
เรรรื่องททรื่ ...   
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

     ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)
-------------------------------------------

๑. เรรรื่องเดนิม
คณะอนตุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ไดด้มทมตนิเหห็นชอบแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ

ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ในการประชตุมครกัรั้งททรื่ 4/2563 เมรรื่อวกันททรื่ 25 สนิงหาคม 2563
และคณะกรรมการ กทพ. ไดด้มทมตนิรกับทราบแผนการดดาเนนินงานฯ ดกังกลล่าว ในการประชตุมครกัรั้งททรื่ 12/2563
เมรรื่อวกันททรื่ 14 กกันยายน 2563

๒. ขด้อเทห็จจรนิง
2.1 กทพ. ไดด้ดดาเนนินการตนิดตามและรวบรวมผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน

ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)
เรทยบรด้อยแลด้ว โดยแยกการดดาเนนินงานเปป็น 9 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้อง จดานวน 42 กนิจกรรม
ดกังตล่อไปนทรั้ (เอกสารแนบ 1)

หมวดททท จจจำนวนกกิจกรรม

1. บทบาทของภาครกัฐ 1 กนิจกรรม
2. สนิทธนิและความเทล่าเททยมกกันของผดูด้ถรอหตุด้น กทพ. เปป็นรกัฐวนิสาหกนิจไมล่มทผดูด้ถรอหตุด้น
3. คณะกรรมการ 8 กนิจกรรม
4. บทบาทของผดูด้มทสล่วนไดด้เสทย 13 กนิจกรรม
5. ความยกัรื่งยรนและนวกัตกรรม 3 กนิจกรรม
6. การเปปิดเผยขด้อมดูล 4 กนิจกรรม
7. การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคตุมภายใน 4 กนิจกรรม
8. จรรยาบรรณ 5 กนิจกรรม
9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน 4 กนิจกรรม

ทกัรั้งนทรั้ กทพ. สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ
ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ทกัรั้ง 42 กนิจกรรมดกังกลล่าวไดด้ดกังนทรั้ 

1) กนิจกรรมททรื่สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 29
กนิจกรรม โดยเปป็นไปตามเปป้าหมาย 28 กนิจกรรม และไมล่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 1 กนิจกรรม ครอ หมวดททรื่ 1
การประชตุมคณะกรรมการและคณะอนตุกรรมการชตุดตล่าง ๆ ททรื่แตล่งตกัรั้ง โดยคณะกรรมการ กทพ. ครอ คณะอนตุกรรมการ
ดด้านกฎหมาย กดาหนดใหด้มทการประชตุมเดรอนละ 1 ครกัรั้ง ผลการดดาเนนินงาน ครอ ไมล่มทการประชตุมในปปีงบประมาณ
2564 ไตรมาสททรื่ 1 เนรรื่องจากยกังอยดูล่ในชล่วงมาตรการปป้องกกันควบคตุมการระบาดของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา
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2019 (COVID - 19) ประกอบกกับยกังไมล่มทประเดห็นททรื่จะตด้องนดาเสนอในการประชตุม อยล่างไรกห็ตาม แมด้จะไมล่
สามารถดดาเนนินงานไดด้ตามเปป้าหมาย แตล่ไมล่สล่งผลกระทบททรื่มทนกัยสดาคกัญตล่อการดดาเนนินงานในภาพรวมแตล่อยล่างใด

2) กนิจกรรมททรื่กดาหนดใหด้เปป็นการประเมนินรายปปี จดานวน 13 กนิจกรรม ไดด้แกล่
- หมวดททรื่ 4 กนิจกรรมททรื่ 4.1 การรกับฟฟังความคนิดเหห็นเกทรื่ยวกกับการดดาเนนินงานของ 

      กทพ. จากผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ
4.2 การจกัดกนิจกรรมสดาหรกับผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ

                                4.10 การรด้องเรทยน/ขด้อพนิพาทกกับผดูด้ททรื่ไดด้รกับผลกระทบจาก
การดดาเนนินงานของ กทพ.

  4.11 ขด้อพนิพาทกกับคดูล่สกัญญา (กรณททตุนทรกัพยย์ 100 ลด้านบาทขขรั้นไป)
4.12 การปฏนิบกัตนิตล่อชตุมชนรอบเขตทางพนิเศษ

- หมวดททรื่ 5 กนิจกรรมททรื่ 5.1 ผลงานวนิจกัยททรื่ทดาการศขกษาแลด้วเสรห็จหรรอมาตรฐานททรื่
จกัดทดาแลด้วเสรห็จและเผยแพรล่ใหด้พนกักงาน กทพ. เพรรื่อ
สรด้ า งการรกับรดูด้ และการ เรท ยนรดูด้ อยล่ า งตล่อ เนรรื่ อ ง
ผล่านระบบ Intranet

- หมวดททรื่ 6 กนิจกรรมททรื่ 6.1 การเปปิดเผยขด้อมดูลผล่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ.
 ขด้อมดูลขล่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.4 การจกัดทดารายงานประจดาปปี
- หมวดททรื่ 7 กนิจกรรมททรื่ 7.3 การตรวจสอบภายใน
                            7.4 การรายงานความขกัดแยด้งทางผลประโยชนย์
- หมวดททรื่ 8 กนิจกรรมททรื่ 8.1 การเผยแพรล่ความรดูด้เรรรื่องจรรยาบรรณในการดดาเนนินงาน

ของ กทพ. 
   8.4 การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคตุณธรรม

- หมวดททรื่ 9 กนิจกรรมททรื่ 9.4 ระบบประเมนินผลการดดาเนนินงานใหมล่ (Enablers)
2.2 กทพ. ไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดซขรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้านการ

กดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) ทกัรั้ง 9 หมวด เรทยบรด้อยแลด้ว
จดานวน 14 ตกัวชทรั้วกัด โดยมทรายละเอทยดตามเอกสารแนบ 2 ซขรื่งสามารถสรตุปเปป็นประเดห็นไดด้ดกังนทรั้
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1) ตตัวชทชี้วตัดทททสจำมจำรถรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนตจำมตตัวชทชี้วตัดไดด้ในปปีงบประมจำณ 2564
ไตรมจำสททท 1 (ตตุลจำคม - ธตันวจำคม 2563) จดานวน 6 ตกัวชทรั้วกัด โดยเปป็นไปตามเปป้าหมาย 4 ตกัวชทรั้วกัด และ
ไมล่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 2 ตกัวชทรั้วกัด ดกังนทรั้

ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 1)
การเขด้ารล่วมประชตุมคณะ
กรรมการ กทพ.

รด้ อยละของจด านวน
กรรมการททรื่เขด้ารล่วมใน
การประชตุมแตล่ละครกัรั้ง

ระดตับ 3
รด้อยละ 70 รด้อยละ 90 5

(หมวดททท 4)
4.2 การปฏนิบกัตนิตล่อผดูด้ททรื่ไดด้

รกับผลกระทบจาก
การเวนครน

ระยะเวลาพนิจารณา
คดารด้องของผดูด้ถดูกเวนครน
ในเรรรื่องของ ทางเขด้า-
ออกตามสนิทธนิเดนิมใน 2 กรณท

ระดตับ 5
5

-  กรณท ระหวล่ า งการ
กล่อสรด้างทางพนิเศษจะ
พนิจารณาใหด้แลด้วเสรห็จ
ภายใน 7 วกันทดาการ
- กรณทหลกังกล่อสรด้างจะ
พนิ จ า รณาแลด้ ว เส รห็ จ
ภายใน 19 วกันทดาการ
ทกัรั้งนทรั้ระยะเวลาจะเรนิรื่ม
นกับ เมรรื่ อหนล่วยงานททรื่
เกทรื่ยวขด้องไดด้สล่งเอกสาร
ใหด้ กจก. ครบถด้วนแลด้ว

7 วกันทดาการ

19 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 7 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 19 วกันทดาการ

(หมวดททท 6)
6.2 การรายงาน

ทางการเงนิน
จกัดทดารายงานทางการเงนิน
ร าย ไต รม าสตามททรื่
กระทรวงการคลกังกดาหนด
เพรรื่อสล่งกระทรวงการ
คลกังภายในสทรื่สนิบหด้าวกัน
นกับแตล่วกันสนิรั้นสตุดของ
แตล่ ล ะ ไตรมาสผล่ า น
ระบบ GFMIS - SOE

ระดตับ 3
45 วกัน 22 วกัน 5
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ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 7)
7.1 การบรนิหารความ

เสทรื่ยง
รด้อยละความสดา เรห็ จ
ของการจกัดการความ
เสทรื่ยงใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดตับ 5
รด้อยละความสดาเรห็จของ
การจกัดการความเสทรื่ยง
ใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่ยอมรกับ
ไดด้รด้อยละ 100

สามารถบรนิหารความ
เสทรื่ยง เพรรื่อใหด้ความเสทรื่ยง
อยดูล่ในระดกับททรื่ยอมรกับไดด้
คนิดเปป็นรด้อยละ 96.21

4.62

7.2 การควบคตุมภายใน รด้อยละความสดา เรห็ จ
ของการควบคตุมภายใน
ใ หด้ อ ยดูล่ ใ น ร ะ ดกั บ ททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดตับ 5
รด้อยละความสดาเรห็จของ
การควบคตุมภายในใหด้
อยดูล่ในระดกับททรื่ยอมรกับไดด้
รด้อยละ 100

ก า ร ป ร ะ เ มนิ น ผ ล ก า ร
ควบคตุมภายในของ กทพ.
ปปี งบประมาณ 2564
ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม -
ธกันวาคม 2563) มทความ
สดาเรห็จของการควบคตุม
ภายใน คนิดเปป็นรด้อยละ
99.99

4.99

(หมวดททท 9)
9.1 การสรด้างมดูลคล่าเพนิรื่ม

เชนิงเศรษฐศาสตรย์
(Economic Value 
Management : 
EVM)

การสรด้างคล่า Economic
Profit (EP)  เทท ยบกกั บ
เปป้าหมาย

ระดตับ 3
เปป็นไปตามเปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงานดทกวล่า

คล่าเปป้าหมาย 436.64
ลด้านบาท

5

2) ตตัวชทชี้วตัดทททมทกจำรกจจำหนดกจำรรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนเปป็นรจำยปปี (ตตุลจำคม 2563 -
กตันยจำยน 2564) จดานวน 8 ตกัวชทรั้วกัด ครอ

หมวดททรื่ 4 บทบาทของผดูด้มทสล่วนไดด้เสทย
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 4.1  ระดกับความพขงพอใจของผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษททรื่มทตล่อการใหด้บรนิการ

และภาพลกักษณย์ของ กทพ.
หมวดททรื่ 6 การเปปิดเผยขด้อมดูล

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 6.1 ระดกับความพขงพอใจภาพรวมในดด้านตล่าง ๆ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 6.3 การจกัดทดารายงานประจดาปปี

หมวดททรื่ 7 การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคตุมภายใน
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 7.3  รด้อยละความพขงพอใจของหนล่วยรกับตรวจ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 7.4 จดานวนผดูด้ททรื่มทความขกัดแยด้งทางผลประโยชนย์
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หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.1 จดานวนสถานททรื่ททรื่สามารถจกัดกนิจกรรมเพรรื่อเผยแพรล่ความรดูด้เรรรื่อง

จรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. ตามสถานททรื่ตล่าง ๆ
ของ กทพ. จดานวน 10 แหล่ง

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.2  การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคตุณธรรมอยล่างนด้อยปปีละ 3 ครกัรั้ง
หมวดททรื่ 9 การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 9.2 ระยะเวลาในการจกัดสล่งขด้อมดูลประกอบการประเมนิน Core
Business ทกัรั้ง 8 ดด้าน

เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม -
ธกันวาคม 2563) จากตกัวชทรั้วกัดทกัรั้งหมด 6 ตกัวชทรั้วกัด พบวล่ามทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย 4 ตกัวชทรั้วกัด และ
ไมล่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 2 ตกัวชทรั้วกัด ครอ การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคตุมภายใน

2.3 คณะอนตุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชตุมครกัรั้งททรื่ 1/2564 เมรรื่อวกันททรื่ 2
มทนาคม 2564 ไดด้มทมตนิรกับทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท
ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) และใหด้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
เพรรื่อทราบตล่อไป 

3. ขด้อเสนอ
เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท

ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) 

มตนิททรื่ประชตุม



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย 

ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
      กตุมภาพกันธธ 2564

เอกสารแนบ 1



สารบกัญ
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ทนิศทางองคธกร

                         วนิสกัยทกัศนธของ กทพ  .
                                   “มมมุ่งมมมั่นพมฒนาทางพพิเศษ เพพมั่อใหห้บรพิการททมั่ดท มทความคมห้มคมุ่า สะดวก รวดเรร็ว ปลอดภมย อยมุ่างยมมั่งยพน”
                        ภารกนิจของ กทพ  .

