
เรรรื่องททรื่ ...   
        เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. และ
               แผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2
                  (มกราคม - มทนาคม 2564)

-------------------------------------------

๑. เรรรื่องเดนิม
คณะอนนุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ไดด้มทมตนิเหห็นชอบแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ

ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. และแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564
ในการประชนุมครกัรั้งททรื่ 4/2563 เมรรื่อวกันททรื่ 25 สนิงหาคม 2563 และคณะกรรมการ กทพ. ไดด้มทมตนิรกับทราบ
แผนฯ ดกังกลต่าว ในการประชนุมครกัรั้งททรื่ 12/2563 เมรรื่อวกันททรื่ 14 กกันยายน 2563

๒. ขด้อเทห็จจรนิง
กทพ. ไดด้ดดาเนนินการตนิดตามและรวบรวมผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน

ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. และแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ.
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) สรนุปไดด้ดกังนทรั้

2.1 รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.
2.1.1 กทพ. ไดด้ดดาเนนินการตนิดตามและรวบรวมผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน

ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
เรทยบรด้อยแลด้ว โดยแยกการดดาเนนินงานเปป็น 9 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้อง จดานวน 42 กนิจกรรม
ดกังตต่อไปนทรั้ (เอกสารแนบ 1)

หมวดททท จจจำนวนกกิจกรรม

1. บทบาทของภาครกัฐ 1 กนิจกรรม
2. สนิทธนิและความเทต่าเททยมกกันของผดูด้ถรอหนุด้น กทพ. เปป็นรกัฐวนิสาหกนิจไมต่มทผดูด้ถรอหนุด้น
3. คณะกรรมการ 8 กนิจกรรม
4. บทบาทของผดูด้มทสต่วนไดด้เสทย 13 กนิจกรรม
5. ความยกัรื่งยรนและนวกัตกรรม 3 กนิจกรรม
6. การเปปิดเผยขด้อมดูล 4 กนิจกรรม
7. การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคนุมภายใน 4 กนิจกรรม
8. จรรยาบรรณ 5 กนิจกรรม
9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน 4 กนิจกรรม
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ทกัรั้งนทรั้ กทพ. สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ
ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ทกัรั้ง 42 กนิจกรรมดกังกลต่าวไดด้ดกังนทรั้ 

1) กนิจกรรมททรื่สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 29
กนิจกรรม โดยเปป็นไปตามเปป้าหมาย 28 กนิจกรรม และไมต่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 1 กนิจกรรม ครอ หมวดททรื่ 1
การประชนุมคณะกรรมการและคณะอนนุกรรมการชนุดตต่าง ๆ ททรื่แตต่งตกัรั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะอนนุกรรมการ
ดด้านกฎหมาย กดาหนดใหด้มทการประชนุมเดรอนละ 1 ครกัรั้ง ผลการดดาเนนินงาน ครอ มทการประชนุมในเดรอนมทนาคม 2564
เพทยง 1 ครกัรั้ง เนรรื่องจากยกังอยดูต่ในชต่วงมาตรการปป้องกกันควบคนุมการระบาดของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ประกอบกกับยกังไมต่มทประเดห็นททรื่จะตด้องนดาเสนอในการประชนุม อยต่างไรกห็ตาม แมด้จะไมต่สามารถ
ดดาเนนินงานไดด้ตามเปป้าหมาย แตต่ไมต่สต่งผลกระทบททรื่มทนกัยสดาคกัญตต่อการดดาเนนินงานในภาพรวมแตต่อยต่างใด

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

      กทพ. จากผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ
4.2 การจกัดกนิจกรรมสดาหรกับผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ

                                4.10 การรด้องเรทยน/ขด้อพนิพาทกกับผดูด้ททรื่ไดด้รกับผลกระทบจาก
การดดาเนนินงานของ กทพ.

  4.11 ขด้อพนิพาทกกับคดูต่สกัญญา (กรณททนุนทรกัพยย์ 100 ลด้านบาทขขรั้นไป)
4.12 การปฏนิบกัตนิตต่อชนุมชนรอบเขตทางพนิเศษ

- หมวดททรื่ 5 กนิจกรรมททรื่ 5.1 ผลงานวนิจกัยททรื่ทดาการศขกษาแลด้วเสรห็จหรรอมาตรฐานททรื่
จกัดทดาแลด้วเสรห็จและเผยแพรต่ใหด้พนกักงาน กทพ. เพรรื่อ
สรด้ า งการรกับรดูด้ และการ เรท ยนรดูด้ อยต่ า งตต่อ เนรรื่ อ ง
ผต่านระบบ Intranet

- หมวดททรื่ 6 กนิจกรรมททรื่ 6.1 การเปปิดเผยขด้อมดูลผต่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ.
 ขด้อมดูลขต่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

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

ของ กทพ. 
   8.4 การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคนุณธรรม

- หมวดททรื่ 9 กนิจกรรมททรื่ 9.4 ระบบประเมนินผลการดดาเนนินงานใหมต่ (Enablers)
2.1.2 กทพ. ไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดซขรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้านการ

กดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ทกัรั้ง 9 หมวด เรทยบรด้อยแลด้ว
จดานวน 14 ตกัวชทรั้วกัด โดยมทรายละเอทยดตามเอกสารแนบ 2 ซขรื่งสามารถสรนุปเปป็นประเดห็นไดด้ดกังนทรั้
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1) ตตัวชทชี้วตัดทททสจำมจำรถรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนตจำมตตัวชทชี้วตัดไดด้ในปปีงบประมจำณ 2564
ไตรมจำสททท 2 (มกรจำคม - มทนจำคม 2564) จดานวน 6 ตกัวชทรั้วกัด ซขรื่งผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย 

ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 1)
การเขด้ารต่วมประชนุมคณะ
กรรมการ กทพ.

รด้ อยละของจด านวน
กรรมการททรื่เขด้ารต่วมใน
การประชนุมแตต่ละครกัรั้ง

ระดตับ 3
รด้อยละ 70 รด้อยละ 84.85 5

(หมวดททท 4)
4.2 การปฏนิบกัตนิตต่อผดูด้ททรื่ไดด้

รกับผลกระทบจาก
การเวนครน

ระยะเวลาพนิจารณา
คดารด้องของผดูด้ถดูกเวนครน
ในเรรรื่องของ ทางเขด้า-
ออกตามสนิทธนิเดนิมใน 2 กรณท

ระดตับ 5
5

-  กรณท ระหวต่ า งการ
กต่อสรด้างทางพนิเศษจะ
พนิจารณาใหด้แลด้วเสรห็จ
ภายใน 7 วกันทดาการ
- กรณทหลกังกต่อสรด้างจะ
พนิ จ า รณาแลด้ ว เส รห็ จ
ภายใน 19 วกันทดาการ
ทกัรั้งนทรั้ระยะเวลาจะเรนิรื่ม
นกับ เมรรื่ อหนต่วยงานททรื่
เกทรื่ยวขด้องไดด้สต่งเอกสาร
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
เพรรื่อสต่งกระทรวงการ
คลกังภายในสทรื่สนิบหด้าวกัน
นกับแตต่วกันสนิรั้นสนุดของ
แตต่ ล ะ ไตรมาสผต่ 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
เสทรื่ยงใหด้อยดูต่ในระดกับททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดตับ 5
รด้อยละความสดาเรห็จของ
การจกัดการความเสทรื่ยง
ใหด้อยดูต่ในระดกับททรื่ยอมรกับ
ไดด้รด้อยละ 100

