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สรุปจุดที่เปน “วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” (อยางนอย 1 ขอ)  
1)  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการรายงาน ติดตาม ประเมินผล และเตือนภัยระบบควบคุมภายใน ทดแทน 

การทํางานในรูปแบบเดิม  
2)  สามารถนําขอมูลจากระบบมาประกอบการตัดสินใจดานการบริหารระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถแจงเตือนภัยลวงหนา (Early warning) ได 
3)  ใชงานงายและเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา 
 
ประสิทธิผล (ตองวัดคาไดอยางนอย 1 ขอ)  
1) สามารถลดระยะเวลาในการทํางานของผูท่ีเก่ียวของในแตละกระบวนการ ไดรอยละ 58.33 
2) ผลการประเมินการควบคุมภายในไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ 99.92 เพิ่มขึ้นจาก 

ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ 0.38 
3) ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองคกร ปงบประมาณ 2563 พบวา  

ความพรอมใชของระบบงานอยูที่ รอยละ 100 โดยที่ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจอยูที่ รอยละ 96.51 
4) สามารถลดการใชกระดาษในสํานักงานได รอยละ 99 
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1. บทสรปุของผูบรหิาร 
 

 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)  ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ 
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
ภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมี 
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (กบค.) ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการรับผิดชอบดูแลกระบวนการ
บริหารระบบควบคุมภายใน ประมวลผล จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. โดยที่ทุกหนวยงาน
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) เพื่อประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) ซึ่งประกอบดวยการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยประเมินตนเองภายใตหลักการการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง (Risk-
based Internal Control) ครอบคลุมท้ังในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ ซึ่งจะวิเคราะหความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง
ที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน แลวนําความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยงมาประเมินความรุนแรงของผลกระทบตอ
องคกร (Consequence: C) และประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood: L) โดยเปนเกณฑการวิเคราะห
และประเมินความเสี่ยงเชนเดียวกับระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางในการเชื่อมโยงการควบคุมภายในกับแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณที่เปนงานรองรับยุทธศาสตรของ กทพ. ที่สามารถติดตามผลการดําเนินงาน
พรอมทั้งแจงเตือนไดทันกาลแบบ Real time เพื่อนําขอมูลไปใชปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตอไป 
 
2. ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและหนวยงานของทาน 
 
    2.1 ความเปนมาและวัตถุประสงคการจัดตั้ง กทพ. 

กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 290  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ปจจุบันนี้ กทพ. มีอํานาจ
หนาท่ีกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1) สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เปนประโยชนแก กทพ. 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” มีคําจํากัดความตามกฎหมายวา หมายถึง  

ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้น หรือไดรับโอนหรือไดรับมอบ ไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือ
พื้นน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรเปนพิเศษ และใหหมายความรวมถึงสะพานอุโมงค เรือสําหรับขนสงรถ
ขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ํา ทอ หรือทางระบายน้ํากําแพงกันดิน 
รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร อาคาร หรือ สิ่งอ่ืนใดที่จัดไวในเขตทาง เพ่ืออํานวยความสะดวก
หรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษตามคําสั่งการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ 183/2558 ลงวันที่              
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กทพ. มีโครงสรางการบริหาร ดังน้ี 
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รูปที่ 1 โครงสรางการจัดแบงสวนงานของ กทพ. 
 
 
 2.2 วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
ขยายโครงขายและ
ใหบริการทางพิเศษ   

อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
ใชประโยชนจากสนิทรัพย

อยางคุมคา 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สรางความยั่งยืนตอสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางสรรค กทพ. ใหเปน

องคกรแหงอนาคต 

 
รูปที่ 2 วิสัยทัศน คานิยม ภารกิจ และเปาประสงคองคกร ของ กทพ. 

