
ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน 

(การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ดร. ภารดี นามวงศ

ผูอํานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  และ

นางสาวจารุวรรณ  ถนอมศิลป

วิทยากร 6 แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก

กองบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน

นําเสนอโดย

การทางพิเศษแหงประเทศไทย ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 1
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1. บทสรุปของผูบริหาร

2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน

3. การเรยีนรูความตองการและความคาดหวัง ของ "ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบตัิในอดีต 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม 

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนทีไ่ดรับ

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข

8. ความทาทายตอไป 

9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความย่ังยืน 

10. เอกสารอางอิง

หัวขอนาํเสนอ

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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1.บทสรุปของผูบริหาร

COSO-ERM
ยดึหลักการบริหารความเส่ียงที่ดี

ตามแนวทางของ COSO-ERM

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏบิัติการควบคุมภายในสาหรบั

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

Risk-based Internal 
Control

ประเมินตนเองภายใตหลักการ

การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง

Risk Owner
มีกระบวนการท่ีบุคลากร

ทั่วทั้งองคกรไดมีสวนรวม

ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการแจงเตือนภัยลวงหนา 

ใชงานงายและเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา สนับสนุนการเรียนรูขององคกร สามารถนําขอมูลจากระบบ

มาประกอบการตัดสินใจดานการบรหิารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการเตือนภัยความเส่ียงองคกร 
ปงบประมาณ 2562 พบวา รอยละความสําเร็จของการการควบคุมภายในระดับที่ยอมรับได 

คิดเปนรอยละ 99.44 จากเปาหมายที่วางไวคือ ไมนอยกวารอยละ 80

99.44

80

กทพ. ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดย ...

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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2. ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและหนวยงาน

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ลักษณะธุรกิจ
เปนรัฐวิสาหกิจ ที่สรางหรือจัดใหมี     

ทางพิเศษ ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษ

วิสัยทัศน
มุงม่ันพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือใหบริการท่ีดี  
มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

อยางย่ังยืน

คานิยม บรกิารที่ด ีพัฒนากาวไกล ภาพลักษณใส
สะอาด

ภารกิจ

1.จัดใหมี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให
เปนไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2.บรกิารอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม
3.บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ การดําเนินธุรกิจ
ทางพิเศษและประโยชนตอสังคม
4. พฒันาระบบการบริหารจัดการและการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาองคการ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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2. ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและหนวยงาน (ตอ)

มาตรฐาน

คุณภาพองคกร

ISO 9001 : 2015 

(คุณภาพดานบริการ)

ISO 14001 : 2015 

(การจัดการส่ิงแวดลอม)

ISO/IEC 27001 : 2013 
(ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ)
(Front Office/Back Office)

ISO 22301 : 2019
(การบรหิารความตอเนื่องทางธุรกิจ) 
(ระบบเงินสด/Easy Pass)

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย



วิธีการ >> ประชุมทุกป

วิธีการ  >> ประชุมทุกไตรมาส

วิธีการ 1) รับนโยบายบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในจากผูบริหารระดับสูง   

2) พจิารณาทะเบยนควบคุมภายใน (ความเสยงรายสายงาน)

3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในทุกไตรมาส

2. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ.

 - พิจารณาแนวทางการบริหารระบบควบคุมภายใน

 - ประเมนิความเพียงพอและประสทิธิผลของการควบคุมภายใน

 - สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม

 - สอดคลองและครอบคลุมเปาประสงคองคกรตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การประจําป

 - รายงานผลการบริหารระบบควบคมุภายในระดับสายงาน (KCI)

6

3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลูกคาของกระบวนการท่ีนาํเสนอ" หนวยงานภายใน กทพ. 

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

                                         กระทรวงคมนาคม

                                            ความเชื่อมั่นวาหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั

วิธีการ  >>รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1, 4 , 5 และ 6 ) ทุกป

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กลยุทธและแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ

เสริมสรางมูลคาองคกร

          - สนับสนนุการตัดสนิใจดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในภายใต                                

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได

-         - รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดบัสายงาน (KCI)

1.ผูบรหิารระดับสูง

     กํากับดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมนิผลการควบคุม

ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

4. คณะกรรมการ กทพ. 

- กลยุทธและแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในที่มีประสิทธภิาพ 

และเสริมสรางมูลคาองคกร

- สนับสนุนการตัดสินใจดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในภายใต

ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได

- รายงานผลการบริหารระบบควบคุมภายในระดับสายงาน (KCI)

วิธีการ >> 1. ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารควบคุมภายในและทะเบียนควบคุม

ภายใน 2. พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทกุ 6 เดือน

กลุมผูบริหาร

หนวยงานภายนอก - ประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) 
วิธีการ
1) ประชมุทุกป
2) จัดทําทะเบยีนควบคุมภายในทุกป / ทบทวนทุก 6 เดือน
3) รายงานผล KCI และกิจกรรมควบคุมทุกเดือน/ไตรมาส

2.กองบริหารความเสียงและควบคุมภายใน
   วางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน กระทรวงการคลัง และประเมนิความเพียงพอ
และประสิทธผิลของการควบคุมภายใน
วิธีการ
1) ตดิตามการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง 
(CSA) (รายเดือน/รายไตรมาส)
2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รายไตรมาส) 

1.Risk Owner 
- ทะเบียนควบคุมภายใน
และกิจกรรมควบคุม

สํานักตรวจสอบภายใน 
สอบทานการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (CSA) 
วิธีการ สอบทานทุกป

การทางพิเศษแหงประเทศไทย



ปญหาเทคนิคขั้นตอน

1.จัดทําทะเบียนควบคุมภายใน / 

รายงานผลตาม KCI 

และกิจกรรมควบคมุ

รายงานตามแบบฟอรมโดยใชโปรแกรม

สาํเร็จรูป เชน Microsoft Office หรือ 

OpenOffice.org 

2.ตรวจสอบหรือประมวลผล

3.การจัดทํารายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัตใินอดตี 

4. การนําขอมูลไปตอยอด         

ในอนาคต 

ผลการวัดและ

วิเคราะห
มีการลงนามอนมุัติตามลําดบัช้ันของ 

Risk Owner (บันทกึขอความ)         

ใชระยะเวลานาน

Risk Owner ใชระยะเวลาประมาณ 

20 วัน กอนที่ กบค.จะไดรับขอมูล

การบริหารความเส่ียงท่ีดี

ตามแนวทางของ COSO-ERM

- เอกสารท่ีเก่ียวของมเีปนจํานวนมาก 

และอยูในรูปแบบเอกสาร

- การใหขอเสนอแนะ หรอืแจงเตือนภัย

ไมสามารถทาํไดทันท ี

กบค. ใชระยะเวลาตรวจสอบและ

ประมวลผลประมาณ 10 วัน

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

จัดการขอมูลจาํนวนมากที่อยูในรปูแบบ

เอกสารใหอยูในรูปแบบรายงาน 

(แบบ ปค.1, 4 และ 5) 

กบค. จะใชระยะเวลาจดักาขอมูล      

ใหอยูในรูปแบบรายงาน

ประมาณ 30 วัน

เทคโนโลยีในการจัดเก็บ

และประมวลผลขอมูล

รูปแบบขอมูลไมรองรับการดําเนนิการในอนาคต  
เชน การวิเคราะหความเส่ียงแบบ Real Time 

หรือ การเชื่อมโยงกับขอมูลที่หลากหลาย 
(Big Data)

เช่ือมโยงขอมูลท้ังหมดขององคกร

7ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดตี (ตอ) 

ตัวอยางแบบฟอรมในอดีต

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม 

ท่ีมา ความสําคัญ 

เพื่อปรบัปรงุกระบวนการทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา

เพื่อสนับสนนุการบริหารการควบคุมภายใน 

(การบรหิารความเส่ียงรายสายงาน) 

ทมีพัฒนาระบบ

กบค. โดยรวมกับฝายสารสนเทศ 

ขอมลูพื้นฐานเก่ียวกบัระบบ

- พฒันาดวยภาษา ASP.NET 

- จัดการขอมูลในฐานดวย SQL Server 

ระบบสารสนเทศสําหรับ

ระบบการควบคุมภายใน 

(การบริหารความเสี่ยง

รายสายงาน) 

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

รายงานขอมูลผานระบบ

สารสนเทศ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดปรับปรุงใหม (ตอ) 

ระบบสารสนเทศสําหรบัระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย



การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

กระบวนการเดิม (บันทึกขอความ)

Key User
หัวหนาแผนก

จัดทํารายงาน

Internal 

Control 

Coordinator
ผอ.กอง

ลงนาม

Internal Control 

Manager
ผอ.ฝาย/สาํนัก

อนุมัติ

Risk Management 

and Internal Control 

Division
กองบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน

วิเคราะห ประมวลผล 

และจดัทํารายงาน

ระยะเวลาดําเนินงานรวม 60 วัน
ประมาณ  20  วัน ประมาณ 40  วัน

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 11

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั

การทางพิเศษแหงประเทศไทย



การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

Key User
หัวหนาแผนก

รายงานขอมูล                              
ไมเกินวันที่ 5 ของเดือนที่มีการรายงาน 

Internal 

Control 

Coordinator
ผอ.กอง

จัดเก็บขอมูล                           

ไมเกินวันที่ 7 ของเดือนที่มีการรายงาน 

Internal Control 

Manager

ผอ.ฝาย/สาํนัก

อนุมัติ                         
ไมเกินวันที่ 10 ของเดือนที่มีการรายงาน 

Risk Management 

and Internal Control 

Division
กองบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน

วิเคราะห ประมวลผล 

และจดัทํารายงาน

ระยะเวลาดําเนินงานรวม 25 วัน
ประมาณ  10  วัน ประมาณ 15  วัน

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

กระบวนการใหม (ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคมุภายใน)

