะกรรมการฯ คคค. 
เห็นชอบให้ด าเนินโครงการ 
(ระบบ CCTV) 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O7 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

ติดตาม อยา่งใกล้ชิดและเตรยีมข้อมลู
สนับสนุนให้พร้อมช้ีแจงคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการจัดหา
คอมพิวเตอร์ของรัฐ 
(กระทรวง ICT) เห็นชอบ 
ให้ด าเนินโครงการ (ระบบ 
CCTV) ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

            



๑๐๐ 
 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 
ตามแนวทางการจัดการ      

ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

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

O9 : ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล 
การประกวดราคาใหเ้ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การประกวดราคา       
(ระบบ CCTV) แล้วเสรจ็
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O11 : ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 

คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล 
การจัดท าสัญญาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดท าสัญญา (ระบบ 
CCTV) แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O13 : ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 

คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล 
การประกวดราคาใหเ้ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การประกวดราคา (ระบบ 
X-Ray) แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

            

O14 : การจัดประกวดราคา
ไม่โปร่งใส 

คณะกรรมการฯ เตรียมข้อมูลและ
เผยแพร่การจัดประกวดราคาทุก
ช่องทางตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได ้

การจัดประกวดราคา (ระบบ 
X-Ray) เป็นไปตามระเบียบ
และสามารถตรวจสอบได ้

            

O15 : ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด 

คณะกรรมการฯ ก ากับดูแล 
การจัดท าสัญญาให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

การจัดท าสัญญา (ระบบ X-Ray) 
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด  

            

O16 : การจัดท าสัญญา 
ไม่ครบถ้วนสมบรูณ ์

จัดหา/เชิญผูเ้ชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคและภาษาในการจดัท า
สัญญา เข้ามาร่วมเป็นท่ีปรึกษาใน
คณะกรรมการฯ 

การจัดท าสัญญา        
(ระบบ X-Ray) ถูกต้อง   
และครบถ้วน  

            

 