1.  จมดใหห้มท พมฒนา / ปรมบปรมงทางพพิเศษใหห้เปป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภมย 
2.  บรพิการอยมุ่างมทนวมตกรรมและคมณคมุ่าเพพิมั่ม
3.  บรพิหารจมดการสพินทรมพยย์อยมุ่างมทประสพิทธพิภาพ เพพมั่อเสรพิมสรห้างศมกยภาพการดดาเนพินธมรกพิจทางพพิเศษและประโยชนย์ตมุ่อสมงคม
4.  พมฒนาระบบการบรพิหารจมดการและการลงทมนเพพมั่อเพพิมั่มมมูลคมุ่าองคย์กร

                          ยตุทธศาสตรธของ กทพ  .
 เพพมั่อใหห้การขมบเคลพมั่อนองคย์กรบรรลมตามวพิสมยทมศนย์ททมั่กดาหนด กทพ . จจึงไดห้จมดทดาแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ
2564 โดยมทการกดาหนดทพิศทางองคย์กร ประกอบดห้วย วพิสมยทมศนย์ ภารกพิจ เปป้าประสงคย์ และยมทธศาสตรย์การดดาเนพินงาน ของ กทพ. ไวห้อยมุ่างชมดเจน ซจึมั่งสอดคลห้องกมบกรอบยมทธศาสตรย์ชาตพิ 20 ปปี
แผนพมฒนาเศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ฉบมบททมั่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายการบรพิหารราชการแผมุ่นดพินของคณะรมฐมนตรท พลเอก ประยมทธย์ จมนทรย์โอชา (รมุ่าง) ยมทธศาสตรย์การพมฒนา
ระบบคมนาคมขนสมุ่งของไทย ระยะ 20 ปปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนหลมกการพมฒนาระบบขนสมุ่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบมบทบทวน ยมทธศาสตรย์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ 2560 - 2564 และนโยบายผมูห้ถพอหมห้นภาครมฐ (Statement of Direction : SOD) และมทการวมดผลการดดาเนพินงานตามวมตถมประสงคย์เชพิงยมทธศาสตรย์ครอบคลมมตามหลมกการบรพิหารงานของ
Balance Scorecard (BSC) ไดห้แกมุ่ ดห้านคมณคมุ่าองคย์กรและการเงพิน ดห้านผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย ดห้านกระบวนการทดางาน และดห้านการเรทยนรมูห้และพมฒนา โดยแบมุ่งยมทธศาสตรย์ในการดดาเนพินงานของ
กทพ. ออกเปป็น 4 ยมทธศาสตรย์ ดมงนทน
                                      1.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 1 : ขยายโครงขมุ่ายและใหห้บรพิการทางพพิเศษ อยมุ่างยมมั่งยพน
                                            2.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 2 : ใชห้ประโยชนย์จากสพินทรมพยย์อยมุ่างคมห้มคมุ่า
                                            3.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 3 : สรห้างความยมมั่งยพนตมุ่อสมงคม ชมมชน และสพิมั่งแวดลห้อม
                                            4.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 4 : สรห้างสรรคย์ กทพ. ใหห้เปป็นองคย์กรแหมุ่งอนาคต
 เปป้าประสงคธองคธกร
      1. ผลประกอบการเตพิบโตอยมุ่างมมมั่นคง

2. การบรพิการอยมุ่างมทคมณภาพททมั่รวดเรร็ว ปลอดภมย
                                            3. ทางพพิเศษ และสพินทรมพยย์ถมูกใชห้เตร็มประสพิทธพิภาพ

4. เปป็นองคย์กรแหมุ่งการเรทยนรมูห้ พรห้อมรองรมบการเปลทมั่ยนแปลง
5. มทการบรพิหารงานตามหลมกธรรมาภพิบาล
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คห่านนิยมองคธกร
“ บรพิการททมั่ดท พมฒนากห้าวไกล ภาพลมกษณย์ใสสะอาด ”

จรรยาบรรณของเจด้าหนด้าททที่ กทพ  .* 
“ปฏนิบกัตนิหนด้าททที่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)”     

 

H Honesty ความซซที่อสกัตยธ
E Equity/Equitable Treatment ความเทห่าเททยมและความเสมอภาค
A Accuracy ความถดูกตด้อง เททที่ยงตรง
R Responsibility ความรกับผนิดชอบ
T Transparency ความโปรห่งใส
S Society คดานนึงถนึงสกังคมและผลประโยชนธของสห่วนรวม

* เจห้าหนห้าททมั่ กทพ. ครอบคลมมหรพอหมายรวมถจึง ผมูห้บรพิหาร พนมกงาน และลมูกจห้าง กทพ.
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นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

                      จมดมมมุ่งหมายหลมกของการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดดาเนพินงานคพอการบรรเทาปปัญหาจราจรตพิดขมดในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล
เพพมั่อลดความสมูญเสทยทางเศรษฐกพิจของประเทศ รวมทมนงจะตห้องดดาเนพินกพิจการใหห้มทความมมมั่นคงทางการเงพินและเตพิบโตอยมุ่างยมมั่งยพน ดมงนมนนการบรพิหารจมดการททมั่มทประสพิทธพิภาพและมท
การกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดทจจึงเปป็นสพิมั่งสดาคมญ
                             คณะกรรมการ กทพ. จจึงมทเจตนารมณย์ททมั่จะสมุ่งเสรพิมใหห้ กทพ. เปป็นองคย์กรททมั่มทประสพิทธพิภาพในการดดาเนพินธมรกพิจและการกดากมบดมูแลกพิจการมทการบรพิหารจมดการททมั่ดทเลพิศ
โดยมมมุ่งเนห้นการใหห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทความสะดวก รวดเรร็ว และปลอดภมยแกมุ่ผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ ตลอดจนมทความโปรมุ่งใสและตรวจสอบไดห้ จจึงไดห้กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ .
ผมูห้บรพิหาร และพนมกงาน กทพ. ยจึดถพอ “หลมกสดาคมญอมนเปป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท” เปป็นแนวทางในการปฏพิบมตพิงาน ดมงนทน
       1. Accountability มทความรมบผพิดชอบตมุ่อผลลมพธย์อมนเกพิดจากการปฏพิบมตพิหนห้าททมั่            
       2. Responsibility มทความสดานจึกในหนห้าททมั่ททมั่จะใหห้บรพิการททมั่ดทตมุ่อผมูห้ใชห้บรพิการหรพอผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทยตมุ่างๆ ดห้วยขทดความสามารถและประสพิทธพิภาพททมั่เพทยงพอ
       3. Equitable Treatment ปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทยอยมุ่างเทมุ่าเททยมกมน 
       4. Transparency ดดาเนพินงานอยมุ่างโปรมุ่งใส เปปิดเผยขห้อมมูลและสามารถตรวจสอบไดห้
     5. Value Creation เพพิมั่มความสามารถในการดดาเนพินงานทมกดห้านเพพมั่อยกระดมบการแขมุ่งขมนและสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มแกมุ่กพิจการทมนงในระยะสมนนและระยะยาว
     6. Ethics ปฏพิบมตพิตามประมวลจรพิยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ.
     7. Participation ใหห้ประชาชนมทสมุ่วนรมุ่วมในการแสดงความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินการใดๆ ททมั่อาจมทผลกระทบตมุ่อสพิมั่งแวดลห้อม สมขภาพอนามมย คมณภาพชทวพิต

และความเปป็นอยมูมุ่ของชมมชนหรพอทห้องถพิมั่น 
                     ทมนงนทน คณะกรรมการ กทพ. ไดห้มอบหมายใหห้คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ทดาหนห้าททมั่กดาหนดนโยบาย กลยมทธย์ เปป้าหมายและแผนการดดาเนพินงานดห้าน
การกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ตลอดจนกดากมบดมูแล ตพิดตาม สมุ่งเสรพิมการดดาเนพินงานตามแนวทางการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท

                 ...........................................................................................
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ระบบงานของ กทพ  .

เพพมั่อใหห้การดดาเนพินงานของ กทพ. เกพิดประสพิทธพิภาพและประสพิทธพิผลสมูงสมด โดยสอดคลห้องกมบหลมกการและแนวทางการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดทตามททมั่กระทรวง
การคลมงกดาหนด กทพ. จจึงไดห้กดาหนดระบบงานททมั่สดาคมญออกเปป็น 2 สมุ่วน ดมงนทน

1. กระบวนการหลกัก (Core Process) ประกอบดห้วยขมนนตอนหลมกททมั่กมุ่อใหห้เกพิดการสรห้างและใหห้บรพิการทางพพิเศษ เรพิมั่มจากการศจึกษาความเหมาะสม
ขออนมมมตพิโครงการ เวนคพนททมั่ดพิน ออกแบบและกมุ่อสรห้างแลห้วเปปิดใหห้บรพิการ รวมถจึงการบดารมงรมกษา (ตอบสนองความตห้องการและความคาดหวมงของ Stakeholders) ไดห้แกมุ่

• C1 การดดาเนนินการตามนโยบาย ศศึกษาและขออนนุมมัตนิโครงการ
- C1.1 กระบวนการนดาเสนอโครงการเพพพื่อตอบสนองนโยบาย
- C1.2 กระบวนการพมัฒนาและสรร้างมมูลคค่าเชนิงเศรษฐกนิจและสมังคม
- C1.3 กระบวนการศศึกษาความเหมาะสม
- C1.4 กระบวนการออกแบบรายละเออียดเบพบื้องตร้น
- C1.5 กระบวนการขออนนุมมัตนิโครงการ

• C2 การจมัดกรรมสนิทธนิธิ์ทอีพื่ดนิน
- C2.1 กระบวนการจมัดกรรมสนิทธนิธิ์ทอีพื่ดนิน
- C2.2 กระบวนการสค่งมอบพพบื้นทอีพื่

• C3 การออกแบบ กค่อสรร้าง และควบคนุมงาน
- C3.1 กระบวนการออกแบบรายละเออียดการกค่อสรร้าง
- C3.2 กระบวนการจมัดหาผมูร้รมับจร้างควบคนุมงานกค่อสรร้าง
- C3.3 กระบวนการจมัดหาผมูร้รมับจร้างกค่อสรร้าง
- C3.4 กระบวนการสค่งมอบโครงการทอีพื่แลร้วเสรร็จ

• C4 การบดารนุงรมักษา
- C4.1 กระบวนการวางแผนบดารนุงรมักษา
- C4.2 กระบวนการบดารนุงรมักษาเชนิงปป้องกมัน
- C4.3 กระบวนการบดารนุงรมักษาเชนิงแกร้ไข
- C4.4 กระบวนการบรนิหารวมัสดนุ อะไหลค่ และเครพพื่องมพอเพพพื่อการบดารนุงรมักษา
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ระบบงานของ กทพ  . (ตห่อ)

ธตุรกนิจหลกัก : การใหห้บรพิการทางพพิเศษโดยเกร็บเงพินคมุ่าผมุ่านทาง ซจึมั่งถพอเปป็นรายไดห้หลมกเกพอบทมนงหมดของ กทพ. เรพิมั่มจากการวางแผนใหห้บรพิการ ใหห้บรพิการ
การเกร็บขห้อมมูลดห้านบรพิการรวมถจึงการพมฒนาธมรกพิจหลมกและการตลาด (ลมูกคห้า) ไดห้แกมุ่

• C0 การวางแผนใหร้บรนิการ
- C0.1 กระบวนการวางแผนปฏนิบมัตนิการ

• C5 การใหร้บรนิการ
- C5.1 กระบวนการจมัดเกร็บคค่าผค่านทาง
- C5.2 กระบวนการจมัดการระบบเกร็บคค่าผค่านทางอมัตโนมมัตนิ
- C5.3 กระบวนการควบคนุมจราจร

• C6 การใหร้บรนิการขร้อมมูล
- C6.1 กระบวนการใหร้บรนิการขร้อมมูลเกอีพื่ยวกมับการใชร้บรนิการ

• C7 การพมัฒนาธนุรกนิจหลมักและการตลาด
- C7.1 กระบวนการพมัฒนาธนุรกนิจ
- C7.2 กระบวนการการตลาด
- C7.3 กระบวนการสรร้างความสมัมพมันธธ์กมับลมูกคร้า (CRM)

ธตุรกนิจรอง : การพมฒนาและบรพิหารธมรกพิจททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบทางพพิเศษหรพอเพพิมั่มประโยชนย์ใหห้กมบ กทพ. เชมุ่น การเชมุ่าพพนนททมั่ใตห้ทางดมุ่วน จมดทดาสวนสาธารณะเพพมั่อ
เปป็นสาธารณประโยชนย์ใหห้กมบชมมชน ไดห้แกมุ่

• C8 การพมัฒนาและบรนิหารธนุรกนิจอพพื่น
- C8.1 กระบวนการพมัฒนาและบรนิหารจมัดการธนุรกนิจเกอีพื่ยวเนพพื่องกมับทางพนิเศษ และเพพพื่อประโยชนธ์กมับ กทพ.

