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ระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร 
(EXAT’s Early Warning System)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

น ำเสนอโดย

ดร. ภำรดี นำมวงศ์

ผู้อ ำนวยกำรกองบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน

และ

นำงสำวโชตกิำ บุญเนตร

วิทยำกร 6 แผนกพฒันำระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

กองบรหิำรควำมเสีย่งและควบคมุภำยใน



1. บทสรุปของผู้บริหาร

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและยัง่ยืน

8. โอกาสในการปรับปรุง
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หัวข้อน าเสนอ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

COSO-ERM
ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ตามแนวทางของ COSO-ERM

Portfolio view of  Risk
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

ภายใต้แนวคิด Portfolio view of  Risk

Risk Analysis based on 
Scenario Foresight

ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงโดย
ใช้กระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคต

Risk Owner
มีกระบวนการที่บุคลากร
ทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วม

ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร สามารถน าข้อมูลจากระบบ
มาประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร 
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อัตราส่วนความเสี่ยงที่ได้รับการเตือนภัย ได้ทันก่อนเกิดเหตุ) 
คิดเป็นร้อยละ 95.95 จากเป้าหมายที่วางไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

95.95

80

กทพ. ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดย ...



ภารกจิ (Mission)
1. จัดให้มี พฒันา/ปรับปรุงทางพเิศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิม่
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
การด าเนินธุรกิจทางพเิศษและประโยชน์ต่อสังคม

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิม่มูลค่าองค์การ

ค่านิยม (Core Value)
บริการทีด่ ีพฒันาก้าวไกล ภาพลกัษณ์ใสสะอาด

วสัิยทศัน์ (Vision)
มุ่งมัน่พฒันาทางพเิศษ เพ่ือให้บริการทีด่ ีมคีวามคุ้มค่า 

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยัง่ยืน
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ลกัษณะธุรกจิ
เป็นรัฐวสิาหกจิ ทีส่ร้างหรือจัดให้มทีางพเิศษ 

ตลอดจนบ ารุงรักษาทางพเิศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

มาตรฐาน
คุณภาพองค์กร

ISO 9001 : 2015
(คุณภาพด้านบริการ )

ISO 14001 : 2015 
(การจัดการสิ่งแวดล้อม )

ISO/IEC 27001 : 2013 
(ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
(Front Office/Back Office)
ISO 22301
(การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) 
(ระบบเงินสด/Easy Pass)
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

กลุ่ม Risk Owner

- สะท้อนสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ของ กทพ. 
- สอดคล้องและครอบคลุมเป้าประสงค์

องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
- รายงานการเตือนภัยความเสีย่งตาม KRI 

- กลยุทธ์และแผนการบรหิารความเสี่ยงทีม่ี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรา้งมลูค่าองค์กร
- สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบรหิารความเสี่ยง
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI 

- กลยุทธ์และแผนการบรหิารความเสี่ยงทีม่ี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรา้งมลูค่าองค์กร
- สนับสนุนการตัดสินใจด้านการบรหิารความเสี่ยง
- รายงานการเตือนภัยความเสี่ยงตาม KRI 

กลุ่มผู้บริหาร

ผู้บริหาร
ระดับสูง

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กทพ. 

- แผนที่ความเสี่ยง (Risk map) เพื่อใช้เป็นกรอบ
การจัดท าแผนจัดการความเสีย่งในส่วนที่เกีย่วข้อง
- รายงานการเตือนภัยความเสีย่งตาม KRI 

วิธีการ
1) การประชุม 1 ครั้ง/ปี
2) รายงาน ทุกเดือน

วิธีการ
การประชุม ทุกไตรมาส

วิธีการ
การประชุม ทุกไตรมาส

วิธีการ
1) การประชุม 2 ครั้ง/ปี
2) จัดท าทะเบียนความเสี่ยง 2 ครั้ง/ปี
3) รายงานผล KRI และกิจกรรมจดัการความเสี่ยง ทุกเดือน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

จัดท าทะเบียนความเสี่ยง / 
รายงานผลตาม KRI และ กิจกรรม

จัดการความเสี่ยง

รายงานตามแบบฟอร์ม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft 

Office หรือ OpenOffice.org 

มีการลงนามอนุมัติตามล าดับชั้นของ 
Risk Owner (บันทึกข้อความ) ใช้ระยะเวลา

Risk Owner ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 20 วัน ก่อนท่ี กบค. 