 
 
 

ภารกิจ 
1)  จดัใหม ีพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษใหเปนไป

ตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
2)  บริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพ่ิม 
3)  บริหารจดัการสินทรัพยอยางมปีระสทิธิภาพ 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกจิ 
     ทางพเิศษและประโยชนตอสงัคม 
4)  พฒันาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน

เพื่อเพ่ิมมูลคาองคกร 
 

  คานิยม 
บริการท่ีดี 

พฒันากาวไกล
ภาพลักษณใส

สะอาด 
 
 
 

วิสัยทัศน 2560 – 2564  
มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือใหบริการที่ดี มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอยางยั่งยืน 

เปาประสงคองคกร 
1) ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง 
2) การบริการอยางมีคณุภาพท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษและสินทรัพยถกูใชเต็มประสิทธิภาพ 
4) เปนองคกรแหงการเรียนรู พรอมรองรับ 
    การเปล่ียนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2.3 ผลิตภัณฑ บริการ ท่ีสําคัญและกลไกในการสงมอบใหกับลูกคา 

ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ บริการ ที่สําคญัและกลไกในการสงมอบใหกับลูกคาของ กทพ. 

ผลิตภัณฑหลัก บริการ กลไกการสงมอบ ลูกคา 
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
2) ทางพิเศษฉลองรัช 
3) ทางพิเศษบูรพาวิถ ี
4) ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค 
5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
    (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) 

1.บริการหลัก 
   1.1 บริการทางพิเศษโดย กทพ. 
        1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
        2) ทางพิเศษฉลองรัช 
        3) ทางพิเศษบูรพาวิถี 
        4) ทางพิเศษบางนา – อาจณรงค 
        5) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
           (บางพล ี– สุขสวสัด์ิ) 

ส งมอบบริการโดย 
กทพ. ตอผูใชทางทุก
สายทาง 

กลุม 1 : กลุมลูกคา
ผูใชบริการทางพิเศษ 
ประกอบดวย 
   1.1 ลูกคาใชเงินสด
และคูปองชําระคาผาน
ทางพิเศษ 
   1.2  ลู กค า ใช บั ต ร 
Easy Pass 
   1.3 ลูกคาที่ยังไมเคย
ใชบริการทางพิเศษ 

6) ทางพิเศษศรีรัช 
7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน - 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

  1.2 บริการทางพิเศษโดย 
กทพ. และบริษัทรวมทุน 
        6) ทางพิเศษศรีรัช 
        7) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
        8) ทางพิเศษสายศรีรัชวงแหวน - 
             รอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ส งมอบบริการผ าน
บริษัทรวมทุน 
(BEM & NECL) 

9) พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 2. บริการรอง 
    2.1 การใหเชาพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย 
    2.2 การใชพื้นที่เชิง
สาธารณประโยชน 

- สงมอบบริการโดย 
กทพ. ตอผูเชาพื้นที่ 
- สงมอบบริการผาน
ห น ว ย ง า น ที่ เ ป น
คูความรวมมือ 

กลุม 2 : กลุมลูกคา 
ผูเชาพื้นที่ในเขตทาง
พิเศษทุกสายทาง 

 2.4  รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ไดรับ 

 1) รางวัลท่ี กทพ. ไดรับ ในปงบประมาณ 2562 
  1.1) รางวัลชมเชยดานความคิดสรา งสรรคและนวัตกรรมดี เดนดานนวัตกรรมในผลงาน  
"การตรวจสอบสายเคเบิลสะพานดวยหุนยนตกับวิสัยทัศนไทยแลนด 4.0 โดยไดรับความรวมมือในโครงการจาก
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด 
  1.2)  รางวัลหนวยงานท่ีมีความพรอมในการบริการเครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการท่ีรองรับ 
IPv6 ประจําป พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) 
 2)  มาตรฐานการวัดคุณภาพที่ กทพ. ไดรับ ในปงบประมาณ 2562 
  2.1)  ผานการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
  2.2)  ผานการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช   
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษบูรพาวิถี 
  2.3)  ผานการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 
ครอบคลุมระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศสําหรับงานบริการ (Front Office) และระบบการจัดการขอมูล
และสารสนเทศสําหรับงานสํานักงาน (Back Office) 
  2.4)  ผานการรับรองมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2019 สําหรับระบบ 
เก็บคาผานทางพิเศษแบบเงนิสดและระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
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3. การเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 
 

