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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 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  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [√] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบสำรสนเทศส ำหรับระบบกำรควบคุมภำยใน (กำรบริหำรควำมเสี่ยงรำยสำยงำน)  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร  [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด  [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล  [√] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน    กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่    เลขที ่2380 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900      
โทรศัพท์  0-2558-9800     โทรสำร   -    เว็บไซต์  www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียนที่ 1)  นำงสำวภำรดี   นำมวงศ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
  โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 2811       อีเมล์ paradee.nam@gmail.com 
ชื่อผู้เขียนที่ 2)  นำงสำวจำรุวรรณ  ถนอมศิลป์ ต ำแหน่ง วิทยำกร 6 แผนกควบคุมภำยในระบบงำนหลัก 
 โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 2828       อีเมล์ yamee@hotmail.com 
 ทีมพัฒนำระบบ  นำยวัชระ อินทรสูตร 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  กำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรรำยงำน ติดตำม ประเมินผล และเตือนภัยระบบควบคุมภำยใน ทดแทนกำร

ท ำงำนในรูปแบบเดิม  
2)  สำมำรถน ำข้อมูลจำกระบบมำประกอบกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

สำมำรถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early warning) ได ้
3)  ใช้งำนง่ำยและเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สำมำรถลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของผู้ที่เก่ียวข้องในแต่ละกระบวนกำร ได้ร้อยละ 50 
2) ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.59 เพิ่มขึ้นจำก 

ไตรมำสที่ 4 ปีงบประมำณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.15 
3) ผลกำรประเมินประสิทธิผลของระบบเตือนภัยควำมเสี่ยงองค์กร ปีงบประมำณ 2562 พบว่ำ  

ควำมพร้อมใช้ของระบบงำนอยู่ที่ ร้อยละ 99.99 โดยที่ผู้ใช้งำนระบบมีควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 96.41 
4) สำมำรถลดกำรใช้กระดำษในส ำนักงำนได้ ร้อยละ 99 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [√] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : ระบบสำรสนเทศส ำหรับระบบกำรควบคุมภำยใน (กำรบริหำรควำมเสี่ยงรำยสำยงำน) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงคมนำคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ตำมประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมำได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำย 
โดยกำรประกำศใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกรำคม ๒๕๕๑ 
ปัจจุบันนี้ กทพ.  มีอ ำนำจหน้ำที่กระท ำกิจกำรภำยในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสำระส ำคัญ ดังนี้ 

๑) สร้ำงหรือจัดให้มีทำงพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ำรุงและรักษำทำงพิเศษ 
๒) ด ำเนินงำนหรือธุรกิจเกี่ยวกับทำงพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทำงพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
ทั้งนี้ “ทำงพิเศษ” มีค ำจ ำกัดควำมตำมกฎหมำยว่ำ หมำยถึง ทำงหรือถนนซึ่งจัดสร้ำงขึ้น หรือได้รับโอนหรือ

ได้รับมอบ ไม่ว่ำจะจัดสร้ำงในระดับพ้ืนดิน เหนือ หรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ ำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็นพิเศษ 
และให้หมำยควำมรวมถึงสะพำนอุโมงค์ เรือส ำหรับขนส่งรถข้ำมฟำก ท่ำเรือส ำหรับขึ้นลงรถทำงเท้ำ ที่จอดรถ เขตทำง 
ไหล่ทำง เขื่อนกั้นน้ ำ ท่อ หรือทำงระบำยน้ ำก ำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร 
อำคำร หรือ สิ่งอ่ืนใดที่จัดไว้ในเขตทำง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกหรือเพ่ือควำมปลอดภัยเกี่ยวกับงำนทำงพิเศษ 

 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ขยำยโครงข่ำยและ
ให้บริกำรทำงพิเศษ   

อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์

อย่ำงคุ้มค่ำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
สร้ำงควำมยั่งยืนต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
สร้ำงสรรค์ กทพ. ให้เป็น

องค์กรแห่งอนำคต 

 
 
 
 

ภารกิจ 
1)  จัดให้มี พัฒนำ/ปรับปรุงทำงพิเศษให้เป็นไป

ตำมมำตรฐำน และปลอดภัย 
2)  บริกำรอย่ำงมีนวัตกรรมและคณุค่ำเพิ่ม 
3)  บริหำรจัดกำรสินทรัพย์อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

