


ค ำน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวง 
การคลังก าหนด ประกอบกับ กระทรวงการคลังได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรขึ้น เพ่ือเป็นกรอบ    
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง ได้ผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แ ล ะ 
International Organization for Standardization (ISO) มาก าหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของรัฐ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากรจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ของภารกิจ และแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร อันเป็น  
การเตรียมความพร้อมรับมือกับ ภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยลดปัญหาผลกระทบ และ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย ต่อองค์กร ลดความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ 
ท าให้การด าเนินงานตามภารกิจ และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกรมศุลกากร 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยได้ด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
หลักมาตรฐาน COSO และ ISO ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์องค์กร การก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตาม
และทบทวน และการสื่อสารและการรายงานในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงและสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับภารกิจ และแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร ตลอดจนหาแนวทางควบคุมและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะช่วยสนับสนุนศักยภาพใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรของกรมศุลกากร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรต่อไป  

 

    คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร 
      มีนาคม 2565 



สารบัญ 

หน้า 

บทที่ 1 บทน า  
1 ความเป็นมา  1 
2 วัตถุประสงค์ 1 
3 ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง  1-3 

 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของกรมศุลกากร  
1. วิสัยทัศน ์ 4 
2. พันธกิจ 4 
3. ภารกิจหลักของหน่วยงาน 4 
4. ค่านิยมองค์กร 5 
5. ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 5-6 

 

บทที่ 3 กรอบแนวทางการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  
1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐานสากล 7-11 
2. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการของกรมบัญชีกลาง 11-14 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 14-15 

 

บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  
1. การวิเคราะห์องค์กร 16-24 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  25-27 
3. การระบุความเสี่ยง  28-29 
4. การประเมินความเสี่ยง 29-36 
5. การตอบสนองความเสี่ยง  37-38 
6. การติดตามและทบทวน 38 
7. การสื่อสารและการรายงาน  38-39 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

บทที่ 5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  
5.1 แผนงาน/โครงการที่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร 40-47 
5.2 แผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใหม่ 48 
5.3 รายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  

5.3.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภารกิจ 49-56 
5.3.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 57-101 
5.3.3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ตามแนวทาง ป.ป.ท. 102-110 

 

ภาคผนวก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  
ข้อมูลตัวอย่างรายชื่อความเสี่ยง (Risk Inventory)  
ตารางที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
- ตารางที่ 1 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
- ตารางที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง  
- ตารางที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
- ตารางที่ 4 การทบทวนและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง รายไตรมาส  
ตารางที่เก่ียวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ตามแนวทาง ป.ป.ท.  

 



-1- 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ 

การด าเนินภารกิจของกรมศุลกากรในปัจจุบันอาจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัย
เสี่ยงภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยผลกระทบ
ดังกล่าวท าให้ผลการด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับ    
ความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) 
ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรโดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินการตาม
ภารกิจ เป็นไปด้วย ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร จึงให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยมีการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการ        
ความเสี่ยง ท าให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4     
การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกรมศุลกากร ต้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้การด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้กรมศุลกากรมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล และ
ใช้เป็นกรอบและแนวทางให้บุคลากรในสังกัดกรมศุลกากรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นกระบวน 
การในการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อกรมศุลกากร และ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ 

3. ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน                 
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  หรือก่อให้เกิด      
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนด 
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ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

กำรระบุควำมเสี่ยง  หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินมาตรการ
หรือการจัดการที่มีอยู่ และการก าหนดมาตรการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง เพ่ือให้
ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ตามภารกิจ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบของ     
ความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/
ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงของ
องค์กร ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ          
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด 

ระดับควำมเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ                   
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  

ล ำดับควำมเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ               
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุน       
การจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนใด 

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการ                      
ความเสี่ยงแล้ว 

แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  หมายถึง แผนที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ใน        
การก าหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ โดย     
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ       
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้  ควบคุมได้และตรวจสอบได้         
อย่างมีระบบ 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด         
และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise wide Risk Management : ERM) หมายถึง         
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการที่ก าหนดขึ้นและน าไปใช้โดยคณะกรรมการ        
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรอ่ืนๆ ขององค์กรเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดขององค์กร          
โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้ง      
การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนของกรมศุลกำกร 

1. วิสัยทัศน์ 

องค์กรศุลกากรชั้นน า ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม                    
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ 

2. พันธกิจ 

1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่าง

ประเทศ 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 
4. จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

3. ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้              
กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก  และ      
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสนอแนะ
นโยบายการจัดเก็บอากรต่อกระทรวง การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการส่งออก และการปกป้อง
ผลประโยชน์ ของประเทศและประชาชน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. เสนอความเห็นต่อกระทรวงเก่ียวกับการก าหนดนโยบายการจัดเก็บอากรในทางศุลกากร  
3. ด าเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกโดยมาตรการทางอากร  
4. ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร  
5. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่คณะรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
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4. ค่ำนิยมองค์กร 

I : Integrity ความสุจริต 

 S : Service Mind/Self-esteem จิตบริการ 

 M : Modernization ความทันสมัย 

 I : Innovation นวัตกรรม 

 L : Learning การเรียนรู้ 

 E : Expert ความเชี่ยวชาญ 

5. ยุทธศำสตร์กรมศุลกำกร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                      เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 

เป้ำหมำย : เพ่ือให้บริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การค้าโลก 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 
    1.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 

                         1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
    1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับงานศุลกากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริม 
                     การค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก 

เป้ำหมำย : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

          แนวทำงกำรพัฒนำ :  
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.2 พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 
2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

เป้ำหมำย : เพ่ือให้การตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 
3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.2 พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง  
3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำย : เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เสียภาษี 

          แนวทำงกำรพัฒนำ : 
4.1 ยกระดับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร 
4.2 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถ่ินก าเนิด  
4.3 สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาศุลกากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

เป้ำหมำย : เพ่ือให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและความสุข  
    สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

แนวทำงกำรพัฒนำ : 
5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
5.2 สร้างนวัตกรรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
5.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
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บทที่ 3 

กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกรมศุลกำกร 

1. กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลักมำตรฐำนสำกล 

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล (International Risk Management Standard)        
มีอยู่หลายมาตรฐาน แต่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) และถือว่าเป็นแนวทางใน          
การจัดการความเสี่ยงที่ควรน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีอยู่ 2 มาตรฐาน คือ 

1.1 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลักมำตรฐำน COSO (The Committee Of 
Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission) 

COSO เป็นองค์กรที่ เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานส าคัญด้านการบัญชีและ          
การตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่ว
โลกใช้อยู่ ในปัจจุบัน ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 COSO ได้ก าหนดโครงสร้างและความหมายใน            
การจัดการกับความเสี่ยง และน าเสนอ การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริ หารความเสี่ ย งระดั บองค์ กร  ( Enterprise Risk Management) หมายถึ ง 
กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งเป็นการระบุแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม หรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบ
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร   

 

แผนภำพ กรอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตำมแนวทำง COSO 
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การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ          
ซึ่งครอบคลุม แนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบบริหาร
ความเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง  
การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ประกอบเป็นพื้นฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้อง             
กับกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) 

เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยง    
ที่เกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้ เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ    
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ  
ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดย
สามารถประเมินความเสี่ยงได้ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 

เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และ
ประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 

การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้  
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ื อเป็นการสร้าง      
ความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 

องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอน      
การปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 

8. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) 

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เ พ่ือให้ทราบถึ งผลการด า เนินการว่ ามี                
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

1.2 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลักมำตรฐำน ISO 31000 

มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง
สากลระดับนานาชาติ  ( International Organization of Standard: ISO) ที่ มี ชื่ อ เต็มว่ า  Risk 
Management Guidelines on principles and implementation of risk management และได้
พัฒนาขึ้นมาจากแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน AS/NZS 4360 โดยได้ให้นิยาม    
ความเสี่ยง คือ ผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อวัตถุประสงค์ ซึ่งผลกระทบนั้นอาจเป็นไปได้           
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ส่งผลกระทบต่อองค์กร ท าให้เกิดความเสียหาย
ตลอดจนการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ องค์กรจึงควรมี
มาตรการควบคุมและจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000 : 
2018 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  

1) การสื่อสารและการให้ค าปรึกษา (Communication and consultation) 
2) การก าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขต และสภาพแวดล้อม (Scope, Context and Criteria) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

      - การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
       - การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 
5) การบันทึกและการรายงานความเสี่ยง (Risk Recording and Reporting) 
6) การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบบริหารความเสี่ยง (Monitoring Review 

and Improvement) 
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  แผนภำพ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำง ISO 31000 : 2018 

กรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานบริหารความเสี่ยงสากล ISO 31000 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ คือ ช่วยในการบูรณาการจัดการบริหารความเสี่ยงเข้ากับทุกกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร 
โดยประสิทธิผลของ การบริหารความเสี่ยงจะข้ึนอยู่กัยการก ากับดูแลและการตัดสินใจ รวมทั้งต้องการ
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง องค์กรควรประเมินวิธีปฏิบัติและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดย
ก าหนดองค์ประกอบของกรอบงานและวิธีการท างานร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
ซึ่ งกรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework for managing risk) ตามมาตรฐานการบริหาร       
ความเสี่ยงสากล ISO 31000 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยขับเคลื่อนผ่านวงจร PDCA (Plan-Do-
check-Act) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจสอบ (Check)             
การปรับปรุงแก้ไข (Act) ดังแสดงในแผนภาพกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ส่วน ดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ันของผู้บริหาร (Leadership and Commitment) 
2) บูรณาการจัดการความเสี่ยงเข้ากับทุกกระบวนการด าเนินการขององค์กร (Integration) 
3) การออกแบบกรอบเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง (Design) 
4) การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง (Implementation) 
5) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (Evaluation) 
6) การปรับปรุงกรอบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Improvement) 
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แผนภำพ กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำง ISO 31000 : 2018 

 

2. กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของกรมบัญชีกลำง 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงาน ของรัฐควรพิจารณาน ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการน า
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน       
กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ ๘ ประการ ดังนี้ 

2.๑ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต้องด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 

2.1.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยก
เดี่ยว เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น   
ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิตอาจมี
ผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2.1.๒ การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร 
รวมถึงกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

2.1.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ
ขององค์กร 
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2.2 ควำมมุ่งม่ันของผู้ก ำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และผู้บริหำรระดับสูง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับ
ดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลใน
รูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ส าหรับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแลเกิด     
ความมั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ ยง              
อย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบ
การบริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง        
การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ         
การรายงานและการสื่อสารเป็นต้น ผู้ก ากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ            
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก
ในการด าเนินงานอาจจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอิสระในการก ากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงทาง  ไซเบอร์ของ
หัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

2.๓ กำรสร้ำงและรักษำบุคลำกรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากร
บุคคล เริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้    
ซึ่งบุคลการที่มีความรู้ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่ง                
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware 
behavior) รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี  (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยง ผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการ
จัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
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๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

2.๔ กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners)        
ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ
ในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มี     
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.๕ กำรตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว 
ผู้บริหาร ต้องนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ หรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม 

2.๖ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และกำรตัดสินใจ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/       
กลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตาม
กฎหมายและหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติ
ราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ระดับองค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของ
งาน/โครงการและการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPI) 

2.๗ กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
องค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงหน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ ต้อง
รวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อ
องค์กร สาเหตุ  ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk 
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Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณา การรวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ
เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 

2.๘ กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
เริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Sil0 พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการด าเนินงานโดยปกติ
ของด าเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง   

3.1 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ Heat Map 

การจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ  เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้อง
พิจารณาให้ความส าคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ าและโอกาสต่ า การจัดล าดับความเสี่ยงอาจ
ใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับความเสี่ยง  

 

    แผนภำพ Heat Map 
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3.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ MARCI Chart 

การจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงที่ส าคัญเพ่ือพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยค านึงถึงผลกระทบ
และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง ตามแนวคิดการจัดล าดับเพ่ือพิจารณาการจัดการความเสี่ยงแบบ 
MARCI Chart จากภาพข้างล่าง พ้ืนที่มุมช้ายล่างก าหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทระดับ ๑ - 2 และ
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๑ - 2 โดยความเสี่ยงในพ้ืนที่ช่วงนี้หน่วยงานควรพิจารณาถึง      
ความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินความจ าเป็น พ้ืนที่มุมขวาล่างก าหนดให้
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ 1 - ๒ และความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยง แต่ละเรื่องที่อาจสะสมท าให้ผลกระทบ
รวมเพ่ิมสูงขึ้น พ้ืนที่มุมข้ายบนก าหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยงระดับ ๑ - 2 โดยความเสี่ยงในพ้ืนที่ช่วงนี้ให้หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการ      
ความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ พื้นที่มุมขวาบนก าหนดให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ระดับ ๓ - ๕ และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงระดับ ๓ - ๕ โดยความเสี่ยงในพ้ืนที่ช่วงนี้ให้หน่วยงาน
พิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วง
พ้ืนที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานโดยค านึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
 

 

           แผนภำพ MARCI Chart
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บทที่ 4 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ
และเป็นวงจรต่อเนื่อง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้
องค์กรลดสาเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน
และการทุจริต ให้ระดับของความเสียหาย หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์  หรือ
เป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์องค์กร 

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่                
และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง  รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร ได้แก่ 

1.1 กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กรซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 

1.1.1 จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths: S) ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดี  
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

1.1.2 จุดด้อยหรือจุด อ่อน (Weakness: W) ซึ่ งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน           
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธี
ในการแก้ปัญหานั้น 

1.1.3 โอกำส (Opportunities: O) ซึ่ ง เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน 

1.1.4 ภัยคุกคำม (Threats: T) ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
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1.2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (PESTEL Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ที่มผีลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัยใน ดังนี้ 

1.2.1 ด้านการเมือง (Political: P) 

1.2.2 ด้านเศรษฐกิจ (Economic: E)  

1.2.3 ด้านสังคม (Social: S)  

1.2.4 ด้านเทคโนโลยี (Technology: T)  

1.2.5 ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental: E) 

1.2.6 ด้านกฎหมาย (Legal: L)   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางที่ก าหนด โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
ภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือ SWOT PESTEL ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับกรมศุลกากร
นี้ โดยได้ด าเนินการไปแล้ว ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ระยะ 5 ปี จึงน าข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างรายชื่อความเสี่ยง (Risk Inventory) เพ่ือประกอบการวิเคราะห์แผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยงภายในและภายนอก ด้วยเครื่องมือ SWOT PESTEL ตามรายละเอียดดังนี้ 
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      การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยใช ้McKinsey 7-S Framework 

ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง S-Strength 

จุดแข็งที่เหนือคู่แข่ง 

จุดอ่อน W-Weakness 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 

1) Strategy 
(กลยุทธ์) 
 

1. ยุทธศาสตร์กรมศุลกากรมีความชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. มีการปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2560 
3. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ใ ช้ ใ น ก า ร รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า ใ ห ม่ ๆ              
ที่จะเกิดข้ึน 

1. ขาดแผนงาน/โครงการด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ที่สามารถเห็น
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. ตัวชี้วัดการด าเนินงานของแผนไม่ชัดเจน 
ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ความกระตือรือร้นของหน่วยงานใน   
การพัฒนากฎ ระเบียบ กระบวนงาน และ
มาตรการศุลกากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก  
4. กฎระเบียบ กฎหมายยังมีช่องว่างและยัง
ไม่ครอบคลุมต่อภารกิจของกรมศุลกากร 
ท าให้เอื้อต่อการทุจริต 

2) Structure 
(โครงสร้ำง) 
 

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมี
ความชัดเจน มีการกระจายอ านาจท าให้
สามารถบริการประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
ได้รวดเร็วมากขึ้น 
2. มีการปรับองค์กรให้ทันสมัยมีความ      
ชัดเจน ทันสมัยของอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนที่เหมาะสม  

1. การกระจายอ านาจส่งผลต่อการใช้ 
ดุลยพินิจ ท าให้แต่ละพ้ืนที่มีมาตรฐาน 
การบริการที่ต่างกัน 
2. จ านวนเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในบาง
หน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
เพราะอัตราก าลังถูกก าหนดโดยหน่วยงานอ่ืน 

3) System  
(ระบบกำรปฏิบัติงำน) 

1 .  ระบบกระบวนการท างานของ          
กรมศุลกากรส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 
2. มีระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน การปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
ที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมช่องทางในการ
บริการประชาชนได้หลายรูปแบบ 
3. มีระบบอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 

1. กระบวนงานด้านการบริการศุลกากรกับ
งานด้านการตรวจสอบควบคุมทางศุลกากร
ยังไม่สมดุลกัน 
2. ระบบเทคโนโลยี/อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใน
กระบวนงานศุลกากรส่วนใหญ่ยั งขาด     
การพัฒนาต่อยอด ไม่มีการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการใช้ระบบงาน 
หรื อ ไม่ มี ก ารประ เมิ นความคุ้ ม ค่ า ใน        
การใช้งาน 
3. ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลยัง 
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีการจัดเก็บ
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ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง S-Strength 

จุดแข็งที่เหนือคู่แข่ง 

จุดอ่อน W-Weakness 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 

ข้อมูลที่เป็นระบบขาดการเชื่อมโยงข้อมูล
และยังไม่มีการประมวลผลอย่างบูรณาการ 
4. ระบบบริหารความเสี่ยง (Profile) ใน
การควบคุมส าหรับพิธีการน าของเข้า -      
การน าของออกไม่สมดุลกัน 
5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
องค์กร ไม่สามารถรองรับรูปแบบการท างาน
ที่เปลี่ยนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถ
รองรับการท างานแบบ Work from Home ได ้