2. กระบวนการสนกับสนตุน (Support Process) เปป็นกระบวนการททมั่คอยสนมบสนมนกระบวนการหลมกใหห้เปป็นไปตามเปป้าหมายขององคย์กร ไดห้แกมุ่ กลมมุ่มงาน
บรพิหาร กลมมุ่มงานบมคคล กลมมุ่มงานจมดซพนอจมดจห้าง กลมมุ่มงานดห้านอาคารและสถานททมั่ และกลมมุ่มงานเทคโนโลยท - นวมตกรรม ไดห้แกมุ่

• S1 กลนุค่มงานบรนิหารองคธ์กร
- S1.1 กระบวนการนดาและสรร้างความยมัพื่งยพนขององคธ์กร
- S1.2 กระบวนการพมัฒนาองคธ์กร
- S1.3 กระบวนการกดากมับดมูแลกนิจการ สมังคม ชนุมชน        
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ระบบงานของ กทพ  . (ตห่อ)

- S1.4 กระบวนการกดากมับดมูแลผมูร้มอีสค่วนไดร้สค่วนเสอีย
- S1.5 กระบวนการสนมับสนนุนคณะกรรมการและผมูร้นดาองคธ์กร
- S1.6 กระบวนการวางแผนและประเมนินผล
- S1.7 กระบวนการตรวจสอบภายใน
- S1.8 กระบวนการจมัดการความเสอีพื่ยงและควบคนุมภายใน
- S1.9 กระบวนการจมัดการดร้านบมัญชอี การเงนิน และงบประมาณ 
- S1.10 กระบวนการดร้านกฎหมาย
- S1.11 กระบวนการสพพื่อสารและประชาสมัมพมันธธ์
- S1.12 กระบวนการตรวจสอบรายไดร้
- S1.13 กระบวนการจมัดการดร้านสนิพื่งแวดลร้อม
- S1.14 กระบวนการบรนิหารเอกสารและงานสารบรรณ

• S2 กลนุค่มทรมัพยากรบนุคคล
- S2.1 กระบวนการบรนิหารทรมัพยากรบนุคคล
- S2.2 กระบวนการพมัฒนาทรมัพยากรบนุคคล
- S2.3 กระบวนการเสรนิมสรร้างคค่านนิยม วมัฒนธรรมองคธ์กร

• S3 กลนุค่มจมัดซพบื้อจมัดจร้าง
- S3.1 กระบวนการจมัดซพบื้อจมัดจร้าง
- S3.2 กระบวนการจมัดการดร้านพมัสดนุ 

• S4 กลนุค่มจมัดการดร้านอาคารสถานทอีพื่
- S4.1 กระบวนการจมัดการดร้านอาคารสถานทอีพื่

• S5 กลนุค่มเทคโนโลยอีและนวมัตกรรม
- S5.1 กระบวนการจมัดการดร้านเทคโนโลยอีสารสนเทศ 
- S5.2 กระบวนการวนิจมัย และพมัฒนานวมัตกรรมขององคธ์กร 
- S5.3 กระบวนการเรอียนรมูร้ขององคธ์กร
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แนวทางการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ  .   แบห่งออกเปป็น      9   หมวด ดกังนทน

หมวดททมั่ 1  บทบาทของภาครมฐ
หมวดททมั่ 2  สพิทธพิและความเทมุ่าเททยมกมนของผมูห้ถพอหมห้น
หมวดททมั่ 3  คณะกรรมการ
หมวดททมั่ 4  บทบาทของผมูห้มทสมุ่วนไดห้เสทย
หมวดททมั่ 5  ความยมมั่งยพนและนวมตกรรม
หมวดททมั่ 6  การเปปิดเผยขห้อมมูล
หมวดททมั่ 7  การบรพิหารความเสทมั่ยงและการควบคมมภายใน
หมวดททมั่ 8  จรรยาบรรณ
หมวดททมั่ 9  การตพิดตามผลการดดาเนพินงาน
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การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)
หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

1 บทบาทของภาครมฐ การประชมมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนมกรรมการชมดตมุ่างๆ ททมั่แตมุ่งตมนง โดย
คณะกรรมการ กทพ. (ความถทมั่และจดานวนกรรมการ/อนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม)

1) คณะกรรมการ กทพ.

2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ.
3) คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง

            6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย
            7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ

8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงานของ ผวก.
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท

            10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ    
            11) คณะอนมกรรมการพพิจารณาแนวทางดดาเนพินการคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการระบบ
                  ทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 และสมญญาเพพมั่อการตมุ่อขยายโครงการระบบทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 (สมุ่วนดท)
                  ระหวมุ่าง กทพ. กมบ บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด (มหาชน) (BEM) และ
                   คดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการทางดมุ่วนสายบางปะอพิน-ปากเกรร็ด ระหวมุ่าง กทพ. กมบ
                   บรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL)
            12) คณะอนมกรรมการสรรหาและพพิจารณาผลตอบแทนของหมวหนห้าเจห้าหนห้าททมั่ดห้านการเงพิน
                  (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ.  
            13) คณะกรรมการการจมดการความรมูห้และนวมตกรรม
            14) การแตมุ่งตมนงคณะกรรมการ/คณะอนมกรรมการฯ เพพิมั่มเตพิม

-  รห้อ ยละของจด า นวน
กรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมในการ
ประชมมแตมุ่ละครมนง

สผว.

สผว.
สตส.
ฝบท.
กบค.
ฝกม.
ฝกส.
ฝบท.
สผว.
ฝคจ.
ฝกม.

ฝบท./ฝกม.

กวพ.
ฝกม.

2 สพิทธพิและความเทมุ่าเททยมกมนของ
ผมูห้ถพอหมห้น 

กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น -
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
3 คณะกรรมการ 3.1 องคย์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.

3.2 คมณสมบมตพิของคณะกรรมการ กทพ.
3.3 วาระการดดารงตดาแหนมุ่งของคณะกรรมการ กทพ.
3.4 ความเปป็นอพิสระของคณะกรรมการ กทพ.
3.5 อดานาจหนห้าททมั่ของคณะกรรมการ กทพ.
3.6 การประเมพินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของคณะกรรมการ กทพ.
3.8 การกดาหนดคมุ่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.

สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.

4 บทบาทของผมูห้มทสมุ่วนไดห้เสทย 4.1 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ

4.2 การจมดกพิจกรรมสดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
4.3 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากเจห้าหนห้าททมั่ กทพ.

4.4 การรมบสมมครและคมดเลพอกเจห้าหนห้าททมั่ กทพ.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการเวนคพน

- ระดมบความพจึงพอใจ
ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
ททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและ
ภาพลมกษณย์ ของ กทพ.
ไมมุ่นห้อยกวมุ่ารห้อยละ 92.1

- ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม
ทมกครมนงตามนโยบาย
- ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบ
การกดาหนดคมณสมบมตพิใน
การรมบสมมครสอบคมดเลพอก
พนมกงานของ กทพ. โดย
ระบมเพศและศาสนา
-  ระยะเ วลาพพิ จ ารณา
คดารห้องของผมูห้ถมูกเวนคพนใน
เรพมั่องของทางเขห้า - ออก
ตามสพิทธพิเดพิมใน 2 กรณท
1)  ก ร ณท ร ะ ห วมุ่ า ง ก า ร
กมุ่ อส รห้ า งทางพพิ เศษจะ
พพิ จ ารณาใหห้ แลห้ ว เ สรร็ จ
ภายใน 7 วมนทดาการ

สผว.

สผว./ฝคจ./ฝจค.
ฝบท.

ฝบท.

ฝกส.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
4 บทบาทของผมูห้มทสมุ่วนไดห้เสทย (ตมุ่อ)

4.6  การเปปิดเผยขมุ่าวการประกวดราคา/จมดซพนอจมดจห้าง

4.7  การรห้องเรทยนในเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง

4.8 การเปปิดเผยผลการดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยนจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.
4.9 การวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

4.10 การรห้องเรทยน/ขห้อพพิพาทกมบผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ กทพ.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา (กรณททมนทรมพยย์ 100 ลห้านบาทขจึนนไป)

2) กรณทหลมงกมุ่อสรห้างจะ
พพิ จ า ร ณ า แ ลห้ ว เ ส รร็ จ
ภายใน 19 วมนทดาการ
ทมนงนทนระยะเวลาจะเรพิมั่มนมบ
เมพมั่อหนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้อง
ไดห้สมุ่ง เอกสารใหห้  ฝกส .
ครบถห้วนแลห้ว
- ใหห้แลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่
กด า ห นดกา รปร ะ กา ศ
เผยแพรมุ่ครบทมกรายการ
- ตอบกลมบขห้อรห้องเรทยน
ภายใน 15 วมน นมบถมด
จ า ก วม น ททมั่ ไ ดห้ รม บ ก า ร
รห้องเรทยน
- ภายในไตรมาส
-  ไ ดห้ ผ ลก าร วพิ เ ค ร า ะหย์
ภายใน 1 เดพอน หลมงจาก
สพินนปปีงบประมาณ
- ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้านการใหห้บรพิการของ
ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ ใ ชห้
ทางพพิ เศษ (EXAT Call
Center)
1) รห้อยละความสดาเรร็จของ
การดดาเนพินการจมดการดห้าน
ขห้อพพิพาทและคดทอยมุ่างมท
ประสพิทธพิภาพ
2) รห้อยละของจดานวนการ
จมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงาน
ททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพิน

ฝกส.

ฝบท.

ฝบท.

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.

ฝกม.

10



หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
4 บทบาทของผมูห้มทสมุ่วนไดห้เสทย (ตมุ่อ)

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ กทพ.

คดทของ  กทพ .  ในการ
ประสานขห้อมมูลเชพิงรมกเพพมั่อ
ความเขห้าใจททมั่ตรงกมนและ
ความสะดวกรวดเรร็วใน
การดดา เนพินคดทจด านวน
อยมุ่างนห้อย 3 ครมนง ตมุ่อปปี
-  จด า น วน ค รมน ง ททมั่ มท ก า ร
พมฒนาพพนนททมั่  (เปป้าหมาย
จดานวน 4 ครมนง)
- รายงานผลการดดาเนพินงาน
ตามแผนปฏพิบมตพิการดห้าน
ความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม
ของ กทพ.

ฝกม.

ฝกส.

สผว./ฝกส.

5 ความยมมั่งยพนและนวมตกรรม 5.1 ผลงานวพิจมยททมั่ทดาการศจึกษาแลห้วเสรร็จหรพอมาตรฐานททมั่จมดทดาแลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่ใหห้พนมกงาน
      กทพ. เพพมั่อสรห้างการรมบรมูห้และการเรทยนรมูห้อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องผมุ่านระบบ Intranet

5.2 โครงการพมฒนาระบบฐานขห้อมมูลและสารสนเทศเพพมั่อแสดงจมดตพิดขมดบนทางพพิเศษ (Congestion
      Index Indication System)

-  จด า น วน ผ ล ง า น วพิ จม ย
ททมั่ทดาการศจึกษาแลห้วเสรร็จ
หรพอมาตรฐานททมั่ จมดทดา
แลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่ใหห้
พนมกงาน กทพ. เพพมั่อสรห้าง
การรมบรมูห้และการเรทยนรมูห้
อยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง ผมุ่านระบบ
Intranet
-  รห้ อ ยละขอ งจด า น วน
ร า ย ง า น เ พพมั่ อ แ ส ด ง
ตดาแหนมุ่งและระดมบความ
ตพิดขมดของการจราจรบน
ทางพพิเศษพรห้อมจมดลดาดมบ
ค ว า ม สด า คม ญ  ร ว ม ถจึ ง
ประเมพินผลการแกห้ไขจมด
ตพิดขมด

กวพ.

กวพ.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
5 ความยมมั่งยพนและนวมตกรรม (ตมุ่อ) 5.3 การจมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน

      GRI Standards
- รายงานความรมบผพิดชอบ
ตมุ่อสมงคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards

สผว.

6 การเปปิดเผยขห้อมมูล 6.1 การเปปิดเผยขห้อมมูลผมุ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.2 การประชาสมมพมนธย์

6.3 การรายงานทางการเงพิน

- ระดมบความพจึงพอใจ
ภาพรวมในดห้านตมุ่าง ๆ ดมงนทน
1) ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้านการใหห้บรพิการของ
ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ ใชห้
ทางพพิเศษ (EXAT Call
Center) 
2) ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้ า น ก า ร ใ หห้ บ รพิ ก า ร
Website ของ กทพ.
3) ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้านการใหห้บรพิการททมั่ศมูนยย์
ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. 
- สามารถดดาเนพินการไดห้
แลห้วเสรร็จตามแผนปฏพิบมตพิการ
ประชาสมมพมนธย์ เชพิงรมก
ปปีงบประมาณ 2564
- จมดทดารายงานทางการเงพิน
ร า ย ไ ต ร ม า ส ต า ม ททมั่
กระทรวงการคลมงกดาหนด
เพพมั่อสมุ่งกระทรวงการคลมง
ภายในสทมั่สพิบหห้าวมนนมบแตมุ่
วม น สพิน น สม ด ข อ ง แ ตมุ่ ล ะ
ไตรมาส   

สผว.

สผว.

ฝกง./สตส.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
6 การเปปิดเผยขห้อมมูล (ตมุ่อ) 6.4 การจมดทดารายงานประจดาปปี -  สามารถจม ดทด า และ

เผยแพรมุ่รายงานประจดาปปี
ของปปีททมั่ลมุ่วงมาแลห้วภายใน
2 เดพอน หลมงจากสดานมกงาน
การตรวจ เงพินแผมุ่นดพิน
(สตง.) รมบรองงบการเงพิน
ของสพินนปปีบมญชทรมฐวพิสาหกพิจ

สผว.

7 การบรพิหารความเสทมั่ยงและ
การควบคมมภายใน

7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

7.2 การควบคมมภายใน

7.3 การตรวจสอบภายใน

7.4 การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์

- รห้อยละความสดาเรร็จของ
การจมดการความเสทมั่ยงใหห้
อยมูมุ่ในระดมบททมั่ยอมรมบไดห้
-  รห้อยละความสดา เรร็ จ
ของการควบคมมภายใน
ใหห้อยมูมุ่ในระดมบททมั่ยอมรมบไดห้
- รห้อยละความพจึงพอใจ
ของหนมุ่วยรมบตรวจ
- จดานวนผมูห้มทความขมดแยห้ง
ทางผลประโยชนย์

กบค.