สามารถบรนิหารความเสทรื่ยง
เพรรื่อใหด้ความเสทรื่ยงอยดูต่ในระดกับ
ททรื่ ยอมรกั บ ไดด้  คนิ ด เปป็ น
รด้อยละ 93.54
อยต่างไรกห็ตาม ยกังคงอยดูต่
ภายใตด้ระดกับความเสทรื่ยง
ททรื่ ยอมใหด้ เบทรื่ ยง เบนไดด้
ททรื่กดาหนดไวด้ไมต่นด้อยกวต่า
รด้ อยละ  80  จข ง ถร อ วต่ า
ระดกับความสดาเรห็จของ
การจกัดการความเสทรื่ยง
เปป็นไปตามเปป้าหมาย

5

7.2 การควบคนุมภายใน รด้อยละความสดา เรห็ จ
ของการควบคนุมภายใน
ใ หด้ อ ยดูต่ ใ น ร ะ ดกั บ ททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดตับ 5
รด้อยละความสดาเรห็จของ
การควบคนุมภายในใหด้
อยดูต่ในระดกับททรื่ยอมรกับไดด้
รด้อยละ 100

ความสด า เ รห็ จ ขอ งการ
ควบคนุมภายใน คนิดเปป็น
รด้อยละ 99.96 อยต่างไร
กห็ตาม ยกังคงอยดูต่ภายใตด้
ระดกับความเสทรื่ยงททรื่ยอมใหด้
เบทรื่ยงเบนไดด้ ททรื่กดาหนดไวด้
ไมต่นด้อยกวต่ารด้อยละ 90 จขง
ถรอวต่าระดกับความสดาเรห็จ
ของการควบคนุมภายใน
เปป็นไปตามเปป้าหมาย

5

(หมวดททท 9)
9.1 การสรด้างมดูลคต่าเพนิรื่ม

เชนิงเศรษฐศาสตรย์ 
(Economic Value 
Management : 
EVM)

การสรด้างคต่า Economic
Profit (EP)  เทท ยบกกั บ
เปป้าหมาย

ระดตับ 3
เปป็นไปตามเปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงานดทกวต่า

คต่าเปป้าหมาย 370.44
ลด้านบาท

5
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2) ตตัวชทชี้วตัดทททมทกจำรกจจำหนดกจำรรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนเปป็นรจำยปปี (ตตุลจำคม 2563 -
กตันยจำยน 2564) จดานวน 8 ตกัวชทรั้วกัด ครอ

หมวดททรื่ 4 บทบาทของผดูด้มทสต่วนไดด้เสทย
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 4.1  ระดกับความพขงพอใจของผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษททรื่มทตต่อการใหด้บรนิการ

และภาพลกักษณย์ของ กทพ.
หมวดททรื่ 6 การเปปิดเผยขด้อมดูล

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 6.1 ระดกับความพขงพอใจภาพรวมในดด้านตต่าง ๆ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 6.3 การจกัดทดารายงานประจดาปปี

หมวดททรื่ 7 การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคนุมภายใน
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 7.3  รด้อยละความพขงพอใจของหนต่วยรกับตรวจ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 7.4 จดานวนผดูด้ททรื่มทความขกัดแยด้งทางผลประโยชนย์

หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.1 จดานวนสถานททรื่ททรื่สามารถจกัดกนิจกรรมเพรรื่อเผยแพรต่ความรดูด้เรรรื่อง

จรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. ตามสถานททรื่ตต่าง ๆ
ของ กทพ. จดานวน 10 แหต่ง

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.2  การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคนุณธรรมอยต่างนด้อยปปีละ 3 ครกัรั้ง
หมวดททรื่ 9 การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 9.2 ระยะเวลาในการจกัดสต่งขด้อมดูลประกอบการประเมนิน Core
Business ทกัรั้ง 8 ดด้าน

เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม -
มทนาคม 2564) จากตกัวชทรั้วกัดทกัรั้งหมด 6 ตกัวชทรั้วกัด พบวต่ามทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย 

2.2 รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ.
กทพ. ไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินกนิจกรรมดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ.

ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม – มทนาคม 2564) จดานวน 41 โครงการ/กนิจกรรม โดยแบต่งออกเปป็น
โครงการ/กนิจกรรมการดดาเนนินงาน ดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมในกระบวนการดดาเนนินงานหลกักของ กทพ.
(CSR in Process) และโครงการ/กนิจกรรมการดดาเนนินงานดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมนอกกระบวนการ
ดดาเนนินงานหลกักของ กทพ. (CSR after Process) และโครงการ/กนิจกรรมการเสรนิมสรด้างความเขด้มแขห็งของชนุมชน
ดกังนทรั้ (เอกสารแนบ 3) 

โครงกจำร/กกิจกรรม
ในกระบวนกจำรดจจำเนกินงจำนหลตัก

ของ กทพ. (In Process) 

โครงกจำร/กกิจกรรม
นอกกระบวนกจำรดจจำเนกินงจำนหลตัก
ของ กทพ. (After Process) 

โครงกจำร/กกิจกรรม
ในกจำรเสรกิมสรด้จำงควจำมเขด้มแขข็ง

ของชตุมชน
โครงการ/กนิจกรรมททรื่ตอบสนอง
ความตด้องการ/ความคาดหวกัง 
จจจำนวน 34 โครงกจำร/กกิจกรรม

โครงกจำร/กกิจกรรมทททตอบสนอง
ควจำมตด้องกจำร/ควจำมคจำดหวตัง 
จจจำนวน 5 โครงกจำร/กกิจกรรม 

โครงการ/กนิจกรรมททรื่ตอบสนอง
ความตด้องการ/ความคาดหวกัง 
จจจำนวน 2 โครงกจำร/กกิจกรรม
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การดดาเนนินงานตามแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ .
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม – มทนาคม 2564) จดานวน 41 โครงการ/กนิจกรรม สามารถ
ดดาเนนินงานไดด้บรรลนุตามเปป้าหมายตกัวชทรั้วกัด จดานวน 37 โครงการ/กนิจกรรม โดยมทกนิจกรรมททรื่ไมต่บรรลนุตามเปป้าหมาย
ตกัวชทรั้วกัดททรื่กดาหนด 4 โครงการ/กนิจกรรม ครอ 

1) ระบบบรนิหารงานคนุณภาพดด้านบรนิการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชดาระคต่าผต่านทาง
พนิเศษสายดนินแดง-ทต่าเรรอ/สายบางนา-ทต่าเรรอ/สายดาวคะนอง-ทต่าเรรอ และทางพนิเศษกาญจนาภนิเษก  (บางพลท-สนุขสวกัสดนิด))
ซขรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่  2  ครอ  เตรทยมพรด้อมรกับการตรวจประเมนินจากผดูด้ตรวจประเมนินภายใน แตต่เนรรื่องจาก
สถานการณย์การแพรต่ระบาดของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  จขงตด้องเลรรื่อนการตรวจประเมนิน
ภายในออกไป