4) Staff (บุคลำกร) 1. มีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง  
2. มีสัดส่วนของบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ตอบรับการท างานยุ คดิ จิทั ล  และ     
ตอบรับความต้องการของหน่วยงาน
ภายในกรมศุลกากร 
3. บุคลากรมีความผูกพันธ์องค์กรมี
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรมีการโยกย้าย/หมุนเวียน
เจ้าหน้าที่  ท าให้ เกิดการเรียนรู้ งาน        
ที่หลากหลายของกรมศุลกากร 
5. มีการเปิดเวที ให้บุคลากรแสดง
ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต่ อ           
การพัฒนาองค์กร  

1.  บุคลากรมีการโยกย้ าย /หมุนเวียน
เจ้าหน้าที่บ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
2. การจัดสรรทรัพยากรบุคคลไม่สอดคล้อง
กับความสามารถในต าแหน่งงาน 
3. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ต้องการท างาน 
ในสายงานสนับสนุนหรืองานวิชาการ  

5) Skill  
(ทักษะ ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ) 

1.  กรมศุลกากรมีการจัดอบรมแก่
เจ้าหน้าที่ และมีการมอบทุนการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทักษะให้ เจ้ าหน้าที่ อย่ าง
สม่ าเสมอ 
2. บุคลากรมีพ้ืนฐานที่ดี มีสมรรถนะ
หลักค่อนข้างสูง สามารถปรับตัวต่อ     
การเปลี่ยนแปลง 
3 .  บุ คลากรมี ทั กษะการ ใช้ ภ าษา  
ต่างประเทศ และการใช้ เทคโนโลยี          
ที่ทันสมัย 

1. ขาดทักษะการคิดริเริ่มการใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการท างาน 
2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไม่ได้ถูก
น าไปใช้กับการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่เกิด
ทักษะในการท างาน 
3. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง  
ท า ให้ ไม่ สามารถ พัฒนาให้ เ กิดทั กษะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละ
หน่วยงานได ้



-20- 
 

ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง S-Strength 

จุดแข็งที่เหนือคู่แข่ง 

จุดอ่อน W-Weakness 

จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 

 4. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากข้าราชการ
อาวุโสที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในงานส่งไปสู่ข้าราชการรุ่นใหม่ยังไม่เห็นผล
ชัดเจน  
5. เนื้อและระยะเวลาในการอบรมเจ้าหน้าที่
ใหม่มีจ ากัด 

6) Style  
(รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำร) 

1.  ผู้ บริหารมีภาวะความเป็นผู้ น า          
มีวิสัยทัศน ์มีความรู้ ความสามารถที่ดี 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อ
การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
3. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนด้าน
นวัตกรรมที่ชัดเจน 

1. ขาดรูปแบบการสื่อสารนโยบายผู้บริหาร
ระดับสูงลงสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. มีการบริหารแบบ Silo ท าให้การท างาน
ลักษณะ Project base การตัดสินใจใน   
การสั่งการ 

7) Shared values  
(ค่ำนิยมร่วม) 
 

1. มีความรับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ 
2. มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม 
3. มีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
4. บุคลากรมีเคารพ นับถือ และเชื่อมั่น
ต่อผู้บังคับบัญชาท าให้การท างานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ        
มีความสัมฤทธิ์ผล  

1 .  ขาด เป้ าหมายที่ ใ ช้ เป็ นทิศทางใน        
การท างานร่วมกัน 
2. ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมศุลกากร 
3. วัฒนธรรมการท างานในบางเรื่องหรือ 
บางคนยังมีการยึดติดในรูปแบบเดิม 

8) Money/
งบประมำณ (เพิ่มเติม) 

1. มีงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

1. ขาดการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาใน
ระยะยาวและขาดการประเมินความคุ้มค่าใน
การใช้งบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ 
3. ไม่ได้รับอนุมัติตามจ านวนเงินที่ขออนุมัติ 
4. ขาดการวางแผนในการจัดท าแผนงาน/
โครงการที่เบิกจากงบประมาณ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสและอุปสรรคขององค์กร โดยใช้ PESTEL 
 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส O-Opportunities 

โอกำสในกำรเติบโต 

อุปสรรค T-Threat 

อุปสรรคที่ต้องระวัง 

1) Political 1. ยุทธศาสตร์ชาติสามารถใช้ เป็น
ตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบ     
การบริหารจัดการภาครัฐของกรม            
ศุลกากรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิเช่น การ
ก าหนดนโยบายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมากขึ้นเพ่ือสิทธิประโยชน์ทาง
การค้าที่ส่งผลต่อการน าเข้าและส่งออก 
2. นโยบายส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
กรมศุลกากร อาทิเช่น นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และนโยบาย DGA 
3. ภาครั ฐ ให้ ความส าคัญนโยบาย     
ด้ านโลจิสติกส์  FTA และ EEC ของ
ประเทศไทย โดยส่ ง เสริมบทบาท      
กรมศุลกากรในด้านที่เกี่ยวข้องชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้าง
พ้ื น ฐ า น ที่ ส่ ง เ ส ริ ม โ ล จิ ส ติ ก ส์ แ ล ะ         
การเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบ NSW    
4.  ความร่ วมมื อระหว่ า งประเทศ       
ด้านศุลกากรอยู่ ในระดับที่ดี  และมี     
การก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดการท างาน
ด้านศุลกากรในระดับสากล ส่งเสริมให้
กรมศุลกากรมีทิศทางการท างานที่เป็น
มาตรฐานสากล 
5.  นโยบายด้านการจัดเก็บภาษีของ
กระทรวงการคลัง ส่งผลให้กรมศุลกากรมี
แนวจัดเก็บภาษีได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. องค์กรระหว่างประเทศได้มีการจัดท ารายงาน
ผลตามตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ รวมถึงด้านที่เกี่ยวข้อง
กับศุลกากร โดยเฉพาะด้านการลดระยะเวลาและ
ต้นทุนในการด าเนินพิธีการศุลกากร และการสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าให้กรมศุลกากร
ต้องเร่งพัฒนากฎ ระเบียบ และกระบวนงานต่างๆ 
2. ขาดการบูรณาการกระบวนงาน กฎ ระเบียบ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ  
3. นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานของแต่ละ
หน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก
ในการด าเนินงาน 
4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเสถียรภาพ
ของรัฐบาล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องใน
การด าเนินนโยบาย 
5. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ
เพ่ือนบ้าน และการกีดกันทางการค้าของกลุ่ม
ประเทศมหาอ านาจ ส่งผลต่อการส่งออกสินค้า 
 

2) Economics 1. การค้าระหว่างประเทศให้ความส าคัญ
กับการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
โดยเฉพาะ TFA ที่มุ่ งลดขั้นตอนการ
ด าเนินพิธีการศุลกากร และปรับปรุง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นโอกาสให้กรม

1 .  ภ า ว ะ ถ ด ถ อ ย ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก จ า ก 
ก า ร แ พร่ ร ะบ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019      
(COVID-19) ท าให้การจัดเก็บภาษีน าเข้า ส่งออก
ลดลง และมีการย้ายฐานการผลิต  
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส O-Opportunities 

โอกำสในกำรเติบโต 

อุปสรรค T-Threat 

อุปสรรคที่ต้องระวัง 

ศุลกากรสามารถพัฒนากระบวนงานใน
ด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น  
2. ท า เลที่ ตั้ งของประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางกระจายสินค้าเอ้ือต่อการค้า
ชายแดน และมีการเชื่อมโยงระบบ    
การขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครั ฐท า ให้ อัตราการ เติบ โตด้ าน
เศรษฐกิจของไทยรวมถึ งนโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
การส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของไทย    
ท าให้ภาคเอกชนมีแนวโน้มการลงทุน
สูงขึ้น และมีการประกอบกิจการด้าน
การน า เข้ า -ส่ งออกมากขึ้น  เ อ้ือต่อ     
การสร้างรายได้ที่มากข้ึน 
4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่  
New normal มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  เ ป็ น โ อ ก า ส ไ ด้ พั ฒ น า
กระบวนงาน 
5. ประเทศไทยเป็นสมาชิกในกลุ่ม
การค้าเสรีหรือองค์การค้าระหว่ าง
ประเทศ ท าให้เกิดความร่วมมือส่งผลให้
กรมศุลกากรสามารถด าเนินการได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานสากล 
 

2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการค้าเสรี 
ส่ ง ผล ให้ ก า รจั ด เ ก็ บภาษี ของกรม ศุ ลกากร  
มีแนวโน้มลดลง ท าให้กรมศุลกากรจ าเป็นต้องสร้าง
นวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ที่ต่างจากเดิม 
3. การเติบโตของ Cross Border e-Commerce
ท าให้กรมศุลกากรต้องเร่งหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนงานที่ เ กี่ ยวข้องทั้ งการอ านวย         
ความสะดวกการขนส่งสินค้าทางอากาศและ
ไปรษณีย์ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ทั้งในด้านการควบคุมและการจัดเก็บรายได้ รวมถึง
การทบทวน/ปรับปรุงเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่อนปรน 
(de minimis value) และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้าน 
ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มด้อยลง (จากการรายงานของ
ธนาคารโลก) ท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้
ความส าคัญกับ “นวัตกรรม” 
5. ความผันผวนของราคาน้ ามันส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการน าเข้าส่งออก 
6. การเพ่ิมเพดานเงินกู้  เป็นภาระการจัดเก็บ      
เพ่ือชดเชยงบประมาณ 

3) Social 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) พร้อมกันทั่วโลกหลัง
การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นโอกาสให้หน่วยงานมี
การพัฒนากระบวนการท างานที่ทันสมัย 
เป็นดิจิทัลมากขึ้น และสามารถสื่อสาร
กับประชาชนได้ง่ายขึ้น เช่น รูปแบบ  
การท างาน WFH และ Zoom meeting   

1.  โครงสร้างของประชากรที่ เปลี่ ยนไปและ      
ความเป็นเมืองที่ เ พ่ิมมากขึ้นท า ให้มีปริมาณ       
การเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าเพ่ิม    
มากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณงานของกรมศุลกากร      
ที่จะเพ่ิมมากข้ึน 
2. โครงสร้างสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง   
ท า ใ ห้ ต้ อ ง เ ต รี ย ม พ ร้ อม เ ร่ ง น า เ ท ค โ น โ ล ยี                 
มาสนับสนุนเพื่อทดแทนก าลังคนที่ลดลงในอนาคต 
3. การเปลี่ยนแปลงของวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหม่ 
(New normal) และกิจกรรมการประกอบธุรกิจ



-23- 
 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส O-Opportunities 

โอกำสในกำรเติบโต 

อุปสรรค T-Threat 

อุปสรรคที่ต้องระวัง 

2. สังคมให้ความส าคัญกับการตรวจ 
สอบการทุจริต เ อ้ือให้กรมศุลกากร 
ปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส 
3. ทัศนคติเชิงบวกต่อระบบราชการท า
ให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถอยาก
เข้ามาท างานในระบบราชการมากข้ึน 
 
 
 

ของประชากรโลก ท าให้กรมศุลกากรต้องเร่ง
ปรับตัวเพ่ือตอบสนองรูปแบบการด าเนินกิจกรรม   
ที่เปลี่ยนไป 
4. วิกฤติการณ์ที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ เช่น ภัยธรรมชาติ 
หรือโรคระบาด ท าให้กรมศุลกากรต้องมีแผน      
เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
5. ทัศนคติของสังคมภายนอกที่มีต่อกรมศุลกากร  
ค่อนข้างเป็นไปในทางลบ  
6 .  พฤติ กรรมของสั งคมที่ มั ก ไม่ปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบข้อบังคับ (การรับรู้ , การยอมรับ)      
อาทิ ทัศนคติที่เป็นลบต่อการเสียภาษี 

4) Technology 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ IoT 
Big data AI, Quantum Computing, 
CCTV Tracking และ Data Analytics ท า
ให้กรมศุลกากร สามารถน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและ
พัฒนากระบวนงาน โดยเฉพาะการน า 
Blockchain มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจปล่อยและพิธีการศุลกากร เพ่ือ
ยกระดับความมั่นคง เพ่ิมความโปร่งใสใน
การท างาน และลดระยะเวลาการด าเนินงาน  
2. มีการก าหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยี
มา พัฒนากระบวนการท างานของ     
กรมศุลกากร อาทิ WCO Data Model 
ให้กรมศุลกากรใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ได้
มาตรฐานโลก 
 
 
 

1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้
รูปแบบการเรียนรู้และการท างานเปลี่ ยนไป         
อาจท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน และเกิดช่องว่าง
ระหว่างยุค จึงมีความจ าเป็นต้องมีวางแผนเสริม
สมรรถนะบุคลากร และใช้แนวคิดการพัฒนา
องค์กร ให้ เข้ ากับยุคสมัย  เช่น  โม เดล FAST 
Government 
2. เทคโนโลยีท าให้รูปแบบการกระท าความผิด อาทิ 
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ มีความหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
3. การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลน ามาซึ่งความไม่เท่า
เทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ระหว่างผู้ประกอบการ 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิตและกิจกรรมทางธุรกิจที่
เข้าถึงดิจิทัลมากขึ้นอาจส่งผลให้ต้องมีการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงขึ้น 
5. การน าเทคโนโลยีมาใช้ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น และ
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ภาครัฐยังไม่
สนั บสนุ น โครงสร้ า ง พ้ืนฐานด้ าน เครื อข่ าย              
ที่ครอบคลุม 

5) Environment 1. สั งคมในปัจจุบัน ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น      

1. ผู้เสียผลประโยชน์จากมาตรการปกป้องสังคมที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
มักไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้าน 
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส O-Opportunities 

โอกำสในกำรเติบโต 

อุปสรรค T-Threat 

อุปสรรคที่ต้องระวัง 

ท าให้กรมศุลกากรปฏิบัติงานในด้าน  
การปกป้องสังคมได้คล่องตัวมากขึ้น 
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
กรมศุลกากร 
2. ภาครัฐได้มีการก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดเก็บ
ขยะพลาสติก/ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
3. การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก
เอ้ืออ านวยการผลิตสินค้าทางการเกษตร
เพ่ือการส่งออก 

2. ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาด ส่งผลต่อ
มาตรการสาธารณสุขมีผลต่อการน าเข้า ส่งออก 
และการเคลื่อนย้ายแรงงาน การย้ายฐานการผลิต  

6) Law 1. นโยบายระดับชาติ ให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับ
ประชาชน จึงเป็นโอกาสในการแก้ไข
กฎหมาย  กฎระ เบี ยบ เ พ่ืออ านวย      
ความสะดวกและลดอุปสรรคให้กับ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งก าหนดกรอบ
ระยะ เวลา ในการด า เ นิ น งานของ
เจ้าหน้าที่ 

1. ไม่มีการบูรณาการอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายให้
กรมศุลกากรเข้ าไปด าเนินการ อาทิ เช่น  ด้าน          
การป้องกันการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ท าให้กรมศุลกากรต้อง
เร่งพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและสร้างองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร มีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานหลายหน่วย 
3. กฎหมายของกรมศุลกากรยังไม่ครอบคลุม     
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
4. กฎหมายยังไม่รองรับสกุลเงินดิจิทัล 
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2. กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ ให้            
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ     
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวม           
ขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลในการด าเนินงานของ
องค์กร การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการ      
ความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ทางกรมศุลกากรได้ระบุระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง
ได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง (ยอมรับความเสี่ยงได้มาก) และ
ยอมรับความเสี่ยงได้มากท่ีสุด 

                      
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

ปฏิเสธความเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย 

ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

เต็มใจยอมรับความเสี่ยง (ยอมรับความเสี่ยงได้มาก) 

ยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด 

ตำรำง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้
ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม 
หรือน าไปสู่การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส าหรับประเภทความเสี่ยงย่อย โดยแนวทาง         
การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ได้พิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้านย่อย ดังนี้ 

2.1  ด้านภารกิจตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากรกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
2.1.1 ด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
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2.1.2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
2.1.3  ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 

2.2  ด้านการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.3  ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ผูกพันกับภายนอกองค์กร ได้จัดท าแผนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านทุจริต ตามกรอบส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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ตำรำง แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

นโยบำยควำมเสี่ยงองค์กร 

สำเหตุ ด้ำน ด้ำนย่อย 
ระดับนโยบำยควำม

เสี่ยงองค์กรที่ยอมรับได้ 
เจ้ำของควำมเสี่ยง ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง ผู้ควบคุม 

1. สอดรับกับภารกิจกรมศุลกากร           
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ           

ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
ผลผลิตจากการใช้งบประมาณของ        

กรมศุลกากรตามเอกสารงบประมาณ 

ด้านภารกจิ             
กรมศุลกากร 

ด้านการจัดเก็บรายได ้ ปำนกลำง ทุกหน่วยงานจัดเก็บ 
คณะกรรมการบริหารและ
ก ากับดแูลผลการจัดเก็บ 
รายได้ศุลกากร (ศปข.) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงฯ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม ปำนกลำง 
ส่วนควบคุมทางศุลกากร/กอง

สืบสวนและปราบปราม 
(กสป.) 

ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร (ศปข.) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงฯ 

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ปำนกลำง 
กองสิทธิประโยชน์ทาง      

ภาษีอากร (กสอ.) 
กองสิทธิประโยชน์ทาง      

ภาษีอากร (กสอ.) 
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงฯ 

2. สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากรที่ต้องด าเนินการ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิม 

และเป้าหมายของกรมศุลกากรที่ก าหนดไว้ 

ด้านยุทธศาสตร์         
กรมศุลกากร 

โครงการส าคัญและBig Rock ปำนกลำง 

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(กยผ.) 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงฯ 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่
เช่ือมโยงกับ/แผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานอื่นๆ 
ปำนกลำง 

แผนงาน/โครงการอื่นๆ             
ที่มีการใช้งบประมาณ 

ปำนกลำง 

แผนงาน/โครงการอื่นๆ              
ที่ไม่มีการใช้งบประมาณ 

มำก 

3. สอดรับกับการบริหารความเส่ียงที่
หน่วยงานต้องด าเนินการตามข้อผกูพัน   

ของ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. 
ด้านการทุจริต 

ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ 
(ตามแนวทาง ป.ป.ท.            