กบค.

สตส.

สผว.

8 จรรยาบรรณ 8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. 

8.2 รายงานการทมจรพิต ปปีงบประมาณ 2564

-  จด า น ว น ส ถ า น ททมั่
ททมั่สามารถจมดกพิจกรรม
เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง
จ ร ร ย า บ ร รณ ใน ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ .
ตามสถานททมั่ตมุ่าง ๆ ของ
กทพ. จดานวน 10 แหมุ่ง
1)  จดานวนพนมกงานททมั่
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทาง
วพินมยฐานทมจรพิต

สผว.

ฝกม.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
8 จรรยาบรรณ (ตมุ่อ)

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ ขห้อบมงคมบ กทพ. และจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยนของคณะกรรมการตรวจสอบเกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน
      ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

2) จดานวนพนมกงานททมั่ถมูก
ล ง โ ท ษ ท า ง วพิ นม ย ฐ า น
ทมจรพิต 
1) จดานวนพนมกงานททมั่เขห้า
สมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่
ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต
2) จดานวนพนมกงานททมั่ถมูก
ลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่
ฐานทมจรพิต 
- จมดอบรมจรพิยธรรมและ
คมณธรรมอยมุ่างนห้อยปปีละ
3 ครมนง
- รห้อยละของเรพมั่องรห้องเรทยน
ททมั่คณะกรรมการตรวจสอบ
พพิจ ารณากรณทมท เ รพมั่ อ ง
รห้องเรทยนการฝฝ่าฝฝืนการ
ควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืน
มาตรฐานจรพิยธรรมหรพอ
การกระทดาผพิดทางการเงพิน
ตมุ่ อ  กทพ .  อยมุ่ า งมท นม ย
สดาคมญ

ฝกม.

ฝกม.

สผว./ฝบท.

สตส.

9 การตพิดตามผลการดดาเนพินงาน 9.1 ผลการดดาเนพินงานตามแผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี 

9.2 ผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงานของ กทพ.

- มทรายงานผลการดดาเนพินงาน
ตามแผนปฏพิบมตพิการ
-  มท ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดดา เนพินงานตามบมนทจึก
ขห้อตกลงประเมพินผลการ
ดดา เนพินงานของ  กทพ .
ภายในกรอบระยะเวลาททมั่
สคร. กดาหนด

ฝนผ.

ฝนผ.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทนวกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
9 การตพิดตามผลการดดาเนพินงาน (ตมุ่อ) 9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (Economic Value Management : EVM)

9.4 ระบบประเมพินผลการดดาเนพินงานใหมมุ่ (Enablers)

- การสรห้างคมุ่า Economic
Profit  (EP)  เ ทท ย บ กม บ
คมุ่าเปป้าหมาย
- ระยะเวลาในการจมดสมุ่ง
ขห้ อ มมู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประเมพิน Core Business
ทมนง 8 ดห้าน 

ฝบท.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. บทบาทของภาครกัฐ
ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ.

1) คณะกรรมการ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมทมกเดพอน และในปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 14/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 15/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 16 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
   10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 20 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 2 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 5 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน 
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน         
           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  

25

25

25

25

30

50

-

-

-

สผว.

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. บทบาทของภาครกัฐ (ตห่อ)
ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไดห้มทการ
     ประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 26 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน 
           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 4/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 25 พฤศจพิกายน 2563
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
   ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มทการประชมม

7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
    การประชมม 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม -
     ธมนวาคม 2563) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 

25

25

25

25

25

50

25

25

-

33

-

-

-

เฝป้าระวมงโรคตพิดเชพนอไวรมส
โคโรนา 2019 (COVID –
19)  ป ร ะก า ศ ง ดห รพ อ
หลทกเลทมั่ยงการประชมม

-

สตส.

ฝบท.

กบค.

ฝกม.

ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. บทบาทของภาครกัฐ (ตห่อ)
ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

           7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 13 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มทการประชมม
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
   ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
               - การประชมม ครมนงททมั่ 5/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
      การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1
      (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
                 - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 ธมนวาคม 2563     
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 22 คน
11) คณะอนมกรรมการพพิจารณาแนวทางดดาเนพินการคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการ
      ระบบทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 และสมญญาเพพมั่อการตมุ่อขยายโครงการระบบทางดมุ่วน
      ขมนนททมั่ 2 (สมุ่วนดท) ระหวมุ่าง กทพ. กมบ บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
      (มหาชน) (BEM) และคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการทางดมุ่วนสายบางปะอพิน -
      ปากเกรร็ด ระหวมุ่าง กทพ. กมบบรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL) ใน
       ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มทการประชมม

25

25

25

25

-

33

-

25

25

-

-

อยมูมุ่ระหวมุ่างรอรอบประเมพิน
ผลการปฏพิบมตพิงานของ ผวก.
เสนอคณะอนมกรรมการฯ

-

-

กทพ. ไดห้ลงนามในสมญญา
โคร งกา รร ะบบทา งดมุ่ วน
ขมนนททมั่  2 (ฉบมบแกห้ ไ ข )  และ
สมญญาโครงการทางดมุ่วนสาย
บางปะอพิน – ปากเกรร็ด (ฉบมบ
แ กห้ ไ ข )  กม บ  BEM  แ ล ะ
NECL แ ลห้ ว  เ มพมั่ อ วม น ททมั่  20
กมมภาพมนธย์ 2563

ฝกส.

ฝบท.

สผว.

ฝคจ.

ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. บทบาทของภาครกัฐ (ตห่อ)
ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

12) คณะอนมกรรมการสรรหาและพพิจารณาผลตอบแทนของหมวหนห้าเจห้าหนห้าททมั่ดห้าน
      การเงพิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564
      ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มทการประชมม
13) คณะกรรมการการจมดการความรมูห้และนวมตกรรม กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อย
     กวมุ่าปปีละ 2 ครมนง ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม – ธมนวาคม
      2563) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                  - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 25 ธมนวาคม 2563
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน

-

25

-

25

อยมูมุ่ระหวมุ่างรวบรวมขห้อมมูล
เสนอคณะอนมกรรมการฯ

-

ฝบท./ฝกม.

กวพ.

2. สนิทธนิและความเทห่าเททยมกกันของผดูด้ถซอหตุด้น
กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจ
ไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น

กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น - - - -

3. คณะกรรมการ
3.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คณะกรรมการ กทพ. 
ตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย พ .ศ. 2550 กดาหนดใหห้มท
คณะกรรมการ กทพ. ประกอบดห้วย ประธานกรรมการ ผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
ผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม ผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ ผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ และกรรมการผมูห้ทรง
คมณวมฒพิอทกไมมุ่เกพิน 4 คน เปป็นกรรมการ ผมูห้วมุ่าการ กทพ. เปป็นกรรมการและเลขานมการ
ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ททมั่ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1
(ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ประกอบดห้วย
     1) นายสรพงศย์  ไพฑมูรยย์พงษย์           ประธานกรรมการ กทพ.    
     2) นางสาวชมณหจพิต  สมงขย์ใหมมุ่         กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
     3) นายสราวมธ  ทรงศพิวพิไล              กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม 
     4) นายสมหมาย  ลมกขณานมรมกษย์      กรรมการผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ)

     5) นายเอนก  มทมงคล                  กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
                                                  เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ
     6) พลตดารวจโท สมพงษย์  ชพิงดวง     กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ
     7) พลเรพอโท สมวพิน  แจห้งยอดสมข       กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     8) นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์     กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     9) นางสาวไตรทพิพยย์  ศพิวะกฤษณย์กมล  กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ
     10) นายบมญชมย  โสวรรณวณพิชกมล    กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ
     11) นายสมรเชษฐย์  เหลมุ่าพมูลสมข        กรรมการและเลขานมการ

25 25 - สผว.

3.2 คมณสมบมตพิ ของคณะ
ก ร ร ม ก า ร  ก ท พ .

เปป็นไปตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิ เศษแหมุ่ งประ เทศไทย พ .ศ . 2550
พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานสดาหรมบกรรมการและพนมกงานรมฐวพิสาหกพิจ
พ.ศ. 2518 แกห้ไขเพพิมั่มเตพิมโดยพระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 2)
พ.ศ. 2519 พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่  3) พ.ศ. 2520
พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 5) พ.ศ. 2550 พระราชบมญญมตพิ
คมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ
(ฉบมบททมั่ 7) พ.ศ. 2558 ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ไดห้ลงนามรมบรองคมณสมบมตพิและ
ไมมุ่มทลมกษณะตห้องหห้ามของกรรมการแตมุ่ละคนเรทยบรห้อยแลห้ว  

25 25 - สผว.

3.3 ว า ร ะ ก า ร ดด า ร ง
ตด า แ ห นมุ่ ง ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

ตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 กดาหนดใหห้ประธาน
กรรมการและกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิอยมูมุ่ในตดาแหนมุ่งคราวละ 3 ปปี ซจึมั่งคณะกรรมการ
กทพ. ชมดปปัจจมบมน ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงตามมตพิคณะรมฐมนตรท เมพมั่อวมนททมั่ 15 กมนยายน 2563
โดยใหห้มทผลตมนงแตมุ่วมนททมั่ 15 กมนยายน 2563 เปป็นตห้นไป ดมงนมนน ประธานกรรมการ
และกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิชมดปปัจจมบมนจะพห้นจากตดาแหนมุ่งในวมนททมั่ 15 กมนยายน
2566 สดาหรมบกรรมการผมูห้แทนหนมุ่วยงานจะอยมูมุ่ในวาระจนกวมุ่าหนมุ่วยงานจะแจห้ง
เปลทมั่ยนแปลงกรรมการหรพอกรรมการผมูห้นมนนเกษทยณอายมราชการ

25 25 - สผว.

20



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.4 ความเปป็นอพิสระของ

คณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม
2563) มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจากภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ”
ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ . จดานวน 4 คน คพอ พลเรพอโท สมวพิน  แจห้งยอดสมข
นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์ นางสาวไตรทพิพยย์  ศพิวะกฤษณย์กมล และนายบมญชมย
โสวรรณวณพิชกมล ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็น
อพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว 

25 25 - สผว.

3.5 อด า น า จ ห นห้ า ททมั่ ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบ
ดมูแลททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

25 25 - สผว.

3.6 การประ เมพินตนเอง
ของคณะกรรมการ
กทพ.

กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ. ประเมพินตนเองอยมุ่างนห้อยปปีละ 1 ครมนง (1 ตมลาคม
2562 - 30 กมนยายน 2563) โดยใชห้แบบประเมพินตนเอง 3 แบบ ไดห้แกมุ่ แบบ
ประเมพินรายบมคคล แบบประเมพินไขวห้โดยกรรมการทมุ่านอพมั่นทมกทมุ่าน และแบบประเมพิน
รายคณะ โดยในปปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ กทพ. ไดห้มทการประเมพิน
ตนเอง (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว
และ กทพ. ไดห้จมดสมุ่งผลการประเมพินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. ปปีงบประมาณ
2563 (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563) ใหห้คณะกรรมการ
กทพ. กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลมงทราบเรทยบรห้อยแลห้ว และ
ในปปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการ กทพ. จะดดาเนพินการประเมพินตนเอง ตมนงแตมุ่
วมนททมั่ 1 สพิงหาคม 2563 - 30 กมนยายน 2564 ตมุ่อไป
หมายเหตตุ : กทพ. ไดห้กดาหนดชมุ่วงระยะเวลาประเมพินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
ในปปีงบประมาณ 2563 ไมมุ่ครบระยะเวลา 1 ปปี (1 ตมลาคม 2562 - 30 กมนยายน
2563) เนพมั่องจากประธานกรรมการและกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิในคณะกรรมการ กทพ. 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.6 การประ เมพินตนเอง

ของคณะกรรมการ
กทพ. (ตมุ่อ)

ไดห้ครบวาระการดดารงตดาแหนมุ่ง 3 ปปี เมพมั่อวมนททมั่ 20 กรกฎาคม 2563 แตมุ่ตามมาตรา 17
แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ไดห้กดาหนดใหห้ยมงอยมูมุ่
ในตดาแหนมุ่ง เพพมั่อดดาเนพินงานตมุ่อไปจนกวมุ่าประธานกรรมการหรพอกรรมการ ซจึมั่งไดห้รมบ
การแตมุ่งตมนงใหมมุ่เขห้ารมบหนห้าททมั่) 

25 25 - สผว.