เพื่อเสรมิสร้ำงศักยภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 
     ทำงพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4)  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรลงทุน

เพื่อเพ่ิมมูลค่ำองค์กร 
 

  ค่านิยม 
บริกำรที่ด ี

พัฒนำก้ำวไกล
ภำพลักษณ์ใส

สะอำด 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2560 – 2564  
มุ่งมั่นพัฒนำทำงพิเศษ เพื่อให้บริกำรที่ดี มีควำมคุ้มค่ำ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง 
2) กำรบริกำรอย่ำงมีคณุภำพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทำงพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภำพ 
4) เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
    กำรเปลี่ยนแปลง 
5) มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 กทพ. ด ำเนินกำรจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission 
(COSO) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ตั้ งแต่วันที่  5 ตุลาคม 2561  โดยมี 
กองบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  (กบค.)  
ท ำหน้ำที่ เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรรับผิดชอบดูแล
กระบวนกำรบริหำรควบคุมภำยใน ประมวลผล จัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ กทพ. 
โดยที่ทุกหน่วยงำนประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) เพ่ือประเมินผล
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน 
ซึ่งประกอบด้วยกำรประเมินองค์ประกอบของกำร
ควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
โดยประเมินตนเองภายใต้หลักการการควบคุมภายใน
ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Internal Control) 
ครอบคลุมทั้งในภำวะปกติ และภำวะวิกฤติ ซึ่งจะ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและสำเหตุควำมเสี่ยงที่ เกิดจำก
กระบวนกำรปฏิบัติงำน แล้วน ำควำมเสี่ยงและสำเหตุ
ควำมเสี่ยงมำประเมินควำมรุนแรงของผลกระทบต่อ
องค์กร (Consequence: C) และประเมินโอกำสที่จะ
เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood: L) โดยเป็น
เกณฑ์กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงเช่นเดียวกับ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร
ระหว่ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีแนวทำงในกำรเชื่อมโยงกำร
ควบคุมภำยในกับแผนวิสำหกิจและแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณที่เป็นงำนรองรับยุทธศำสตร์ของ 
กทพ. ที่สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งแจ้ง
เตือนได้ทันกำลแบบ Real time เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนต่อไป 
 ในอดีตที่ ผ่ ำนมำมี กำรติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งรำยงำน
เกี่ยวกับควำมไม่มีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน รวมถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่องและปัญหำที่พบ   
ในกำรติดตำมประเมินผลให้แก่ผู้ รับผิดชอบและ
ผู้บังคับบัญชำผ่ำนเอกสำร โดยใช้ตำมแบบฟอร์มที่

ก ำหนด และรำยงำนตำมล ำดับชั้นของกำรรำยงำน (รูปที ่1) 
พร้อมทั้ งส่ งผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail)     
ให้ กบค. รวบรวม เพ่ือประมวลและวิเครำะห์ต่อไป  
 

รูปที ่1 โครงสร้างการควบคุมภายในของ กทพ. 
 
พบปัญหำและอุปสรรค ดังนี้ 1. เกิดควำมล่ำช้ำ

ในกำรติดตำมกำรรำยงำนผล 2. กำรประมวลผลล่ำช้ำ
เนื่องจำกมีเอกสำรจ ำนวนมำก 3. สถำนที่จัดเก็บ
เอกสำรไม่เพียงพอ เป็นต้น จำกปัญหำดังกล่ำว กบค. ได้
ร่วมกับฝ่ำยสำรสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนำระบบ) 
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนระบบกำร
ควบคุมภำยใน (Web Application) ใช้ชื่อว่ำ "ระบบ
การบริหารควบคุมภายใน” พัฒนำด้วยภำษำ ASP.NET 
จัดกำรข้อมูลในฐำนข้อมูลด้วย SQL Server โดยมี
ควำมสำมำรถ ดังนี้ 