2) โครงการ "ดต่านสวยสดใส บรนิการฉกับไว ใสต่ใจผดูด้ใชด้ทาง " ซขรื่งตามแผนงานในชต่วง
ไตรมาสททรื่  2  ฝ จ ค . จะตด้องดดาเนนินการประชาสกัมพกันธย์ภายในฝฝ่าย แตต่เนรรื่องจาก กทพ.  ไดด้มทประกาศการพนิเศษ
แหต่งประเทศไทย เรรรื่อง มาตรการปป้องกกันแพรต่ระบาดของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา  2019  (COVID-19) (ฉบกับททรื่  11)
ประกาศ ณ วกันททรื่  28 มกราคม 2564 และเพรรื่อใหด้เปป็นไปตามมาตรการฯ จขงไมต่มทการประชนุมคณะทดางาน
กลนุต่มอดานวยการและจกัดกนิจกรรมตามแผนงานททรื่กดาหนดไวด้

3) กนิจกรรมบรนิหารคนุณภาพสนิรื่งแวดลด้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซขรื่งตาม
แผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่ 2 ครอ การตรวจตนิดตามระบบการจกัดการสนิรื่งแวดลด้อม ISO 14001 : 2015 ภายใน
โดยคณะทดางานตรวจตนิดตามฯ  แตต่เนรรื่องจากสถานการณย์ระบาดของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา  2019 (COVID-19)

ทดาใหด้ไมต่สามารถดดาเนนินการตรวจตนิดตามภายในไดด้
4) การตนิดตกัรั้งระบบบรนิหารจกัดการชต่องจราจรบนทางพนิเศษแบบอกัตโนมกัตนิ (Automatic

Lane Control System) ซขรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่  2 ครอ ผดูด้รกับจด้างตด้องสต่งมอบงานงวดททรื่  4/5
แตต่เนรรื่องจากอนุปกรณย์ตรวจวกัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อนุปกรณย์เดนิมไมต่สามารถดดาเนนินการ
ทดสอบความแมต่นยดาตามรายละเอทยดคนุณลกักษณะเฉพาะไดด้ ผดูด้รกับจด้างจขงไดด้ขออนนุมกัตนิเปลทรื่ยนแปลงอนุปกรณย์
ดกังกลต่าวทดาใหด้ไมต่สามารถสต่งมอบงานไดด้ตามกดาหนดเวลา

นอกจากการดดาเนนินโครงการ/กนิจกรรมตามแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบ
ตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 แลด้ว กทพ. ยกังไดด้ดดาเนนินการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคม
ผต่านโครงการตต่าง ๆ เชต่น

1) เมรรื่อวกันททรื่ 3 มกราคม 2564 นายดดาเกนิง ปานขดา รผป . พรด้อมดด้วยคณะผดูด้บรนิหาร
เขด้าตรวจเยทรื่ยมการปฏนิบกัตนิงานของเจด้าหนด้าททรื่ในโครงการอดานวยความสะดวกเพรรื่อรองรกับการเดนินทางกลกับจาก
วกันหยนุดตต่อเนรรื่องชต่วงเทศกาลปปีใหมต่ 2564 บรนิเวณดต่านเกห็บคต่าผต่านทางพนิเศษดาวคะนอง ทางพนิเศษเฉลนิมมหานคร
เพรรื่อใหด้กดาลกังใจพรด้อมมอบอาหาร เครรรื่องดรรื่ม แกต่เจด้าหนด้าททรื่ผดูด้ปฏนิบกัตนิงานใหด้บรนิการประชาชนในโครงการดกังกลต่าว

2) เมรรื่อวกันททรื่ 3 มกราคม 2564 นายชกัย แกด้วเพห็ง ผอ.ฝจค. และนายชนุมพล โลต่หย์จนินดา
ผอ.ฝคจ. พรด้อมคณะผดูด้บรนิหารเขด้าตรวจเยทรื่ยมและใหด้กดาลกังใจเจด้าหนด้าททรื่ประจดาหนต่วยบรนิการประชาชน ณ ดต่านเกห็บ
คต่าผต่านทางพนิเศษบางปะอนิน  (ขาเขด้า)  และดต่านเกห็บคต่าผต่านทางพนิเศษจตนุโชตนิ  ทางพนิเศษฉลองรกัช  เพรรื่อใหด้กดาลกังใจ
พรด้อมมอบอาหาร เครรรื่องดรรื่ม แกต่เจด้าหนด้าททรื่ผดูด้ปฏนิบกัตนิงานในโครงการดกังกลต่าว
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3) เมรรื่อวกันททรื่  11  มกราคม  2564  นายสนุรเชษฐย์  เหลต่าพดูลสนุข ผดูด้วต่าการ กทพ.  และ
คณะผดูด้บรนิหารเขด้าตรวจเยทรื่ยมพนกักงานททรื่ดต่านเกห็บคต่าผต่านทางพนิเศษเทพารกักษย์  4  ทางพนิเศษกาญจนาภนิเษก  (บางพลท-
สนุขสวกัสดนิด) เพรรื่อสรด้างขวกัญกดาลกังใจ รวมถขงสรด้างความมกัรื่นใจในการปฏนิบกัตนิงาน ภายหลกังททรื่เรต่งดดาเนนินการฉทดพต่นนรั้ดายาฆต่าเชรรั้อ
เพรรื่อฆต่าเชรรั้อททรื่ตดูด้เกห็บคต่าผต่านทางพนิเศษทนุกสายทาง รวมถขงฉทดพต่นบรนิเวณอาคารสดานกักงานทนุกแหต่ง ในชต่วงการแพรต่ระบาด
ของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนกัรั้นไดด้จกัดใหด้มทมาตรการปป้องกกันการแพรต่ระบาด
ของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพนกักงานทนุกคนททรื่ปฏนิบกัตนิงานจะตด้องสวม Face shield
หนด้ากากอนามกัย ถนุงมรอยางทางการแพทยย์ รวมถขงในตดูด้เกห็บคต่าผต่านทางพนิเศษจะตด้องมทเจลแอลกอฮอลย์แบบขวด
และแบบพกพาตนิดตกัวตลอดการปฏนิบกัตนิงาน เพรรื่อความปลอดภกัยของผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษจากการแพรต่ระบาด
ของโรคตนิดเชรรั้อไวรกัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.3 คณะอนนุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชนุมครกัรั้งททรื่  2/2564 เมรรื่อวกันททรื่
16 มนิถนุนายน 2564 ไดด้มทมตนิรกับทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท
ของ กทพ. และแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2
(มกราคม - มทนาคม 2564) และใหด้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพรรื่อทราบตต่อไป 

3. ขด้อเสนอ
เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท

ของ กทพ. และแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2
(มกราคม - มทนาคม 2564) 

มตนิททรื่ประชนุม



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย 

ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
     พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ 1



สารบกัญ

 หนด้า

ทนิศทางองคค์กร       1                 
นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท                                               3           
การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ.                                                             8                 
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ.                                                16               
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม – มทนาคม 2564)