3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

1) ประสานงานผมุ่านเลขานมการของคณะกรรมการ กทพ . เบพนองตห้นในการแจห้งนมดหมาย
    เชพิญเขห้ารมุ่วมประชมม/รมุ่วมงาน/กพิจกรรม ของ กทพ. แลห้วจจึงมทหนมงสพอเรทยนเชพิญอยมุ่าง
    เปป็นทางการอทกครมนงหนจึมั่ง
2) แจห้งกดาหนดการประชมมลมุ่วงหนห้าผมุ่านทางระบบ e-mail 
3) จมดสมุ่งระเบทยบวาระและเอกสารการประชมมใหห้คณะกรรมการ กทพ. พพิจารณา
    ลมุ่วงหนห้ากมุ่อนวมนประชมม 7 วมน 
4)  จมดสมุ่ งคมูมุ่มพอคณะกรรมการ  กทพ . ขห้ อมมูลการดดา เนพิน โครงการของ  กทพ .
    แผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ รวมทมนงขห้อบมงคมบและระเบทยบวพิธทปฏพิบมตพิงานของ
    กทพ. ใหห้คณะกรรมการ กทพ. ททมั่ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงใหมมุ่ 
5) แจห้งขห้อมมูลการจมดกพิจกรรม/เรพมั่องอพมั่นๆ ททมั่สดาคมญในวาระเรพมั่องททมั่ประธานแจห้งใหห้
    ททมั่ประชมมทราบในการประชมมคณะกรรมการ กทพ.
6) จมดทดา Line กลมมุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงของ กทพ. เพพมั่อ
    เปป็นชมุ่องทางในการรมบ - สมุ่งขมุ่าวสาร สมมั่งการ ตพิดตามผลการดดาเนพินงานและชทนแจง
    ขห้อมมูลไดห้ทมนทท

25 25 - สผว.

3.8 ก า ร กด า ห น ด คมุ่ า
ต อ บ แท น ของคณะ
กรรมการ กทพ. 

คมุ่าตอบแทนททมั่คณะกรรมการ กทพ. ไดห้รมบมท 3 สมุ่วน ซจึมั่งเปป็นไปตามมตพิคณะรมฐมนตรท
เมพมั่อวมนททมั่ 24 เมษายน 2562 ดมงนทน
   1) เบทนยประชมม โดยกรรมการไดห้รมบคมุ่าเบทนยประชมมคนละ 20,000 บาท ประธาน
       กรรมการไดห้รมบสมูงกวมุ่ากรรมการรห้อยละ 25   

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.8 ก า ร กด า ห น ด คมุ่ า

ต อ บ แท น ของคณะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

   2) คมุ่าตอบแทนรายเดพอน โดยกรรมการไดห้รมบคนละ 10,000 บาท ประธาน
        กรรมการไดห้รมบเปป็น 2 เทมุ่าของกรรมการ
   3) โบนมสประจดาปปี
   ทมนงนทน  ใหห้กรรมการเปป็นผมูห้รมบผพิดชอบเสทยภาษทเงพินไดห้
หมายเหตม
ใหห้ยกเลพิกมตพิคณะรมฐมนตรทเมพมั่อวมนททมั่ 2 กรกฎาคม 2556 เรพมั่อง ผลการประชมมคณะ
กรรมการกดากมบนโยบายดห้านรมฐวพิสาหกพิจ ครมนงททมั่ 4/2556 ในสมุ่วนของอมตราและ
หลมกเกณฑย์การจมุ่ายคมุ่าตอบแทนและเบทนยประชมมกรรมการรมฐวพิสาหกพิจ

25 25 - สผว.

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย 
4.1 การรม บฟปั ง คว ามคพิ ด

เ หร็ น เ กทมั่ ย ว กม บ ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ

1) กทพ. จมดใหห้มทชมุ่องทางการรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ.
    จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ จดานวน 3 ชมุ่องทาง ดมงนทน
       1.1) ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center) ไดห้ทดาการสดารวจ
               ความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call
               Center) ผมุ่านระบบโทรศมพทย์ตอบรมบอมตโนมมตพิ (IVR) ดมงนทน 
              ครมนงททมั่ 1 ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564 

- อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจฯ
    1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)

ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ
กทพ. โดยใชห้ผลการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรม ของ
ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ .
ปปีละ 1 ครมนง ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564 ขณะนทนอยมูมุ่
ระหวมุ่างการดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจฯ

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.1 การรม บฟปั ง คว ามคพิ ด

เ หร็ น เ กทมั่ ย ว กม บ ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
(ตมุ่อ)

       1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th) ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจและ
              พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
              ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564
              ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างการดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจฯ
2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อ
    การใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 โดยมท
     รายละเอทยดดมงนทน
       2.1) ผวก. ไดห้ใหห้ความเหร็นชอบใหห้ดดาเนพินการจห้างสดารวจความพจึงพอใจและ
              พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
               ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 เมพมั่อวมนททมั่ 8 กมนยายน 2563
       2.2) ดดาเนพินการจมดทดารมุ่างขอบเขตงานจห้างสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรม
              ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
               ประจดาปปีงบประมาณ 2564 และขณะนทนอยมูมุ่ในขมนนตอนการดดาเนพินการจมดจห้าง
              คณะผมูห้วพิจมย
3) กทพ. ชทนแจงขห้อเทร็จจรพิงทางหนมงสพอพพิมพย์ททมั่ไดห้ตทพพิมพย์ขห้อรห้องเรทยนจากประชาชน
    จดานวน 3 เรพมั่อง

25 25 - สผว.

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สด าห รม บผมูห้ ใ ชห้ บ รพิ ก าร
ทางพพิเศษ 

1) กทพ. รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจรนดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษไปทมศนศจึกษาและ
    รมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์เพพมั่อสมงคมสรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้าง
    ภาพลมกษณย์ททมั่ดท โดยตามแผนงานดดาเนพินการปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน 
       ครมนงททมั่ 1 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 1” โดย กทพ. รมุ่วมกมบ
               สถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์  (สวพ. FM 91) นดาผมูห้ ใชห้บรพิการ
                 ทางพพิเศษรมุ่วมทดากพิจกรรม ทมศนศจึกษาและรมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์
                   เพพมั่อสมงคม สรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้างภาพลมกษณย์ททมั่ดท

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

แตมุ่เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์แพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอ
ไวรมสโคโรนา 2019 (COVIC -19) จจึงอยมูมุ่ระหวมุ่างการพพิจารณา
คมดเลพอกสถานททมั่จมดกพิจกรรมใหห้เหมาะสมและสอดคลห้องกมบนโยบาย
ของรมฐ และเพพมั่อความปลอดภมยของผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการและผมูห้บรพิหารของ กทพ.

2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
       - งาน “มหกรรมยานยนตย์” ครมนงททมั่ 37 ระหวมุ่างวมนททมั่ 2 - 13 ธมนวาคม 2563
         ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค เมพองทองธานท ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วม
        กพิจกรรมจดานวน 1,020 คน และจากการประเมพินผลความพจึงพอใจของ
        ผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่
         มทความพจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.46 คพิดเปป็นรห้อยละ 89.20
3) กพิจกรรมสมุ่งเสรพิม/กระตมห้น/จมูงใจ ใหห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษเพพิมั่มขจึนน ดมงนทน
      - จมดกพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดเชพิงนมนทนาการเพพมั่อเปป็นการกระตมห้นและสมุ่งเสรพิม
        ใหห้มทผมูห้ใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS) โดยใชห้
         บมตร Easy Pass ใหห้เพพิมั่มมากขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
4) กพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดและสรห้างแบรนดย์ของ กทพ.
      - สพมั่อสารขห้อมมูลทางการตลาด และภาพลมกษณย์ของ กทพ. เพพมั่อเผยแพรมุ่ลงใน
         สพมั่อสมงคมออนไลนย์ผมุ่านทาง www.facebook.com/exatsociety 
      - จมดกพิจกรรม Like & Share ในแฟนเพจ www.facebook.com/exatsociety
         แจกของรางวมลตามกพิจกรรมตมุ่าง ๆ อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส
     - เผยแพรมุ่หมมุ่นสพมั่อสมญลมกษณย์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พทมั่ลมดฟป้าและ
        นห้องพาสมข” อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

25



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

      - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษในบมตร Easy Pass จดานวน 1,000 บาท
        ตมุ่อ 1 ใบเสรร็จตมุ่อ 1 ชพมั่อผมูห้ถพอบมตร ซจึมั่งสามารถนดามาแสดงเพพมั่อรมบฟรทถมงสปปันบอนดย์
        ตราสมญลมกษณย์ กทพ. 
5) โครงการอดานวยความสะดวกและความปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของ
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ 2564
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ รองรมบการ
        เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 30 ธมนวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 จดานวน 6 จมด
       ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางแกห้ว ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ
        ดาวคะนอง ดมุ่านฯ จตมโชตพิ และ ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) เพพมั่อรณรงคย์ปป้องกมน
        การเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ โดยการตมนงจมดกวดขมนวพินมยจราจร จดานวน 4 จมด
        ไดห้แกมุ่ บรพิเวณดมุ่านฯ ชลบมรท ดมุ่านฯ ฉพิมพลท  ดมุ่านฯ บางขมนเททยน 1 และดมุ่านฯ
        ประชาชพมั่น (ขาออก)
     - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
       ปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ 2564
        ระหวมุ่างวมนททมั่ 30 ธมนวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 และสนมบสนมนสพินคห้า
       และบรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ จดานวน 10 ราย
        รวมมมูลคมุ่าทมนงสพินน 921,792.- บาท 
6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานชดาระคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานครและทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก)
     - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
       2015 เตรทยมพรห้อมรมบการตรวจประเมพินจากผมูห้ตรวจประเมพินภายในและภายนอก 

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม

สด าหรม บผมูห้ ใ ชห้ บ รพิ ก า ร
ทางพพิเศษ (ตมุ่อ)

7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวนการปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
        ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส 
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2564 
     - มทการประชาสมมพมนธย์ภายในองคย์กร และเรพิมั่มจมดทดาหลมกเกณฑย์ 
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    - มทการปรยะชาสมมพมนธย์ภายในองคย์กร และเรพิมั่มจมดทดาหลมกเกณฑย์ 

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

4.3 ก า ร รม บ ฟปั ง ค ว า ม
คพิดเหร็นเกทมั่ ยวกมบการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากเจห้าหนห้าททมั่ กทพ.

1) จมดทดา Fan Page/Facebook/แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ กทพ. ดดาเนพินการสมุ่งขห้อมมูล
    ขมุ่าวสาร กพิจกรรม รวมถจึงเปปิดรมบฟปังความคพิดเหร็นและปปัญหาของพนมกงานและ
    ลมูกจห้าง กทพ. และรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อนดาเสนอผมูห้บรพิหารตามสายงาน และ
    ผมูห้บรพิหารระดมบสมูงทราบ โดยในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม -
    ธมนวาคม 2563) ไดห้เดพินทางไปประชาสมมพมนธย์การตมนงศมูนยย์รมบฟปังขห้อรห้องเรทยน
    และชมุ่องทางการรมบฟปังขห้อรห้องเรทยนตามอาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ อาคาร
    ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษและศมูนยย์ฝฝึกอบรมกมูห้ภมย กทพ.

25 25 - ฝบท.

4.4 ก า ร รม บ ส มม ค ร แ ล ะ
คม ด เ ลพ อ ก เ จห้ า หนห้ า ททมั่
กทพ.

ในการรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1
(ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)  
     - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
       การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนา
       และไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบ
        คมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

25 25 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ

ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) จดานวน 14 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 11 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 3 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

25 25 - ฝกส.

4.6 การเปปิดเผยขมุ่าวการ
ประกวดราคา/จมดซพนอ
จมดจห้าง

ดดาเนพินการเปปิดเผยขมุ่าวการประกวดราคา/จมดซพนอจมดจห้าง ดมงนทน
    1) ตพิดประกาศททมั่ตมูห้ปปิดประกาศอาคารสดานมกงานใหญมุ่
    2) ประกาศลงในเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และกรมบมญชทกลาง 
        (www.gprocurement.go.th) 
โดยดดาเนพินการแลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่กดาหนดการประกาศเผยแพรมุ่ครบทมกรายการ

25 25 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

-  ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 มทผมูห้รห้องเรทยนในเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง จดานวน 6 ราย
ซจึมั่งคณะกรรมการพพิจารณาผลการประกวดราคาอพิเลร็กทรอนพิกสย์ /คณะกรรมการ
จมดจห้างโดยวพิธทคมดเลพอกไดห้แจห้งตอบผมูห้รห้องเรทยนไปแลห้ว 4 ราย และอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ
แจห้งตอบ 2 ราย

25 25 - ฝบท.

4.8 การ เปปิด เผยผลการ
ดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยน
จมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์
กทพ.

- ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มทเรพมั่อง
  รห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.

25 25 - ฝบท./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.9 การวพิเคราะหย์ผลการ

ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง
- ไดห้ผลการวพิเคราะหย์ภายใน 1 เดพอน หลมงสพินนปปีงบประมาณ 2564 25 25 - ฝบท.

4.10 ก า ร รห้ อ ง เ รท ย น /
ขห้อพพิพาทกมบผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.

ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข 1543) ไดห้จมด
ใหห้มทชมุ่องทางการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน ขห้อคพิดเหร็น และขห้อเสนอแนะตมุ่างๆ จากผมูห้ใชห้
บรพิการทางพพิเศษและประชาชนทมมั่วไปททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ
กทพ. ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม - ธมนวาคม 2563 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 38 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 26 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 12 เรพมั่อง

25 25 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ . กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2564 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) มทขห้อพพิพาทอยมูในชมนนศาล 2
ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจากขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมท
คดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบ
ตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการ
ยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิกถอนคดาชทนขาด จจึงไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบ
ขห้อเทร็จจรพิงจจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละ
ไตรมาส) ดมงนทน
    - คดทหมายเลขดดาททมั่  อ .620/2556 (การคพิดอมตราดอกเบทนยททมั่แตกตมุ่างกมน )
       ตามสมญญาจห้างกมุ่อสรห้างโครงการทางพพิเศษสายบางพลท - สมขสวมสดพิธิ์ เมพมั่อวมนททมั่ 29
       ธมนวาคม 2563 ศาลปกครองกลางไดห้อมุ่านคดาพพิพากษาของศาลปกครองสมูงสมด
      ฉบมบลงวมนททมั่ 8 ธมนวาคม 2563 โดยศาลปกครองสมูงสมดพพิพากษายพนตาม
       คดาพพิพากษาของศาลปกครองชมนนตห้น ททมั่พพิพากษาใหห้ กทพ . ชดาระดอกเบทนยจากการ
      ขยายระยะเวลาจดานวน 2 ครมนง เปป็นเงพิน 248,005,530.18 บาท พรห้อม

25 25 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

       ดอกเบทนยในอมตรารห้อยละ 7.5 ตมุ่อปปี ของเงพินตห้นจดานวน 230,746,804.12 บาท
       นมบถมดจากวมนฟป้องเปป็นตห้นไปจนกวมุ่าจะชดาระเงพินเปป็นการเสรร็จสพินน
นอกจากนมนนยมงมทคดทแพมุ่งอทกจดานวน 1 คดท โดยมทการดดาเนพินกระบวนพพิจารณา ดมงนทน
    - คดทหมายเลขดดาททมั่ พ.2367/2560 ระหวมุ่างนายสมพงศย์ อพิมั่มอารมยย์ ททมั่ 1 กมบ
     พวกรวม 2 คน โจทกย์ กทพ. จดาเลย ขห้อหาหรพอฐานความผพิดผพิดสมญญาเชมุ่า
      ททมั่ดพินจดานวนทมนทรมพยย์ 524,987,525.94 บาท และเมพมั่อวมนททมั่ 23 กรกฎาคม
     2562 ศาลแพมุ่งมทคดาสมมั่งจดาหนมุ่ายคดทชมมั่วคราวเพพมั่อรอผลคดาพพิพากษาศาล
      ปกครองสมูงสมด รายนายแกห้ว  นห้อยจมนทรย์ และนางเยพนอน  นห้อยจมนทรย์ (ผมูห้รห้องสอด)
และในไตรมาสททมั่ 1 ไมมุ่มทการจมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพินคดท
ของ กทพ. ในการประสานขห้อมมูลเชพิงรมกเพพมั่อความเขห้าใจททมั่ตรงกมนและความสะดวก
รวดเรร็วในการดดาเนพินคดท

25 25 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชม มชน
รอบเขตทางพพิเศษ 

1) ดดาเนพินการปปิดกมนนพพนนททมั่ยาวประมาณ 10 เมตร พรห้อมทมนงปปิดประกาศปป้ายหห้าม
    บมกรมกและทพินงขยะ บรพิเวณชมมชนหลมงวมดไผมุ่เงพิน
2) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่โดยการตมดตห้นไมห้และหญห้า เนพนอททมั่ประมาณ 60 ตารางวา
    บรพิเวณถนนเจรพิญราษฎรย์ 5
3) ดดาเนพินการทาสทตอมมุ่อลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณแยกมหานคร
4) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่โดยการยห้ายตดาแหนมุ่งตห้นไมห้พพนนททมั่โครงการปรมบปรมงภมูมพิทมศนย์
   และรดนนดาตห้นไมห้ บรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
5) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายยาว 13 เมตร บรพิเวณซอยวมดตะพาน
6) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 60 เมตร บรพิเวณรพิมคลองแสนแสบ
7) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 6 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
8) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 55 เมตร บรพิเวณซอยสามมคคท
9) ดดาเนพินการทาสทเสาตอมมุ่อลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณซอยทพิพยย์ธมญญา

25 25 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

10) ดดาเนพินการจมดทดารมนวปป้องกมนการบมกรมกยาว 27 เมตร บรพิเวณซอยรมชฏภมณฑย์
11) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 30 เมตร บรพิเวณแยกรามคดาแหง
12) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 250 เมตร บรพิเวณดมุ่านเกร็บ

คมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตลพิมั่งชมมั่น
13) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปปิดกมนนพพนนททมั่ยาว 120 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
14) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปปิดกมนนพพนนททมั่ยาว 60 เมตร บรพิเวณสะพานหมวชห้าง
15) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบสดานมกงานเขตคลองสามวา พมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณรพิมถนน
      คมูมุ่ขนานกาญจนาภพิเษก พรห้อมปปิดกมนนโดยใชห้เสาเหลร็กและรมนวตาขมุ่ายความยาว
      ประมาณ 300 เมตร และปปิดปป้ายประกาศหห้ามบมกรมกพพนนททมั่ จดานวน 20 ปป้าย
      บรพิเวณทางพพิเศษฉลองรมช เมพมั่อวมนททมั่ 14-27 ตมลาคม 2563
16) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตราชเทวท เจห้าหนห้าททมั่จพิตอาสาพระราชทาน 904 เจห้าหนห้าททมั่
      สถานทตดารวจนครบาลดพินแดง เจห้าหนห้าททมั่พพิสมูจนย์หลมกฐาน และเจห้าหนห้าททมั่ทหาร
      กองพมนทหารปฝืนใหญมุ่ตมุ่อสมูห้อากาศยานททมั่ 1 รมกษาพระองคย์ ดดาเนพินการพมฒนา
      พพนนททมั่บรพิเวณใตห้ทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร เมพมั่อวมนททมั่ 7 ธมนวาคม 2563
17) รมุ่วมกมบโรงเรทยนวมดอมทมย ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมการฝฝึกซห้อมการปป้องกมนอมคคทภมย
      ประจดาปปีงบประมาณ 2564
18) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตดพินแดง ทดาความสะอาดพพนนททมั่บรพิเวณซอยวมดตะพาน
19) รมุ่วมกมบโรงเรทยนโกวพิทยย์ธดารงและโรงเรทยนวมดทมศนารมณสมนทรพิการาม จมดกพิจกรรม
      แบมุ่งปปันรอยยพินมแดมุ่นห้องรพิมทางดมุ่วน ประจดาปปีงบประมาณ 2564
20) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตราชเทวท ทดาความสะอาดพพนนททมั่ในโครงการจพิตอาสา
      เราทดาความดทเพพมั่อชาตพิ ศาสนย์ กษมตรพิยย์ บรพิเวณซอยรมชฏภมณฑย์ เนพนอททมั่ 268 ตารางวา

25 25 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. 

การดดาเนพินงานดห้าน CSR ของ กทพ. ไดห้ดดาเนพินการตามแผนปฏพิบมตพิการดห้านความ
รมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ กทพ. ดมงนทน
1) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมในกระบวนการ
ดดาเนพินงานหลมกของ กทพ. (CSR in Process) ททมั่ตอบสนองความตห้องการ/ความคาดหวมง
ประกอบดห้วย
        - การตรวจสมขภาพประจดาปปีของพนมกงาน
       - ความปลอดภมย อาชทวอนามมยและสภาพแวดลห้อมในการทดางานประจดา
          ปปีงบประมาณ 2564
        - กพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART
        - การใหห้บรพิการศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information
          Center)
        - การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์

         - ระบบบรพิหารงานคมณภาพดห้านบรพิการ ISO 9001 : 2015 ในงานชดาระ
คมุ่าผมุ่านทางพพิเศษสายดพินแดง – ทมุ่าเรพอ สายบางนา – ทมุ่าเรพอ และสาย
ดาวคะนอง - ทมุ่าเรพอ

         - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์
        - ดมูแลรมกษาความสะอาดบนทางพพิเศษและควบคมมปรพิมาณฝมฝ่นละอองอมนเกพิด
          จากการจราจรบนทางพพิเศษ รวมทมนงพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อมรอบทางพพิเศษ
       - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center)
           โทรศมพทย์หมายเลข 1543
        - การพมฒนาพพนนททมั่และปป้องกมนการบมกรมกในเขตทางพพิเศษ
        - โครงการศจึกษาและตพิดตามตรวจสอบผลกระทบสพิมั่งแวดลห้อมของทางพพิเศษ
           ในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล ปปีงบประมาณ 2564

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

        - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
        - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
        - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
        - การจมดซพนอจมดจห้างสพินคห้าและบรพิการททมั่เปป็นมพิตรกมบสพิมั่งแวดลห้อม
2) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมนอกกระบวนการ
ดดาเนพินงานหลมกของ กทพ. (After Process) ประกอบดห้วย
         - โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจ สมูห้ภมยหนาว”
         - โครงการ “กลมุ่องวพิเศษ ทางพพิเศษรมกษย์โลก” 
       - โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง” รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจร
           (จส.100) และสถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์ (สวพ.FM 91)
        - กพิจกรรม “แบมุ่งปปันรอยยพินมแดมุ่นห้องรพิมทางดมุ่วน”
3) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมในการเสรพิมสรห้าง
ความเขห้มแขร็งของชมมชน ประกอบดห้วย
        - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้
        - การสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษ และการฝฝึกซห้อมการปป้องกมน
          และระงมบอมคคทภมยในเขตทางพพิเศษ
ทมนงนทน ไดห้รายงานผลการดดาเนพินงานตามแผนดมงกลมุ่าว เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแล
กพิจการททมั่ดท และคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

5. ความยกัที่งยซนและนวกัตกรรม 
5.1 ผลงานวพิจมยททมั่ทดาการ

ศจึกษาแลห้วเสรร็จหรพอ
มาตรฐานททมั่จมดทดาแลห้วเสรร็จ
แ ล ะ เ ผ ย แ พ รมุ่ ใ หห้
พนมกงาน กทพ. เพพมั่อ
สรห้างการรมบรมูห้และการ
เรทยนรมูห้อยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง
ผมุ่านระบบ Intranet

อยมูมุ่ระหวมุ่างการดดาเนพินงานวพิจมยตามแผนงาน โดยในปปีงบประมาณ 2564 จะดดาเนพิน
งานวพิจมยเพพมั่อเผยแพรมุ่ใหห้พนมกงาน กทพ. เพพมั่อสรห้างการรมบรมูห้อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องผมุ่านระบบ
Intranet จดานวน 8 เรพมั่อง (โดยจะสรมปและวมดผลไตรมาสสมดทห้าย เนพมั่องจาก
กระบวนการจมดทดางานวพิจมยอาจมทการแปรเปลทมั่ยนวพิธทการและกรอบเวลาการ
ดดาเนพินงานยพดหยมมุ่นตามนโยบายททมั่ไดห้รมบมอบหมาย ดมงนมนนจจึงไมมุ่สามารถกดาหนด
แผนการดดาเนพินงานรายไตรมาสไดห้) 

- - - กวพ.

5.2 โครงการพมฒนาระบบ
ฐ า น ขห้ อ มมู ล แ ล ะ
สารสนเทศเพพมั่อแสดง
จมดตพิดขมดบนทางพพิเศษ
(Congestion  Index
Indication System)

ดดาเนพินการจมดทดารายงานเพพมั่อแสดงตดาแหนมุ่งและระดมบความตพิดขมดของการจราจรบน
ทางพพิเศษ พรห้อมจมดลดาดมบความสดาคมญรวมถจึงประเมพินผลการแกห้ไขจมดตพิดขมด ประจดา
ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

25 25 - กวพ.

5.3 ก า ร จม ด ทด า ร า ย ง าน
ความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สม งคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards

การดดาเนพินงานจมดทดาขห้อมมูลรายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report)
ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
1) อยมูมุ่ระหวมุ่างขมนนตอนการจมดจห้างททมั่ปรจึกษาโดยวพิธทประกาศเชพิญชวนทมมั่วไป เพพมั่อจมดทดา
รายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563
ตามกรอบการรายงาน GRI Standards ซจึมั่ง ผวก. ไดห้เหร็นชอบตามทห้ายบมนทจึกททมั่
กกด/610 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤศจพิกายน 2563
2) จมดทดารมุ่างขอบเขตของงานและราคากลางงานจมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อ
    สมงคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI
    Standards

25 25 - กวพ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

5. ความยกัที่งยซนและนวกัตกรรม (ตห่อ)
5.3 ก า ร จม ด ทด า ร า ย ง าน

ความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สม งคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards (ตมุ่อ)

3) จมดทดาบมนทจึกเรทยนผมูห้อดานวยการฝฝ่ายบรพิหารทมมั่วไป ตามบมนทจึกททมั่ กกด/694 ลงวมนททมั่
    30 ธมนวาคม 2563 เรพมั่อง งานจห้างจมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR
    Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
    เพพมั่อแตมุ่งตมนงคณะกรรมการพพิจารณาผลการประกวดราคาอพิเลร็กทรอนพิกสย์และ
    คณะกรรมการตรวจรมบพมสดม

25 25 - กวพ.