จะได้รับข้อมูลจาก

ตรวจสอบหรือประมวลผล

จัดท าคลังข้อมูลความเสี่ยง

- เอกสารท่ีเกี่ยวข้องมีเป็นจ านวนมาก 
และข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมลูเดียวกัน 

- การให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเตือนภัย
ไม่สามารถท าได้ทันที 

กบค. จะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 10 วัน

ขั้นตอน เทคนิค ปัญหา ผลการวัดและวิเคราะห์

การบริหารความเสี่ยงท่ีดีตาม
แนวทางของ COSO-ERM

แนวคิด 
Portfolio view of  Risk 

ข้อมูลไม่เอ้ือต่อการเป็นปัจจัยน าเข้าในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงได้ทันที (Real-Time) ไม่สนับสนุน

การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลท่ีหลากหลาย (Big Data)

สามารถเป็นเครื่องมือฉายภาพ
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม

1

2

3
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

C1 C2 C3 C4 C5 C6 Cเฉลีย่

(14.1) เร ิม่ (14.2) สิน้สดุ
(15.1)

หลกั

(15.2)

สนับสนุน

(16.1) 

ลกัษณะของ

ผลผลติ

(16.2) 

ณ ปีงบประมาณ 

2561

(16.3) 

วนัสิน้สดุ

งาน/โครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(18) ปัจจยัเสีย่งของงาน/โครงการ

1. …

2. …

(12) หน่วยงานระดบัฝ่ายทีร่บัผดิชอบ

เป้าหมายแผนจดัการความเสีย่ง

(12.1) หลกั (12.2) สนับสนุน

(9.1)ความรนุแรงของผลกระทบ

แบบฟอรม์ส ำหรบัจดัท ำทะเบยีนควำมเสีย่งและรำยละเอยีดกำรด ำเนนิกจิกรรมจดักำรควำมเสีย่ง

(9.2) โอกาส

ทีจ่ะเกดิ

(5) เกณฑว์ดัความเสีย่ง (KRI)

(5.2)เกณฑว์ดั

ความเสีย่งที่

ยอมให ้

เบีย่งเบนได ้ 

(KRI)

(3) ความเสีย่ง (6) สาเหตขุองความเสีย่ง

(11) เป้าหมาย :

(13) รายละเอยีดการด าเนินกจิกรรม

ควบคมุความเสีย่ง (งาน/โครงการ)

(14) ระยะเวลาในการด าเนินงาน

(5.1)เกณฑว์ดั

ความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ (KRI)

(15) หน่วยงานระดบักอง

ทีร่บัผดิชอบ
(16) ผลผลติของงาน/โครงการ

(10) แผนจดัการความเสีย่ง :

(17) ปรมิาณผลผลติ (สะสม) รายเดอืน ปีงบประมาณ 2561

(รอ้ยละความส าเรจ็ของงาน/โครงการ)

ขัน้ตอนที ่1 : …...

1. งาน........

1.1 กจิกรรม.....

ขัน้ตอนที ่2 : …...

ขัน้ตอนที ่3 : ……

ขัน้ตอนที ่4 : …...