และ  ป.ป.ช.) 

ปฏิเสธ 

หน่วยงานที่มกีระบวนงาน 
อนุมัติ อนุญาต ตามคู่มือ

ประชาชน 
(กมพ.) 

กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) และ 
คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียงฯ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงฯ 
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3. กำรระบุควำมเสี่ยง 

3.1 กำรระบุควำมเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยง
ทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัย ข้อมูลที่          
เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 

- เหตุการณ์ความเสี่ยง 
- สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง 

(Root Cause) ของความเสี่ยง 
- ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 

3.2 กำรก ำหนดประเภทควำมเสี่ยง (Risk Categories) 
หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk 

Inventory) เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยง
ที่มีลักษณะเหมือนกันจัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน ตัวอย่างการก าหนดประเภทความเสี่ยง เช่น 

3.2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 

3.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงิน   
ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึง
ความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น 

3.2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
กระบวนการท างานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

3.2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยง      
ที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

3.2.5 ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยง  
ที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.6 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ   
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสี่ยง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 

ประเภทของความเสี่ยงหน่วยงานสามารถก าหนดได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มุมมองการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กรเกิดความชัดเจน 

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภท    
ความเสี่ยงเดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองใน
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ภาพรวมชัดเจนมากขึ้น โดยได้จัดท าตัวอย่างรายชื่อความเสี่ยง (Risk Inventory) ในภาคผนวก     
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานส าหรับใช้ในการระบุความเสี่ยง โดยมีที่มาของรายชื่อความเสี่ยง ดังนี้ 

1) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) SWOT PESTEL แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ของกรมศุลกากร 
3) ข้อมูลความเสี่ยงจากคณะกรรมการจัดวางระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล        

จากการควบคุมภายในของกรมศุลกากร 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยง  หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยง       
ตามเกณฑ์การประเมินความสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความอ่อนไหว
ต่อความเสี่ ยงหรือ ความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ ยง และด้านลักษณะ                  
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น ๕ ช่วงคะแนน คือ 1 (น้อยมาก)          
2 (น้อย) 3 (ปานกลาง) 4 (สูง) และ 5 (สูงมาก) 

4.1.1 เกณฑ์ด้ำนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่       
ที่จะเกิดความเสี่ยง  

4.1 .1(1)  ด้ ำนภำรกิ จกรมศุลกำกร  (ด้ านการจั ด เก็บรายได้ /                  
ด้านการป้องกันและปราบปราม/ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร) และด้ำนยุทธศำสตร์กรมศุลกำกร 

คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 
5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า 90% ของงาน/ระบบ/โครงการ/ภารกิจ หรืออื่นๆ 
4 สูง โอกาสเกิด 70-89% ของงาน/ระบบ/โครงการ/ภารกิจ หรืออื่นๆ 
3 ปานกลาง โอกาสเกิด 40-69% ของงาน/ระบบ/โครงการ/ภารกิจ หรืออื่นๆ 
2 น้อย โอกาสเกิด 20-39% ของงาน/ระบบ/โครงการ/ภารกิจ หรืออื่นๆ 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 19% ของงาน/ระบบ/โครงการ/ภารกิจ หรืออื่นๆ 

4.1.1(2) ด้ำนทุจริต ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก าหนด 

คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 สูง โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อป ี

2 น้อย โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อป ี
1 น้อยมาก โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

 



-30- 
 

4.1.2 เกณฑ์ด้ำนผลกระทบของควำมเสี่ยง หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายตามด้านนโยบายของกรมศุลกากรด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1.2(1) ด้ำนภำรกิจกรมศุลกำกร  

- ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก จัดเก็บรายได้ได้น้อยกว่าเอกสารงบประมาณ 

4 สูง จัดเก็บรายได้ ได้ตามเอกสารงบประมาณ 

3 ปานกลาง จัดเก็บรายได้ ได้มากกว่าเอกสารงบประมาณแต่น้อยกว่าคาดการณ์ 

2 น้อย จัดเก็บรายได้ ได้ตามคาดการณ์ 

1 น้อยมาก จัดเก็บรายได้มากกว่าเป้าหมายตามคาดการณ์ 

- ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก 
ตัวชี้วัดการจับกุมท าได้น้อยกว่าเอกสารงบประมาณ ท้ังในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

4 สูง 
ตัวชี้วัดการจับกุมท าได้น้อยกว่าเอกสารงบประมาณ 1 ตัว  ในตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ หรือปริมาณ 

3 ปานกลาง 
ตัวชี้วัดการจับกุมท าได้ตามเอกสารงบประมาณท้ังในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     
และปริมาณ 

2 น้อย 
ตัวชี้วัดการจับกุมท าได้มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 1 ตัว        
ในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือปริมาณ 

1 น้อยมาก 
ตัวชี้วัดการจับกุมท าได้มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ ในตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ และปริมาณท้ัง 2 ตัว 

- ด้ำนสิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกร 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก 
ตัวชี้วัดสิทธิประโยชน์ ท าได้น้อยกว่าเอกสารงบประมาณ ท้ังในตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ และปริมาณ 

4 สูง 
ตัวชี้วัดสิทธิประโยชน์ ได้น้อยกว่าเอกสารงบประมาณ 1 ตัว ในตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ หรือปริมาณ 

3 ปานกลาง 
ตัวชี้วัดสิทธิประโยชน์ ท าได้ตามเอกสารงบประมาณท้ังในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
และปริมาณ 

2 น้อย 
ตัวชี้วัดสิทธิประโยชน์ ท าได้มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 1 ตัว  
ในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หรือปริมาณ 

1 น้อยมาก 
ตัวชี้วัดสิทธิประโยชน์ ท าได้มากกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ          
ในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และปริมาณท้ัง 2 ตัว 

 

 



-31- 
 

4.1.2(2) ด้ำนทุจริต ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก าหนด  

- ด้ำนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก 
เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าท่ีถูกลงโทษช้ีมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง
ยุติธรรม 

4 สูง 
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลง
ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

3 ปานกลาง 
หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

2 น้อย ปรากฏข่าวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
1 น้อยมาก แทบจะไม่มี 

4.1.2(2) ด้ำนอ่ืนๆ 

- ด้ำนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก 
ผลกระทบสร้างความเสียหายต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือ/เศรษฐกิจ/
ประชาชนในระดับสูงมาก หรือระดับมากกว่ากรม 

4 สูง 
ผลกระทบสร้างความเสียหายต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือ/เศรษฐกิจ/
ประชาชนในระดับสูง หรือระดับกรม 

3 ปานกลาง 
ผลกระทบสร้างความเสียหายต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือ/เศรษฐกิจ/
ประชาชนในระดับปานกลาง หรือระดับ กอง/ส านักงาน/ศูนย์/กลุ่ม 

2 น้อย 
ผลกระทบสร้างความเสียหายต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือ/เศรษฐกิจ/
ประชาชนในระดับต่ า หรือระดับหน่วยงานท่ีต่ ากว่าระดับ กอง/ส านักงาน/ศูนย์/
กลุ่ม 

1 น้อยมาก 
ผลกระทบจากสร้างความเสียหายอผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือ/เศรษฐกิจ/
ประชาชนในระดับน้อยมาก หรือระดับบุคคล หรือไม่ส่ง ผลกระทบ 

- ด้ำนที่เป็นตัวเงิน 
คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก มากกว่า 100 ล้านบาท 
4 สูง มากกว่า 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 
2 น้อย มากกว่า 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

 

 



-32- 
 

4.1.3 เกณฑ์ด้ำนควำมอ่อนไหวต่อควำมเสี่ยง หมายถึง ความสามารถขององค์กร 
ในการจัดการความเสี่ยง  

คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 
5 สูงมาก หน่วยงานไม่มีความสามารถและไม่มีแผน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยง 

4 สูง 
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ า (มีแผน/มาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล หรือมอบหมายงานตามภารกิจ) 

3 ปานกลาง 
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลาง (มีแผน/มาตรการใน      
การจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน) 

2 น้อย 
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูง (มีแผน/มาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงในระดับกรม) 

1 น้อยมาก 
หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก (มีแผน/มาตรการใน         
การจัดการความเสี่ยงในระดับกรมศุลกากรและก าหนดมาตรการในการตอบสนองหลาย
วิธี) 

4.1.4 เกณฑ์ด้ำนลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง หมายถึง ช่วง
ระยะเวลาที่ความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบต่อองค์กร และจะใช้ขนาดวงกลมแทนระดับลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่แตกต่างกันในแต่ละความเสี่ยง  

คะแนน ควำมหมำย เกณฑ์ 

5 สูงมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีไม่มีสัญญาณแจ้ง 

4 สูง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรน้อยกว่า 1 เดือน 

3 ปานกลาง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรระหว่าง 1-3 เดือน 

2 น้อย การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรระหว่าง 3-6 เดือน 

1 น้อยมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน 

4.2 กำรให้คะแนนควำมเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบ
ส ารวจการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า Benchmarking การวิเคราะห์
สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) 
เพียงวิธีเดียว อาจท าให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้ 

4.3 กำรพิจำรณำควำมเสี่ยงในภำพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความ
เสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มี
ต่อกิจกรรมอาจมีน้อย แต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
กิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

4.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงาน
ต้องจัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง 
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หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่
เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยงด้านนั้น ๆ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

4.4.1 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกโอกำสและผลกระทบ เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง โดยใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดย   
การน าผลคูณของคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และคะแนนของผลกระทบความเสี่ยงมาพิจารณา
ความสัมพันธ์กันตามแผนภาพ Heat map ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 5 ระดับ จะสื่อถึง
ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานตามแนวทางของกรมบัญชีกลางว่า หน่วยงานจะยอมรับ
ความเสี่ยงได้แค่ไหนในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระดับความเสี่ยง 5 ระดับ 
สามารถอธิบายเป็นแผนภาพ Heat Map ได้ดังนี ้

4.4.1(1) ระดับกำรปฏิเสธควำมเสี่ยง หมายความว่า หากการค านวณช่วงคะแนน
ความเสี่ยง ไม่ว่าจะตกอยู่ในช่องใด ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

     แผนภำพ Heat Map 

4.4.1(2) ระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยงได้น้อย หมายความว่า หากช่วงคะแนนตก
อยู่ในช่องสีฟ้า ไม่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ถ้าตกอยู่ในช่องสีอ่ืนๆ ได้แก่ สีเขียว         
สีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง   
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                                                       แผนภำพ Heat Map 

4.4.1(3) ระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง หมายความว่า หากช่วง
คะแนนความเสี่ยงตกอยู่ในช่องสีเขียวหรือสีฟ้า หมายความว่า ไม่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แต่ถ้าคะแนนตกอยู่ในช่องสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

       แผนภำพ Heat Map 

4.4.1(4) ระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก (เต็มใจยอมรับควำมเสี่ยง) 
หมายความว่า หมายความว่า หากช่วงคะแนนความเสี่ยง ตกอยู่ในช่องสีเขียว สีฟ้า หรือสีเหลือง      
ไม่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ถ้าคะแนนตกอยู่ในช่องสีส้มหรือสีแดง ต้องจัดท า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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                   แผนภำพ Heat Map 

4.4.1(5) ระดับกำรยอมรับควำมเสี่ยงได้มำกที่สุด หมายความว่า หากช่วงคะแนน
ความเสี่ยงตกอยู่ใน ช่องสีฟ้า สีเขียว สีเหลือง หรือสีส้ม ไม่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แต่ถ้าคะแนนตกอยู่ในช่องสีแดง ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

แผนภำพ Heat Map 

   เนื่องจากการจัดล าดับความเสี่ยงจะมีความเกี่ยวข้องกันกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรที่    
ยอมรับได้ที่มีความแตกต่างกันตามนโยบายด้านต่างๆ ดังตารางแนวทางการก าหนดนโยบายบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนั้น จึงต้องน าประเด็นนี้มาพิจารณาในการท า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากรด้วย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
การปฏิเสธความเสี่ยง ระดับการยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง และระดับการยอมรับความเสี่ยงได้
มาก ตามรายละเอียดตารางแนวทางการก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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4.4.2 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจำกผลกระทบและควำมอ่อนไหวต่อควำม
เสี่ยง เพ่ือพิจารณาวิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยค านึงผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
โดยใช้แผนภาพ MARCI Chart โดยหน่วยงานสามารถปรับช่วงพ้ืนที่การจัดการความเสี่ยงได้ให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยค านึงถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยจะน า
เกณฑ์มาค านวณเพ่ือจัดท า MARCI Chart ซึ่งสามารถแบ่งผลการประเมินความเสี่ยงตาม MARCI 
Chart ออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 

1) พื้นที่สีเขียว หมายถึง หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการ
จัดการความเสี่ยง ที่มีอยู่ไม่มากเกินความจ าเป็น 

2) พื้นที่สีส้ม หมายถึง หน่วยงานควรค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่
อาจสะสมท าให้ ผลกระทบรวมเพ่ิมสูงขึ้น 

3) พื้นที่สีเหลือง หมายถึง หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่  
ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

4) พื้นที่สีแดง หมายถึง หน่วยงานพิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม 

 

แผนภำพ MARCI Chart 
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5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ย ง
เกิดข้ึน โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง
เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง 

๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 

๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา
วิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 

ตัวอย่ำงวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานในกิจกรรม
นั้น 

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน  
โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และ   
การกระทบยอด เป็นต้น 

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้อ งกัน      
ความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 

๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรม           
ที่หน่วยงานเห็นว่าควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมี
การโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 

5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับ     
ที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวังหน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม             
การวิเคราะห์การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ า  
ในเขื่อนมาก เนื่องจากปริมาณน้ าฝน 

๗. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้ าหน้าที่ไม่สามารถเข้า
สถานที่ท างานได ้

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น           
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 

 

6. กำรติดตำมและทบทวน 

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น        
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวน     
การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก 
หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือ
เป็นระยะซึ่งควรด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและ
ทบทวนอาจน าไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมศุลกากรได้ก าหนดแนวทางการติดตามและทบทวน 
โดยให้ทุกภารกิจ/แผนงาน/โครงการด าเนินการทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ กรณีถ้ามี       
ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาหามาตรการควบคุม
ความเสี่ยง และ/หรือจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามตารางที่ 1-4  โดยให้รายงานผล  
การด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในไตรมาสถัดไป ซึ่งหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่
ในไตรมาสที่ 4 ความเสี่ยงดังกล่าวจะถูกน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป   

7. กำรสื่อสำรและกำรรำยงำน 

 การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) 
หน่วยงานควรมีช่องทาง การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสาร
แบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom 
Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) 

หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของ   
การรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อ    
ผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่
ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
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หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตาม
ข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 

โดยกรมศุลกากร มีแนวทาง/ช่องทางการสื่อสารและรายงาน ดังนี้ 

ล าดับ แนวทาง/ช่องทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีนาคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ  
คณะกรรมการฯ 

2 เผยแพร่แผนการบริหารจัดการความเสีย่งลง 
เว็บไซต์ของกรมศุลกากร 

มีนาคม 2565 ฝ่ายเลขานุการ  
คณะกรรมการฯ 

3 ติดตาม ทบทวนและรายงานผลเปน็รายไตรมาส เมษายน – กันยายน 2565 ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
/คณะท างานฯ 

4 รายงานผลการด าเนินการรายไตรมาสเพื่อเสนอ 
ผู้บริหารระดับสูง 

เมษายน – กันยายน 2565 ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

5 สรุปรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
และพิจารณาแนวทางในการด าเนินการในปีถัดไป 

ภายในต้นปีงบประมาณถัดไป ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

 

ภายหลังจากได้รับข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง              
ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอ
ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
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บทที่ 5 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

5.1 แผนงาน/โครงการที่ต้องจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร  
 

กรมศุลกากรได้ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยน าภารกิจหลัก            
ของกรมศุลกากรตามกฎกระทรวง ด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร ด้านป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดทางศุลกากร และด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร รวมถึงแผนงาน/โครงการ          
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 34 แผนงาน/โครงการ มาท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง พบว่า มีจ านวน 3 ภารกิจ และ 19 แผนงาน/โครงการที่ยังคงต้องด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยง เพ่ือรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลง หรือคงที่อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยจ าแนกภารกิจ แผนงาน/โครงการ ตามการจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่พิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงได้ ดังนี้   

       ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 

มีจ านวน 3 แผนงาน/โครงการมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับสูง โดยหน่วยงานต้องพิจารณา
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานเป็น รายไตรมาส เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ต่อไป ได้แก่ 

1. แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) ผ่าน ASEAN 
Single Window (กบช.) 

2. แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล (NSW e-Tracking)      
เพ่ือรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window (กบช.) 

3. โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่าย ส าหรับ e-Commerce (Simplified            
e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) (สทบ.)  

