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1. นางสาวจารุวรรณ ถนอมศิลป์
ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก

2. นางสาวธนิษา สังข์แสง
ต าแหน่ง วิทยากร 6 แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก

3. นายปิติภัทร ประคัลภวงส์
ต าแหน่ง วิทยากร 5 แผนกประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

กองบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน

ระบบรายงานเหตุการณ์พเิศษ/อุบตัิภัยเพื่อจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. 
(EXAT’s Peril Warning System For Business Continuity Management)

น าเสนอโดย
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

เพ่ือบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน
กทพ. ได้น าระบบ BCMS มาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2549 เพ่ือสนับสนุน ระบบERM ซึ่งเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงป้องกันขององค์กร

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS) ของ กทพ.

เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อม
แก้ไขสถานการณ์วิกฤต
กทพ ได้มีการจัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan : BCP)

ตระหนักถึงทุกความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ส าคัญที่ไม่คาดการณ์ 
จัดท า “ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (EXAT’s Peril Warning 
System For Business Continuity Management)

มุ่งสู่การพัฒนาการเชื่อมโยงกับระบบความเสี่ยงอื่น ๆ 
ภายในองค์กร เพื่อเป็นฐานข้อมูล (Database) 

พัฒนาระบบเพื่อสามารถใช้ประกอบ
การวิเคราะห์ ในรูปแบบของ API ส าหรับ
ประกอบการวิเคราะห์กับหน่วยงานอื่น ๆ 
สามารถน าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการท างานต่าง ๆ แจ้งเตือนกับ
หน่วยงานอื่น (Notification) และหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง (Real Time)

ลดการใช้งานกระดาษ
ในส านักงานได้ร้อยละ 99

สามารถลดระยะเวลาการช่วยเหลือ
รถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นการกีดขวาง

การจราจรบนทางพิเศษ

สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อการให้บริการของ กทพ. 

ประสิทธิผลของระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัตภิัยเพ่ือจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ภารกิจ (Mission)
1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 

การด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

ค่านิยม (Core Value)
บริการท่ีดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(Innovation for better drive and better life)

ลักษณะธุรกิจ
เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษ 

ตลอดจนบ ารุงรักษาทางพิเศษ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

มีฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์/ปรับปรุง
การให้บริการให้กับลูกค้า

กลุ่มผู้บริหาร กทพ.
• ลดระยะเวลาการช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุ

ให้พ้นการกีดขวางการจราจร

• มีฐานข้อมูลที่สามารถ ค้นหา และ ศึกษาแนวทางแก้ไข

กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

• การได้รับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์พิเศษได้ทันที

กลุ่มลูกค้า
ประสานงาน

พัฒนาคุณภาพและบริการ

Customer needs 

จากรายงานการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ 

- เป็นแบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ 
ประกอบไปด้วยประเด็น

1) ความพึงพอใจ 8 ด้าน
2) ความต้องการ และความคาดหวัง

ปีละ 1 ครั้ง
*ส ำรวจโดย third party 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

รายงานเหตุการณ์

ส าคัญท่ีไม่คาดการณ์ 

ติดตามสถานะ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุ
กบค.

• รายงานผ่านทางโทรศัพท์
• การสื่อสารSocial Network (Line)
• กระดาษในรูปแบบบันทึก

ผู้บังคับบัญชาสายงาน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจดัการความต่อเนื่องทางธรุกิจของกทพ. 
(EXAT’s Peril Warning System For Business Continuity Management)

ผู้พบเหตุ

รายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของกทพ. 
(EXAT’s Peril Warning System For Business Continuity Management)

Incident

แจ้งเตือนผ่าน 
Line Group

พนักงานสื่อสาร

คปอ. / เลขาศูนย์ประสานงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของ 

Covid-19

Front 

Back

คณะท างานจัดการ
ภาวะวิกฤต

คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกบค.(เลขา)

คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ 

สื่อสาร / รายงาน

สื่อสาร / 
รายงาน

สั่งการ

สั่งการ

สั่งการ

สื่อสาร / รายงาน

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ, สถานีวิทยุ, ป้าย VMS

สื่อสาร
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่(ต่อ)