L

(1) เป้าประสงคข์องวตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรอ์งคก์ร : (2) ตวัชีว้ดัผลการด าเนนิงาน (KPI ขององคก์ร)

(4) ประเภทของ

ความเสีย่ง 

(S/O/F/C)

(7.1)

เกณฑว์ดัสาเหตุ

ความเสีย่งที่

ยอมรับได ้ (KRI)

(9.3) ระดบั

ความรนุแรง

ของความเสีย่ง

R

(Cเฉลีย่ x L)

(9) การประเมนิความเสีย่ง

(8) กจิกรรมควบคมุความเสีย่งที่

ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั

(7) เกณฑว์ดัสาเหตคุวามเสีย่ง (KRI)

(7.2)

เกณฑว์ดัสาเหตคุวาม

เสีย่งทีย่อมให ้

เบีย่งเบนได ้ (KRI)

ตัวอย่างแบบฟอร์มในอดีต
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ท่ีมา ความส าคัญ 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

ทีมพัฒนาระบบ
กบค. โดยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับระบบ
- พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET 
- จัดการข้อมูลในฐานด้วย SQL Server 
- Version 4.0 

ระบบเตือนภัย
ความเสี่ยงองค์กร 
(EXAT’s Early 

Warning System)



10

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ตัวอย่างหน้าจอหลักและเมนูต่างๆ ของระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร



11

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ขั้นตอน ความสามารถของระบบฯ ประสิทธิผล
จัดท าทะเบียนความเสี่ยง / 
รายงานผลตาม KRI และ 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

- เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ Risk Owner
เพื่อจัดท าทะเบียนความเสี่ยง / รายงานผลตาม KRI และ กิจกรรมจัดการความเสี่ยง

- ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง Risk Owner เมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาบันทึกข้อมูล

ระยะเวลาจากเดิมใช้เวลาประมาณ 20 วัน 
ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 10 วัน

- ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา - ความพร้อมใช้ของระบบเตือนภัย ความเสี่ยงองค์กร 
อยู่ท่ี ร้อยละ 99.99
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ อยู่ท่ี ร้อยละ 96.35 

ระยะเวลาในการท างานของผู้ท่ีเก่ียวข้องภายใต้กระบวนการเดิมและกระบวนการใหม่ ความพร้อมใช้ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฯ ปีงบประมาณ 2561
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ตัวอย่างหน้าจอทะเบียนความเสี่ยง และรายงานผล

ทะเบียนความเสี่ยง
การรายงานผล

ตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยง

การรายงานผล
ตาม KRI

ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 
 

 
 
 
 

  
  
 

                (R) 

                                 (       ) 
1.00 –5.80         (              ) 

5.81 – 10.60       (                                 ) 
10.61 – 15.40         (                            ) 
15.41 – 20.20     (                  ) 
20.21 – 25.00        (                               ) 

แถบสีเพื่อเตือนภัย
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ขั้นตอน ความสามารถของระบบฯ ประสิทธิผล
ตรวจสอบหรือประมวลผล - เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ส าหรับ กบค. 

- เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเตือนภัยความเสี่ยง 
- เป็นคลังข้อมูลความเสี่ยง (Risk data warehouse) ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
- ประกอบการจัดท าแบบจ าลองความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการภาพรวมความเสี่ยงองค์กร 
(Portfolio view of Risk) 

ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

อยู่ท่ี ร้อยละ 95.95 
จัดท าคลังข้อมูลความเสี่ยง

การแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ปีงบฯ 2561
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

ระยะเวลำกำรใช้ทำงพเิศษในเขตเมืองน้อยกว่ำเป้ำหมำย* (ฝ่ำยจัดเก็บค่ำผ่ำนทำง)1. ประสิทธผิลทำงพเิศษ
(C=4.67,L=4,R=18.67)

1.1 ควำมพร้อมของกำรให้บริกำร
(C=4.67,L=4,R=18.67)

3. ผลกำรด ำเนนิงำน

(C=4.56 , L=4 , R=18.20)

3.1 กำรจัดกำรระบบบริกำร
(C=4.67 , L=4 , R=18.67)

3.2 กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
(C=4.50 , L=4 , R=18.00)

3.3 กำรจัดกำรกองทุน TFF
(C=4.50 , L=4 , R=18.00)