       พิจารณาผลกระทบที่สะสม 

มีจ านวน 2 แผนงาน/โครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ โดยหน่วยงานจึงควร
ค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่อาจสะสมท าให้ผลกระทบรวมเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้จะยังคงมี
การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานเป็นรายไตรมาสอยู่ เพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ลดลงหรือคงอยู่     
ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ต่อไป ได้แก่ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอ่ียน) (ด่านศุลกากรอรัญประเทศ) 
2. การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร (กกม.) 
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        ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ 

มีจ านวน 3 ภารกิจ และ 4 แผนงาน/โครงการมีความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ โดย
หน่วยงานสามารถเชื่อมั่นได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มี
อยู่แล้วนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ภารกิจ/โครงการ บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด สามารถ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของโครงการ ทั้งนี้จะยังคงมี การติดตาม 
ตรวจสอบ และรายงานเป็นรายไตรมาสอยู่เพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ลดลงหรือคงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ต่อไป ได้แก่ 

1. ภารกิจด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร  
2. ภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร  
3. ภารกิจด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร  
4. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 (ด่านศุลกากรแม่สอด) 
5. โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) (กสอ.) 
6. โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: 

PNR) มาใช้ ในงานศุลกากร (สผภ.) 
7. โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพ่ือกระจายสินค้ารองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

(Multimodal Transportation) (สสภ.) 

       พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง 

มีจ านวน 10 แผนงาน/โครงการมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับยอมรับได้ โดยหน่วยงาน            
จะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ไม่มากเกินความจ าเป็น              
ต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงความส าเร็จของโครงการ ทั้งนี้จะยังคงมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานเป็นรายไตรมาสอยู่ เพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ลดลงหรือคงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ต่อไป ได้แก่ 

1. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร (ระยะท่ี 2) (กกม.) 
2. โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     

(ระยะท่ี 2) (กกม.) 
3. แผนงานพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์         

ของประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (กบช.) 
4. โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย (กบท.) 
5. โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพา        

แก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร ทั้งในและนอกสถานที่ (กพก.) 
6. โครงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

ประเทศ (กสป.) 
7. โครงการการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร (Fight Against 

Customs Fraud Operation) (กสป.) 
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8. โครงการการพัฒนาหน้าจอสืบค้นข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร (TICS CLICK) (กสอ.) 
9. โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) (สลข.) 
10. โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก (สลข.) 
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- โครงการศกึษาพิธกีาร 
  ศุลกากรแบบเรียบง่ายส าหรับ  
  e-Commerce (สทบ.) 

- แผนงานการปรับปรุงระบบติดตาม 
  สถานการณ์เชือ่มโยงขอ้มูล (NSW  
  e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบ 
  เอกสารที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
  ผ่าน ASEAN Single Window (กบช.) 

- แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง 
  สุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate) 
  ผ่าน ASEAN Single  Window (กบช.) 

- โครงการก่อสร้างอาคารจดุผ่านแดน 
  ถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) (ดอป.) 

- การด าเนินการรวบรวมขอ้กฎหมาย 
  และเรือ่งอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกฎหมาย 
  ศุลกากร (กกม.) 

- โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (ดมด.) 

- ภารกิจด้านปอ้งกันและปราบปรามการกระท า   
  ความผดิทางศุลกากร (ศปข.) 

- โครงการสมัมนา “สทิธิประโยชน์ Delivery” (กสอ.) 

- ภารกิจด้านบรหิารการจดัเกบ็ภาษศีุลกากร (ศปข.) 

- ภารกิจด้านการให้สทิธปิระโยชนท์างภาษศีุลกากร (กสอ.) 

- โครงการน าระบบฐานข้อมูลการเดนิทางของผู้โดยสารมาใช้ใน 
  งานศุลกากร (สผภ.) 
- โครงการศนูย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้ารองรับการขนส่ง 
  ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (สสภ.) 

- โครงการศกึษาการก าหนดสนิบนและเงนิรางวัลเพือ่ให้สอดคลอ้ง 
  กับยุทธศาสตร์ชาต ิ(ระยะที ่2) (กกม.) 

- โครงการเสรมิสร้างเครือ่งมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย (กบท.) 

- โครงการประสานความร่วมมอืด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  
  กับการศุลกากร (กสป.) 

- โครงการการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทาง 
  ศุลกากร (กสป.) 
- โครงการการพฒันาหน้าจอสืบค้นขอ้หารอืเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
  ทางอากร (กสอ.) 

- โครงการประเมินผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร 
  (ระยะที่ 2) (กกม.) 
- แผนงานพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล  
  ด้านการขนส่งและโลจิสตกิส์ของประเทศ ผ่านระบบ     
  National Single Window (NSW) (กบช.) 
- โครงการพนัธมติรศุลกากร (สลข.) 

- โครงการส่งเสรมิความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ 
  กรมศุลกากรเชิงรุก (สลข.) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ 

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

ก าหนดมาตรการจัดการความเสีย่ง ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู ่

พิจารณาผลกระทบที่สะสม พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง 

- โครงการการให้บรกิารตรวจวิเคราะห์สนิคา้ด้วยเครื่องมือ 
  วิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร  
  ทั้งในและนอกสถานที่ (กพก.) 
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ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (หน่วยงานพิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม) 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

5 

4 

3 

3 4 5 

ผลกระทบ 

- แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช  
  (e-Phyto Certificate) ผ่าน ASEAN Single  
  Window (กบช.) 

- แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานการณ์เช่ือมโยง 
  ข้อมูล (NSW e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบ 
  เอกสารที่เชื่อมโยงกับตา่งประเทศผ่าน ASEAN Single  
  Window (กบช.) 

- โครงการศึกษาพิธกีารศุลกากรแบบเรยีบง่าย        
  ส าหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce    
  Customs Procedure : SeCCP) (สทบ.) 
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       พิจารณาผลกระทบที่สะสม (หน่วยงานควรค านึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละเรื่องที่อาจสะสมท าให้ผลกระทบรวมเพิ่มสูงขึ้น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

3 

- โครงการก่อสรา้งอาคารจุดผ่านแดนถาวร  
  (บ้านหนองเอี่ยน) (ดอป.) 

ผลกระทบ 

2 

1 
- การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอื่นๆ  
  ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายศุลกากร (กกม.) 

4 5 
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        ให้ความเชื่อม่ันในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่ (หน่วยงานพิจารณาว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอ) 

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

1 2 

5 

4 

3 

ผลกระทบ 

- ภารกิจด้านบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร (ศปข.) 

- ภารกิจด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (กสอ.) 

- ภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร (ศปข.) 

- โครงการก่อสรา้งด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 (ดมด.) 

- โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) (กสอ.) 

- โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record:  
  PNR) มาใช้ในงานศุลกากร (สผภ.) 
- โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้ารองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
  (Multimodal Transportation) (สสภ.) 
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       พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง (หน่วยงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากเกินความจ าเป็น) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

ผลกระทบ 

1 

2 

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

- โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร (ระยะที่ 2) (กกม.) 

- โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
  (ระยะที่ 2) (กกม.) 

- แผนงานพัฒนาระบบศูนยก์ลางการเชือ่มโยงข้อมูล ดา้นการขนส่งและโลจิสตกิส์ของประเทศ  
  ผ่านระบบ National Single Window (NSW) (กบช.) 

- โครงการเสรมิสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินยั (กบท.) 

- โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะหส์ินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หนว่ยงาน 
  ภายในกรมศุลกากร ทั้งในและนอกสถานที่ (กพก.) 

- โครงการประสานความร่วมมอืด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศุลกากร   
  (กสป.) 

- โครงการการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร  
  (Fight Against Customs Fraud Operation) (กสป.) 

- โครงการการพัฒนาหนา้จอสืบค้นข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร  
  (TICS CLICK) (กสอ.) 

- โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) (สลข.) 

- โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก (สลข.) 

- โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะหส์ินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดพกพาแก ่
  หนว่ยงานภายในกรมศุลกากร ทั้งในและนอกสถานที่ (กพก.) 
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5.2 แผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ 

มีจ านวน 14 แผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการพิจารณาหรือทบทวนความเสี่ยง เพ่ือ
ตรวจสอบว่ามี/ไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ กรณมีีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหมห่น่วยงานต้องด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงและพิจารณาหามาตรการควบคุมความเสี่ยง และ/หรือจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามตารางที่ 1-4 โดยให้รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในไตรมาสถัดไป ได้แก่ 

 

หมายเหตุ มีจ ำนวน 1 แผนงำน/โครงกำร ทีไ่มม่ีควำมเสี่ยง เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของกรมศุลกำกร (ศทส.) 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
พิจารณา
ผลกระทบ 
ที่สะสม 

ให้ความเชื่อมั่น
ในมาตรการ

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

พิจารณาต้นทุน 
ของการจัดการ

ความเสี่ยง 
1. โครงกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำกำรปฏิบัติท่ีดีด้ำนศุลกำกรมำ 
    ประยุกต์ใช้ในกรมศุลกำกร (กยผ.) 

 
 
  

2. โครงกำรศุลกำกรคุณธรรม (กบท.)    

3. โครงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน (ครอ.)    
4. โครงกำร Customs Professional e-Learning Platform (ระยะท่ี  4) 
(กบท.) 

   

5. แผนงำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (กบท.)    
6. โครงกำรปลุกจิตส ำ นึกด้ำนจริยธรรมและธรรมำภิบำล  เพื่ อ           
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ (กบท.) 

   

7. โครงกำรจัดท ำควำมตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้ำภำยใต้  
โครงกำรผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำนเออีโอ (Mutual Recognition 
Arrangement: MRA of AEOs) (กมพ.) 

   

8. โครงกำรนวัตกรรมเรำท ำได้ ( Innovation We Can) (คณะท ำงำน
ด ำเนินกำรนวัตกรรม) 

   

9. โครงกำรระบบติดตำมทำงศุลกำกร (Tracking System) ภำยใต้
เทคโนโลยี e-Lock (ศปข.) 

  
 

10. โครงกำรเชื่อมโยงกำรน ำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วย
เครื่อง x-Ray/ CCTV มำใช้ในกำรตรวจปล่อย (ศปข.) 

  
 

11. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ Local Profile ส ำหรับส ำนักงำนศุลกำกร
และด่ำนศุลกำกร (ศปข.) 

 
  

12. โครงกำรพัฒนำระบบกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสำรกำรช ำระ
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประกอบกำร (สลข.) 

   

13. โครงกำรก่อสร้ำงส ำนักงำนศุลกำกรมำบตำพุด และอำคำรท่ีพัก
อำศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงประกอบ ต ำบลแม่น  ำคู้ อ ำเภอปลวกแดง    
จังหวัดระยอง 1 แห่ง (สมพ.) 

   

14. โครงกำรพัฒนำระบบประเมินรำคำศุลกำกรด้วย Digital Big Data 
(กมพ.) 
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5.3 รายละเอียดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.3.1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภารกิจ เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง         

ด้านการจัดเก็บภาษีศุลกากร ด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : การบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารและก ากับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร (ศปข.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านภารกิจกรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :   การจัดเก็บภาษีอากรต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด : จ ำนวนภำษีศุลกำกรที่สำมำรถจัดเก็บได้/ผลกำรจัดเก็บภำษีศุลกำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : -      ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. สภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับดูแลผลกำรจัดเก็บรำยได้ศุลกำกรเพ่ือก ำหนดนโยบำยและทิศทำง          
กำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนจัดเก็บ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. จ ำนวนภำษีศุลกำกรที่สำมำรถจัดเก็บได้/ผลกำรจัดเก็บภำษีศุลกำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. รำยงำนกำรประชุมของประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและก ำกับดูแลผลกำรจัดเก็บรำยได้ศุลกำกร 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงไดป้ำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)  
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แผนภาพ Heat Map 
             

                 

แผนภาพ MARCI Chart 
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านภารกิจกรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  จ านวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด : จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกร (ฉบับ)/ มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิ  
            ประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกร (ฉบับ) 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  -     ภำยนอก : E/ L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. สภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรลดลงเนื่องจำกกำรได้รับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ที่ดีกว่ำ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. ติดตำมข้อมูลจ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรและมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิ 
    ประโยชน์ทำงภำษีเพ่ือก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในปีต่อไป 
2. ประชำสัมพันธ์กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรผ่ำนโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery”  

          (Delivery for Tax Incentives) 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
2. มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรลดลง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. รำยงำนจ ำนวนใบขนสินค้ำและมูลค่ำกำรส่งออกท่ีให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรประจ ำเดือน รำยงำน 
    กำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery” (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรและมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ 
    ทำงภำษีศุลกำกรเพ่ิมขึ น เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้    
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)  
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ชื่อความเสี่ยง :   มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรลดลง 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  -     ภำยนอก : E/ L 

ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. สภำวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรลดลงเนื่องจำกกำรได้รับสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ที่ดีกว่ำ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. ติดตำมข้อมูลจ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรและมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิ   
   ประโยชน์ทำงภำษีเพ่ือก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในปีต่อไป   
2. ประชำสัมพันธ์กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีอำกรผ่ำนโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery” 
(Delivery for Tax Incentives) 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
2. มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรลดลง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. รำยงำนจ ำนวนใบขนสินค้ำและมูลค่ำกำรส่งออกท่ีให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรประจ ำเดือน รำยงำน  
   กำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery” (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. จ ำนวนใบขนสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีศุลกำกรและมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำที่ให้สิทธิประโยชน์ทำง 
   ภำษีศุลกำกรเพ่ิมขึ น เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านภารกิจกรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  จ านวนรายการการจับกุมผู้กระท าความผิดทางศุลกากรลดลง 
ตัวชี วัด :  
1. ตัวชี วัดเชิงปริมำณ: จ ำนวนรำยกำรกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร (รำย) 
2. ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ: สัดส่วนของกำรจับกุมยำเสพติด IPR, CITES เพ่ือปกป้องสังคมเป็นไปตำมแผน            
                            ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (ร้อยละ) 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O/T     ภำยนอก : P/E/S/T/E/L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
3. กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรจับกุมได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ 
4. รูปแบบกำรกระท ำควำมผิดที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและพัฒนำซับซ้อนมำกขึ น 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ก ำหนดและติดตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัดผลส ำเร็จเพ่ือประกอบกำรจัดท ำค ำร้องของบประมำณรำยจ่ำย      

และ ประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของผลผลิตที่ 1 กำรจัดเก็บภำษีศุลกำกร
กิจกรรมที่ 3 ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร  ซึ่งมีตัวชี วัดเชิงปริมำณ: จ ำนวน 
รำยจับกมุผู้กระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร (รำย) 

ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. จ ำนวนรำยงำนผลกำรจับกุมคดีลักลอบและคดีหลีกเลี่ยงภำพรวมน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของผลกำรจับกุม 3 ป ี
    ย้อนหลัง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. ติดตำมจำกปริมำณกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร จำกข้อมูลในระบบป้องกันและปรำบปรำม  
(149) และรำยงำนให้ กยผ.ทรำบเป็นรำยเดือน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. จ ำนวนรำยงำนผลกำรจับกุมคดีลักลอบและคดีหลีกเลี่ยงภำพรวมน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของผลกำรจับกุม 3 ปี 
    ย้อนหลัง 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ชื่อความเสี่ยง :  สัดส่วนของการจับกุมยาเสพติด IPR, CITES เพื่อปกป้องสังคม เป็นไปตามแผน                      
                        ต่ ากว่าร้อยละ 90 
ตัวชี วัด :  
1. ตัวชี วัดเชิงปริมำณ: จ ำนวนรำยของกำรจับกุมผู้กระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร (รำย) 
2. ตัวชี วัดเชิงคุณภำพ: สัดส่วนของกำรจับกุมยำเสพติด IPR, CITES เพ่ือปกป้องสังคม เป็นไปตำมแผน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 (ร้อยละ) 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O/T     ภำยนอก : P/E/S/T/E/L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
3. กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรจับกุมได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ 
4. รูปแบบกำรกระท ำควำมผิดที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและพัฒนำซับซ้อนมำกขึ น 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. ก ำหนดและติดตำมค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัดผลส ำเร็จเพื่อประกอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยและ  

ประมำณกำรรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของผลผลิตที่ 1 กำรจัดเก็บภำษีศุลกำกร  
กิจกรรมที่ 3 ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงศุลกำกร ซึ่งมตีัวชี วัดเชิงคุณภำพ: สัดส่วน 
ของกำรจับกุมยำเสพติด IPR CITES เพ่ือปกป้องสังคม 

ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. สัดส่วนของกำรจับกุมยำเสพติด IPR, CITES เทียบกับจ ำนวนรำยงำนผลกำรจับกุมทั งหมด มีสัดส่วนลดลง 

จำกเดิมต่ ำกว่ำร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของกรณีเดียวกัน 3 ปี ย้อนหลัง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. ติดตำมสัดส่วนของกำรจับกุมยำเสพติด IPR, CITES จำกระบบป้องกันและปรำบปรำม (149) และรำยงำน 

ให้ กยผ.ทรำบเป็นรำยเดือน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สัดส่วนของกำรจับกุมยำเสพติด IPR, CITES เพ่ือปกป้องสังคม เป็นไปตำมแผนอย่ำงน้อยร้อยละ 90 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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5.3.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า 

๑.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานศุลกากร 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช (e-Phyto Certificate)                
                                  ผ่าน ASEAN Single Window 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก และ             
                               โลจิสติกส์ (กบช.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตัวชี วัด : ทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนำมัยพืช (e-Phyto Certificate) ผ่ำน ASEAN Single    

