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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [/ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบเตือนภัยควำมเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System) 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [/ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน   กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย  
ที่อยู ่   เลขที่ 2380 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจกัร  
          กรุงเทพมหำนคร 10900  
โทรศัพท์  0-2558-9800     โทรสำร   0-2561-2984    เว็บไซต ์ www.exat.co.th 
ช่ือผู้เขียนที่ 1)  นำงสำวภำรดี   นำมวงศ์       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 2817      อีเมล paradee.nam@gmail.com 
ช่ือผู้เขียนที่ 2)  นำงสำวโชติกำ  บุญเนตร        ต ำแหน่ง วิทยำกร 6 แผนกพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
          โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 2818      อีเมล chotika.boonnate@gmail.com 
ทีมพัฒนำระบบ  นำยวัชระ อินทรสูตร, นำยศรัณย์  ศรีห่วง 
 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรพฒันำระบบเตือนภัยบน Digital Platform โดยใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ประเมินผล รำยงำน  
    และเตือนภัยควำมเสี่ยง ทดแทนกำรท ำงำนในรปูแบบเดมิ 
2) สำมำรถน ำข้อมลูจำกระบบมำประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ สะท้อน    
   สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early warning) รวมทั้งสำมำรถส่งข้อมูลในลักษณะกำรเฝ้ำระวัง (Watch list) ก่อนที ่
   จะเกิดควำมสูญเสีย และอยู่บนพื้นฐำนของกำรใช้ข้อมลูจริงสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำร 
3) ใช้งำนง่ำยและเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ สนบัสนุนกำรเรียนรูข้ององค์กร 
4) เอื้อให้กระบวนกำรท ำงำนและระบบธุรกจิมีควำมคล่องตวั (Business Agility) ช่วยเสริมสร้ำงให้องค์กร 
   มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีพลวัต 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สำมำรถลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของผูท้ี่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนกำร ไดร้้อยละ 50 
2) ผลกำรประเมินประสิทธิผลของระบบเตอืนภัยควำมเสี่ยงองค์กร ปงีบประมำณ 2561 พบว่ำ  
   ควำมพร้อมใช้ของระบบงำนอยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ผู้ใช้งำนระบบมีควำมพึงพอใจอยูท่ี่ ร้อยละ 96.35 
3) ผลกำรประเมินประสิทธิผลของกำรเตอืนภัยควำมเสี่ยงองค์กร ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำ  
   ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ (อัตรำส่วนควำมเสี่ยงที่ไดร้ับกำรเตือนภัย  
   ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) คิดเป็นร้อยละ 95.95  
 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ /] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ /] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบเตือนภัยควำมเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early Warning System) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดิมเป็นรัฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงมหำดไทย ภำยหลังกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรตั้งแต่วันที่ 3 ตุลำคม 2545 ได้มีกำรโอน กทพ. มำสังกัดกระทรวงคมนำคม กทพ. จัดตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2515 ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2515 และต่อมำได้มีกำรปรับปรุง
กฎหมำยโดยกำรประกำศใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกรำคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำรภำยใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของพระรำชบญัญัติ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) สร้ำงหรือจัดให้มีทำงพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ำรุงและรักษำทำงพิเศษ 
2) ด ำเนินงำนหรือธุรกิจเกี่ยวกับทำงพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทำงพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทำงพิเศษ” หมำยควำมว่ำ ทำงหรือถนนซึ่งจัดสร้ำงขึ้นหรือ

ได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่ำจะจัดสร้ำงในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดิน หรือพื้นน้ ำ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรจรำจรเป็นพิเศษ และให้หมำยควำมรวมถึงสะพำน อุโมงค์ เรือส ำหรับขนส่งรถข้ำมฟำก ท่ำเรือส ำหรับข้ึนลง
รถทำงเท้ำ ที่จอดรถ เขตทำง ไหล่ทำง เข่ือนกั้นน้ ำ ท่อ หรือทำงระบำยน้ ำ ก ำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญำณ
จรำจร เครื่องหมำยจรำจร อำคำร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทำงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก หรือเพื่อควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับงำนทำงพิเศษ 

 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ขยำยโครงข่ำยและให้บริกำร 

ทำงพิเศษ อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์

อย่ำงคุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้ำงควำมยั่งยืนต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้ำงสรรค์ กทพ. ให้เป็น

องค์กรแห่งอนำคต 

 
 
 
 

ภารกิจ 
1)  จัดให้มี พัฒนำ/ปรับปรุงทำงพิเศษให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำน และปลอดภัย 
2)  บริกำรอย่ำงมีนวัตกรรมและคุณค่ำเพิ่ม 
3)  บริหำรจัดกำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
     ทำงพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4)  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรลงทนุ

เพื่อเพิ่มมูลค่ำองค์กร 
 

ค่านิยม 
บริกำรที่ดี 

พัฒนำก้ำวไกล
ภำพลักษณ์ใส

สะอำด 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2560 – 2564  
มุ่งม่ันพัฒนำทำงพิเศษ เพื่อให้บริกำรที่ดี มีควำมคุ้มค่ำ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงม่ันคง 
2) กำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทำงพิเศษและสินทรพัย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภำพ 
4) เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
    กำรเปลี่ยนแปลง 
5) มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
กทพ. บริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้องค์กรพร้อมรับ

กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และสำมำรถ
ด ำเนินงำนบรรลุวิสัยทัศน์ และภำรกิจ ภำยใต้ระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ แนวปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบมี
ส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร โดยกำรตัดสินใจระดับนโยบำยอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และคณะกรรมกำร กทพ. โดยมีกองบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน (กบค.) ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนกลำง
รับผิดชอบดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร
โดยรวมเชิงบูรณำกำร (Portfolio view of Risk) และทุกหน่วยงำน
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง ภำยใตบ้ทบำทเป็น Risk 
Manager (ผอ.ฝ่ำย), Risk Coordinator (ผอ.กอง) และ Key User 
(หัวหน้ำแผนก) ประจ ำหน่วยงำนต่ำง  ๆ เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) 
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกระบวนกำร ระดับงำน/โครงกำร 
ระดับสำยงำน และระดับองค์กร และรำยงำนผลกำรบรหิำร
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำร (รูปที่ 1) 

กทพ. มีกำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยง (Key Risk 
Indicator: KRI) เพื่อเป็นเครื่องมือติดตำม เฝ้ำระวัง เตือนภัย 
และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และมีกำรก ำหนด
กิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อเป็นแนวทำง
ปฏิบัติในกำรลดควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยง และเพิ่มโอกำส
ทำงธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร  

ในอดีต กทพ. ได้ก ำหนดให้ Risk Owner รำยงำนผล
ดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยง และกิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยง  
ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป เช่น 
Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อช่วยในกำร
พิมพ์รำยงำนและสร้ำงเอกสำร โดยจัดส่งผ่ำนบันทึกข้อควำม
ตำมล ำดับช้ันของกำรรำยงำน พร้อมทั้งส่งผ่ำนจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อให้ กบค. รวบรวม ประมวล
และวิเครำะห์ ซึ่งพบปัญหำและอุปสรรคต่อ Risk Owner 
และ กบค. ที่เป็นหน่วยงำนกลำง ได้แก่ เอกสำรจ ำนวนมำก 
กำรติดตำมล่ำช้ำ กำรตรวจสอบหรือประมวลผลข้อมูลใช้
เวลำนำน ท ำให้ไม่สำมำรถแจ้งเตือนภัยควำมเสี่ยงที่มี
นัยส ำคัญแก่ผู้บริหำรได้ทันที ขำดฐำนข้อมูลหรือคลังข้อมูล
ควำมเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์/ทบทวนควำมเสี่ยง 
เป็นต้น จำกปัญหำดังกล่ำว กบค. จึงมีแนวควำมคิดในกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ และลด
เวลำในกำรปฏิบัติงำนทั้งแก่ Risk Owner และ กบค. 
โดยร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนำระบบ) ได้
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ (Web Application) ใช้ช่ือว่ำ 
"ระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early 
Warning System)” พัฒนำด้วยภำษำ ASP.NET จัดกำรข้อมลู
ในฐำนด้วย SQL Server โดยมีควำมสำมำรถ ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 1 ระบบการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. 

 

1) เพื่อเป็นระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร ส ำหรับ Risk Owner (Key User, Risk 
Coordinator และ Risk Manager) (รูปที่2) ใช้จัดท ำทะเบียน
ควำมเสี่ยง (ระบุ ประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดกิจกรรม
จัดกำรควำมเสี่ยง) รำยงำนผลตำม KPI และกิจกรรม
จัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นกำรจัดท ำข้อมูลส ำหรับเสนอ
ผู้บริหำรในสำยงำนพิจำรณำและอนุมัติข้อมูลต่ำงๆ 
ตำมล ำดับ ส่งให้ กบค. ได้ทรำบข้อมูลอย่ำงรวดเรว็ ชัดเจน 
และน ำไปวิเครำะห์เพื่อเตือนภัยควำมเสี่ยงและคำดกำรณ์
แนวโน้มควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมดัชนี
ช้ีวัดควำมเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะต่อกำรด ำเนินงำน
เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรน ำเสนอผู้ว่ำกำร กทพ. 
และหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทุกเดือน และเสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งเพื่อพจิำรณำ 
ก่อนเสนอคณะกรรมกำร กทพ. เพื่อทรำบทุกไตรมำส 

 