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 12การทางพิเศษแหงประเทศไทย



ความสามารถของระบบสารสนเทศสําหรบัระบบการควบคุมภายใน (การบรหิารความเสี่ยงรายสายงาน)
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ความพรอมใชของ

ระบบการควบคุมภายใน 

(การบรหิารความเส่ียงรายสายงาน)

ปงบประมาณ 2563

รอยละ 100 

100%

ความพึงพอใจของผูใช

ระบบการควบคุมภายใน 

(การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน)

ปงบประมาณ 2563 

รอยละ 96.51

96.51%

ระบบสามารถใชงานงาย สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา 

ลดระยะเวลาการรายงานผลตาม KCI และกิจกรรมควบคุม ลดระยะเวลาการจัดทําทะเบยีนควบคุมภายใน

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ตัวอยางหนาจอทะเบียนควบคุมภายในและรายงานผล

ทะเบียน 

ควบคุมภายใน

ดชันีความเส่ียง (R) 

ดัชนีความเส่ียง  ระดับความเสี่ยง (อันตราย) 
1.00 –5.80 นอยมาก (ระดับยอมรบัได) 

5.81 – 10.60  นอย (ระดับยอมรับไดแตยังตองเฝาระวัง) 
10.61 – 15.40 ปานกลาง (ระดับเฝาระวังและมีการจัดการ) 
15.41 – 20.20 สูง (ระดับเรงรัดจัดการ) 
20.21 – 25.00 สูงมาก (ระดับเรงรัดจัดการโดยเร็วที่สุด) 

แถบสเีพื่อเตือนภัย

การรายงานผลการดําเนินงาน

ตามกิจกรรมควบคุม

การรายงานผล

ตาม KCI

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ตรวจสอบหรือ
ประมวลผล

ตรวจสอบหรือ
ประมวลผล

เปนระบบสารสนเทศสาํหรับ      
ระบบการควบคุมภายใน               

(การบรหิารความเสี่ยงรายสายงาน) 
สําหรบั กบค. 

เปนระบบสารสนเทศสาํหรับ      
ระบบการควบคุมภายใน               

(การบรหิารความเสี่ยงรายสายงาน) 
สําหรบั กบค. 

รอยละความสําเร็จของการควบคุมภายในใหอยู
ในระดับท่ียอมรับไดอยูที่ รอยละ 99.92*

รอยละความสําเร็จของการควบคุมภายในใหอยู
ในระดับท่ียอมรับไดอยูที่ รอยละ 99.92*

99.38 99.4
99.44

99.92

99.1

99.2

99.3

99.4

99.5

99.6

99.7

99.8

99.9

100

ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 

ปงบประมาณ 2563*

รอยละความสําเร็จของการควบคมุภายใน

ขั้นตอน ความสามารถของระบบ ฯ ประสิทธิผล

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ตัวอยาง ผลการดําเนินงานตาม KCI (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน)

35.30 35.30

34.99

34.87
34.81

34.77
34.81

34.74 34.74 34.74 34.77

35.30 35.30

34.34

34.59 34.59

34.95

34.38

34.54 34.54

34.43

34.95

35.30 35.30

34.79

34.34

34.66

34.42 34.39

34.53 34.53 34.53

34.42

33.80

34.00

34.20

34.40

34.60

34.80

35.00

35.20

35.40

Q1/2561 Q2/2561 Q3/2561 Q4/2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 Q4/2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563

ดานเลียบแมน้ํา ดานบางนา ดานดาวคะนอง

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บคาผานทางพเิศษวินาท ี/ คัน

35.30 วินาท/ีคัน*

* เวลาเฉล่ียที่ใชในการเก็บคาผานทางพิเศษ เริ่มต้ังแต 50 เมตร กอนถึงตูเก็บคาผานทางฯ จนถึงรถเคล่ือนตัวออก

กระบวนการ : การบริหารจัดการคุณภาพการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ ความเส่ียง : ผูใชบริการทางพิเศษไมพึงพอใจในการใหบริการ สาเหตุความเส่ียง : ประสิทธิภาพการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ

เกณฑวัดท่ียอมรับได (KCI) : เวลาเฉล่ียท่ีใชในการเก็บคาผานทางพิเศษ เร่ิมต้ังแต 50 เมตร กอนถึงตูเก็บคาผานทางฯ จนถึงรถเคล่ือนตัวออก

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ไตรมาส / ปงบประมาณ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ตัวอยาง ผลการดําเนินงานตาม KCI (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน)

0.005 0.005

0.004

0.000

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0.008

0.009

2561 2562 ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ 

2563
รอยละการดําเนินงานไดตามแผน

รอยละการดําเนินงานไดตามแผนประจําปงบประมาณ

รอยละ
0.009

กระบวนการ : การจัดเก็บคาผานทางพิเศษและการนําสงเงนิรายไดคาผานทางพิเศษ คูปองผานทาง คาบตัรผานทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) เงนิสาํรองคาผานทางพิเศษ และคาอุปกรณกรณี

ชํารุด/สูญหาย

ความเสี่ยง : การจดัเก็บคาผานทางพิเศษเกิดความลาชา / จํานวนรายไดฯ ท่ีนําสงไมตรงกับในระบบ

สาเหตุความเสี่ยง : พนักงานปฏิบัติงานในตูเก็บคาผานทางพิเศษบันทึกรายการรถท่ีผานชองทางผิดพลาด /  

ทอนเงินใหแกผูใชบริการขาด-เกิน/ ไดรับชําระคาผานทางที่คาดวาเปนธนบัตรปลอม

เกณฑวัดที่ยอมรับได (KCI) : 
คาเฉล่ียของยอดเงินรายไดที่พนักงานนําสงขาดจากยอดตรวจสอบในแตละเดือนไมเกิน 0.009 %

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ปงบประมาณ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย



18

6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนท่ีไดรบั (ตอ)

ตัวอยาง ผลการดําเนินงานตาม KCI (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน)

100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2560 2561 2562

รอยละการดําเนินงานไดตามแผน

รอยละการดําเนินงานไดตามแผนประจําปงบประมาณ
ร้อยละ

100%

กระบวนการ : การบริหารจัดการคุณภาพการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ ความเส่ียง :ผูใชบริการทางพิเศษไมพึงพอใจในการใหบริการ สาเหตุความเส่ียง : การสรางแรงจูงใจในการใหบริการใหกับพนักงาน

เกณฑวัดที่ยอมรับได (KCI) : สามารถจัดกิจกรรมไดตามแผน* 100%

ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

ปงบประมาณ

* แผนจัดกิจกรรมสงเสริมแรงจูงใจในการบริการใหกับพนักงานดานฯ

 1. โครงการพนักงานตัวอยางดานจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 2. โครงการดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทางพิเศษ 3. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดเกบ็คาผานทางพิเศษ

Leading : สามารถจัดกิจกรรมไดตามแผน Lagging : ความพงึพอใจของผูใชงานที่ชําระเงินหนาดานในแตละป

ปงบประมาณ

85.80

87.80

90.50
91.30

94.70 95.10

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

2557 2558 2559 2560 2561 2562

รอยละความพึงพอใจของผูใชงานท่ีชําระเงินหนาดาน

รอยละความพึงพอใจของผูใชงานท่ีชําระเงินหนาดาน
รอยละ

90%

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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2562
ประเมินผลการควบคุมภายใน        

ใหครอบคลุมทั้งระดับองคกร (KRI) 

และระดับสายงาน (KCI)

2564
บูรณาการฐานขอมลูระหวาง       

ดัชนีชี้วัดความเส่ียงองคกร (KRI) 

ดัชนีชี้วัดความเส่ียงรายสายงาน (KCI)

ดัชนชีี้วัดแผนปฏิบัติการองคกร (KPI)

2563
ยกระดบัการติดตามการ

ควบคมุภายในเชิงเฝาระวัง

และเตือนภัย (รายเดือน)

EWS

การทางพิเศษแหงประเทศไทย ระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

7. ความทาทายตอไป 

Roadmap เพ่ือยกระดบัการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเส่ียงรายสายงาน)
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8. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความย่ังยืน 

ระบบสารสนเทศสําหรบัระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) 

1. การสนบัสนนุจากฝายบริหาร

2. คุณภาพของขอมูล (Relevant/Reliable/Robust)

3. ความสามารถในการเขาถึงฐานขอมูลอ่ืนๆ

4. ความรู ความสามารถ และประสบการณของบุคลากร 

5. การแชรขอมูลระหวางหนวยงาน 

6. รูปแบบขอมูลรองรับการดําเนินการในอนาคต 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย
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ถาม - ตอบ

ระบบสารสนเทศสําหรบัระบบการควบคุมภายใน (การบริหารความเสี่ยงรายสายงาน) การทางพิเศษแหงประเทศไทย