Window เป็นผลส ำเร็จอย่ำงน้อยกับ 1 ประเทศ 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O/ L/ T      ภำยนอก : E/ T 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ ไม่สำมำรถทดสอบระบบตำมเงื่อนไขได้ 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถทดสอบระบบตำมเงื่อนไขได้ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ติดตำมกำรด ำเนินกำรระบบของหน่วยงำนภำยในประเทศและแก้ปัญหำร่วมกัน (ถ้ำมี) 
2. ประสำนและให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคกับหน่วยงำนต่ำงประเทศให้ด ำเนินกำรและทดสอบระบบได้
ตำมก ำหนด 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ ไม่สำมำรถทดสอบระบบได้ตำมเงื่อนไข 
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถทดสอบระบบได้ตำมเงื่อนไข 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั งในประเทศและต่ำงประเทศแจ้งควำมพร้อมของระบบผ่ำนหนังสือ/อีเมล์ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate ได้ส ำเร็จ พร้อมใช้งำนจริง 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (4) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (3) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2) 
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : แผนงานการปรับปรุงระบบติดตามสถานะการเชื่อมโยงข้อมูล  
                                  (NSW e-Tracking) เพื่อรองรับการตรวจสอบเอกสารที่เชื่อมโยงกับ 
                                  ต่างประเทศผ่าน ASEAN Single Window 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก  
                              และโลจิสติกส์ (กบช.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  ระบบ NSW e-Tracking ไม่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์เชื่อมโยงเอกสารกับ  
                        ต่างประเทศได้ 
ตัวชี วัด : ระบบติดตำมสถำนะกำรเชื่อมโยงข้อมูล (NSW e-Tracking) รองรับกำรตรวจสอบเอกสำรที่เชื่อมโยง 

  กับต่ำงประเทศผ่ำน ASEAN Single Window 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O/ L/ T      ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ผู้พัฒนำ NSW e-Tracking มีกำรปรับปรุงระบบล่ำช้ำกว่ำแผน 
2. พบข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินกำรระบบ ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำปรับปรุงเพ่ิมเติม 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ประสำนให้ผู้พัฒนำระบบรำยงำนผลกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีกำรทดสอบระบบอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรแก้ไขข้อผิดพลำด (ถ้ำมี) ด ำเนินกำรได้โดยเร็ว 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ผู้พัฒนำ NSW e-Tracking มีกำรปรับปรุงระบบล่ำช้ำกว่ำแผน 
2. พบข้อผิดพลำดจำกกำรด ำเนินกำรระบบ ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำปรับปรุงเพ่ิมเติม 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรระบบผ่ำนหนังสือ อีเมล์ หรือช่องทำงอ่ืนๆ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถติดตำมสถำนะกำรเชื่อมโยงเอกสำรกับต่ำงประเทศผ่ำน ASEAN Single Window  

บนระบบ NSW e-Tracking ได้ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (3) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่าย ส าหรับ e-Commerce  
                                  (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ซือ่ความเสี่ยง :  การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :   O    ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. โครงกำรมีควำมซ  ำซ้อนกับโครงกำร Customs to Home (C2H) ของส ำนักงำนศุลกำกรกรุงเทพ  
   ส่วนบริกำรศุลกำกรไปรษณีย์ ในส่วนของกำรบริกำร Duty Calculator ซึ่งมีกำรลงทุนและพัฒนำระบบ  
   โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงกรมศุลกำกร ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด  
   ในระดับท่ีใหญ่กว่ำโครงกำร SeCCP และอำจเป็นผลให้ต้องยกเลิกโครงกำร SeCCP 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. เสนอผู้บริหำรให้ยกเลิกโครงกำรเนื่องจำกซ  ำซ้อนกับโครงกำรที่มีกำรลงทุนร่วมระหว่ำงกรมศุลกำกรและ 
   หน่วยงำนอื่นแล้ว 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. เนื อหำของโครงกำร 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนประจ ำเดือนในระบบ e-project 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565  
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ยกเลิกโครงกำรเนื่องจำกซ  ำซ้อนกับโครงกำรที่มีกำรลงทุนร่วมระหว่ำงกรมศุลกำกรและหน่วยงำนอื่นแล้ว 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (4) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (4) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (4) 
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : แผนงานพัฒนาระบบศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการขนส่ง 
                                    และโลจิสติกส์ของประเทศ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้าส่งออก  
                              และโลจิสติกส์ (กบช.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  พัฒนาระบบได้ส าเร็จล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำระบบเป็นหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด    
   (มหำชน) ซึ่งมีฐำนะเป็นผู้ให้บริกำร National Single Window (NSW) หรือ NSW Operator ซึ่งอำจ 
   ไม่สำมำรถพัฒนำระบบให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กรมศุลกำกรก ำหนด 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดกำรประชุมและท ำหนังสือเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรพัฒนำระบบ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำเดือนตุลำคม 2565 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. มอบหมำบให้ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีฐำนะเป็นผู้ให้บริกำร National Single  
   Window (NSW) หรือ NSW Operator รำยกำรควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำรเป็นรำยเดือน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. พัฒนำระบบได้ส ำเร็จเป็นไปตำมแผนงำน 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้ารองรับการขนส่งต่อเนื่อง    
                                    หลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอเป็นผู้ด าเนินกิจการศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า/ 
                         ผู้ประกอบกิจการกระจายสินค้า 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O/L    ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (หรือ ทอท.) ซึ่งประสงค์เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกร

เพ่ือกระจำยสินค้ำ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนของ ทอท. ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรขอเป็นผู้ด ำเนิน
กิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกรเพ่ือกระจำยสินค้ำล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 

2. ผู้ประกอบกำรซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำ ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำม 
   ประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 เรื่อง กำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำง   
   อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับศูนย์บริกำรศุลกำกรเพ่ือกระจำยสินค้ำ ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน 
   สุวรรณภูม ิอนึ่ง ผู้ประกอบกำรซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำจ ำเป็นต้องรอ ทอท. ขอเป็น 
   ผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกร เพ่ือกระจำยสินค้ำและจัดสรรพื นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบกิจกำร 
   กระจำยสินค้ำ                                                                                                  
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. กรมศุลกำกรออกประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 ก ำหนดคุณสมบัติ                 

และสิ่งที่ผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกรเพ่ือกระจำยสินค้ำ จะต้องจัดให้มีแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั งแต่          
วันที่ 1 สิงหำคม 2564 

2. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญผู้ประกอบกำรซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบ
กิจกำรกระจำยสินค้ำเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
ตำมประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564  

ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
1. บริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (หรือ ทอท.) ซึ่งประสงค์เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำร

ศุลกำกร เพ่ือกระจำยสินค้ำ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนของ ทอท. ส่งผลให้กำรด ำเนินกำร 
   ขอเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกรเพ่ือกระจำยสินค้ำล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
2. ผู้ประกอบกำรซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำม

ประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 เรื่องกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับศูนย์บริกำรศุลกำกรเพ่ือกระจำยสินค้ำ ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ อนึ่ง ผู้ประกอบกำร ซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำจ ำเป็นต้องรอ ทอท.  
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   ขอเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรศูนย์บริกำรศุลกำกร เพ่ือกระจำยสินค้ำและจัดสรรพื นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจเป็น 
   ผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำ  
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน 
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเป็นรำยเดือน ผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแผนงำน/   
    โครงกำร (e-Project) และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส ในระบบติดตำมและ  
    ประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
2. แจ้งรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนฯ ให้ผู้ประกอบกำรซึ่งเข้ำร่วมประชุมรับทรำบ พร้อมเชิญผู้ประกอบกำร 
    เข้ำร่วมกลุ่มไลน์ (Group Line) เพ่ือประสำนงำน/แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. มีประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 รองรับกำรปฏิบัติพิธีกำรศุลกำกร  

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับศูนย์บริกำรศุลกำกรเพื่อกระจำยสินค้ำแล้ว 
2. ได้มีกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมประกำศกรมศุลกำกรที่ 115/2564  

ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2564 ให้แก่ผู้ประกอบกำร ซึ่งประสงค์เป็นผู้ประกอบกิจกำรกระจำยสินค้ำแล้ว 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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1.2 พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการการพัฒนาหน้าจอสืบค้นข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากร 
                                 (TICS CLICK) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การเข้าถึงเว็บไซต์จากการเข้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรมีการป้องกัน 
                        การเข้าถึง ท าให้ใช้งานบางโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ไม่ได้ 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 5 ระดับ ซ่ึงมีหน้ำจอส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูลข้อหำรือ 
            เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงอำกรบนระบบอินเทอร์เน็ต 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : T    ภำยนอก : T 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. กำรป้องกันกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของ ศทส. 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. เลือกใช้โปรแกรมที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกำกรอนุญำตให้เข้ำถึงได้ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนดของโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนดของโครงกำร 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ไม่มีควำมเสี่ยงในระดับที่ต้องมีมำตรกำรควบคุม 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส านักเลขานุการกรม (สลข.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ ไม่สะดวก 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุม        
    คณะท ำงำนฯ แบบ On-site ได ้
2. เจ้ำหน้ำที่ Account Officer มีกำรโยกย้ำยหรือเลื่อนต ำแหน่ง ท ำให้ไม่สะดวกต่อกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดกำรประชุมคณะท ำงำนพันธมิตรศุลกำกร (Customs Alliances Team) แบบออนไลน์ 
2. ปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั งคณะท ำงำนพันธมิตรศุลกำกร (Customs Alliances Team) และค ำสั่งคณะท ำงำน 
    ย่อยพันธมิตรศุลกำกร (Account Officer : AO) 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนงำนโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. จัดกำรประชุมคณะท ำงำนฯ แบบออนไลน์ 
2. ปรับปรุงคณะท ำงำนพันธมิตรศุลกำกร (Customs Alliances Team) และคณะท ำงำนย่อยพันธมิตร 
    ศุลกำกร (Account Officer : AO) ให้เป็นปัจจุบัน 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
 
ชื่อความเสี่ยง :  ด าเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านศุลกากรให้แก่ Account Officer  
                        ไม่สะดวก 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 

 



 
 

71 

 

สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถจัดอบรมเพ่ือสร้ำง 
   ทักษะควำมรู้ด้ำนศุลกำกรแก่ Account Officer 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนศุลกำกรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ Account Officer แบบออนไลน์ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนงำนโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถจัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนศุลกำกรให้แก่ Account Officer 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
 
ชื่อความเสี่ยง :  ประสานงานกับสมาคมสมาพันธ์หอการค้าล่าช้า 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำร Work From Home  
   ของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ไม่สะดวกต่อกำรประสำนงำน 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ประสำนงำนกับสมำคม สมำพันธ์ หอกำรค้ำ ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถประสำนงำนกับสมำคม สมำพันธ์ หอกำรค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
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ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   

 
ชื่อความเสี่ยง :  ด าเนินการประสานงานล่าช้า 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O     ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำร Work From Home  
   ของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ไม่สะดวกต่อกำรประสำนงำน 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ประสำนงำนแก้ไขปัญหำด้ำนศุลกำกรให้กับบริษัทสมำชิกโครงกำรฯ ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไปรษณีย์ 
   อิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำร Work From Home  
   ของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้ไม่สะดวกต่อกำรประสำนงำน 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนกำรโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ด ำเนินกำรประมำณงำนแก้ไขปัญหำด้ำนศุลกำกรให้แก่บริษัทสมำชิกโครงกำรฯ ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)  
 
ชื่อความเสี่ยง :  ด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำร Work From Home  
   ของเจ้ำหน้ำที่ ท ำให้กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ 
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วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้จัดท ำรำยงำนเสร็จตำมก ำหนด 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินแล้วเสร็จช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนงำนโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรต่อผู้บังคับบัญชำแล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)  
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน ์Delivery” (Delivery for Tax  Incentives) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การจัดสัมมนาไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานโครงการ 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O     ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ไม่สำมำรถจัดสัมมนำได้ หรือด ำเนินกำรจัดได้น้อยลง หรือล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 
   กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน หรือไม่ทันตำมก ำหนด 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ด ำเนินกำรปรับรูปแบบโครงกำรให้มีควำมยืดหยุ่น โดยสำมำรถปรับรูปแบบกำรสัมมนำให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
   ในแต่ละขณะได้ 
2. จัดประชุมเพ่ือวำงแผน กำรด ำเนินงำนร่วมกัน พร้อมทั งสรุปควำมต้องกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร และมี 
    กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดระยะเวลำของกิจกรรม ตำมท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery” (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565) 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถด ำเนินกำรจัดสัมมนำได้ตำมที่ระบุไว้ในแผนงำนและมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (5) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (4)   
 
ชื่อความเสี่ยง :  เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ซึ่งไม่เป็นไปตามประมาณการ 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : -     ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. มีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่คำดคิดเกิดขึ น เนื่องจำกควำมไม่แน่นอนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัส  
   โคโรนำ 2019 (COVID-19) เช่น ค่ำใช้จ่ำยกรณีมีกำรเลื่อนที่พักตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 
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วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดท ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรอบคอบและค ำนึงถึงควำมยืดหยุ่นต่อสถำนกำรณ์ เช่น ค ำนวณค่ำตั๋ว 
    เครื่องบินแบบสำมำรถเปลี่ยนวันเดินทำงได้ เพ่ือรองรับกรณีมีกำรเลื่อนกำรจัดสัมมนำ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสัมมนำ “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives)  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรและจัดท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำย 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถวำงแผนค่ำใช้จ่ำยและบริหำรจัดกำรได้ตำมงบประมำณที่ได้รับ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (5) ผลกระทบ (4) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (4)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการส่งเสริมความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมศุลกากรเชิงรุก 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส านักงานเลขานุการกรม (สลข.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การจัดกิจกรรมล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O     ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ปรับแผนกำรด ำเนินงำน 
2. จัดกิจกรรมตำมนโยบำยของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ศบค.) 
3. ประชุมออนไลน์ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดเวลำด ำเนินงำนแล้วเสร็จให้ช้ำกว่ำแผนทีก่ ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. โครงกำรส ำเร็จตำมระยะเวลำ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และเชื่อมโยงการค้าโลก 

๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) 
      ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรม 
ชื่อความเสี่ยง :  การติดตามบริหารสัญญาจ้าง และด าเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ    
                        ตามสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O      ภำยนอก : E/ S/ L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง : 
1. ขำดแคลนแรงงำนเนื่องจำกกำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2. เกิดผลกระทบกับผู้อยู่อำศัยบริเวณใกล้เคียงเขตก่อสร้ำง ส่งผลให้เกิดกำรร้องเรียน  
3. ผู้ควบคุมงำนละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  
4. ผู้ตรวจรับงำนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้ำง 
5. เบิกจ่ำยไม่ได้ตำมงวดงำนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
6. เจ้ำหน้ำที่ประวิงเวลาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. ผู้รับเหมำจัดหำแรงงำนภำยในจังหวัดทดแทน 
2. เร่งรัดติดตำมก่อสร้ำงและติดตำมมำตรกำรหรือนโยบำยที่ทำงรัฐบำลออกประกำศเพ่ือช่วยเหลือ 
   ผู้ประกอบกำร เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง                                                                                                                                                                                    
3. ลงพื นที่เพ่ือส ำรวจผลกระทบของผู้อำศัยบริเวณเขตก่อสร้ำง 
4. จัดประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกับผู้อำศัยบริเวณเขตกำรก่อสร้ำง                                                                                                            
5. ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องมีกำรควบคุมงำนจริง ก ำหนดแผนงำนกำรควบคุมให้ชัดเจน ทุกขั นตอนมีบันทึก 
    กำรลงเวลำกำรปฏิบัติงำน                                                             
6. ให้กรรมกำรและผู้ควบคุมงำนรำยงำนผลกำรตรวจรับงำนในแต่ละงวดงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
7. จัดท ำกระบวนกำรตรวจรับงำน 2 ขั น ขั นแรกโดยคณะกรรมกำรตรวจรับงำนปกติของหน่วยงำนขั นที่ 2               
    โดยคณะกรรมกำรตรวจรับงำนกลำง ซึ่งแต่งตั งจำกหน่วยงำนกลำง                                                     
8. เร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยให้เป็นตำมงวดงำนและระยะเวลำที่ก ำหนด  
9. ก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำย หลังจำกมีกำรตรวจรับงำน 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. ขำดแคลนแรงงำนเนื่องจำกกำรระบำดของ Covid-19                                                                                
2. เกิดผลกระทบกับผู้อยู่อำศัยบริเวณใกล้เคียงเขตก่อสร้ำง ส่งผลให้เกิดกำรร้องเรียน (กำรร้องเรียน)                                                                                                     
3. ผู้ควบคุมงำนละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่  
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4. ผู้ตรวจรับงำนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้ำง 
5. เบิกจ่ำยไม่ได้ตำมงวดงำนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
6. เจ้ำหน้ำที่ประวิงเวลาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. ผู้ควบคุมงำนแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน ผลกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำให้คณะกรรมกำรฯ/ 
    ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยสม่ ำเสมอ 
2. มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั นตอนเป็นเอกสำร/หลักฐำนซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบย้อนหลังได้   
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : 1 ตุลำคม 2564 – 28 กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมก ำหนดเวลำโดยมีกำรน ำมำตรกำรหรือนโยบำยของรัฐบำลมำปรับใช้เป็นแนวทำง 
2. สำมำรถหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกันได้ หรือผู้อยู่อำศัยพึงพอใจในแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
3. ผู้ควบคุมงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัดและมีกำรบันทึกกำรลงเวลำปฏิบัติงำนไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. คณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนกลำงเป็นผู้ตรวจรับงำนอีกชั นหนึ่ง และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจรับงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5. กำรเบิกจ่ำยเป็นตำมงวดงำนและระยะเวลำที่ก ำหนด 
6. กำรเบิกจ่ำยเป็นตามงวดงานและระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (4) ผลกระทบ (2) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (3) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (3)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ด่านศุลกากรแม่สอด (ดมด.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 
ตัวชี วัด :จ ำนวนด่ำนศุลกำกรท่ีก่อสร้ำงแล้วเสร็จร้อยละ 100 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : -      ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ผู้รับจ้ำงขำดควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรแรงงำน เครื่องมือ เครื่องจักร 
2. ผู้รับจ้ำงขำดสภำพคล่อง และหยุดกำรปฏิบัติงำน จึงท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                                
1. จัดให้มีกำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงำน และผู้รับจ้ำง เพ่ือเร่งรัด    
    กำรปฏิบัติงำน 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                            
1. ผลกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนกำรด ำเนินงำน 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                    
1. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 - ตุลำคม 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ตำมก ำหนดเวลำ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3)  ผลกระทบ (5) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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๒.๒ พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายศุลกากร (ระยะที่ 2) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองกฎหมาย (กกม.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การประเมินต้องสอดคล้องกับนโยบายกรมศุลกากร 
ตัวชี วัด : .พัฒนำกฎหมำยให้ทันสมัย 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  S/ O     ภำยนอก :  
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. กำรพิจำรณำอนุมัติหรือกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกรมศุลกำกร 
2. ขำดกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ติดตำมผลกำรอนุมัติหรือกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยกรมศุลกำกร 
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. กำรพิจำรณำอนุมัติหรือกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกรมศุลกำกร 
2. ขำดกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. สำมำรถรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยศุลกำกรได้ตำมแผนงำน 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1)  ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : การด าเนินการรวบรวมข้อกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองกฎหมาย (กกม.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การจัดการข้อมูลที่รวบรวมอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบที่หน่วยงานหลักก าหนด 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O     ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องรปูแบบ/วิธีกำรในกำรรวบรวมข้อมูล จำกผู้รับผิดชอบหลักตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ติดตำมประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็นระยะเพ่ือทรำบควำมคืบหน้ำของ             
   กำรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลกลำงดังกล่ำวเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ข้อมูลที่รวบรวมไม่เป็นไปตำมรูปแบบที่หน่วยงำนหลักก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ติดตำมประสำนงำนทำงอีเมล์และโทรศัพท์ พร้อมกับมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนบน 
   ระบบที่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. มีกำรจัดกำรข้อมูลที่รวบรวม ตำมรูปแบบ/วิธีกำร และสำมำรถน ำข้อมูลที่รวบรวมเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล  
    กลำงทำงกฎหมำยได้ตำมที่หน่วยงำนหลักก ำหนด 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (3) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   