  กระบวนการบริหารระบบควบคุมภายในของ กทพ. นั้น กําหนดลูกคาท่ีสําคัญเปน 3 กลุม คือ หนวยงาน
ภายนอก กลุมผูบริหาร และกลุมหนวยงานภายใน กทพ. ซึ่งความคาดหวังของแตละกลุมมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  กลุมลูกคาและความคาดหวังท่ีตองการของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ของ กทพ.  
    แบบการมีสวนรวม 

กลุมลูกคา ความตองการและความคาดหวังของลูกคา วิธีการ (ความถี่) 
1) หนวยงานภายนอก 
กระทรวงคมนาคม ความเชื่อมั่นวาหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคดานการ

ดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1, 4 ,5 และ 6) 
(1 ครั้ง/ป) 

2) กลุมผูบริหาร 
2.1)  ผูบริหาร
ระดับสูง 

- รับนโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจาก
ผูบริหารระดับสูง 

- กํากับดูแลใหมีการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดมา
ใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

-  ประ เมินความเพี ย งพอและประสิทธิ ผลของ 
การควบคุมภายใน 

-  รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดับ
สายงาน (KCI)  

พิจารณา 
1. ทะเบียนควบคุมภายใน (ความเสี่ยง

รายสายงาน) (ทุก 6 เดือน) 
2. รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (ทุกไตรมาส) 
 

2.2)  คณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายในของ 
กทพ. 

- พิจารณาแนวทางการบริหารระบบควบคุมภายใน 
- ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน 
- สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม 
- สอดคลองและครอบคลุมเปาประสงคองคกรตาม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 
- รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดับ

สายงาน (KCI) 

การประชุมเพื่อพิจารณา 
1. แนวทางการบริหารระบบควบคุม

ภายในและทะเบียนควบคุมภายใน 
(ความเสียงรายสายงาน) 

 (ทุก 6 เดือน) 
2. รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (ทุก 6 เดือน) 
 

2.3) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- กลยุทธและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางมูลคาองคกร 

- สนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

- รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดับ
สายงาน (KCI) 

การประชุมเพื่อทราบ 
1. ทะเบียนควบคุมภายใน (ความเสี่ยง

รายสายงาน) (ทุก 6 เดือน) 
2. รายงานการประเ มินผลการ

ควบคุมภายใน (ทุก 6 เดือน) 
3. การใหนโยบายและขอเสนอแนะ

ในการควบคุมภายใน/การกําหนด
กิจกรรมควบคุมที่มีอยูสนับสนุน
กา รกํ าหนดกิจกรรมจั ดการ 
ความเสียง (ทุกไตรมาส) 
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ตารางที่ 2  กลุมลูกคาและความคาดหวังท่ีตองการของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ของ กทพ.  
    แบบการมีสวนรวม 

กลุมลูกคา ความตองการและความคาดหวังของลูกคา วิธีการ (ความถี่) 
2.4) คณะกรรมการ 
กทพ.  

- กลยุทธและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางมูลคาองคกร 

- สนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

- รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดับ
สายงาน (KCI) 

การประชุมเพื่อทราบ 
1. รายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
2.การใหนโยบายและขอเสนอแนะ

ในการควบคุมภายใน 
  (1 คร้ัง/ป) 

3) หนวยงานภายใน กทพ. 
3.1) กลุม Risk Owner 
(ทุกหนวยงาน
ภายใน กทพ.) 

- ทะเบียนควบคุมภายในและกิจกรรมควบคุม 
- ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-

Assessment : CSA) และรายงานผลการประเมิน
สาํหรับการควบคุมภายในเชิงเฝาระวังและเตือนภัย 
(รายเดือน) และการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (รายไตรมาส) 

1. การประชุมเพื่อวางระบบควบคุม
ภายใน (ทุกป) / ทบทวน (ทุก 6 เดือน) 

2. จัดทําทะเบียนความเสี่ยงและ
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
จั ดกา รความ เสี่ ย ง  บรรจุ ใน
ระบบงานบริหารควบคุมภายใน 
(ระบบ IC) (Web Application) 
(ทุกป) / ทบทวน (ทุก 6 เดือน) 

3. รายงานผลตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 
และกิจกรรมควบคุมผานระบบ IC 
(รายเดือน/รายไตรมาส) 

3.2)  กองบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ
ควบคุมภายใน 

- วางระบบควบคุมภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
ค ว บคุ มภ า ย ใ น สํ า ห รั บ ห น ว ย ง า น ขอ ง รั ฐ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด  

- ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน 

-  สามารถระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดถูกตองเพื่อ
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

-  สามารถวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ใหมไดทันกับการเปลี่ยนแปลง 

-  สามารถติดตามผลการดําเนินงานของการควบคุม
ภายในเชิงเฝาระวังและเตือนภัย (รายเดือน) และ
การควบคุมภายในเชิ งปรับปรุ งอยา งตอเนื่อ ง     
(รายไตรมาส) ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 

-  สามารถจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รายเดือน/รายไตรมาส) ไดรวดเร็ว ถูกตอง 
ครบถวน 

1.ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง
ของทะเบียนควบคุมภายในและ
กิจกรรมควบคุม (ทุกป)/ทบทวน 
(ทุก 6 เดือน) 

2 .ติ ดตามผลการประเมินกา ร
ควบคุมดวยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) (รายเดือน/ 
รายไตรมาส) 

3. รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (รายไตรมาส)  

3.3) สํานัก
ตรวจสอบภายใน 

ขอมูลการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control 
Self-Assessment : CSA) ของทุกหนวยงานภายใน 
กทพ. ที่ถูกตอง ครบถวน เพื่อสอบทาน 

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ทุกป) 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 

 กทพ. กําหนดแนวปฏิบัติการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรเพื่อประเมิน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยทุกหนวยงานในฐานะหนวยงานเจาของความเสี่ยง  
(Risk Owner) รับผิดชอบจัดทําทะเบียนควบคุมภายใน (ระบุ ประเมินความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรมควบคุม) และ
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ทุก 3 เดือนสําหรับการควบคุมภายใน 
เชิงปรับปรุงอยางตอเนื่อง (การดําเนินงานปกต)ิ และทุกเดือนสําหรับการควบคุมภายในเชิงเฝาระวัง (ความเสี่ยงที่มี
ความรุนแรงอยูในระดับปานกลางและสําหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงแลวระดับความรุนแรงลดลงอยูใน
ระดับนอยถึงปานกลาง) รวมถึงขอบกพรองและปญหาที่พบในการติดตามประเมินผล ใหแกผูรับผิดชอบและ
ผูบังคับบัญชาผานเอกสาร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Microsoft Office หรือ OpenOffice.org เพื่อชวยในการ
พิมพรายงานและสรางเอกสาร (รูปที่ 3 และรูปท่ี 4) โดยจัดสงผานบันทึกขอความตามลําดับชั้นของการรายงาน  
(รูปที่ 5) พรอมท้ังสงผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เพื่อให กบค. รวบรวม ประมวลและวิเคราะหตอไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ตัวอยางแบบฟอรมรายงานประเมินผลการควบคุมภายในและกจิกรรมควบคุม                                
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอยางทะเบียนควบคุมภายใน 
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รูปที่ 5 โครงสรางการควบคุมภายในของ กทพ. 
 
 การดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังกลาว พบปญหาและอุปสรรคตอหนวยงานผูรับผิดชอบและ 
กบค. ที่เปนหนวยงานกลาง สามารถสรุปได ดังน้ี 
 4.1 การจัดทําทะเบียนควบคุมภายในและการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใชระยะเวลานาน 
เนื่องจากทุกหนวยงานจัดสงผลการดําเนินงานดวยรูปแบบเอกสาร (บันทึกขอความ) โดยจะตองมีการลงนามอนุมัติ
ตามลําดับชั้น กอนสงเอกสาร และ File ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ให กบค. (ลําดับชั้นประกอบดวย 
Key User (หัวหนาแผนก) รายงานขอมูลการรายงานผลการบริหารตามกิจกรรมควบคุมรายไตรมาส/รายเดือน  
สงตอไปที่ Internal Control Coordinator (ผอ.กอง) เพ่ือพิจารณา/สอบทานรายงานฯ และ Internal Control 
Manager (ผอ.ฝาย/กอง) อนุมัติการรายงานฯ) ซึ่งในภาพรวมกระบวนการทํางานนี้จะใชระยะเวลาประมาณ
ประมาณ 20 วัน กอนท่ี กบค. จะไดรับขอมูล 
 4.2 การตรวจสอบหรือประมวลผลขอมูลใชเวลานาน เนื่องจากกําหนดใหทุกหนวยงานใน กทพ. ประเมิน
การควบคุมดวยตนเองทุกไตรมาส/ทุกเดือน สงผลใหมีขอมูลที่เก่ียวของจํานวนมาก และอยูในรูปแบบเอกสาร 
(Document Form) อีกท้ังขอมูลทั้งหมดไมไดถูกจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลดิจิตอล สงผลใหใชระยะเวลานาน 
ในการประมวลผลเพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมและการใหขอเสนอแนะ ทําให 
ไมสามารถแจงเตือนภัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญแกผูบริหารไดทันที ซึ่งในภาพรวมกระบวนการทํางานน้ี กบค. จะใช
ระยะเวลาประมาณประมาณ 10 วัน 
 4.3 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในใชเวลานาน หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหทุกหนวยงาน
จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, 4 และ 5) เนื่องจากขอมูลมีจํานวนมาก และอยูใน
รูปแบบเอกสาร (Document Form) สงผลใหใชเวลานานมากในการจัดการขอมูลทั้งหมดใหอยูในรูปแบบรายงาน 
(แบบ ปค.1, 4 และ 5) ซึ่งในภาพรวมกระบวนการทํางานน้ี กบค. จะใชระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
  4.4 รูปแบบขอมูลไมรองรับการดําเนินการในอนาคต เนื่องจากขอมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร 
(Document Form) ทําใหไมสามารถนําขอมูลน้ันไปวิเคราะหความเสี่ยงไดทันที (Real-Time) และไมรองรับการ
นําไปตอยอดเพื่อใชประโยชนจากขอมูลในอนาคต 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 
 

  กบค. รวมกับฝายสารสนเทศ (ฝสท.) (ทีมพัฒนาระบบ) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชสนับสนุนระบบการ
ควบคมุภายใน (Web Application) ภายใตชื่อวา "ระบบการบริหารควบคุมภายใน” พัฒนาดวยภาษา ASP.NET 
จัดการขอมูลดวย SQL Server ปจจุบันพัฒนาอยูใน Version 1.0 (รูปที่ 6) พรอมท้ังจัดทําคูมือการใชงานระบบฯ 
ทั้งในสวนของ Internal Control Manager, Internal Control Coordinator และ Key User 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางหนาจอหลักและเมนูตางๆ ของระบบการบริหารควบคุมภายใน 
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6.  การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ 
 6.1 ประโยชนที่ไดรับ (ความสามารถของระบบการบริหารควบคุมภายใน) มีดังน้ี 
   1) เพื่อเปนระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองคกร สําหรับทุกหนวยงานภายใน กทพ.   
(รูปที่ 7) ใชจัดทําทะเบียนควบคุมภายใน เพื่อใชในการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) 
โดยวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทํางาน ระบุ และประเมินความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) โดยแบงการติดตามออกเปน 2 กลุม คือ 1) การติดตามรายไตรมาส 
สําหรับการติดตามผลการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอยางตอเนื่อง 2) การติดตามรายเดือน สําหรับการติดตามผล
การควบคุมภายในเชิงเฝาระวังและเตือนภัย รายงานผลตาม KCI และกิจกรรมควบคุม สงให กบค. ผานระบบ
สารสนเทศฯ (Online Reporting) เพื่อใหขอมูลมีความรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน และลดการใชกระดาษในสํานักงาน 
จากนั้น กบค. นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อจัดทําขอมูลสําหรับเสนอผูบริหารในสายงานพิจารณาและอนุมัติขอมูลตางๆ 
ตามลําดับ สามารถนําไปกําหนดกิจกรรมการควบคุม โดยมีการนําเสนอผูวาการ กทพ. เพื่อพิจารณา นําเสนอ
ผูบริหารระดับฝายเพื่อทราบ และแจงหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของทุกไตรมาส และเสนอ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อทราบทุกไตรมาส กอนเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกสิ้นปงบประมาณและสงใหกระทรวงคมนาคม
ตอไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
รูปที่ 7 ทะเบียนควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-          