ทนิศทางองคค์กร

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

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

                          ยยุทธศาสตรค์ของ 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
 เปป้าประสงคค์องคค์กร
      1. ผลประกอบการเตพิบโตอยมุ่างมมมั่นคง

2. การบรพิการอยมุ่างมทคมณภาพททมั่รวดเรร็ว ปลอดภมย
                                            3. ทางพพิเศษ และสพินทรมพยย์ถมูกใชห้เตร็มประสพิทธพิภาพ

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

จรรยาบรรณของเจด้าหนด้าททที่ กทพ  .* 
“ปฏนิบกัตนิหนด้าททที่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)”     

 

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

* 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)

ธยุรกนิจหลกัก : 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)

ธยุรกนิจรอง : การพมฒนาและบรพิหารธมรกพิจททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบทางพพิเศษหรพอเพพิมั่มประโยชนย์ใหห้กมบ กทพ. เชมุ่น การเชมุ่าพพนนททมั่ใตห้ทางดมุ่วน จมดทดาสวนสาธารณะเพพมั่อ
เปป็นสาธารณประโยชนย์ใหห้กมบชมมชน ไดห้แกมุ่

• C8 การพมัฒนาและบรนิหารธนุรกนิจอพพื่น
- C8.1 กระบวนการพมัฒนาและบรนิหารจมัดการธนุรกนิจเกอีพื่ยวเนพพื่องกมับทางพนิเศษ และเพพพื่อประโยชนธ์กมับ กทพ.

2. กระบวนการสนกับสนยุน (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

       6



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 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
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
-  ระยะ เวลาพพิ จ ารณา
คดารห้องของผมูห้ถมูกเวนคพนใน
เรพมั่องของทางเขห้า - ออก
ตามสพิทธพิเดพิมใน 2 กรณท
1)  ก ร ณท ร ะ ห วมุ่ า ง ก า ร
กมุ่ อสรห้ า งทา งพพิ เ ศษจะ
พพิ จ ารณาใหห้ แลห้ ว เ ส รร็ 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
ไดห้สมุ่ ง เอกสารใหห้  ฝกส .
ครบถห้วนแลห้ว
- ใหห้แลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่
กด า หน ดกา รปร ะ กาศ
เผยแพรมุ่ครบทมกรายการ
- ตอบกลมบขห้อรห้องเรทยน
ภายใน 15 วมน นมบถมด
จ า ก วม น ททมั่ ไ ดห้ รม บ ก า ร
รห้องเรทยน
- ภายในไตรมาส
-  ไ ดห้ ผ ล กา ร วพิ เ ค ร า ะ หย์
ภายใน 1 เดพอน หลมงจาก
สพินนปปีงบประมาณ
- ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้านการใหห้บรพิการของ
ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ ใชห้
ทางพพิ เศษ (EXAT Call
Center)
1) รห้อยละความสดาเรร็จของ
การดดาเนพินการจมดการดห้าน
ขห้อพพิพาทและคดทอยมุ่างมท
ประสพิทธพิภาพ
2) รห้อยละของจดานวนการ
จมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงาน
ททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพิน

ฝกส.

ฝบท.

ฝบท.

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.

ฝกม.
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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 ว น 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 ง จด 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 เชพิง รมก
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
-  รห้อยละความสด า เรร็จ
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
ททมั่ สามารถจมดกพิจกรรม
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 ทษ ทา 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 ง มท 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 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           1.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 18 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
   10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 6 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กมมภาพมนธย์ 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน 
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มทนาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน         

50

50

50

50

60

100

-

-

-

สผว.

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 14 มกราคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้มทการ
     ประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน 
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มทนาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กมมภาพมนธย์ 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
   ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้มทการประชมม
   จดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน

50

50

50

50

100

50

50

8.33

-

-

-

เฝป้าระวมงโรคตพิดเชพนอไวรมส
โคโรนา 2019 (COVID –
19)  ป ร ะ ก า ศ งด ห รพ อ
หลทกเลทมั่ยงการประชมม

สตส.

ฝบท.

กบค.

ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

               - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 มทนาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน

7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
    การประชมม 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม -
     มทนาคม 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 5 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 มกราคม 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กมมภาพมนธย์ 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           7.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มทนาคม 2564            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.5) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 24 มทนาคม 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
               - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มทนาคม 2564         
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน

50

50

50

8.33

100

50

เฝป้าระวมงโรคตพิดเชพนอไวรมส
โคโรนา 2019 (COVID –
19)  ป ร ะ ก า ศ งด ห รพ อ
หลทกเลทมั่ยงการประชมม

-

-

ฝกม.

ฝกส.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
               - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 2 มทนาคม 2564         
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
      การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2
      (มกราคม - มทนาคม 2564) ไมมุ่มทการประชมม
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 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไมมุ่มทการประชมม
12) คณะอนมกรรมการสรรหาและพพิจารณาผลตอบแทนของหมวหนห้าเจห้าหนห้าททมั่ดห้าน
      การเงพิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564
      ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไมมุ่มทการประชมม

50

50

-

-

50

25

-

-

-

-

กทพ. ไดห้ลงนามในสมญญา
โครงกา รร ะบบทา งดมุ่ วน
ขมน นททมั่  2 (ฉบมบแกห้ ไข )  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
อยมูมุ่ ระหวมุ่ า งทบทวนการ
ปรมบปรมงโครงสรห้างการจมด
แบมุ่งสมุ่วนงานของ กทพ. ใหห้
มท โ ค ร งส รห้ า ง ททมั่ ส า ม า ร ถ
รองรมบตดาแหนมุ่ งหมวหนห้า
เ จห้ า หนห้ า ททมั่ ดห้ า นก า ร เ งพิ น
(Chief Financial Officer :
CFO)

สผว.

ฝคจ.

ฝกม.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

13) คณะกรรมการการจมดการความรมูห้และนวมตกรรม กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อย
     กวมุ่าปปีละ 2 ครมนง ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม
      2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                  - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 26 มทนาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

50 100 - กวพ.

2. สนิทธนิและความเทห่าเททยมกกันของผดูด้ถซอหยุด้น
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 2
(มกราคม - มทนาคม 2564) ประกอบดห้วย
     1) นายสรพงศย์  ไพฑมูรยย์พงษย์           ประธานกรรมการ กทพ.    
     2) นางสาวชมณหจพิต  สมงขย์ใหมมุ่         กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
     3) นายสราวมธ  ทรงศพิวพิไล              กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม 
     4) นายสมหมาย  ลมกขณานมรมกษย์      กรรมการผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ
     5) นายเอนก  มทมงคล                  กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
                                                  เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

     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

50 50 - 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  

50 50 - 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

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.4 ความเปป็นอพิสระของ

คณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม
2564) มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจากภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ”
ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ . จดานวน 4 คน คพอ พลเรพอโท สมวพิน  แจห้งยอดสมข
นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์ นางสาวไตรทพิพยย์  ศพิวะกฤษณย์กมล และนายบมญชมย
โสวรรณวณพิชกมล ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็น
อพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว 

50 50 - 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

50 50 - สผว.

3.6 การประเมพินตนเอง
ของคณะกรรมการ
กทพ.

กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ. ประเมพินตนเองอยมุ่างนห้อยปปีละ 1 ครมนง โดยใชห้แบบ
ประเมพินตนเอง 3 แบบ ไดห้แกมุ่ แบบประเมพินรายบมคคล แบบประเมพินไขวห้ โดย
กรรมการทมุ่านอพมั่นทมกทมุ่าน และแบบประเมพินรายคณะ โดยในปปีงบประมาณ 2564
คณะกรรมการ กทพ. จะมทการประเมพินตนเอง (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2563 - 30
กมนยายน 2564) ซจึมั่ง กทพ. จะจมดสมุ่งแบบประเมพินดมงกลมุ่าวใหห้คณะกรรมการ กทพ.
ประเมพินตนเองในเดพอนกมนยายนของทมกปปี 

50 50 - สผว.

3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

1) ประสานงานผมุ่านเลขานมการของคณะกรรมการ กทพ . เบพนองตห้นในการแจห้งนมดหมาย
    เชพิญเขห้ารมุ่วมประชมม/รมุ่วมงาน/กพิจกรรม ของ กทพ. แลห้วจจึงมทหนมงสพอเรทยนเชพิญอยมุ่าง
    เปป็นทางการอทกครมนงหนจึมั่ง
2) แจห้งกดาหนดการประชมมลมุ่วงหนห้าผมุ่านทางระบบ e-mail และ Line เลขานมการ
    คณะกรรมมการ กทพ.
3) จมดสมุ่งระเบทยบวาระและเอกสารการประชมมใหห้คณะกรรมการ กทพ. พพิจารณา
    ลมุ่วงหนห้ากมุ่อนวมนประชมม 7 วมน 

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ

คณะกรรมการ กทพ.
 (ตมุ่อ)

4)  จมดสมุ่ งคมูมุ่มพอคณะกรรมการ กทพ . ขห้อมมูลการดดา 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 ตพิดตามผลการดดาเนพินงานและชทนแจงขห้อมมูลไดห้ทมนทท

50 50 - สผว.

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

คมุ่าตอบแทนททมั่คณะกรรมการ กทพ. ไดห้รมบมท 3 สมุ่วน ซจึมั่งเปป็นไปตามมตพิคณะรมฐมนตรท
เมพมั่อวมนททมั่ 24 เมษายน 2562 ดมงนทน
   1) เบทนยประชมม โดยกรรมการไดห้รมบคมุ่าเบทนยประชมมคนละ 20,000 บาท ประธาน
       กรรมการไดห้รมบสมูงกวมุ่ากรรมการรห้อยละ 25   
   2) คมุ่าตอบแทนรายเดพอน โดยกรรมการไดห้รมบคนละ 10,000 บาท ประธาน
        กรรมการไดห้รมบเปป็น 2 เทมุ่าของกรรมการ
   3) โบนมสประจดาปปี
   ทมนงนทน  ใหห้กรรมการเปป็นผมูห้รมบผพิดชอบเสทยภาษทเงพินไดห้

50 50 - 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 

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.1 การรม บฟปั งค วามคพิ ด

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

                    - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
               คพิดเปป็นรห้อยละ 98.74

  1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ไดห้
ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ
กทพ. โดยใชห้ผลการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรม ของ
ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ .
ปปีละ 1 ครมนง ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564 ขณะนทนอยมูมุ่
ระหวมุ่างการดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจฯ

      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) กทพ. ไดห้ดดาเนพินการจห้างททมั่ปรจึกษาจากมหาวพิทยาลมยรามคดาแหง เพพมั่อ
              ดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจ ความไมมุ่พจึงพอใจและพฤตพิกรรมของ
             ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
              ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ตามสมญญาเลขททมั่ 6400000478 เรพิมั่ม
             สมญญาในวมนททมั่ 5 กมมภาพมนธย์ 2564 มทระยะเวลาในการดดาเนพินงาน
               จดานวน 250 วมน
       2.2) ททมั่ปรจึกษาจากมหาวพิทยาลมยรามคดาแหง ไดห้ดดาเนพินการสมุ่งมอบงานงวดททมั่ 1
              ตามบมนทจึกททมั่ อว 0601.03/0379 ลงวมนททมั่ 19 กมมภาพมนธย์ 2564 และ

50 50 - สผว.

24



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.1 การรม บฟปั งค วามคพิ ด

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

             คณะกรรมการตรวจรมบพมสดมไดห้ดดาเนพินการตรวจรมบเรทยบรห้อยแลห้ว
               เมพมั่อวมนททมั่ 1 มทนาคม 2564
3) ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม – มทนาคม 2564) ไมมุ่มทขมุ่าวรห้องเรทยนจากประชาชนผมุ่าน
    ทางหนมงสพอพพิมพย์

50 50 - สผว.

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สด าหรม บผมูห้ ใ ชห้ บ รพิ ก า ร
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 สรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้างภาพ
                  ลมกษณย์ททมั่ดท แตมุ่เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์แพรมุ่ระบาดของ
                โรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19) จจึงอยมูมุ่ระหวมุ่างการ
                  ประเมพินสถานการณย์ เพพมั่อความปลอดภมยของผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการและ
                   ผมูห้บรพิหาร กทพ.
2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
       - กพิจกรรม EXAT Young Gen Contest สรห้างสรรคย์คลพิปวพิดทโอชพิงทมนการศจึกษา
         ของ กทพ. โดยจมดกพิจกรรมประกวดคลพิปวพิดทโอเพพมั่อสมุ่งเสรพิมภาพลมกษณย์องคย์กร

50 50 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

       ผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการฯ ไดห้แกมุ่ นพิสพิต นมกศจึกษา ททมั่กดาลมงศจึกษาอยมูมุ่ในระดมบปรพิญญาตรท
      หรพอเททยบเทมุ่า ศจึกษาอยมูมุ่ในสถาบมนการศจึกษาททมั่ตมนงอยมูมุ่ในเขตกรมงเทพฯ และ
       ปรพิมณฑล ซจึมั่งสามารถรวมกลมมุ่มเปป็นททม ททมละไมมุ่เกพิน 3 คน โดยมทรางวมลสดาหรมบ
      ททมททมั่ชนะการประกวดจดานวน 3 รางวมล ประกอบไปดห้วย รางวมลททมั่ 1 มมูลคมุ่า
      30,000 บาท รางวมลททมั่ 2 มมูลคมุ่า 20,000 บาท และรางวมลททมั่  3 มมูลคมุ่า
      10,000 บาท ซจึมั่งขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างรวบรวมผลงานททมั่สมุ่งเขห้าประกวดเพพมั่อ
       ทดาการตมดสพินผมูห้ชนะเลพิศทมนง 3 รางวมล
    - กพิจกรรม EXAT Photo Contest ไอเดทยสรห้างสรรคย์การถมุ่ายภาพททมั่แสดงถจึง
      กทพ. ผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการคพอ ประชาชนทมมั่วไปททมั่อาศมยหรพอทดางานในเขต
       กรมงเทพฯ และปรพิมณฑล โดยมทรางวมลสดาหรมบผมูห้ททมั่ชนะการประกวดจดานวน
       3 รางวมล ประกอบไปดห้วย รางวมลททมั่ 1 มมูลคมุ่า 20,000 บาท รางวมลททมั่ 2 มมูลคมุ่า
       15,000 บาท และรางวมลททมั่ 3 มมูลคมุ่า 10,000 บาท ซจึมั่งขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่าง
       รวบรวมผลงานททมั่สมุ่งเขห้าประกวดเพพมั่อทดาการตมดสพินผมูห้ชนะเลพิศทมนง 3 รางวมล
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 