แจ้งเหตุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุ กรอกข้อมูลตามล าดับ

เพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุสามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลสรุป
เหตุการณ์ สรุปสาเหตุ หรือเพ่ิมข้อมูลแนวทางการแก้ไข แนว
ทางการป้องกัน การสื่อสารต่อสาธารณะ โดยสามารถบันทึกและ
พักไว้ เพ่ือที่หน่วยงานจะสามารถเข้ามาเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูล
ได้จนกว่าจะครบถ้วน สมบูรณ์ และส่ง E-mail แจ้ง กบค.

ปิดการรายงาน
เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุกรอกข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ปิดการรายงาน เพื่อที่ระบบจะส่ง 
E-mail แจ้ง กบค. (หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลได้อีก)

1 2 3
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่(ต่อ)

แจ้งเหตุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุ กรอกข้อมูลตามล าดับ

1
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่(ต่อ)

เพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุสามารถเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลสรุปเหตุการณ์ สรุปสาเหตุ หรือเพ่ิมข้อมูลแนวทางการแก้ไข แนวทางการป้องกัน การสื่อสารต่อสาธารณะ โดยสามารถบันทึกและพักไว้ เพ่ือที่
หน่วยงานจะสามารถเข้ามาเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะครบถ้วน สมบูรณ์ และส่ง E-mail แจ้ง กบค.

2
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่(ต่อ)

ปิดการรายงาน
เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเหตุกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ให้กดปุ่ม ปิดการรายงาน เพื่อที่ระบบจะส่ง E-mail แจ้ง กบค. (หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีก)

3
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจดัการความต่อเนื่องทางธรุกิจของกทพ. 
(EXAT’s Peril Warning System For Business Continuity Management)

ผู้พบเหตุ

รายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของกทพ. 
(EXAT’s Peril Warning System For Business Continuity Management)

Incident

แจ้งเตือนผ่าน 
Line Group

พนักงานสื่อสาร

คปอ. / เลขาศูนย์ประสานงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของ 

Covid-19

Front 

Back

คณะท างานจัดการ
ภาวะวิกฤต

คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกบค.(เลขา)

คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ 

สื่อสาร / รายงาน

สื่อสาร / 
รายงาน

สั่งการ

สั่งการ

สั่งการ

สื่อสาร / รายงาน

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ, สถานีวิทยุ, ป้าย VMS

สื่อสาร
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่(ต่อ)
ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการด าเนินงาน

เหตุการณ์อัคคีภัย
เมื่ อวันที่  23 ตุลาคม 2565 เวลา 12.55 น .   
จราจรทางพิเศษฯ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กู้ภัยฯ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สน.ทางด่วน 2 ให้ความช่วยเหลือฯกรณีเหตุ
เพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณด่านฯประชา
ชื่น 2 ขาเข้า โดยสามารถควบคุมเพลิงไหม้
รถยนต์ได้เรียบร้อย ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และ
เจ้าหน้าที่ ก่อนน ารถที่เกิดเหตุส่ง สน.ทางด่วน 2
ด าเนินการต่อไป

1) ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ สามารถประสานกับ
คณะท างานจัดการภาวะวิกฤตเพื่อสั่งการพนักงาน
สื่อสารให้ประสานงานแก้ไขให้รวดเร็วขึ้น โดยใช้
ระยะเวลาทั้งหมด 45 นาที 

2) ระบบมีการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลท าให้ลดความ
ซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล

3) มีการบันทึกวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการลด
ระยะเวลาการกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยใน
ครั้งถัดไป

ระบบรายงานเหตกุารณพ์ิเศษ สามารถลดระยะเวลาท่ีใชใ้นการดบัเพลิงใหแ้ลว้เสรจ็นบัจากไดแ้จง้เหต(ุRTO) 
จากเปา้หมายท่ี 1ชม. อยู่ที ่45 นาที (กรณีไม่มีระบบอยู่ท่ี 55 นาที)

เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยบนทางพิเศษก่อน
มีระบบรายงานเหตกุารณพ์ิเศษ ใช้เวลาใน

การดับเพลิง โดยเฉลี่ย 55 นาที

เมื่อน างานระบบรายงาน
เหตุการณพ์ิเศษมาใช้กับ

เหตุการณ์จริง 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

1) ลดการใช้งานกระดาษในส านักงานได้ร้อยละ 99 
2) สามารถลดระยะเวลาการช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุให้พ้นการกีดขวางการจราจรบนทางพิเศษได้
3) พัฒนากระบวนการการให้บริการของ กทพ. โดยสามารถสะท้อนประสิทธิผลได้จากระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ที่มีต่อการให้บริการของ กทพ. 

ระยะเวลาการช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุ
เมื่อน าระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษใช้ปฏิบัติ

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ระบบรายงาน
เหตุการณ์พิเศษ ผ่านผลตัวชี้วัด

เริ่มน าระบบมาใช้
เริ่มน าระบบมาใช้

100
90

95

80

1
10

25

50

75

100

2560 2561 2562 2563 2564 2565

การใชก้ระดาษ

การใชก้ระดาษ

เปอร์เซ็นต์การใช้กระดาษในส านักงาน

เริ่มน าระบบมาใช้
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7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

02 ความสามารถในการเขา้ฐานข้อมูลอื่น ๆ

03 คุณภาพของขอ้มูล

04 การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

01 รูปแบบข้อมูลรองรับการด าเนินการในอนาคต
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

การขาดการสนับสนุนทางด้าน
ข้อมูลจากทาง Owner

ปัญหา 
อุปสรรค

1. ออกบันทึกแจ้งเพื่อสร้างเป็น
บรรทัดฐานในการบันทึกข้อมูล

2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ กับการใช้
ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ

3. มีผู้รับคอยประสาน แก้ไขข้อมูล 
ส าหรับการใช้งานในระบบ

แนวทาง
แก้ไข
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9. ความท้าทายต่อไป 

แชท

พนักงานกู้ภัยก าลงัเดินทางมา

ก าลงัเดินทางเข้าช่วยเหลือ 
กรุณารอสักครู่

สมศักดิ์

ปีงบประมาณ 2566 - 2567 (การพัฒนา/ต่อยอดกระบวนการหรือองค์ความรู้เดิม) (Pilot Project)

 มุ่งสู่การพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database) 
กับระบบอื่น ๆ ภายในองค์กร

 การใช้ Big data เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูการเกิดอุบัติภัย
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อแจ้งเตือน (Notification)
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือ

 พัฒนาการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Dashboard
แบบ Realtime 

 เชื่อมต่อกับ EXAT Portal เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการใช้งานระบบและการเข้าถึงข้อมูล/รายงานต่าง ๆ

สามารถเชื่อมต่อข้อมูล Real Time



พัฒนาช่องทางการรายงานและสร้างฐานข้อมูลส าหรับ 
เหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัย เพ่ือให้มีข้อมูลในการติดตาม
วิเคราะห์เหตุกาณ์ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดความเส่ียงล่วงหน้า 

ท าให้ธุรกิจของ กทพ. ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ
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9. ความท้าทายต่อไป (ต่อ)

ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ 
(SOS) ผ่าน EXAT Portal

พัฒนาช่องทางการขอความช่วยเหลือ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ โดยพัฒนา
EXAT Portal Application ให้รองรับ
การแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS) เพ่ือแจ้งขอ

ความช่วยเหลือผ่านระบบมือถือ (Mobile) 

ระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัยเพื่อจดัการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. 

ปี 2564 ปี 2565 การบูรณาการในอนาคต

EXAT Portal

เช่ือมโยงระบบ ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ 
(SOS) และระบบรายงานเหตุการณ์พิเศษ/อุบัติภัย

เพ่ือจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ.
เชื่อมโยงฐานข้อมูลของสองระบบ

เพ่ือบูรณาการการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ
รวมท้ังอ านวยความสะดวกในการรายงาน
และการเข้าถึงข้อมูล/รายงานผ่านมือถือ
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ถาม - ตอบ