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล
6.1 ก า ร เ ปปิ ด เ ผ ย ขห้ อ มมู ล

ผมุ่านระบบสารสนเทศ/
ตาม  พ .ร .บ .  ขห้อมมูล
ขมุ่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 

การเผยแพรมุ่ขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มทขมนนตอนการดดาเนพินงาน ดมงนทน
1) ดดาเนพินงานตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจมดใหห้มทศมูนยย์
    ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ซจึมั่งตมนงอยมูมุ่บรพิเวณดห้านหนห้าอาคารสดานมกงาน กทพ. จตมจมกร
    เพพมั่อใหห้ประชาชนสามารถสพบคห้นไดห้โดยสะดวก และมทเจห้าหนห้าททมั่รมบผพิดชอบประจดา
    ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. เปป็นการเฉพาะ 
2) จมดระบบขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    โดยการคห้นควห้า ปรมบปรมงดมชนท และบมตรรายการ แฟป้มขห้อมมูลขมุ่าวสารใหห้เปป็นปปัจจมบมน
    ไวห้ใหห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.
3) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอแกมุ่ประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 9 และ มาตรา 11
    แหมุ่ง พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) จดานวน 21 ราย
4) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 254 เรพมั่อง

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล (ตห่อ)
6.2 การประชาสมมพมนธย์ 1) การประชาสมมพมนธย์ภายใน เพพมั่อใหห้พนมกงานและลมูกจห้างในองคย์กรรมบรมูห้ขมุ่าวสาร

    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
   ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ เอกสารประชาสมมพมนธย์
    ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ตของ กทพ. ระบบปป้ายดพิจพิทมลของ กทพ. ระบบเสทยง
    ตามสายของ กทพ. ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ โปสเตอรย์ และอพินโฟกราฟปิก
2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ หนมงสพอพพิมพย์ วพิทยม โทรทมศนย์
    โปสเตอรย์ ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ ปป้ายคมทเอห้าทย์ อพินโฟกราฟปิก ขมุ่าวประชาสมมพมนธย์
     ผมุ่านสพมั่อสมงคมออนไลนย์ และเอกสารประชาสมมพมนธย์
นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
     - จมดกพิจกรรมนห้อมรดาลจึกถจึงพระมหากรมณาธพิคมณเนพมั่องในโอกาสวมนคลห้ายวมน
       สวรรคตของพระบาทสมเดร็จพระบรมชนกาธพิเบศร มหาภมูมพิพลอดมลยเดช
        มหาราช บรมนาถบพพิตร 13 ตมลาคม 2563 โดยนดาผมูห้บรพิหาร พนมกงานและ
        ลมูกจห้าง ของ กทพ. จดานวน 50 คน เขห้ารมุ่วมรมบฟปังคดาบรรยายธรรมในหมวขห้อ
        “นห้อมรดาลจึกถจึงในหลวงรมชกาลททมั่ 9” และรมุ่วมกมนทดาความสะอาดบรพิเวณรอบ
        วมดพระราม 9 กาญจนาภพิเษก เมพมั่อวมนททมั่ 11 พฤศจพิกายน 2563

25 25 - สผว.

6.3 ก า ร ร า ย ง า น ท า ง
การเงพิน                  

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานประจดาเดพอน เสนอคณะกรรมการบรพิหารของ
    กทพ. ทมกเดพอน
2) จมดทดารายงานทางการเงพินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส
    ภายใน 45 วมน หลมง สตง. รมบรองงบการเงพินแลห้วเสรร็จ โดยไดห้นดารายงานทาง
    การเงพิน ไตรมาสททมั่ 2 และ 3 ปปีงบประมาณ 2563 เสนอ สตง. และ สตง. รมบรอง
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล (ตห่อ)
6.3 ก า ร ร า ย ง า น ท า ง

การเงพิน (ตมุ่อ)
    งบการเงพินไตรมาสททมั่  2 และ 3 ปปีงบประมาณ 2563 ตามหนมงสพอททมั่  ตผ.
    0038/2195 ลงวมนททมั่ 12 พฤศจพิกายน 2563 และ ตผ.0038/2210 ลงวมนททมั่
    16 พฤศจพิกายน 2563 ตามลดาดมบ และนดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. ตมุ่อไป
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดห้มทการสอบทานรายงานทางการเงพินไตรมาสททมั่ 3
    ปปีงบประมาณ 2563 ของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22
    ธมนวาคม 2563

25 25 - ฝกง./สตส.

6.4 ก า ร จม ด ทด า ร า ย ง าน
ประจดาปปี              

ดดาเนพินการจมดทดารมุ่างรายงานประจดาปปี 2563 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่าง
ตรวจสอบความถมูกตห้องของขห้อมมูลและรมูปเลมุ่มรายงานประจดาปปี 2563 กมุ่อนดดาเนพินการ
จมดพพิมพย์และเผยแพรมุ่ ทมนงนทน เปป็นไปตามแผนงานททมั่กดาหนดไวห้

25 25 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง  ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

ปปีงบประมาณ 2564 (รายเดพอน) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมม
ภายใน และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
   - นดาผลการประเมพินการบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ. เสนอ ผวก. เพพมั่อทราบ

ประจดาเดพอนกมนยายน - พฤศจพิกายน 2563
  - จมดทดารายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
    2563 ชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน 2563) สรมปผลการประเมพิน
   ตน เองของคณะกรรมการบรพิ หารความ เสทมั่ ย ง  ปปี งบประมาณ 2563
    และรายงานผลการฝฝึกซห้อมตามแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจของ
    กทพ. ปปีงบประมาณ 2563 เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยงเพพมั่อพพิจารณา
    และนดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ ตลอดจนนดาแผนการบรพิหารความ
    ตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการบรพิหาร

25 25 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
    ความเสทมั่ยงและคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณาในเดพอนพฤศจพิกายนและเดพอน
    ธมนวาคม 2563 ตามลดาดมบ

25 25 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ตพิดตามการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1
(ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ตามแผนการควบคมมภายในของ กทพ. (แผนการ
บรพิหารความเสทมั่ยงระดมบสายงาน) ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน
2564) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน : ความเสทมั่ยงระดมบ
สายงาน (งานบรพิหารควบคมมภายใน) จดาแนกตามระยะเวลาและการประเมพินผล
เปป็น 2 กลมมุ่ม ประกอบดห้วย
  1) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงปรมบปรมงอยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง (รายไตรมาส)
  2) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงเฝป้าระวมงและเตพอนภมย (รายเดพอน) 
 โดยมทรายละเอทยดการรายงานการประเมพินผลการควบคมมภายใน ดมงนทน
1) รายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ
    2563 (ตมลาคม 2562 – กมนยายน 2563) เสนอ ผวก. โดยใหห้ความเหร็นชอบ
    เมพมั่อวมนททมั่ 30 ตมลาคม 2563
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ
    2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563) และแผนการควบคมมภายใน
    ของ กทพ. (แผนการบรพิหารความเสทมั่ยงระดมบสายงาน) ปปีงบประมาณ 2564
    (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) โดยไดห้รมบความเหร็นชอบจากคณะกรรมการ
    บรพิหารความเสทมั่ยง ในการประชมมครมนงททมั่ 4/2563 เมพมั่อวมนททมั่  25 พฤศจพิกายน 2563 และ
    คณะกรรมการ กทพ. มทมตพิรมบทราบในการประชมม ครมนงททมั่ 15/2563 เมพมั่อวมนททมั่
    16 ธมนวาคม 2563 

25 25 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.2 การควบคม มภายใน

(ตมุ่อ)
3) จมดสมุ่งรายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ปปีงบประมาณ
     2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563) เสนอกระทรวงคมนาคม เมพมั่อวมนททมั่
    21 ธมนวาคม 2563
4) ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ .
    ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ใหห้
    ฝฝ่ายการเงพินและบมญชท และฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ เมพมั่อวมนททมั่ 4 ธมนวาคม 2563
    เพพมั่อทราบและดดาเนพินการตามขห้อเสนอแนะ

25 25 - กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน การสดารวจความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจดดาเนพินการภายหลมงการปฏพิบมตพิงาน
แลห้วเสรร็จ ซจึมั่งในไตรมาสททมั่  1 ตามแผนการดดาเนพินงานยมงไมมุ่มทการตรวจสอบททมั่
ดดาเนพินการแลห้วเสรร็จ

- - - สตส.

7.4 ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม
ขม ด แ ยห้ ง ท า ง ผ ล
ประโยชนย์

ไดห้มทการแจห้งเวทยนผมูห้บรพิหาร พนมกงาน และลมูกจห้าง จมดทดารายงานความขมดแยห้งทาง
ผลประโยชนย์ ทมนง 3 กรณท คพอ 
    1) การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์เมพมั่อไดห้รมบตดาแหนมุ่งใหมมุ่
    2) การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์เกพิดขจึนนระหวมุ่างปปี 
   3) การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ประจดาปปีงบประมาณของทมก
        หนมุ่วยงานของ กทพ.
ตลอดจนตพิดตามความครบถห้วนของการรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ เปป็น
ประจดาทมกปปี ซจึมั่งยมงไมมุ่ปรากฏวมุ่า ผมูห้บรพิหาร พนมกงานและลมูกจห้าง กทพ. มทความขมดแยห้งทาง
ผลประโยชนย์

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง

จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไดห้ดดาเนพินการ
เผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบเรพมั่องจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 5 ครมนง
2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่และประชาสมมพมนธย์ เรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ.
   คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ (HEARTS)” โดยการนดา Roll up ไปจมดตมนงไวห้ททมั่
    ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษ และดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตมุ่าง ๆ
3) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ขห้อมมูลคดาถามเกทมั่ยวกมบงานดห้านการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท
    (CG) และจมดกพิจกรรมเพพมั่อตอบปปัญหาชพิงรางวมล จดานวน 1 ครมนง
4) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้
    เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. จดานวน 3 แหมุ่ง คพอ เมพมั่อวมนททมั่
    11 พฤศจพิกายน 2563 เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บบางสมมคร
     กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษบมูรพาวพิถท
     (CCB 4) โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 40 คน เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน
    2563 เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บดพินแดง กองจมดเกร็บ
     คมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษดพินแดง โดยมท
    พนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 17 คน และวมนททมั่  24 พฤศจพิกายน 2563 เปป็น
     วพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บบางพลท กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝฝ่ายจมดเกร็บ
     คมุ่าผมุ่านทาง ณ ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษบมูรพาวพิถท (CCB 4) โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วม
     จดานวน 42 คน 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.2 ร า ย ง านก า รทม จ รพิ ต

ปปีงบประมาณ 2564
ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน 
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย

25 25  - ฝกม.

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝฝ่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่ กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม – ธมนวาคม 2563) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย
    (ละทพินงหนห้าททมั่เกพินกวมุ่าเจร็ดวมน)
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย 

25 25 - ฝกม.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม 

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 ไมมุ่มทแผนการจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม
และอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้องเพพมั่อจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรมใน
ไตรมาสททมั่ 2

25 25 - สผว./ฝบท.

8.5 ก า ร พพิ จ า ร ณ า เ รพมั่ อ ง
รห้อ ง เ รท ย น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการตรวจสอบ
เกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการ
ควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืน
มาตรฐานจรพิยธรรมหรพอ
การกระทดาผพิดทางการเงพิน
ตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ไมมุ่มท เรพมั่อง
รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ
การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

25 25 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
  - จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2563 (1 ตมลาคม 2562 -
    30 กมนยายน 2563) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
    ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  4/2563 เมพมั่อวมนททมั่  18
    พฤศจพิกายน 2563 เสนอคณะกรรมการจมดการ (Management Committee :
    MC) ในการประชมมครมนงททมั่ 14/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤศจพิกายน 2563 และ
    เสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  15/2563 เมพมั่อวมนททมั่  26
    ธมนวาคม 2563 พรห้อมทมนงเสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ
    (สคร.) เพพมั่อทราบแลห้ว 

25 25 - ฝนผ.

9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 เสนอ ผวก. ทมกรองผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ
    ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร) ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านนพิตพิศาสตรย์) ทมกฝฝ่าย/สดานมก
    กองวางแผนปฏพิบมตพิการ กองบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน และกองวพิจมยและ
    พมฒนา เพพมั่อทราบและพพิจาณาดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง พรห้อมทมนงนดารายงาน
    ดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 เสนอททมั่ประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝฝ่ายขจึนนไป
    ครมนงททมั่ 8/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 26 ตมลาคม 2563
3) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 เสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบาย
    รมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) เมพมั่อ
    วมนททมั่ 29 ตมลาคม 2563 ซจึมั่งเปป็นไปตามกรอบระยะเวลาททมั่ สคร. กดาหนด

25 25 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต รย์
(Economic Value
Management : EVM) 

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
         - จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
            งบทมนทรมพยย์ ปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563)
             เปรทยบเททยบกมบปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)
             และคมุ่าเปป้าหมายระดมบ 3 ปปีงบประมาณ 2563 ทมนงระดมบองคย์กรและ
             ระดมบศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงาน
            การวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ ปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม
            2562 - กมนยายน 2563) ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM และ
             นดาเสนอททมั่ประชมมคณะกรรมการจมดการและคณะกรรมการ กทพ.
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree
        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
             คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดยแบมุ่ง
            เปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนทางดห้านการเงพิน และปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
           ดห้านการดดาเนพินงาน ปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน
            2563)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการตพิดตามผลการปฏพิบมตพิงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
         ดดาเนพินงานของศมูนยย์  EVM ปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 -
            กมนยายน 2563) จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์

25 25 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.4 ระบบประเมพินผลการ

ดด า เ นพิ น ง า น ใ ห มมุ่
(Enablers)

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ Enablers
สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ Enablers ดดาเนพินการทบทวนและปรมบปรมงรายชพมั่อคณะทดางาน
      โครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ Enablers
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
     เกณฑย์คมณภาพ Enablers ดดาเนพินการตามแผนการดดาเนพินงานโครงการพมฒนา
      องคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ Enablers ปปีงบประมาณ 2564

25 25 - ฝบท.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละคร้ัง

 - ร้อยละ 70 อย่างน้อย
ปีละ 12 
คร้ัง

ทุกเดือน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 
2563) จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้
- การประชมุเดอืนตลุาคม 2563
 ประชมุ 1 ครั้ง คือ
1) วันที ่22 ตุลาคม 2563 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม
- การประชมุเดอืนพฤศจิกายน 
2563 1 ครั้ง คือ
1) วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

5 สผว.