50 50 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานครและทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก)
     - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
        2015 (ไตรมาสททมั่ 1 และไตรมาสททมั่ 2 เรทยบรห้อยแลห้ว)
     - ดดาเนพินการตรวจสอบเอกสารและคมูมุ่มพอททมั่เกทมั่ยวขห้องใหห้เปป็นปปัจจมบมนถมูกตห้องตาม
       ระบบกดาหนด และเตรทยมความพรห้อมเพพมั่อรมบการตรวจตพิดตามจากหนมุ่วยงาน
        ภายใน (IQA) ภายในเดพอนพฤษภาคม 2564 

50 50 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวน การปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
       ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส 
     - ดดาเนพินการประเมพินผลคมณภาพการใหห้บรพิการของพนมกงานประจดาแตมุ่ละ
       ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ครมนงททมั่ 1 ในเดพอนกมมภาพมนธย์ 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2564
    -  ผวก .  ไดห้อนมมมตพิ โครงการเมพมั่อวมนททมั่  6 เมษายน 2564 และไดห้มทการ
       ประชาสมมพมนธย์ภายในใหห้กมบพนมกงานประจดาดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ทมกสายทาง
        ในไตรมาสททมั่ 1 และ 2 เรทยบรห้อยแลห้ว
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    - ผวก. ไดห้อนมมมตพิโครงการเมพมั่อวมนททมั่ 6 เมษายน 2564 มทการประชาสมมพมนธย์
       ภายในฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เพพมั่อแจห้งพนมกงานรมบทราบและเขห้ารมุ่วมโครงการ

50 50 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

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

  - จมดทดา Fan Page/Facebook/แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ กทพ. ดดาเนพินการสมุ่งขห้อมมูล
    ขมุ่าวสาร กพิจกรรม รวมถจึงเปปิดรมบฟปังความคพิดเหร็นและปปัญหาของพนมกงานและ
    ลมูกจห้าง กทพ. และรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อนดาเสนอผมูห้บรพิหารตามสายงาน และ
     ผมูห้บรพิหารระดมบสมูงทราบ โดยในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม -
     มทนาคม 2564) ไดห้เขห้ารมบฟปังขห้อรห้องเรทยนและตรวจเยทมั่ยมใหห้กดาลมงใจพนมกงานเกร็บ
     คมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตามอาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ อาคารศมูนยย์ควบคมม
     ทางพพิเศษของฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ชมุ่วงเดพอนกมมภาพมนธย์ - มทนาคม 2564
     รวม 5 ครมนง

50 50 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
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 2
(มกราคม - มทนาคม 2564)  
     - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
       การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนา
       และไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบ
        คมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

50 50 - ฝบท.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) จดานวน 17 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 14 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 3 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

50 50 - 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

50 50 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง

การจมดซพนอจมดจห้าง
 ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยนเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง 50 50 - ฝบท.

4.8 การ เปปิด เผยผลการ
ดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยน
จมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์
กทพ.

- ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไมมุ่มทเรพมั่อง
  รห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.

50 50 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิเคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

- ไดห้ผลการวพิเคราะหย์ภายใน 1 เดพอน หลมงสพินนปปีงบประมาณ 2564 50 50 - 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. ระหวมุ่างเดพอนมกราคม - มทนาคม 2564 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 27 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 22 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 5 เรพมั่อง

50 50 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ. กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) มทขห้อพพิพาทอยมูในชมนนศาล 1
ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจากขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมท
คดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบ
ตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการ
ยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิกถอนคดาชทนขาด จจึงไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบ

50 50 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

ขห้อเทร็จจรพิงจจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละ
ไตรมาส) 
    - คดทหมายเลขดดาททมั่  อ .620/2556 (การคพิดอมตราดอกเบทนยททมั่แตกตมุ่างกมน )
       ตามสมญญาจห้างกมุ่อสรห้างโครงการทางพพิเศษสายบางพลท - สมขสวมสดพิธิ์ เมพมั่อวมนททมั่ 29
       ธมนวาคม 2563 ศาลปกครองกลางไดห้อมุ่านคดาพพิพากษาของศาลปกครองสมูงสมด
      ฉบมบลงวมนททมั่ 8 ธมนวาคม 2563 โดยศาลปกครองสมูงสมดพพิพากษายพนตาม
       คดาพพิพากษาของศาลปกครองชมนนตห้น ททมั่พพิพากษาใหห้ กทพ . ชดาระดอกเบทนยจากการ
      ขยายระยะเวลาจดานวน 2 ครมน ง เปป็นเงพิน 248,005,530.18 บาท พรห้อม
      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  2 ไดห้ดดาเนพินการจมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงานททมั่ เกทมั่ ยวขห้องกมบการ
ดดาเนพินคดทของ กทพ. ในการประสานขห้อมมูลเชพิงรมกเพพมั่อความเขห้าใจททมั่ตรงกมนและ
ความสะดวกรวดเรร็วในการดดาเนพินคดท ดมงนทน เมพมั่อวมนททมั่ 11 กมมภาพมนธย์ 2564
จมดประชมมรมุ่วมกมบกองกมูห้ภมย ฝฝ่ายควบคมมการจราจร เรพมั่อง การดดาเนพินการเรทยกรห้อง
คมุ่าเสทยหายจากผมูห้กระทดาละเมพิด กรณทเกพิดอมบมตพิเหตมเฉทมั่ยวชนทรมพยย์สพินของ กทพ . ไดห้รมบ
ความเสทยหาย

50 50 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบเขตทางพพิเศษ 
1) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณทางลงถนนจมนทนย์
2) ดดาเนพินการสทตอมมุ่อลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณแยกวมดดวงแข
3) ดดาเนพินการเกร็บกวาดขยะ บรพิเวณชมมชนบห้านครมวใตห้
4) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และเกร็บขยะ บรพิเวณฝปัฝั่งรพิมคลองสามเสน
5) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 45 เมตร บรพิเวณใตห้ทางลงอนมสาวรทยย์
6) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปปิดกมนนพพนนททมั่ยาว 40 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
7) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และเกร็บขยะ บรพิเวณซอยสวมุ่าง 6
8) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 7 เมตร บรพิเวณหลมงสวนพญาไท
9) ดดาเนพินการเกร็บขยะ บรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
10) ดดาเนพินการจมดทดารมนวปป้องกมนการบมกรมกยาว 30 เมตร บรพิเวณทางลงพระราม 4
11) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 2 เมตร บรพิเวณซอยเจรพิญราษฏรย์ 5
12) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และถางหญห้าเนพนอททมั่ 60 ตารางวา บรพิเวณซอยทพิพยย์ธมญญา
13) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 30 เมตร และเกร็บกวาดขยะเนพนอททมั่
      52 ตารางวา บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
14) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวเหลร็กยาว 32 เมตร บรพิเวณถนนทางลมดพหลโยธพิน -
      ดพินแดง
15) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กยาว 50 เมตร บรพิเวณชมมชนรพิมทางรถไฟสายตะวมนตก
16) ดดาเนพินการจมดทดารมนวและพมฒนาพพนนททมั่และปปิดกมนนพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษกาญจนา
     ภพิเษก (บางพลท-สมขสวมสดพิธิ์ ) บรพิเวณถนนบางเมพองใหมมุ่ ซอยราชศมภนพิมพิตร 9
      จมงหวมดสมมทรปราการ ขนาดพพนนททมั่ 50 ตารางวา 
17) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบสดานมกงานเขตคลองสามวา เทศบาลเมพองลาดสวาย และ
     องคย์การบรพิหารสมุ่วนตดาบลบจึงคดาพรห้อย พมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณรพิมถนนคมูมุ่ขนาน
      กาญจนาภพิเษกวงแหวนรอบนอกกรมงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 150 เมตร