3.4 กำรจัดกำรข้อพิพำทและคดี
(C=4.50 , L=4 , =18.00)

- ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักโบนัสไม่น้อยกว่ำ 1X,XXX ลบ. (เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่ำ XXX.XX

ลบ.)*

- ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ยจ่ำยและเงินต้น (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1 เท่ำ*

- รำยได้ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ (เฉลิมมหำนคร/ศรีรัช/ฉลองรัช/บูรพำวิถี/กำญจนำภิเษก)

ไม่น้อยกว่ำ 1X,XXX ลบ.**

- ต้นทุนบริกำรโครงกำรทำงพิเศษมีอัตรำเติบโตไม่เกินร้อยละ X.XX**

3.1.1 ปริมำณจรำจรที่ผ่ำนระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติเทยีบกับปริมำณรถ 4 ล้อทั้งหมด ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ XX.XX**
3.1.2 ปริมำณจรำจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีที่ผ่ำนมำในทุกสำยทำงไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ X.XX*

3.2.1 สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย

3.2.2 ผลิตภำพกำรตลำด ไม่น้อยกว่ำเป้ำหมำย**

3.3.1 รำยได้ (ฉลองรัช/บูรพำวิถี) เป็นไปตำมเป้ำหมำย**

3.3.2 ค่ำใช้จ่ำย (ฉลองรัช/บูรพำวิถี) เป็นไปตำมเป้ำหมำย**

ลดจ ำนวนข้อพิพำทและคด ีหรือลดมูลค่ำควำมเสียหำยจำกข้อพิพำทและคดทีี่เกิดจำกสัญญำ
โครงกำรทำงพิเศษ**

3.1.1) งำนพัฒนำระบบเก็บค่ำผ่ำนทำง (ฝจค.)

3.1.2) งำนด้ำนธุรกิจและกำรตลำด (สผว.)

3.1.3) งำนก ำกับดูแลกองทุน TFF (ฝกง./ฝกม.)

3.2.1) งำนเตรียมพร้อมรับกำรสิ้นสุดขอ้พิพำทและคดีจำก

กำรปรับอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ 

(ฝกง./ฝกม.)

3.2.2) งำนเตรียมพร้อมรับกำรสิ้นสุดขอ้พิพำทและคดีของ

โครงกำรทำงพิเศษจำกสำเหตอ่ืุน (ฝกง./ฝกม.)

(1) กิจกรรมพัฒนำระบบธุรกิจ Easy Pass (กธอ.)

(1) โครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรภำพลักษณ์ (Corporate 

Image & Brand Management) เพื่อส่งเสริมกำรตลำดและพฒันำ

ธุรกิจแบบบูรณำกำรของ กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กพต.)

(2) กิจกรรมพัฒนำฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศดำ้นลูกค้ำ (กพต.)

(3) กิจกรรมสื่อสำรและส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุก (กพต.)

(4) กิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก (กปส.)

(5) กิจกรรมสื่อสำรข้อมูล (กขส.)

(1) กิจกรรมก ำกับดูแลผลประโยชน์กองทุน TFF (กกง.)

(2) กิจกรรมก ำกับดูแลข้อกฎหมำยตำมสัญญำ RTA (กนก.)

(1) กิจกรรมจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนข้อพิพำทและคดี (กคด.)

(2) กิจกรรมจัดท ำแนวปฏิบัติทำงกำรเงิน (กกง.)

3.1) แผนจดักำรธรุกจิ 

(ฝจค./สผว./ฝกง./ฝบร./

ฝสท./ กวป.)

3.2) แผนจัดกำร

ข้อพิพำทและคด ี

(ฝกม./ฝกง.)