Assessment : CSA)  
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2) เพื่อเปนระบบสารสนเทศสนับสนุนการแจงเตือนผลการบริหารควบคุมภายในที่ไมบรรลุเปาหมายหรือ
มีแนวโนมที่จะไมบรรลุเปาหมาย (Early Warning System: EWS) สําหรับองคกร (รูปท่ี 8) โดยการแสดงระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงตามแถบสี เพื่อแจงเหตุ/เตือนภัยลวงหนา ใหผูบริหารแตละฝายทราบปญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและสามารถแกไขไดทันเวลา 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 6.2 การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
    1) ลดระยะเวลาการรายงานการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)  
จากเดิมใชระยะเวลาประมาณ 20 วัน เนื่องจากขอมูลจาก ทุกหนวยงานภายใน กทพ. จะสงมาถึง กบค. นั้น 
ไมสามารถควบคุมระยะเวลาในการลงนามตามข้ันตอนของเอกสารได ปจจุบันใชเวลาเพียง 5 วัน (ระยะเวลา 
การรายงานตามที่ กบค. กําหนด) เมื่อถึงกําหนดการรายงานฯ กบค. จะมีบันทึกแจงเตือนไปยังทุกหนวยงานเพื่อให
เขามาดําเนินการตามบทบาทของตนเอง (รูปที่ 9) ดังนี้  
   1.1) Key User (หัวหนาแผนก) รายงานขอมูลผานระบบฯ ไมเกินวันท่ี 5 ของเดือนที่มีการรายงาน 
   1.2)  Internal Control Coordinator (ผอ.กอง) จัดเก็บขอมูลการรายงานผลการประเมินควบคุมภายในผาน
ระบบฯ ไมเกินวันท่ี 7 ของเดือนที่มีการรายงาน 
   1.3)  Internal Control Manager (ผอ.ฝาย/สํานัก) อนุมัติการรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
ผานระบบฯ ภายในวันท่ี 10 ของเดือนท่ีมีการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ระบบแจงเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) 
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รูปที ่.... รอยละความสําเร็จของการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ขอมูลมีความถูกตองทันกาล และอยูบนพื้นฐานของการใชขอมูลจริง โดยสามารถประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว ทําใหเตือนภัยความเสี่ยง และแจงใหรูลวงหนาได สงผลใหผลการประเมิน 
การควบคุมภายในเปนไปตามเกณฑวัดความสําเร็จของการควบคุมภายในระดับที่ยอมรับไดของไตรมาสที่ 3 
ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ 99.92 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ 0.38 (รูปที่ 10) 

 

 

 
 

รูปที่ 10 รอยละความสําเร็จของการควบคุมภายในระดับที่ยอมรับได (KCI) 
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ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 ปงบประมาณ 
2563

รอยละความสําเร็จของการควบคุมภายในระดับท่ียอมรับได

 

 
 

รูปที่ 9 ระยะเวลาในการทํางานของผูที่เกี่ยวของภายใตกระบวนการเดิมและกระบวนการใหม 
 

คาเปาหมาย 
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 3) เขาถึงขอมูลไดทุกที่  ทุกเวลา ระบบใชงานงาย ทําใหองคกรมีความคลองตัวมากยิ่ งขึ้น ทั้งนี้ 
ปงบประมาณ 2563 มีผลวัดความพรอมใชของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองคกร อยูที่  รอยละ 100 และ            
ความพึงพอใจของผูใชระบบฯ อยูที่ รอยละ 96.51 ซึ่งมากกวาเปาหมายที่วางไว คือ รอยละ 80 (รูปที่ 11) ซึ่งเปน
การประเมินระบบฯ และการสํารวจความพึงพอใจตอระบบฯ โดยฝายสารสนเทศ (ทีมพัฒนาระบบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 4) สรางรายงานไดอยางรวดเร็ว บนฐานขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน เชื่อถือได ในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง 
(จากเดิมใชระยะเวลาในการจัดการขอมูลท้ังหมดใหอยูในรูปแบบรายงาน (แบบ ปค.1, 4 และ 5) ประมาณ 30 วัน) 
อีกทั้งยังชวยลดการใชกระดาษในสํานักงาน 
 