 
รูปท่ี 2 ทะเบียนความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ Risk Owner 
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 2) เพื่อเป็นระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ส ำหรับ กบค. (หน่วยงำนกลำง) 
ใช้จัดท ำคลังข้อมูลควำมเสี่ยง (Risk data warehouse) 
(รูปที่ 3) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ/ผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ผ่ำนมำ/กำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์เสี่ยงใน
อนำคตส ำหรับใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง 
ก ำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยง (Risk Criteria & Risk Index) 
ดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยง (KRI) และรวมทั้งใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แบบจ ำลองควำมเสี่ยงส ำหรับเปน็เครื่องมือบรหิำรจัดกำร
ภำพรวมควำมเสี่ยงองค์กร (Portfolio view of Risk) ซึ่ง
จะแสดง/รำยงำน ให้เห็นควำมสัมพันธ์และผลกระทบระหว่ำง
ควำมเสี่ยงกับมูลค่ำองค์กร ระหว่ำงควำมเสี่ยงกับควำมเสี่ยง 
และระหว่ำงควำมเสี่ยงกับสำเหตุควำมเสี่ ยง รวมทั้ ง
ควำมสัมพันธ์ข้ำมปัจจัย ส ำหรับใช้เป็นระบบสนับสนุน 
กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้ระดับควำม
เสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมให้เบี่ยงเบนได้ เพื่อ กทพ. สำมำรถ
ก ำหนดแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบกำรจัดท ำคู่มือและแผน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ กทพ. เสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
ก่อนเสนอคณะกรรมกำร กทพ. เพื่อพิจำรณำ ทุก 6 เดือน 
  3) เพื่อเป็นระบบแจ้งเหตุ/เตือนภัยล่วงหน้ำ 
(Early Warning) ส ำหรับองค์กร (รูปที่ 4) โดยกำรแสดง
ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง (แสดงเป็นแถบสี) โดยมี
กำรน ำเข้ำข้อมูลจรงิหรอืเช่ือมโยงข้อมูลดัชนีช้ีวัดควำมเสีย่ง 
(KRI) จำกฐำนข้อมูลอื่นๆ ใน กทพ. แบบทันที (Real Time) 
ซึ่งจะท ำให้ระบบรำยงำนผลได้ทันที  และตลอดเวลำ 
สำมำรถเตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้ำได้ สำมำรถติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนกิจกรรมหลักต่ำง  ๆทุกเดือน 
เพื่อแจ้งเตือนให้ Risk Owner รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน และแจ้งให้ผู้บริหำรแต่ละฝ่ำยทรำบปัญหำ
และอุปสรรคที่อำจเกิดข้ึน และสำมำรถแก้ไขได้ทันเวลำ 
 ผลจำกกำรพัฒนำและกำรใช้โปรแกรม พบว่ำ  
 (1 )  สำมำรถใช้ทดแทนกำรรำยงำนในรูป
แบบเดิม ลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละกระบวนกำร (รูปที่  5) กล่ำวคือ ระยะเวลำใน
รูปแบบกระบวนกำรเดิมใช้เวลำประมำณ 20 วัน 
เนื่องจำกข้อมูลจำก Risk Owner จะส่งมำถึง กบค. นั้น 
ไม่สำมำรถควบคุมระยะเวลำในกำรลงนำมตำมข้ันตอน
ของเอกสำรได้ ปัจจุบันใช้เวลำเพียง 10 วัน  
 (2) ระบบสำมำรถใช้งำนง่ำย และเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่ 
ทุกเวลำ ข้อมูลมีควำมถูกต้องทันกำล โดยสำมำรถประเมินผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เตือนภัยควำมเสี่ยง 
และแจ้งให้รู้ล่วงหน้ำได้ พร้อมทั้งสำมำรถส่งข้อมูลใน
ลักษณะกำรเฝ้ำระวัง (Watch list) ก่อนที่จะเกิดควำม
สูญเสีย ทั้งนี้ ปีงบประมำณ 2561 มีผลวัดควำมพร้อมใช้
ของระบบเตือนภัยควำมเสี่ยงองค์กร อยู่ที่ ร้อยละ 99.99 
และควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ อยู่ที่ ร้อยละ 96.35 ซึ่ง
มำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือ ร้อยละ 80 (รูปที่ 6) 
 (3) กทพ. สำมำรถใช้เป็นระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจและเตือนภัยควำมเสี่ยง พบว่ำ ปีงบประมำณ 2561 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั
ที่ยอมรับได้ อยู่ที่ ร้อยละ 95.95 ซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
คือ ร้อยละ 80 

 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 คลังข้อมูลความเสีย่ง (Risk data warehouse) 
 

 

 
รูปท่ี 4 ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)  

 

 
รูปท่ี 5 ระยะเวลาในการท างานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

ภายใต้กระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่ 
 

 
รูปท่ี 6 ความพร้อมใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ 

ปีงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 