 
ชื่อความเสี่ยง :  การน าขอ้มูลที่รวบรวมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศ  
                        อาจเกิดความล่าช้า 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O/ T     ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 

สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ระยะเวลำที่ฐำนข้อมูลกลำงฯ เสร็จสิ น อำจล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในแผนกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร 
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วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยในกรมศุลกำกรที่เกี่ยวข้อง ตำมเวลำที่ก ำหนด(รำยไตรมำส) เพ่ือ 
   ใหก้รมศุลกำกรมีฐำนข้อมูลเบื องต้นส ำหรับน ำข้อมูลเข้ำสู่ฐำนข้อมูลกลำงทำงกฎหมำยของประเทศต่อไป 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ข้อมูลที่รวบรวมไม่เป็นไปตำมรูปแบบที่หน่วยงำนหลักก ำหนด 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ติดตำมประสำนงำนทำงอีเมล์และโทรศัพท์ พร้อมกับมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนบน 
   ระบบที่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. มีกำรจัดกำรข้อมูลที่รวบรวม ตำมรูปแบบ/วิธีกำร และสำมำรถน ำข้อมูลที่รวบรวมเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล   
   กลำงทำงกฎหมำยได้ตำมที่หน่วยงำนหลักก ำหนด 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (3) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
๓.๒ พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการการน าระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger  
                                  Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  สายการบินไม่พร้อมส่งข้อมูล PNR 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O     ภำยนอก : S 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินงำนของสำยกำรบินหยุดชะงัก 
2. แต่ละสำยกำรบินต้องส่งเรื่องไปให้ส ำนักงำนใหญ่ทรำบ ซึ่งสำยกำรบินต่ำงชำติจะมีส ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ 
    ในประเทศของตนเองในแต่ละประเทศ และต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บริหำรก่อนจึงจะด ำเนินกำรส่งข้อมูล PNR ได้ 
3. ในบำงกรณี จะมีค่ำใช้จ่ำยที่สำยกำรบินต้องรับผิดชอบ จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรจัดสรรงบประมำณ 

          ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดประชุม หำรือกับกลุ่มบริษัท So-Sky Consortium (ผู้ใหบ้ริกำรระบบที่ว่ำจ้ำงโดย ทอท.) หรือ หน่วยงำนที ่
   เกี่ยวข้อง เพ่ือหำแนวทำงเพ่ิมจ ำนวนสำยกำรบนิที่สำมำรถส่งข้อมูล PNR ให้มีจ ำนวนมำกยิ่งขึ น 
2. เร่งรัดสำยกำรบินที่มีควำมพร้อมในกำรส่งข้อมูล PNR ให้รีบด ำเนินกำรส่งข้อมูล รวมถึงรวบรวมปัญหำ 
   และอุปสรรคต่ำงๆ ของสำยกำรบินที่ไม่สำมำรถส่งข้อมูล PNR ได้ 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. จ ำนวนสำยกำรบินที่สำมำรถส่งข้อมูล PNR 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนกำรประชุมหำรือกับ กลุ่มบริษัท So-Sky Consortium 
2. ได้รับข้อมูลจำกกลุ่มบริษัท So-Sky Consortium ว่ำมีสำยกำรบินส่งข้อมูลในระบบ PNR เพ่ิมขึ น 
3. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. เพ่ิมจ ำนวนสำยกำรบินที่สำมำรถส่งข้อมูล PNR ร้อยละ 5 จำกปีงบประมำณ 2564 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (3) ผลกระทบ (3) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2) 
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๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการประสานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท าได้น้อยกว่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/แผนงำน 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O       ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. หน่วยงำน/บุคคลที่เก่ียวข้องไม่มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. มีกำรก ำกับดูแลโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. จ ำนวนครั งที่มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรน้อยกว่ำ 36 ครั ง ตลอดปีงบประมำณ 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม เนื่องจำก ณ ปัจจุบันมีผลกำรด ำเนินกำรเกินเป้ำหมำยแล้ว 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรตลอดปีงบประมำณได้ตั งแต่ 36 ครั ง หรือมำกกว่ำ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1)  ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร  
                                  (Fight Against Customs Fraud Operation) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การปราบปรามการกระท าความผิดในสินค้ากลุ่มเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/แผนงำน 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O       ภำยนอก : E 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 เจ้ำหน้ำที่จึงต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังมำกกว่ำปกติจนอำจส่งผล 
    ให้กำรปฏิบัติกำรตรวจค้น/จับกุมล่ำช้ำ หรือไม่เป็นไปตำมแผน 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. มีกำรก ำกับดูแลโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจค้น/จับกุมสินค้ำกลุ่มเสี่ยงตำมแผนปฏิบัติกำรทุกเดือน 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. กำรสืบสวนหำข่ำว/จับกุม สินค้ำกลุ่มเสี่ยงท ำได้น้อยกว่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. ไม่จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพ่ิมเติม เนื่องจำก ณ ปัจจุบันมีผลกำรด ำเนินกำรเกินเป้ำหมำยแล้ว  
   คงเหลือเพียงขั นตอนกำรรวบรวมสถิติ และจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือรำยงำนให้แก่ผู้บริหำรทรำบ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

      1. ท ำกำรตรวจค้น/จับกุมสินค้ำกลุ่มเสี่ยงได้ตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร หรือมำกกว่ำ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1)  ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔.๒ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากรและถิ่นก าเนิด 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
                                  ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากร ทั้งในและนอกสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน :  O     ภำยนอก : - 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมช ำนำญในกำรใช้งำนเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่จัดซื อมำใหม่ 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. จัดอบรมให้ควำมรู้กำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์ชนิดพกพำอย่ำงถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมช ำนำญในกำรใช้งำนเครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่จัดซื อมำใหม่ 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนกำรประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรฯ 
2. รำยงำนแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 – ตุลำคม 2565  
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

      1. โครงกำรฯสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (2) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร  
5.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการทางวินัย 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  ด าเนินการจัดท าล่าช้า 
ตัวชี วัด : มีฐำนข้อมูลให้คณะกรรมกำร หรือผู้ที่เก่ียวข้องสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ 
           ควำมรับผิดทำงละเมิด 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O/ T      ภำยนอก : L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. ข้อมูลที่จะต้องจัดท ำให้เป็นระบบ มีจ ำนวนมำก 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรจัดท ำ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. ก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรจัดท ำ 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำรปีงบประมำณละ 1 ครั ง 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : กันยำยน 2564 – ตุลำคม 2565  
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

 1. มีฐำนข้อมูลให้คณะกรรมกำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้นข้อมูลต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและควำมรับ    
    ผิดทำงละเมิด ครบถ้วนและอยู่ในแหล่งเดียวกัน 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้มำก 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (1) ผลกระทบ (1) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (1) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (1)   
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ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : โครงการศึกษาการก าหนดสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับ  
                                  ยุทธศาสตร์ชาติ (ระยะที่ 2) 
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : กองกฎหมาย (กกม.) 
ความเสี่ยงด้าน : ด้านยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 
ชื่อความเสี่ยง :  การเบิกจ่ายเงินสินบนและรางวัลตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
ตัวชี วัด : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลกระทบ/ประเภทควำมเสี่ยง ภำยใน : O/ L      ภำยนอก  : L 
ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
สำเหตุ/ตัวผลักดันควำมเสี่ยง :  
1. กำรเบิกจ่ำยเงินสินบนและรำงวัลมีเอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำหลำยอย่ำง จึงต้องด ำเนินกำรด้วย  
   ควำมละเอียด รอบคอบ เพ่ือให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสินบนและรำงวัล แต่  
   เจ้ำหน้ำที่มีกำรโยกย้ำยบ่อย ท ำให้ขำดประสบกำรณ์และขำดองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
วิธีจัดกำรควำมเสี่ยง                                                                                                                               
1. ใช้ระบบกำรสอนงำนแบบ Coaching 
2. จัดท ำคู่มือประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินสินบนรำงวัลเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
ตัวชี วัดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ                                                                                                                           
1. กำรเบิกจ่ำยเงินสินบนและรำงวัลมีเอกสำรเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำหลำยอย่ำง จึงต้องด ำเนินกำรด้วย 
   ควำมละเอียด รอบคอบ เพื่อให้ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสินบนและรำงวัล แต่  
   เจ้ำหน้ำที่มีกำรโยกย้ำยบ่อย ท ำให้ขำดประสบกำรณ์และขำดองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
วิธีกำรติดตำมและกำรรำยงำน                                                                                                                   
1. จัดท ำรำยงำนเป็นรำยเดือน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน/ก ำหนดเสร็จ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
เป้ำหมำยผลส ำเร็จของมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
1. กำรเบิกจ่ำยเงินสินบนและรำงวัลเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้องตำมระเบียบ 
ระดับนโยบำยควำมเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับควำมเสี่ยงได้ปำนกลำง 
ระดับควำมเสี่ยง :  
โอกำส (2) ผลกระทบ (2) ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยง (2) ลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง (2)   
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5.3.3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ตามแนวทาง ป.ป.ท.                  
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
๑) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.๑ โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

๔ โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

๓ โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

๒ โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

๑ โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 

๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

๑ แทบจะไม่มี 
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๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกิด 

(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๓ ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 

๒ ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

๑ ต่่า ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง 

 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 

สีเขียว ๑ – ๓     ความเสี่ยงระดับต่่า 

สีเหลือง ๔ – ๙     ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม ๑๐ – ๑๖     ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง ๑๗ – ๒๕     ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
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๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Rise 

Score 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้น าเข้า/ส่งออก)      
- เป็นการให้บริการลงทะเบียนเป็น    
ผู้น าเข้า/ส่งออก  
- ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 
 
1. การตรวจสอบเอกสาร : เจ้าหน้าที่  
ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของ
แบบค าขอ หลักฐานประกอบแบบ    
ค าขอและหลักฐานแสดงตน (8 นาที) 
 
 
 
 
2. การพิจารณา : การอนุญาตให้
ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับ
การลงทะเบียน (7 นาที) 
 
 
 
3. การพิจารณา : เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มา
ติดต่อกรมศุลกากร (15 นาที)  

 

 
 
 
 
 
1) เกิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐานในการยื่นแบบค าขอ หรือ
ส าแดงข้อมูลเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่
ขาดความช านาญในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักฐานประกอบ 
และหลักฐานแสดงตนตามแบบ   
ค าขอและระเบียบปฏิบัติ  
 
2) เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพ่ือเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ
โดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้
ลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติ
และระยะเวลาที่ก าหนด 
 
3) การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือจูงใจให้กระท า หรือไม่กระท า
การอันมิชอบด้วยหน้าที่ อาทิเช่น
การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบฯ      
โดยที่ ไม่ มี แบบค าขอที่ ได้ รั บ       
การอนุญาตแล้ว 
 

 

 
 

     
 
 

1 
 
 
 
 
 

       
 

1 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

4/     
ปานกลาง 

 
 
 

 
 
 

5/     
ปานกลาง 

 
    
 

 
5/ 

ปานกลาง 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact 
Rise 

Score 

 ระยะเวลาด าเนินการต่อผู้มาติดต่อ        
1 ราย รวม 30 นาท ีโดยวิธีการยื่นด้วย
ตนเอง/มอบอ านาจให้ตัวแทนมาติดต่อ
ยื่น ณ ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและส่งออก 
ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ กรมศุลกากร 

- จ านวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/
ส่งออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 
30 ก.ย. 2564 จ านวน 33,315 ราย 
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๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนการ / โครงการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้น าเข้า/ส่งออก) 
หน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน / 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

     

1 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การตรวจสอบเอกสาร : 
ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง
ของแบบค าขอ หลักฐานประกอบ
แบบค าขอ และหลักฐานแสดงตน 
(8 นาที) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานใน
การยื่นแบบค าขอ หรือส าแดงข้อมูล
เท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความช านาญ
ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักฐานประกอบ และหลักฐานแสดง
ตนตามแบบค าขอและระเบียบปฏิบัติ  

แนวทาง 

    แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมศุลกากรเกิดจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud 
ของ Dr. Ronald R.Cressey (1940)  ที่กล่าวถึง สาเหตุจูงใจ
ของพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดการทุจริตว่าเกิดจาก 

3.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure) เช่น ความสะดวก
รวดเร็วจากการลงทะเบียน สามารถน าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ เป็นต้น 

3.2 มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) เช่น เมื่อมีโอกาส
ระหว่างที่ผู้มาติดต่อรอคิวเพ่ือลงทะเบียน ผู้แอบอ้างว่ามีช่องทาง
ติดต่อพิเศษกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการเจรจา    
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อได้ เป็นต้น 

3.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่สนับสนุนการกระท า (Rationalization) 
เช่น ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อ ความจ าเป็นส่วนตัวที่
ต้องการผลประโยชน์  ติดต่อผ่ านผู้ แอบอ้างไม่ ได้น าเสนอ
ผลประโยชน์โดยตรง เป็นต้น 

รูปแบบ 

    รูปแบบของมาตรการที่จะใช้ในการลดความเสี่ยงจากการที่
จะเกิดพฤติกรรมการทุจริตจะเป็นก าหนดรูปแบบมาตรการ        
เพ่ือลดโอกาส ลดแรงจูงใจ หรือ ลดเหตุผลที่จะสนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมการทุจริต โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพิจารณา : 
การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่
ออกใบตอบรับการลงทะเบียน  
(7 นาที) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่
พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนตาม
ระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนด 
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กระบวนการ / โครงการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้น าเข้า/ส่งออก) 
หน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน / 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพิจารณา : 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่
ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (15 นาที) 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือจูง
ใจให้กระท า หรือไม่กระท าการ     
อันมิ ช อบด้ ว ยหน้ าที่  อ าทิ เ ช่ น           
ก า รบั นทึ กข้ อมู ล เ ข้ า สู่ ร ะบบฯ      
โ ด ย ที่ ไ ม่ มี แ บ บ ค า ข อ ที่ ไ ด้ รั บ         
การอนุญาตแล้ว 

ระยะเวลาด าเนินการ ต่อผู้มาติดต่อ 
1 ราย รวม 30 นาท ี

โดยวิธีการยื่นด้วยตนเอง/มอบ
อ านาจ ให้ ตั ว แทนมาติ ดต่ อยื่ น        
ณ ฝ่ายทะเบียนผู้น าเข้าและส่งออก 
ส่ ว น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ สิ ท ธิ พิ เ ศ ษ        
กรมศุลกากร 

ทั้งกระบวนการ มีความเสี่ยงปานกลาง  

 

 

วิธีการด าเนินการ  

     กรมศุลกากรมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานโดย
การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ลดต้นทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 
ตลอดจนลดการติดต่อของประชาชนผู้ใช้บริการ ที่จะต้องมาติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับค าขอของกรมศุลกากร โดยการพัฒนา
ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs trader portal 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก
ที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะ
ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง
ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com และ
สามารถยืนยันตัวตนได้บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเมื่อด าเนินการ
ครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ    
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตาม 
ขั้นตอนที่ 1  : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของแบบค าขอ 
หลักฐานประกอบแบบค าขอ และหลักฐานแสดงตน และ ไม่ต้อง
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ 2 :     
การอนุญาตให้ ล งทะ เบี ยน/  เจ้ าหน้ าที่ ออกใบตอบรับ             
การลงทะเบียน อีกท้ังยังเป็นการตัดลดขั้นตอนการพิจารณาจาก
เจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่
ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ  ระบบดังกล่าว สามารถท าให้
ผู้รับบริการด าเนินการได้ด้วยตนเองจากทุกๆ ที่ ตลอด 24 ชม. 
โดยไม่ต้องมาติดต่อ ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของ      
กรมศุลกากร ตามเวลาราชการ 
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กระบวนการ / โครงการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้น าเข้า/ส่งออก) 
หน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน / 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  