50 50 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

18) ดดานพินการจมดทดารมนวและพมฒนาพพนนททมั่ปปักปป้ายเตพอนในเขตทางพพิเศษกาญจนา
      ภพิเษก (บางพลท-สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณทางเขห้าดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษเทพารมกษย์ 5
      ขนาดพพนนททมั่ 900 ตารางวา 
19) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตพญาไท นดาคนงานเกร็บขยะ รพนอถอนสพิมั่งปลมูกสรห้างและ
      ทดาความสะอาด

50 50 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.

4.13 กพิ จกรรมดห้ านความ
รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. 

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

50 50 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

     -  ระบบบรพิหารงานคมณภาพดห้านบรพิการ ISO 9001 : 2015 ในงานชดาระ
        คมุ่าผมุ่านทางพพิเศษสายดพินแดง - ทมุ่าเรพอ  สายบางนา -  ทมุ่า เรพอ  และ
          สายดาวคะนอง - ทมุ่าเรพอ

        - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และและกพิจกรรม
           วมนสงกรานตย์
       - ดมูแลรมกษาความสะอาดบนทางพพิเศษและควบคมมปรพิมาณฝมฝ่นละอองอมนเกพิด
          จากการจราจรบนทางพพิเศษ รวมทมนงพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อมรอบทางพพิเศษ
       - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center)
           โทรศมพทย์หมายเลข 1543
        - การพมฒนาพพนนททมั่และปป้องกมนการบมกรมกในเขตทางพพิเศษ
        - โครงการศจึกษาและตพิดตามตรวจสอบผลกระทบสพิมั่งแวดลห้อมของทางพพิเศษ
           ในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล ปปีงบประมาณ 2564
        - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
        - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
        - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
        - การจมดซพนอจมดจห้างสพินคห้าและบรพิการททมั่เปป็นมพิตรกมบสพิมั่งแวดลห้อม
        - โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
2) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมนอกกระบวนการ
ดดาเนพินงานหลมกของ กทพ. (After Process) ประกอบดห้วย
         - โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจ สมูห้ภมยหนาว”
         - โครงการ “จพิตอาสา ทางดมุ่วนไทย” 
       - โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง” รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจร
           (จส.100) และสถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์ (สวพ.FM 91)
        - กพิจกรรม “แบมุ่งปปันรอยยพินมแดมุ่นห้องรพิมทางดมุ่วน”

50 50 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

3) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมในการเสรพิมสรห้าง
ความเขห้มแขร็งของชมมชน ประกอบดห้วย
        - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้

50 50 - สผว./ฝกส.

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
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

50 50 - กวพ.

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

การดดาเนพินการจมดทดาขห้อมมูลรายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report)
ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
ดมงนทน
1) จมดทดาบมนทจึกเรทยนผมูห้อดานวยการฝฝ่ายบรพิหารทมมั่วไป ตามบมนทจึกททมั่  กกด /54
    ลงวมนททมั่ 17 มกราคม 2564 เรพมั่อง งานจห้างจมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม 

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค 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)

    (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
2)  จม ดทด าบมนทจึก เ รท ยนประธานกรรมการพพิ จาณาผลการประกวดราคา
    อพิเลร็กทรอนพิกสย์ ตามบมนทจึกททมั่ กกด/153 ลงวมนททมั่18 มทนาคม 2564 เรพมั่อง
    ขอชทนแจงเหตมผลและความจดาเปป็นในการจห้างจมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อ
    สมงคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI
    Standards เนพมั่องจากการประกวดราคาอพิเลร็กทรอนพิกสย์ (e-bidding) มทผมูห้ยพมั่น
    ขห้อเสนอททมั่มทคมณสมบมตพิครบถห้วนตามขห้อเสนอทางดห้านเทคนพิคเพทยงรายเดทยว

50 50 - สผว.

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 มาตรา 11 และ
    มาตรา 12 แหมุ่ง พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) จดานวน 8 ราย
4) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 209 เรพมั่อง

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ต
   ของ กทพ. ระบบปป้ายดพิจพิทมลของ กทพ. ระบบเสทยงตามสายของ กทพ.
    ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ และโปสเตอรย์
2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ วพิทยม โปสเตอรย์  อพินโฟกราฟปิก
     และขมุ่าวประชาสมมพมนธย์
นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
      - จมดทดาโครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจ สมูห้ภมยหนาว” โดยจมดสมุ่งผห้าหมุ่มจดานวน 5,000 ผพน
        รวมทมนงผห้าหมุ่มททมั่ไดห้รมบบรพิจาคจากผมูห้ใชห้ทาง ใหห้กมบทางจมงหวมดนครนายก เมพมั่อวมนททมั่
        16 ธมนวาคม 2563 (ผวก. ไดห้อนมมมตพิยกเลพิกการจมดพพิธทมอบผห้าหมุ่ม เนพมั่องจาก
        ปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์การแพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019
        (COVID -19)
     - จมดกพิจกรรม “แบมุ่งปปันรอยยพินม แดมุ่นห้องรพิมทางดมุ่วน” เมพมั่อวมนททมั่ 8 มกราคม
        2564 ณ โรงเรทยนวมดทมศนารมณสมนทรพิการาม (วมดตะพาน) โดย กทพ. ไดห้มอบ
        เงพินสนมบสนมนในการจมดการเรทยนการสอนใหห้แกมุ่นมกเรทยน จดานวน 136,000 บาท
        (ผวก. ไดห้อนมมมตพิยกเลพิกการจมดพพิธทเปปิดกพิจกรรมฯ ดมงกลมุ่าวเนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้
        เกพิดสถานการณย์การแพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล (ตห่อ)
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. สอบทานและรมบรองงบการเงพินแลห้วเสรร็จ โดยไดห้จมดทดา
    รายงานทางการเงพิน ไตรมาสททมั่ 2, 3 และ 4 ปปีงบประมาณ 2563 เสนอ สตง.
    และ สตง. สอบทานและรมบรองงบการเงพินไตรมาสททมั่ 4 ปปีงบประมาณ 2563
    ตามหนมงสพอลมบททมั่ ตผ.0038/0126 ลงวมนททมั่ 18 กมมภาพมนธย์ 2564 และไดห้นดา
    เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 14 มกราคม 2564 และ
    คณะกรรมการ กทพ. เมพมั่อวมนททมั่ 18 มทนาคม 2564 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดห้มทการสอบทานรายงานทางการเงพิน ประจดาปปี
   งบประมาณ 2563 ของ กทพ. ในการประชมมครมน งททมั่  3/2564 เมพมั่อวมนททมั่
    23 มทนาคม 2564

50 50 - ฝกง./สตส.