1. จัดท ำทะเบียนควบคุมภำยในและรำยงำน
ผลกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) ตำมฐำนควำม เสี่ ย ง ส ำหรับ  
Key User (รูปที่ 2) โดยทบทวนและวิเครำะห์สำเหตุของ
ควำมเสี่ ยงที่ เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน ระบุ  และ
ประเมินควำมเสี่ยง ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมกำร
ควบคุม (Existing Control) โดยแบ่งกำรติดตำมออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 1) กำรติดตำมรำยไตรมำส ส ำหรับกำรติดตำม
ผลกำรควบคุ มภำยในเชิ งปรับปรุ งอย่ ำงต่ อเนื่ อง  
2) กำรติดตำมรำยเดือน ส ำหรับกำรติดตำมผลกำร
ควบคุมภำยในเชิงเฝ้ำระวังและเตือนภัย แล้วจึงน ำ
ข้อมูลกำรรำยงำนฯ มำวิเครำะห์และประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรควบคุม เพ่ือจัดท ำข้อมูล
ส ำหรับเสนอผู้บริหำรในสำยงำนพิจำรณำและอนุมัติ
ข้อมูลต่ำงๆ ตำมล ำดับ ส่งให้ กบค. ผ่ำนระบบสำรสนเทศฯ 
(Online Reporting) เพ่ือควำมรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
สำมำรถน ำไปก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม โดยมีกำรน ำเสนอ
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ผู้ว่ำกำร กทพ. เพ่ือพิจำรณำ น ำเสนอผู้บริหำรระดับฝ่ำย
เพ่ื อทรำบ  และแจ้ งหน่ วยงำนที่ รับผิ ดชอบ เพ่ื อ
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกไตรมำส และเสนอ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ กทพ. 
เพ่ือพิจำรณำ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือ
ทรำบทุก 6 เดือน ก่อนเสนอคณะกรรมกำร กทพ. เพ่ือ
ทรำบทุกสิ้นปีงบประมำณและส่งให้กระทรวงคมนำคม
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ทะเบียนควบคุมภายใน ส าหรับ Risk Owner 
 

 2. แจ้งเตือนผลกำรบริหำรควบคุมภำยใน       
ที่ ไม่บรรลุ เป้ ำหมำยหรือมีแนวโน้มที่ จะไม่บรรลุ
เป้ำหมำย (Early Warning System: EWS) (รูปที่  3) 
โดยกำรแสดงระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ ยง      
ตำมแถบสี เพ่ือแจ้งเหตุ/เตือนภัยล่วงหน้ำ ให้ผู้บริหำร  
แต่ละฝ่ำยทรำบปัญหำและอุปสรรคที่อำจเกิดขึ้นและ
สำมำรถแก้ไขได้ทันเวลำ 

ผลจากการพัฒนาและการใช้โปรแกรม พบว่ำ 
 1. สำมำรถใช้ทดแทนกำรรำยงำนในรูปแบบเดิม 
ลดระยะเวลำในกำรท ำงำนของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนกำร กล่ำวคือ ระยะเวลำในรูปแบบกระบวนกำร
เดิมใช้ เวลำประมำณ 20 วัน เนื่ องจำกข้อมูลจำก  
Key user จะส่งมำถึง กบค. นั้นไม่สำมำรถควบคุม
ระยะเวลำในกำรลงนำมตำมขั้นตอนของเอกสำรได้ 
ปัจจุบันใช้เวลำเพียง 5-10 วัน 
 2. ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ทันกำล สำมำรถ
ประเมินผลได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กำรแจ้งเหตุ/เตือนภัย
ล่วงหน้ำได้ทันที ส่งผลให้ผลกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในเป็นไปตำมเกณฑ์วัดควำมส ำเร็จของกำรควบคุม
ภำยในระดับที่ยอมรับได้ของไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ 
2563 คิดเป็นร้อยละ 99.59 เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสที่ 4 
ปีงบประมำณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.15 
 3. ใช้งำนง่ำย สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่ 
ทุกเวลำ ซึ่งโดย ปีงบประมำณ 2562 มีผลวัดควำมพร้อมใช้
ของระบบเตือนภัยควำมเสี่ยงองค์กร อยู่ที่ ร้อยละ 99.99 
และควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ อยู่ที่ ร้อยละ 96.41 
ซึ่งมำกกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือ ร้อยละ 80 (รูปที่ 4) 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ความพร้อมใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้
 ระบบฯ ปีงบประมาณ 2562 
 
 
 

รูปที่ 3 ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 

ความพร้อมใช้ของระบบ                                99.99 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ                     96.41 