การน ามาตรการไปสู่การบังคับใช้ 

      พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
เพ่ือลดขั้นตอนลดระยะเวลาการด าเนินงาน ลดการติดต่อระหว่าง
ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ โดยผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนผู้น าเข้า/
ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่าน
ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs trader portal       
ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามประกาศกรมศุ ล ก าก ร  ที่  94 /2564                        
เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือด าเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากร และส าหรับในอนาคตทางกรมศุลกากร 
ได้มีแผนพัฒนาระบบ Customs trader portal เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมผู้ใช้บริการมากข้ึนในส่วนของ 
นิติบุคคล ทั้งเรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก และ 
ก า ร ต ่อ อ า ย ุต ัว แ ท น อ อ ก ข อ ง  ซึ่ ง เป็นไปตามประกาศ 
กรมศุลกากร ที่ 188/2564 ประกอบกับประกาศกรมศุลกากร
ที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ 

 ระยะเวลา 

       เริ่มให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก (รายใหม่) 
และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้น าเข้า/ส่งออก (รายใหม่) 
กรณบีุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฏาคม 2564 
ถึงปัจจุบัน 
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๔) แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
๔.๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี๑) 

 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 

1. ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้น าเข้า/ส่งออก) 
รวมระยะเวลาด่าเนินการตามคู่มือประชาชน 30 นาที 

ที ่
ข้ันตอนท่ีมีความเส่ียงและ 

รายละเอียดประเด็นความเส่ียงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุญาตลงทะเบียนผู้ปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็ กทรอนิกส์    
(ผู้น าเข้า/ส่งออก) เป็นการให้บริการ
ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การตรวจสอบเอกสาร : 
ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของ
แบบค าขอ หลักฐานประกอบแบบค าขอ 
และหลักฐานแสดงตน (8 นาที) 
2. การพิจารณา : 
การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่
ออกใบตอบรับการลงทะเบียน (7 นาที) 
3. การพิจารณา : 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อ (15 นาที) 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานโดยน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือลดต้นทุน ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตลอดจนลดการติดต่อ
ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียน ผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader 
Portal มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการ
ลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออกที่ เป็นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะ
ลงทะเบียนเป็นผู้ น า เข้ า/ส่ งออก สามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.customstraderportal.com  และ
สามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่ง
เมื่อด าเนินการครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาต
การลงทะเบียนโดยอัตโนมัติตามประกาศกรม
ศุลกากร ที่  94/2564 เรื่อง การลงทะเบียน       
ผู้ ปฏิบัติ พิธีการศุลกากรหรือด าเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากร โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที ่ต าม  
ขั้นตอนที่ 1  : ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้อง  
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ที ่ ข้ันตอนท่ีมีความเส่ียงและ 
รายละเอียดประเด็นความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความเสี่ยง 
การทุจริต 

รายละเอียดมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : 
1. เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ในการยื่นแบบค าขอ หรือส าแดงข้อมูล
เท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความช านาญใน
การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
ประกอบ และหลักฐานแสดงตนตาม
แบบค าขอและระเบียบปฏิบัติ 

2. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่
พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนตาม
ระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การเรียกรับ/การให้ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือจูงใจ
ให้กระท า หรือไม่กระท าการ อันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ อาทิเช่น การบันทึกข้อมูลเข้า
สู่ระบบฯ โดยที่ไม่มีแบบค าขอที่ได้รับ
การอนุญาตแล้ว 

 

 

ของแบบค าขอ หลักฐานประกอบแบบค าขอและ
หลักฐานแสดงตน และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอนที่  2 :      
การอนุญาตให้ลงทะเบียน/ เจ้าหน้าที่ออกใบ
ตอบรับการลงทะเบียน อีกทั้งยังเป็นการตัดลด
ขั้นตอนการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตาม ขั้นตอน
ที่ 3 : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบ
ทะเบียนผู้มาติดต่อ   

(เปิดให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/ส่งออก 
และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้น าเข้า/
ส่ งออก กรณีผู้ น า เข้ า/ส่ งออกที่ เป็นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยสัญชาติไทย (รายใหม่) ตั้งแต่ 
วันที่  1 กรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน) และ
ส าหรั บ ในอนาคตทางกรมศุ ลกากร  ได้ มี
แ ผน พัฒนาระบบ  Customs Trader Portal 
เ พ่ิมเติม เ พ่ือเ พ่ิมช่องทางการให้บริ การที่
ครอบคลุมผู้ ใช้ บริ การมากขึ้ น ในส่ วนของ 
นิติบุคคล ทั้งเรื่องการลงทะเบียนเป็นผู้น าเข้า/
ส่งออก และการต่ออายุตัวแทนออกของ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 
เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือ
ด าเนินการในกระบวนการทางศุลกากร และ
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 188/2564 ประกอบ
กั บป ร ะกาศ ก รม ศุ ล ก า ก ร ที่  61/2561          
เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ
หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวแทนออกของ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ตัวอย่างรายชื่อความเสี่ยง (Risk Inventory) 

1. การระบุความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 กรมศุลกากร 
   (แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออ านวย 
                    ความสะดวกทางการค้า 

รหัสความเสี่ยง 1 

ชื่อความเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนแผนงานบ่อยครั้งและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ  Business Process และ
โครงสร้างข้อมูลส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปแบบ B2G ผ่านระบบ NSW ที่ล่าช้า 

สาเหตุความเสี่ยง - ขาดการประสานการด าเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมักมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต    
ความต้องการของผู้ใช้ 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด) 

รหัสความเสี่ยง 2 
ชื่อความเสี่ยง พัฒนา/ปรับปรุงระบบ NSW ให้พร้อมกับการเชื่อมโยงข้อมูล ได้ส าเร็จล่าช้ากว่าแผนงาน 

รวมถึงพบข้อผิดพลาดจากการทดสอบ 
สาเหตุความเสี่ยง - ไม่มีการตรวจสอบการพัฒนา/ปรับปรุงระบบฯ อย่างต่อเนื่อง และบุคลากรไม่เพียงพอ

ในการประสานการเตรียมการระบบฯ 
- หน่วยงานราชการขอเข้าร่วมโครงการภายหลังจากการออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว 
- มีความเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน ท าให้การด าเนินการมีหลายขั้นตอนมากขึ้น 

ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด) 

รหัสความเสี่ยง 3 
ชื่อความเสี่ยง มีธนาคารหรือตัวแทนรับช าระเข้าร่วมโครงการ Bill Payment เพ่ิมเติม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
สาเหตุความเสี่ยง - ธนาคารบางแห่งต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากส านักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่      

ในต่างประเทศ 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด) 
รหัสความเสี่ยง 4 
ชื่อความเสี่ยง การจัดประชุมและจัดอบรมไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ Bill Payment 
สาเหตุความเสี่ยง - ไม่สามารถจัดการประชุมหรือการอบรมผู้ใช้งานได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถเข้าท างาน ณ สถานที่ท างานได้/ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน) 

 

 

   



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้า  
                    ชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 

รหัสความเสี่ยง 5 
ชื่อความเสี่ยง มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิควรในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุความเสี่ยง - ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจท าให้เกิดการทุจริต 

- การจัดซื้อจัดจ้างมีผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทหรือบุคคลอื่น 
ผลกระทบต่อ - ด้านการทุจริต (เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต) 

- ด้านการปฏิบัติงาน (อาจท าให้โครงการไม่ส าเร็จตามแผนกรมศุลกากร) 
- ด้านการเงิน (งบประมาณท่ีตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ) 
- ด้านภาพลักษณ์องค์กร (เกิดการร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใส) 

รหัสความเสี่ยง 6 
ชื่อความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
สาเหตุความเสี่ยง - การปรับแก้สัญญาล่าช้าท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามก าหนดเวลา 

- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่ละผลิตภัณฑ์ใช้เทคโนโลยี งบประมาณ
ที่แตกต่างกัน 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ 
จัดจ้าง และแผนที่วางไว้) 
- ด้านการเงิน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามก าหนด) 

รหัสความเสี่ยง 7 
ชื่อความเสี่ยง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 

- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการก าหนดราคากลาง และคุณลักษณะเฉพาะตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
รหัสความเสี่ยง 8 
ชื่อความเสี่ยง การด าเนินการก่อสร้างล่าช้า 
สาเหตุความเสี่ยง - ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- เกิดผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเขตก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการร้องเรียน 
(การร้องเรียน) 
- ขาดแคลนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง (ตัวเมืองเชียงราย) ต้องสั่งวัสดุมาจากกรุงเทพฯ    
ต้องรอการขนส่งทางรถยนต์ 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (ไม่สามารถเข้าท างาน ณ สถานที่ท างานได้ และการด าเนินงาน
ล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด) 

 

 

 

 



รหัสความเสี่ยง 9 
ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
สาเหตุความเสี่ยง - ผู้ควบคุมงานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

- การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
- ผู้ตรวจรับงานมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
- ด้านการทุจริต (ละเลยการปฏิบัติงาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) 

รหัสความเสี่ยง 10 
ชื่อความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่าช้า 
สาเหตุความเสี่ยง - เบิกจ่ายไม่ได้ตามงวดงานและระยะเวลาที่ก าหนด 

- เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
ผลกระทบต่อ - ด้านงบประมาณ (การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่วางไว้) 

- ด้านภาพลักษณ์องค์กร (เกิดการร้องเรียนการท างานของเจ้าหน้าที่) 
- ด้านการทุจริต (เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ) 

รหัสความเสี่ยง 11 
ชื่อความเสี่ยง การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส ยังไม่ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 
สาเหตุความเสี่ยง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการติดตามและประสานงานในการส่งข้อมูลเพ่ือปรับปรุง

ฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วน เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานผิดพลาด ไม่ทันตามก าหนด) 

- ด้านกฎระเบียบและพิธีการ (การท างานขาดความชัดเจน/ไม่เป็นปัจจุบัน/ขาด
กฎระเบียบรองรับ) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

รหัสความเสี่ยง 12 
ชื่อความเสี่ยง การติดตามผลการใช้งานระบบ e-Lock จากสถานี e-Lock เป็นรายเดือน ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด 
สาเหตุความเสี่ยง - อุปกรณ์ e-Lock ช ารุด 

- อุปกรณ์ e-Lock ไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน 
- การใช้งาน e-Lock เป็นการเพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจ
ปล่อยสินค้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการใส่ข้อมูล e-Lock เป็นคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง 
- สถานที่ตั้งสถานีไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
- ด่านศุลกากรใช้ดุลยพินิจ บริหารความเสี่ยงในการใช้ e-Lock 
- ส านักงาน/ด่านศุลกากรใช้อุปกรณ์อ่ืนในการควบคุมทางศุลกากรแทน e-Lock  

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
- ด้านงบประมาณ (เกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ) 

 
 



รหัสความเสี่ยง 13 
ชื่อความเสี่ยง การจัดการประชุม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการลงพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการ           

ได้ด าเนินการได้ลดลง มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน 
สาเหตุความเสี่ยง - สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด) 
รหัสความเสี่ยง 14 
ชื่อความเสี่ยง ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้รับและสรุปผล ยังขาดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม   

ในประเดน็ที่ศึกษา 
สาเหตุความเสี่ยง - บุคลากรในหน่วยงานขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอในประเด็นที่ศึกษา 
ผลกระทบต่อ - ด้านแผนงาน/โครงการ (ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (บุคคลากรขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการท างาน) 

รหัสความเสี่ยง 15 
ชื่อความเสี่ยง ความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศุลกากร ประกอบด้วย 

กสป. สสภ. / ส านักข่าวกรองแห่งชาติ / สภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการประเมิน     
ความเสี่ยงผิดพลาดและตรวจไม่พบหีบห่อต้องสงสัยที่อาจกระทบกับความปลอดภัยใน  
การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

สาเหตุความเสี่ยง - ข้อมูลข่าวสารอาจไม่เพียงพอ การส่งข้อมูล Pre-Manifest ไม่ตรงตามความจริง          
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือการพัฒนาการอ าพรางซ่อนเร้นของผู้ไม่ประสงค์ดีในการส่ง
สินค้าท่ีกระทบกับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผิดพลาด ล่าช้า ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
- ด้านการป้องกันและปราบปราม (เกิดอาชญากรรมและการลักลอบกระท าความผิด) 

รหัสความเสี่ยง 16 
ชื่อความเสี่ยง ความเสี่ยงในการตรวจไม่พบหีบห่อที่กระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า         

ทางอากาศ 
สาเหตุความเสี่ยง - การประเมินความเสี่ยงผิดพลาด 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์    

ที่ก าหนดไว้) 
- ด้านการป้องกันและปราบปราม (เกิดอาชญากรรมและการลักลอบกระท าความผิด) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

รหัสความเสี่ยง 17 
ชื่อความเสี่ยง การทบทวนรายงานผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดเก็บรายได้ภายใต้

บริบททางศุลกากร มีการด าเนินการล่าช้า 
สาเหตุความเสี่ยง - มีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ยังไม่เข้าใจภาพรวมการท างานของกรมศุลกากร ขาดองค์ความรู้         

ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์    

ที่ก าหนดไว้) 
รหัสความเสี่ยง 18 
ชื่อความเสี่ยง การจัดท าฐานข้อมูลขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste :E-waste) ที่เป็นสินค้าต้องห้าม

ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017 มีการด าเนินการล่าช้า 
สาเหตุความเสี่ยง - เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)     

มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ และบางส่วนที่ต้อง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ท างาน (WFH) ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดประชุม       
เพ่ือติดตามความคืบหน้าของฐานข้อมูล 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด, งานไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

รหัสความเสี่ยง 19 
ชื่อความเสี่ยง การด าเนินการพัฒนาไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแนวทางที่ก าหนด 
สาเหตุความเสี่ยง - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ไม่ทันตามก าหนด) 

- ด้านบุคลากร (ขาดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม       
แนวทางท่ีวางไว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การระบุความเสี่ยงสาเหตุจากรายงานการประเมินผลความเสี่ยงควบคุมภายใน 

ภารกิจที่ 1 การปฏิบัติพิธีการศุลกากร และการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น 

1.1 พิธีการน าเข้า 

รหัสความเสี่ยง 20 
ชื่อความเสี่ยง การจัดเก็บภาษีอากรต่ ากว่าเป้าหมาย 

(สกท./สทก./สสล./สสภ./สดม./สมพ./ด่านฯประจวบ/ จันทบุรี/แม่กลอง/ช่องสะง า/   
แม่สาย/แม่สอด/เชียงแสน/แม่สะเรียง/แม่ฮ่องสอน/ทุ่งช้าง/ปาดังเบซาร์/สงขลา/เบตง/  
บูเก๊ะตา/กันตัง) 

สาเหตุความเสี่ยง - สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เศรษฐกิจ
โลกซบเซา (การน าเข้า-ส่งออกน้อยลง) 
- ผู้น าเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
- ให้ยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของที่น าเข้ามาเพ่ือใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลให้ยอดภาษีอากรลดลง 
- ผู้น าเข้าขอแก้ไขรายละเอียดใบขนสินค้าเป็นจ านวนมาก เช่น ช าระวัตถุดิบคงเหลือเกิน 
1 ปี ช าระค่าสิทธิ์ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ ความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานพิธีการ
ศุลกากร กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจปล่อยสินค้า 
- การควบคุมเที่ยวบินและการเดินทางระหว่างประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ท าให้จ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลง 
- ปัญหาเส้นทางการน าเข้าส่งออกทางธรรรมชาติ และโรคระบาดในสัตว์ 
- มีข้อมูลบัญชีสินค้าทางบก (แบบ ศ.บ.1) ค้างด าเนินการในระบบ Car Manifest      
เป็นจ านวนมาก 
- การประมาณการรายได้ขาดความแม่นย าส่งผลให้ประมาณการสูงกว่าการจัดเก็บ  
รายได้จริง 
- ความพร้อมของท่าเรือที่ให้บริการรอบเรือขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่ใช้บรรจุ
สินค้ามีไม่เพียงพอ 
- การด าเนินพิธีการไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามก าหนด ไม่สามารถบันทึกตรวจปล่อยของ
จากระบบได้ กรณีท่ีสินค้าน าเข้ามาไม่ครบ 
- รูปแบบการค้าท่ีเปลี่ยนไปมีการซื้อขายทาง e-commerce มากขึ้น 

ผลกระทบต่อ - ด้านการจัดเก็บรายได้ (จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 

 

 

 

 



ภารกิจที่ 3 การสืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.1  งานสืบสวนและปราบปราม 

รหัสความเสี่ยง 21 
ชื่อความเสี่ยง มูลค่าการจับกุมลดลง ปริมาณการจับกุมลดลง 

(สกท./สสภ./สดม./ศภ.1/ศภ.3/ด่านฯประจวบ/แม่กลอง/ช่องเม็ก/ช่องจอม/เชียงแสน/
แม่ฮ่องสอน/ปาดังเบซาร์/สะเดา/หาดใหญ่/เบตง/วังประจัน/บูเก๊ะตา/ภูเก็ต/นครศรีฯ) 