 - การประชมุเดอืนธันวาคม 
2563 ประชมุ 1 ครั้ง คือ 
1) วันที ่16 ธันวาคม 2563 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม

  1. บทบาทของภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ

2. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุน้
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไมม่ผู้ีถือหุน้

หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

3. คณะกรรมการ

4. บทบาทของผู้มสี่วนไดเ้สีย

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

เอกสารแนบ 2 
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ.

 - ร้อยละ 92.1 ปีละ 1 คร้ัง ก ุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 64

ร้อยละ 88.0 ร้อยละ 89.0 ร้อยละ 90.0 ร้อยละ 91.0 ร้อยละ 92.1 ผวก. ได้เห็นชอบให้ด าเนินการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที ่8 
กันยายน 2563

 - สผว.

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน

ระยะเวลาพิจารณา
ค าร้องของผู้ถูกเวนคืน
ในเร่ืองของทางเข้า - 
ออกตามสิทธิเดิมใน 2
 กรณี

 - ทุกไตรมาส 5 ฝกส./ฝกท./
กวป./กบท.

 - กรณีระหว่างการ
ก่อสร้างทางพิเศษจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ

7 วันท าการ ภายใน 7 วัน
ท าการหลังจาก

ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

ภายใน 
11 วัน
ท าการ

ภายใน 
10 วัน
ท าการ

ภายใน 
9 วัน
ท าการ

ภายใน 
8 วัน
ท าการ

ภายใน 
7 วัน
ท าการ

 - ทางพิเศษสายพระราม 3 - 
ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
จ านวน 1 ราย

 - กรณีหลังก่อสร้าง
จะพิจารณาแล้วเสร็จ
ภายใน 19 วันท าการ
 ทัง้นี้ระยะเวลาจะ
เร่ิมนับเมื่อหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องได้ส่ง
เอกสารให้ กจก. 
ครบถ้วนแล้ว

19 วันท าการ ภายใน 19 วัน
ท าการหลังจาก
ได้รับเอกสาร
จากหน่วยงาน
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง

23 วัน
ท าการ

22 วัน
ท าการ

21 วัน
ท าการ

20 วัน
ท าการ

19 วัน
ท าการ

 - ทางพิเศษศรีรัช จ านวน 4 ราย
 - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน 3 ราย
 - ทางพิเศษอุดรรัถยา จ านวน 1 
ราย 
 
 โดยใชเ้วลาเฉลี่ย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด

6. การเปิดเผยขอ้มลู

5. นวัตกรรมและความยั่งยืน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

6.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศ / ตาม
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมในด้านต่าง ๆ
 ดังนี้
 1. ด้านการ
ให้บริการของ
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้
ทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) 
 2. ด้านการให้บริการ
 Website ของ กทพ.
 3. ด้านการ
ให้บริการทีศู่นย์
ข้อมูลข่าวสารของ 
กทพ.

 - ร้อยละ 92.1 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92.1 1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) ได้ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ด้านการให้บริการ Website 
ของ กทพ. 
 2.1 น าข้อมูลข่าวสารทีต่รวจสอบ
แล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ กทพ. (www.exat.co.th) 
จ านวน 254 เร่ือง

 - สผว.

 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ 3 
เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด โดยใน
ไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2564
 ได้ด าเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุก
หน่วยงานเพือ่ให้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลแล้วจ านวน 1 คร้ัง 
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 
(EXAT Public Information 
Center) ได้ท าการส ารวจความ 
พึงพอใจในการให้บริการศูนย์ฯ 
โดยใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. ปีละ 1 คร้ัง (เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินในหัวข้อศูนย์
ราชการสะดวกของ กทพ.)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

การเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศ / ตาม
 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 
2540 (ต่อ)

- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
ส ารวจความพึงพอใจฯ ภาพรวม
ของทัง้ 3 ด้านดังกล่าวจาก กพต. 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีรั่บผิดชอบการ
ส ารวจความพึงพอใจฯ

6.2 การรายงานทางการเงิน จัดท ารายงาน
ทางการเงิน
รายไตรมาสตามที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนดเพือ่ส่ง
กระทรวงการคลัง
ภายในส่ีสิบห้าวัน
นับแต่วันส้ินสุดของ
แต่ละไตรมาสผ่าน
ระบบ GFMIS - SOE

 - 45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ไตรมาสที ่1 
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
30 กันยายน 2563 
ปีงบประมาณ 2563 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่22 ตุลาคม
 2562 (22 วัน)

5 ฝกง.

6.3 การจัดท ารายงาน
ประจ าปี

สามารถจัดท าและ
เผยแพร่รายงาน
ประจ าปีของปีทีล่่วง
มาแล้วภายใน 2 
เดือนหลังจาก
ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) 
รับรองงบการเงินของ
ส้ินปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

 - ภายใน 2 เดือน
หลังจาก 
ส านักงานการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) 
รับรองงบ
การเงินของส้ิน
ปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ

ปีละ 1 คร้ัง กรกฎาคม 63 -
 มีนาคม 64

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 60 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 45 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 30 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด

 15 วัน

ภายใน 2 
เดือน 
หลังจาก 
ส านักงาน
การตรวจ
เงินแผ่นดิน 
(สตง.) 
รับรองงบ
การเงินของ
ส้ินปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ

ได้ด าเนินการจัดท าร่างรายงาน
ประจ าปี 2563 เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
และรูปเล่มรายงานประจ าปี 
2563 ก่อนด าเนินการจัดพิมพ์
และเผยแพร่ ทัง้นี้ เป็นไปตามแผน
ทีก่ าหนดไว้

 - สผว.

7.1 การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

วัดโดยการ
เทียบเป้าหมาย
ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการบริหารความ
เส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2563) สามารถบริหาร
ความเส่ียงเพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับทีย่อมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 
96.21
หมายเหตุ : ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของ กทพ. 
เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 
2563 และอยู่ระหว่างประมวลผล
ข้อมูลส าหรับเดือนธันวาคม 2563

4.62 กบค.
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

7.2 การควบคุมภายใน ร้อยละความส าเร็จ
ของการควบคุม
ภายในให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

- ร้อยละ
ความส าเร็จของ

การควบคุม
ภายในให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564  
ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 
2563) มีความส าเร็จของการ
ควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ 
99.99

4.99 กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ

 - ร้อยละ 80 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ยังไม่มีการตรวจสอบทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ

 - สตส.

7.4 การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

จ านวนผู้ทีม่ีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

 - ไม่มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มี
ความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

 - สผว.

8.1 การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ.

จ านวนสถานทีท่ี่
สามารถจัดกิจกรรม
เพือ่เผยแพร่ความรู้
เร่ืองจรรยาบรรณใน
การด าเนินงานของ 
กทพ. ตามสถานที่
ต่าง ๆ ของ กทพ. 
จ านวน 10 แห่ง

 - 10 แห่ง ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 12 แห่ง ด าเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร
 : HEARTS to HEART เพือ่
เผยแพร่ความรู้เร่ือง จรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานของ กทพ. ใน
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที ่1
 จ านวน 3 แห่ง
1. เมื่อเมื่อวันที ่11 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 10.30 - 11.30 น.
 จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ 
OJT ของแผนกจัดเก็บบางสมัคร 
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 ฝ่าย
จัดเก็บค่าผ่านทาง (บม. กจค.3 
ฝจค.) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
บูรพาวิถี (CCB 4) โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ดังกล่าวจ านวน 40 คน

 - สผว.
8. จรรยาบรรณ

5



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

2. เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 10.30 - 11.30 น.
 จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ 
OJT ของแผนกจัดเก็บดินแดง กอง
จัดเก็บค่าผ่านทาง 1 ฝ่ายจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง (ฉด. กจค.1 ฝจค.) ณ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว
จ านวน 17 คน
3. เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 
2563 เวลา 10.30 - 11.30 น.
จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ 
OJT ของแผนกจัดเก็บบางพลี กอง
จัดเก็บค่าผ่านทาง 3 ฝ่ายจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง (บพ. กจค.3 ฝจค.) ณ
 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี 
(CCB 4) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ดังกล่าวจ านวน 42 คน

8.2 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

การจัดอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างน้อย
ปีละ 3 คร้ัง

 - 3 คร้ัง/ปี ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง ในไตรมาสที ่1 ไม่มีการจัด
หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดย
จะด าเนินการจัดอบรมในไตรมาส
ต่อไป

 - ฝบท.

9.1 การสร้างมูลค่าเพิม่เชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management : EVM)

 การสร้างค่า 
Economic Profit 
(EP) เทียบกับ
เป้าหมาย

เกณฑ์การ
ประเมินเป็น
ค่าประมาณ
การ ซ่ึงจะมี
การ
เปล่ียนแปลง
เมื่อมีการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปีบัญชี
 2564

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ทุกไตรมาส  ทุกไตรมาส  ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(56.20)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(28.10)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
28.10

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
56.20

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม 
2563 - ธันวาคม 2563) (ข้อมูล
งบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทาน
จาก สตง.)
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร 
ระดับ 3 เท่ากับ -1,768.22 
ล้านบาท 
- ผลการด าเนินงานจริง 
เท่ากับ -1,331.58 ล้านบาท 
- ผลการด าเนินงานดีกว่าค่า
เป้าหมาย 436.64 ล้านบาท 

5 ฝบท.
9. การตดิตามผลการด าเนินงาน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

9.2 ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานใหม่ 
(Enablers)

ระยะเวลาในการ
จัดส่งข้อมูล
ประกอบการประเมิน
 Core Business ทัง้
 8 ด้าน

 - ตามก าหนด ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

อยู่ระหว่างด าเนินการ  - ฝบท.
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เรรรื่องททรื่ ... 
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

                ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563)
-------------------------------------------

ขข้อเสนอททที่นนนเสนอคณะกรรมกนร กทพ. เพพที่อพพิจนรณน (อนนุมมัตพิ/ใหข้ควนมเหห็นชอบ)/เพพที่อทรนบ

                 กทพ. ขอรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ
กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) เพรรื่อทราบ ซซรื่งมทจตุดมตุมุ่งหมายในการดดาเนนิน
กนิจกรรมทกัทั้งสนิทั้น 9 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องจดานวน 42 กนิจกรรม สรตุปไดด้ดกังนททั้ 

หมวดททรื่ ๑ บทบาทของภาครกัฐ จดานวน 1 กนิจกรรม
หมวดททที่ ๒ สนิทธนิและความเทมุ่าเททยมกกันของผดูด้ถรอหตุด้น กทพ. (เปป็นรกัฐวนิสาหกนิจไมมุ่มทผดูด้ถรอหตุด้น)
หมวดททรื่ 3 คณะกรรมการ จดานวน 8 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 4 บทบาทของผดูด้มทสมุ่วนไดด้เสทย จดานวน 13 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 5 ความยกัรื่งยรนและนวกัตกรรม จดานวน 3 กนิจกรรม                  
หมวดททรื่ 6 การเปปิดเผยขด้อมดูล จดานวน 4 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 7 การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคตุมภายใน จดานวน 4 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ จดานวน 5 กนิจกรรม

 หมวดททรื่ 9 การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน จดานวน 4 กนิจกรรม
เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.

ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) ซซรื่งมทจตุดมตุมุ่งหมายในการดดาเนนินกนิจกรรมทกัทั้งสนิทั้น 9 หมวด
ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 29 กนิจกรรม ซซรื่งเปป็นไป
ตามเปป้าหมาย 28 กนิจกรรม และไมมุ่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 1 กนิจกรรม ครอ การประชตุมคณะกรรมการและ
คณะอนตุกรรมการชตุดตมุ่าง ๆ ททรื่แตมุ่งตกัทั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. และกนิจกรรมททรื่กดาหนดใหด้เปป็นการประเมนินรายปปี
จดานวน 13 กนิจกรรม นอกจากนททั้ยกังไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดซซรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้าน
การกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดททกัทั้ง 9 หมวดดกังกลมุ่าวขด้างตด้น จดานวน 14 ตกัวชททั้วกัด ประกอบดด้วย ตกัวชททั้วกัดททรื่สามารถรายงาน
ผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 6 ตกัวชททั้วกัด และตกัวชททั้วกัดททรื่มทการกดาหนดการรายงานผลการ
ดดาเนนินงานเปป็นรายปปี จดานวน 8 ตกัวชททั้วกัด เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดปปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสททรื่ 1 (ตตุลาคม - ธกันวาคม 2563) จากตกัวชททั้วกัดทกัทั้งหมด 6 ตกัวชททั้วกัด พบวมุ่ามทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตาม
เปป้าหมาย 4 ตกัวชททั้วกัด และไมมุ่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 2 ตกัวชททั้วกัด ครอ การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคตุมภายใน

…...............................................................   
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