7.  ปจจัยแหงความสําเร็จและยั่งยืน 
 ปจจัยแหงความสําเร็จของการดาํเนินการพัฒนาระบบฯ ของ กทพ. ดังน้ี 
 7.1  การสนับสนุนจากฝายบริหาร และทุกหนวยงานภายใน กทพ. 
 7.2  คุณภาพของขอมูล กลาวคือ ขอมูลตรงกับความตองการ (Relevant) มีความนาเชื่อถือ (Reliable)/ และมี
ความเขมแข็ง (Robust) 
  7.3  รูปแบบขอมูลรองรับการดําเนินการในอนาคต เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดบนฐานขอมูลที่มีอยู 
 7.4  ความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูลอื่นvๆ ใน กทพ. ทั้งฐานขอมูลจากโปรแกรมที่ กทพ. พัฒนาข้ึนเอง  
(In-House/Custom Development) และฐานขอมูลของโปรแกรมสําเร็จรูป (Package Software) 
 7.5  ความรู ความสามารถและประสบการณของบุคลากร (หนวยงานกลาง (กบค.) และทีมพัฒนาระบบ) 
 7.6  สรางวัฒนธรรมของหนวยงาน สนับสนุนใหมีการแชรขอมูลระหวางหนวยงาน 
 
8.  โอกาสในการปรับปรุง 
 

  กทพ. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน  
(การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) เพื่อชวยติดตามการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน โดยมุงเนนให
ระบบสามารถใชงานงาย และเขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อใหองคกรมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน ขอมูลมีความ
ถูกตองทันกาล และอยูบนพื้นฐานของการใชขอมูลจริง โดยมี Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ  
และมีโอกาสในการปรับปรุงสรุปได (รูปที่ 12) ดังนี้ 
 - ปงบประมาณ 2562 พัฒนาระบบฯ ใหสามารถประเมินผลการบริหารควบคุมภายในใหครอบคลุม 
ทั้งระดับองคกร (Key Risk Indicator) และระดับสายงาน (Key Control Indicator)  
 -  ปงบประมาณ 2563 พัฒนาระบบฯ ใหรองรับการยกระดับการติดตามการควบคุมภายในเชิงเฝาระวังและ
เตือนภัย (รายเดือน) เพื่อใหเกิดการบูรณาการระหวางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่11 ความพรอมใช และความพึงพอใจของผูใชระบบฯ ปงบประมาณ 2563 

ความพรอมใชของระบบ 

ความพึงพอใจของผูใชระบบ 

100% 

96.51% 
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รูปที่ 12 Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน           
(การบรหิารความเสี่ยงรายสายงาน) 

 

 -  บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 2563 – 2564 ซึ่งเปนแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร ในชื่อวา 
“โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระบบเตือนภัย)” 
 -  ปงบประมาณ 2564 บูรณาการฐานขอมูลระหวางตัวชี้วัดความเสี่ยงองคกร (KRI) ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
รายสายงาน (KCI) และตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ (KPI) ที่เปนงานรองรับ
ยุทธศาสตรของ กทพ. เพื่อใหรองรับการใชประโยชนจากฐานขอมูลรวมกัน รวมถึงสามารถวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก  
มีความซับซอน โดยการนําเทคโนโลยี Big Data มาปรับใช เพื่อใหสามารถรายงานผลไดทันที ตลอดเวลา สามารถแจง
กอนที่จะเกิดความสูญเสียเพื่อแจงเตือน Risk Owner ผูบริหารระดับฝายทราบและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน และ
สามารถแกไขไดทันเวลา 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