สาเหตุความเสี่ยง - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตาม
มาตรการควบคุมฯ ปฏิบัติงานได้ยากข้ึน จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานน้อยลง) 
- เป็นพ้ืนที่ที่มีการก่อการร้าย ท าให้การปฏิบัติงานมีความยากล าบาก การปฏิบัติงาน  
ด้านการสืบสวนหาข่าวการเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นการลักลอบหนีศุลกากรในพ้ืนที่
รับผิดชอบช่วงเวลากลางคืนไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่และเข้มข้น 
- อัตราก าลังไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และทักษะในงานสืบสวนและปราบปราม 
- ขาดการข่าว และการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและ
ปราบปราม 
- ระบบฐานข้อมูลของกรมศุลกากร ไม่เอ้ืออ านวยต่อการค้นหา/ค้นคว้าเพ่ือใช้สนับสนุน       
การด าเนินงานในการสืบสวน เช่น ระบบการคัดกรองข้อมูลการน าเข้า ไม่สามารถ        
ใช้งานได้ง่าย 
- ผู้กระท าความผิดเลี่ยงไปใช้ช่องทางอ่ืนในการน าเข้าหรือพัฒนาวิธีการซุกซ่อน            
ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
- การให้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ท าให้ผู้น าเข้าสินค้า เปลี่ยนมาปฏิบัติพิธีการให้ถูกต้อง 
แทนการลักลอบหนีศุลกากร 
- ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจและช าระภาษีอากรที่ถูกต้องและช าระภาษีอากร            
ที่กฎหมายก าหนด 
- ด่านพรมแดนปิดการเข้า-ออก ชั่วคราว 

ผลกระทบต่อ - ด้านการจัดเก็บรายได้ (จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 
- ด้านการป้องกันและปราบปราม (การลักลอบกระท าผิดทางศุลกากรเพ่ิมข้ึน) 

3.3  งานบริหารความเสี่ยง 

รหัสความเสี่ยง 22 
ชื่อความเสี่ยง มีปริมาณการจับกุมลดลง /สัดส่วนการจับกุมสินค้าจากระบบ Profile เพ่ิมขึ้นน้อย    

ตรวจพบความผิดได้น้อยลง (ด่านฯปาดัง) 
สาเหตุความเสี่ยง - มีสินค้าที่ ไม่สามารถเปิดตรวจได้ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบตู้สินค้า                

ที่ติด Profile และผู้ประกอบการ และบริษัทขนส่งปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก าหนด 
ผลกระทบต่อ - ด้านการจัดเก็บรายได้ (จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 

- ด้านการป้องกันและปราบปราม (สัดส่วนการจับกุมสินค้าจากระบบ Profile               
มีการจับกุมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การควบคุมทางศุลกากร) 

 



3.4 งานตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit ) 

รหัสความเสี่ยง 23 
ชื่อความเสี่ยง งานล่าช้า/งานคงค้าง (กตอ./กสป./ศภ.1/ศภ.3) 
สาเหตุความเสี่ยง - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)           

(ท าให้การด าเนินงานของผู้ประกอบการในการส่งเอกสารล่าช้ากว่าก าหนด) 
- ผู้ประกอบการมีการยื่นอุทธรณ์ในการคัดค้านประเมินอากร  และใช้เวลานาน            
ในการจัดส่งเอกสารหลักฐาน 

ผลกระทบต่อ - ด้านการจัดเก็บรายได้ (จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (การตรวจสอบติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 

ภารกิจที่ 4 การก าหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

4.6 งานตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน 

รหัสความเสี่ยง 24 
ชื่อความเสี่ยง งานตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บนมีความล่าช้า/งานคงค้าง (กสอ.) 
สาเหตุความเสี่ยง -  ผู้ประกอบการมีความรู้ ในการปฏิบัติ พิธีการใบขนสินค้าที่ ใช้สิทธิประโยชน์         

คลังสินค้าทัณฑ์บนไม่เพียงพอ   
- เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานไม่ถูกต้อง 
- เจ้าหน้าที่โยกย้ายและเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบ่อยครั้ง 

ผลกระทบต่อ - ด้านการจัดเก็บรายได ้(จัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (การอ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือสนับสนุนการผลิตและ    
การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้า) 

ภารกิจที่ 11 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11.1 งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมศุลกากร 

รหัสความเสี่ยง 25 
ชื่อความเสี่ยง การพัฒนาและบริหารจัดการระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ศทส.) 
สาเหตุความเสี่ยง - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรวดเร็ว 

- ข้อจ ากัดในเรื่องการได้รับจัดสรรงบประมาณการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ 
ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 

- ด้านงบประมาณ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ) 

 

 

 

 



11.3 การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รหัสความเสี่ยง 26 
ชื่อความเสี่ยง แผนการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ศทส.) 
สาเหตุความเสี่ยง - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          

(ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดอบรม) 
ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติงาน (บุคลากรมีความรู้ไม่เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป) 

ภารกิจที่ 16 งานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 

16.1 งานนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

รหัสความเสี่ยง 27 
ชื่อความเสี่ยง การด าเนินการด้านการจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า และส่งออก 

และโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
สาเหตุความเสี่ยง - หน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับการปรับลดขั้นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์               

ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ 
ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและ               

ไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (แผนบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า 
ส่งออก และโลจิสติกส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

16.2 งานพัฒนาธุรกรรมบริการ 

รหัสความเสี่ยง 28 
ชื่อความเสี่ยง การเชื่ อมโยงข้อมูล การน า เข้ า  และส่ งออก และโลจิสติกส์ ไม่ครอบคลุมทุก         

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กบช.) 
สาเหตุความเสี่ยง - หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวกับการให้บริการเก่ียวกับ B2G ขาดความพร้อม 
ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่เป็นไป

ตามแผน ไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (การเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ไม่ครอบคลุม
ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ได้            
อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้) 

 

 

 

 

 



3.  การระบุความเสี่ยงตามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย SWOT Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมศุลกากร 

1 ด้านจุดอ่อนขององค์กร (W-Weakness) 

รหัสความเสี่ยง 29 
ชื่อความเสี่ยง เนื้อหากฎหมายศุลกากรยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมการท างาน 
สาเหตุความเสี่ยง - พรบ. ศุลกากร 2560 ยังมีบทบัญญัติบางมาตราที่ไม่ชัดเจน 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย 
- กฎหมายของกรมศุลกากรยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร    
ในบางกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง) 

รหัสความเสี่ยง 30 
ชื่อความเสี่ยง ขาดการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมศุลกากร 
สาเหตุความเสี่ยง - ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีการจัดเก็บ         

ข้อมูลที่เป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและยังไม่มีการประมวลผลอย่างบูรณาการ 
ผลกระทบต่อ - ด้านการด าเนินงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์   

ที่ก าหนดไว้) 
รหัสความเสี่ยง 31 
ชื่อความเสี่ยง โครงสร้างอัตราก าลังบางหน่วยงานไม่สมดุล ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
สาเหตุความเสี่ยง - จ านวนเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในบางหน่วยงาน ถูกก าหนดโดยหน่วยงานอ่ืน           

ที่ไม่ใช่หน่วยงานหลัก 
- บุคลากรมีการโยกย้าย/หมุนเวียนเจ้าหน้าที่บ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องและ        
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบต่อ - ด้านกลยุทธ์ (ก าหนดโครงสร้างอัตราไม่เหมาะสมกับงาน) 
- ด้านการปฏิบัติงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์   
ที่ก าหนดไว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสความเสี่ยง 33 
ชื่อความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับปรุง

ให้ทันสมัย และไม่สามารถรองรับการใช้งานจริงในปัจจุบันได้/ไม่สามารถรองรับ           
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

สาเหตุความเสี่ยง - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ไม่สามารถรองรับรูปแบบการท า งาน          
ที่เปลี่ยนไปได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือรองรับการท างานแบบ Work from 
Home เต็มรูปแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้รูปแบบการเรียนรู้และการท างาน              
ที่เปลี่ยนไป อาจท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน 

ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 
- ด้านการด าเนินงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
- ด้านการบุคลากร (ขาดความรู้ และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง) 

รหัสความเสี่ยง 33 
ชื่อความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกระบวนงานศุลกากรส่วนใหญ่ยังไม่มีการปรับปรุง

ให้ทันสมัย และไม่สามารถรองรับการใช้งานจริงในปัจจุบันได้/ไม่สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

สาเหตุความเสี่ยง - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ไม่สามารถรองรับรูปแบบการท างาน          
ที่เปลี่ยนไปได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือรองรับการท างานแบบ Work from 
Home เต็มรูปแบบ 
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ท าให้รูปแบบการเรียนรู้และการท างาน              
ที่เปลี่ยนไป อาจท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน 

ผลกระทบต่อ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 
- ด้านการด าเนินงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้) 
- ด้านการบุคลากร (ขาดความรู้ และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ด้านอุปสรรคขององค์กร (T-Threat) 
 

รหัสความเสี่ยง 34 
ชื่อความเสี่ยง กฎหมายและระเบียบไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
สาเหตุความเสี่ยง - ไม่มีการบูรณาการอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายให้กรมศุลกากรเข้าไปด าเนินการ และขาด

การบูรณาการกระบวนงาน กฎระเบียบร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ในประเทศ 
- เนื้อหาของกฎหมายบางส่วนมีความซ้ าซ้อนและไม่ชัดเจน และบางส่วนยังขาดบทเฉพาะกาล
ให้น าไปบังคับใช้ตามกฎหมายฉบับเดิม 
- บางส่วนของประมวลระเบียบปฏิบัติยังขาดความยืดหยุ่น 
- ประกาศกรมศุลกากร ระเบียบ วิธีปฏิบัติของกรมศุลกากร ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ    กรม
ศุลกากรยังไม่ครอบคลุมในสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ความกระตือรือร้นของหน่วยงานในการพัฒนากฎ ระเบียบ กระบวนงาน และมาตรการ
ศุลกากรยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก 
- กฎหมายยังไม่รองรับสกุลเงินดิจิทัล 

ผลกระทบต่อ - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (เนื้อหายังไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และ
เนื้อหาบางส่วนขาดความยืดหยุ่น) 
- ด้านการด าเนินงาน (ขาดการบูรณาการกระบวนงาน กฎระเบียบร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในประเทศ) 
- ด้านการบุคลากร (ขาดความกระตือรือร้นของหน่วยงานในการพัฒนากฎ ระเบียบ 
กระบวนงาน และมาตรการศุลกากร) 

รหัสความเสี่ยง 35 
ชื่อความเสี่ยง ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สาเหตุความเสี่ยง - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ไม่สามารถรองรับรูปแบบการท างานที่

เปลี่ยนไปได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือรองรับการท างานแบบ Work from Home 
เต็มรูปแบบ 
- วิกฤตการณ์ที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด ท าให้ กรมศุลกากร      
ต้องมีแผนเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ผลกระทบต่อ - ด้านการด าเนินงาน (งานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนด
ไว้) 
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 

รหัสความเสี่ยง 36 
ชื่อความเสี่ยง ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายในประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ 
สาเหตุความเสี่ยง - นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้      

เกิดความยุ่งยากในการด าเนินงาน 
ผลกระทบต่อ - ด้านกลยุทธ์ (การก าหนดกลยุทธ์มีความไม่เหมาะสม และน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง) 

 

 



 
รหัสความเสี่ยง 37 
ชื่อความเสี่ยง การให้สิทธิประโยชน์และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

และการค้าเสรี ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรมีแนวโน้มลดลง 
สาเหตุความเสี่ยง - มีจ านวนผู้น าเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพ่ิมข้ึน 
ผลกระทบต่อ - ด้านกลยุทธ์ (ส่งผลต่อภารกิจหลักของกรมศุลกากร ท าให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้) 
รหัสความเสี่ยง 38 
ชื่อความเสี่ยง ผู้มีอ านาจก าหนดนโยบายด้านการเมือง ขาดความรู้ความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อม

และการใช้อ านาจหน้าที่ของกรมศุลกากร 
สาเหตุความเสี่ยง - ขาดแผนงานโครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ ที่สามารถมองเห็นผล        

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- ตัวชี้วัดการด าเนินงานของแผนไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์             
ตามเป้าหมายที่วางได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลกระทบต่อ - ด้านกลยุทธ์ (ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
รหัสความเสี่ยง 39 
ชื่อความเสี่ยง งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการลงทุนด้านเทคโนโลยี 
สาเหตุความเสี่ยง - การน าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ภาครัฐ

ยังไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ครอบคลุม 
ผลกระทบต่อ - ด้านการเงิน (งบประมาณท่ีตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ) 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้าและไม่ทันสมัย) 
รหัสความเสี่ยง 40 
ชื่อความเสี่ยง ทัศนคติของสังคมภายนอกที่มีต่อกรมศุลกากร ค่อนข้างไปในทางลบ 
สาเหตุความเสี่ยง - พฤติกรรมของสังคมที่มักไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ (การรับรู้, การยอมรับ)       

เช่น ทัศนคติที่เป็นลบต่อการเสียภาษี 
ผลกระทบต่อ - ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (ผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีอากรไม่เชื่อมั่นในองค์กรและ

ไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากร) 

 

 



ตารางที่ 1 ตารางการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : .................................................................................................................. 

ตัวชี้วัด : .................................................................................................................................................... 

ภารกิจ/
แผนงาน/
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
สาเหตุ/ตัวผลักดัน

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/ประเภท 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรม

ควบคุมภายในหรือ
การจัดการที่มีอยู ่

ภายใน 
(S/ F/ O/ 
L/ T/ R 

หรืออ่ืนๆ) 

ภายนอก 
(P/ E/ S/ 
T/ E/ L 

หรืออ่ืนๆ) 

ระดับ
นโยบาย

ความเสี่ยง   
ขององค์กร 

ระดับ
โอกาส 
(1) 

ระดับ
ผลกระทบ 

(2) 

ระดับความ
อ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยง 

(3) 

ลักษณะของ
การเปลี่ยน 
แปลงของ
ความเสี่ยง 

ผลคูณระดับ
ความเสี่ยงของ

โอกาสและ
ผลกระทบ      

= (1) x (2) 

ผลคูณระดับ
ความเสี่ยงของ
ผลกระทบและ
ความอ่อนไหว
ต่อความเสี่ยง   
= (2) x (3) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             



ตารางที่ 2 แผนภูมิความเสี่ยง 

2.1 แผนภาพ Heat Map  เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง โดยใช้แผนภำพ Heat map  
                                   เป็นเกณฑ์ในกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง  

            

 
 

 
 

 

 

ระดับนโยบายความเสี่ยงขององค์กร : ปฏิเสธความเสี่ยง 

ระดับนโยบายความเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 



 
 

 

2.2 แผนภาพ MARCI Chart  เพ่ือพิจำรณำวิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยค ำนึงผลกระทบและ 
                                       ควำมอ่อนไหวต่อควำมเสี่ยง  โดยใช้แผนภำพ MARCI Chart 

ระดับนโยบายความเสี่ยงขององค์กร : ยอมรับความเสี่ยงได้มาก 



ตารางที่ 3 ตารางระบุแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : .................................................................................................................. 

ตัวชี้วัด : .................................................................................................................................................... 

 

ภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ที่ส าคัญ 

ผลกระทบ/ประเภท 
ความเสี่ยง 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง 
เป้าหมายผลส าเร็จของ
มาตรการการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ภายใน   
(S/ F/ O/ 
L/ T/ R 

หรืออ่ืนๆ) 

ภายนอก 
(P/ E/ S/ 
T/ E/ L 

หรืออ่ืนๆ) 

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุม

ภายในหรือการจัดการที่
มีอยู่ 

วิธีการติดตามและการ
รายงาน 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน/
ก าหนดเสร็จ 

1. 1.1 1.1.1   1.1.1    
1.1.2   1.1.2    

1.2 1.2.1   1.2.1    
1.2.2   1.2.2    

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



ตารางที่ 4 ตารางการทบทวนและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  รายไตรมาสที่ .............. 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : .................................................................................................................. 

ชื่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ : .................................................................................................................. 

ตัวชี้วัด : .................................................................................................................................................... 

การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ :           เพียงพอ/ ควบคุมได้           ต้องปรับปรุง/ ควบคุมไม่ได้ 

สรุปผลการทบทวนความเสี่ยง :        ไม่มีความเสี่ยงใหม่             มีความเสี่ยงใหม่  (ให้ไประบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามตารางท่ี 1 - 3) 
**หมายเหตุ  
1. กรณีหน่วยงานที่ไม่ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ต้องกรอกข้อมลูในตารางด้านล่าง หากไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่ 
2. กรณีหน่วยงานที่จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ตารางที่ 3) ต้องกรอกข้อมูลในตารางด้านล่างให้ครบถ้วน 

ปัจจัยเสีย่ง 
วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีการตดิตาม
และการรายงาน 

เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการตดิตาม

และการรายงาน 

ระดับความเสี่ยงหลังการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

ร้อยละความคืบหน้า 

ปัญหา/ อุปสรรค ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ่
ผลคูณ การ

บริหาร
จัดการ
ความ
เสี่ยง 

การ
ด าเนิน

โครงการ 
โอกาสและ
ผลกระทบ 

ผลกระทบ
และความ
อ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยง 

1. 1.1       1.1 1.1 
 1.2       1.2 1.2 
          
          
          
          
          

 

    



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕  
๔  
๓  
๒  
๑  

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
๕  
๔  
๓  
๒  
๑  

 ๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
๔ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
๓ ต่่า ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
๒ ต่่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 
๑ ต่่า ต่่า ต่่า ปานกลาง ปานกลาง 

 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 ค่าความเสี่ยงรวม ระดับความเสี่ยงการทุจริต 
สีเขียว ๑ – ๓     ความเสี่ยงระดับต่่า 
สีเหลือง ๔ – ๙     ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม ๑๐ – ๑๖     ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง ๑๗ – ๒๕     ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 



๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Rise Score 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

กระบวนการ / โครงการ ............................................................................. 
หน่วยงาน ................................................................................................... 

ล าดับที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน / 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 ๔.๑. แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๑) 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................... 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน .....................................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด่าเนินการตามคู่มือประชาชน .................................. วัน 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
รายละเอียดมาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



๔.๒. แบบสรุปรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๒) 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน .......................................................................................... 

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
1. ชื่อกระบวนงาน .....................................................................................................  
2. รวมระยะเวลาด่าเนินการตามคู่มือประชาชน .................................. วัน 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 