.21

.23

.20

.26

.10

กำรแก้ไขปัญหำรถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกำรกีดขวำงกำรจรำจร ไม่เกิน 22.31 นำที*

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงต่อปริมำณจรำจร ไม่เกิน 5 คร้ังต่อปริมำณจรำจร 100ล้ำนเที่ยว**

ระยะเวลำกำรเข้ำช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ำยแรงไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 30 นำที **

ตัวอย่าง Risk Correlation Map ปีงบประมาณ 2561
5.45

4.49
3.56

3.14 2.90 2.99 2.85
2.49

2.21 2.17
2.46 2.41

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตรำกำรเกดิอบุตัเิหตรุำ้ยแรงตอ่ปรมิำณจรำจร (สะสม) 
ครั้ง*

ไม่เกิน 5  คร้ัง*

* ครั้งต่อปริมำณจรำจร 100 ล้ำนเที่ยว

KRI จ ำนวน 21 ตัว
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ (ต่อ)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

1. ประสิทธผิลทำงพเิศษ
(C=4.67,L=4,R=18.67)

3. ผลกำรด ำเนนิงำน

(C=4.56 , L=4 , R=18.20)

3.1 กำรจัดกำรระบบบริกำร
(C=4.67 , L=4 , R=18.67)

3.2 กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด
(C=4.50 , L=4 , R=18.00)

3.3 กำรจัดกำรกองทุน TFF
(C=4.50 , L=4 , R=18.00)

3.4 กำรจัดกำรข้อพิพำทและคดี
(C=4.50 , L=4 , =18.00)

- ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักโบนัสไม่น้อยกว่ำ 1X,XXX ลบ. (เฉลี่ยต่อเดือนไม่น้อยกว่ำ 9XX.XX

ลบ.)*

- ........

3.1.1 ปริมำณจรำจรที่ผ่ำนระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติเทยีบกับปริมำณรถ 4 ล้อทั้งหมด ไม่
น้อยกว่ำ ร้อยละ XX.XX**
3.1.2 ..................

3.1.1) ..........

3.1.2) งำนด้ำนธุรกิจและกำรตลำด (สผว.)

3.1.3) .............

(1) โครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรภำพลักษณ์ (Corporate 

Image & Brand Management) เพื่อส่งเสริมกำรตลำดและพฒันำ

ธุรกิจแบบบูรณำกำรของ กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กพต.)

(2) กิจกรรมพัฒนำฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศดำ้นลูกค้ำ (กพต.)

(3) กิจกรรมสื่อสำรและส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุก (กพต.)

(4) กิจกรรมประชำสัมพันธ์เชิงรุก (กปส.)

(5) กิจกรรมสื่อสำรข้อมูล (กขส.)

3.1) แผนจดักำรธรุกจิ 

(ฝจค./สผว./ฝกง./ฝบร./

ฝสท./ กวป.)

.21

.23

.20

.26

.10

ตัวอย่าง Risk Correlation Map (ต่อ)
แนวคิด : ก าหนดแผนงานจัดการความเสี่ยง เพ่ือลด
ผลกระทบ หรือลดโอกาสท่ีจะเกิด โดยเป็นการจัดการ
ท่ีสาเหตุความเสี่ยง เมื่อสาเหตุความเสี่ยงบรรลุ 
จะส่งผลให้ความเสี่ยงบรรลุเช่นกัน 
(ก าหนด KRI เป็นเครื่องมือติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย 
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง)

เส้นความสัมพันธ์
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7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและยั่งยืน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

คุณภาพของข้อมูล 
(Relevant/Reliable/Robust)

ความสามารถในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลอื่นๆ

ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของบุคลากร 

การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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8. โอกาสในการปรับปรุง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System

กทพ. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการพัฒนาระบบเตือนภัยความเสี่ยงองค์กร (EXAT’s Early 
Warning System) โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือให้องค์กรมีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้องทันกาล และอยูบ่นพื้นฐานของการใช้ขอ้มูลจริง 

Roadmap เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ EXAT’s Early Warning System
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ถาม - ตอบ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT’s Early Warning System