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

สตง. ไดห้รมบรองงบการเงพินประจดาปปี 2563 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่าง
จมดพพิมพย์รมูปเลมุ่มรายงานประจดาปปี 2563 เพพมั่อเผยแพรมุ่ ทมนงนทน เปป็นไปตามแผนงานททมั่
กดาหนดไวห้

50 50 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคยุมภายใน 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

ปปีงบประมาณ 2564 (รายเดพอน) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมม
ภายใน และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
  - นดาผลการประเมพินการบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ . เสนอ ผวก .
      เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนธมนวาคม 2563 เดพอนมกราคม และกมมภาพมนธย์ 2564

50 50 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคยุมภายใน (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
  - จมดทดารายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) รายงานการวพิเคราะหย์
     สถานการณย์เสทมั่ยงและทพิศทางการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
     2563 - 2565 และกลยมทธย์จมดการความเสทมั่ยง ปปีงบประมาณ 2565 เสนอ
     คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยงเพพมั่อพพิจารณาและนดาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
     เพพมั่อทราบ ตลอดจนนดาการประเมพินผลการบรพิหารดห้านการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท
     การบรพิหารความเสทมั่ยง และการปฎพิบมตพิตามกฏหมาย กฏระเบทยบขห้อบมงคมบและ
    ม า ต ร ฐ า น ททมั่ เ กทมั่ ย ว ขห้ อ ง  (Governance Risk and Compliance : GRC)
     ปปีงบประมาณ 2563 (กรกฎาคม - กมนยายน 2563) การทบทวนกฏบมตร
    คณะกรรมการบมู รณาการดห้าน GRC นโยบายและแนวปฏพิบมตพิดห้าน GRC
     ปปีงบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบและพพิจารณา
      ตามลดาดมบ

50 50 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ตพิดตามการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2
(มกราคม - มทนาคม 2564) 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) จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดาปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) เสนอ ผวก. โดยใหห้ความเหร็นชอบ 
    เมพมั่อวมนททมั่ 20 มกราคม 2564

50 50 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคยุมภายใน (ตห่อ)
7.2 การควบคม มภายใน

(ตมุ่อ)
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ปปีงบประมาณ
    2563 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) โดยไดห้รมบความเหร็นชอบจาก
    คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ในการประชมมครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กมมภาพมนธย์
     2564 และคณะกรรมการ กทพ. มทมตพิรมบทราบในการประชมม ครมนงททมั่ 3/2564
    เมพมั่อวมนททมั่ 22 กมมภาพมนธย์ 2564 
3) ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ .
   ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) ใหห้
    ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ เมพมั่อวมนททมั่ 8 กมมภาพมนธย์ 2564 เพพมั่อทราบและดดาเนพินการ
    ตามขห้อเสนอแนะ

50 50 - กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน ตมวชทนวมดททมั่กดาหนดไวห้ในแผน ไดห้แกมุ่ รห้อยละความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจ ซจึมั่งเกณฑย์การ
ประเมพินผลการดดาเนพินงานเปป็นรายปปี ในไตรมาสนทนจจึงยมงไมมุ่มทผลการสดารวจความพจึงพอใจ
ของหนมุ่วยรมบตรวจ

- - - 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

50 50 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง

จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไดห้ดดาเนพินการ
เผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบเรพมั่องจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 2 ครมนง
2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่และประชาสมมพมนธย์ เรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ.
   คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ (HEARTS)” โดยการนดา Roll up ไปจมดตมนงไวห้ททมั่
    ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษ และดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตมุ่าง ๆ
3) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ขห้อมมูลคดาถามเกทมั่ยวกมบงานดห้านการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท
    (CG) และจมดกพิจกรรมเพพมั่อตอบปปัญหาชพิงรางวมล จดานวน 1 ครมนง
4) ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  2 ไมมุ่มทการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร :
    HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์แพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมส
    โคโรนา 2019 (COVID -19)

50 50 - สผว.

8.2 ร า ย ง านก า รทม จ รพิ ต
ปปีงบประมาณ 2564

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) มทพนมกงาน
กทพ. ททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย

50 50  - ฝกม.

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝฝ่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย
    - ละทพินงหนห้าททมั่เกพินกวมุ่าเจร็ดวมน ผลการดดาเนพินการสอบสวน คพอ ลงโทษไลมุ่ออก

50 50 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ

ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
(ตมุ่อ) 

    - วพินมยเรพมั่องอพมั่นๆ จดานวน 1 ราย ผลการดดาเนพินการสอบสวนคพอ ไมมุ่ถมูกลงโทษทางวพินมย
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย 

50 50 - ฝกม.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม 

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  2 (มกราคม - มทนาคม 2564) จมดอบรม
จรพิยธรรมและคมณธรรม จดานวน 1 โครงการ/หลมกสมูตร คพอ หลมกสมูตรการบรรยาย
ธรรมหมวขห้อ “ใชห้ชทวพิตอยมุ่างมทสตพิ สมูห้วพิกฤตโควพิด 19” เมพมั่อวมนททมั่ 31 มทนาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วมดพระราม 9 กาญจนาภพิเษก โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน
191 คน

50 50 - 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  2 (มกราคม - มทนาคม 2564) ไมมุ่มท เรพมั่อง
รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ
การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

50 50 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม -
   ธมนวาคม 2563) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  1/2564 เมพมั่อวมนททมั่  23
   กมมภาพมนธย์ 2564 เพพมั่อพพิจารณา รวมทมนงไดห้นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง
    Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  2
    (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงานบมนทจึก
    ขห้อมมูลลงในระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ
    การบรพิหารความเสทมั่ยงและการควบคมมภายใน เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

50 50 - ฝนผ.

9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดพอน (ตมลาคม 2563 –
    กมมภาพมนธย์ 2564) เสนอ ผวก. ทมกรองผมูห้วมุ่าการ ททมั่ปรจึกษาผมูห้วมุ่าการ (ดห้านการบรพิหาร)
    ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร) ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านนพิตพิศาสตรย์)
    ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านวพิศวกรรมศาสตรย์) ทมกฝฝ่าย/สดานมก กองวางแผนปฏพิบมตพิการ
    กองบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน และกองวพิจมยและพมฒนา เพพมั่อทราบและ
    พพิจารณาดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง พรห้อมทมนงนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง
    Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2563 - มทนาคม
    2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ สดานมกผมูห้วมุ่าการ ฝฝ่ายบรพิหารทมมั่วไป ฝฝ่ายการเงพินและ
    บมญชท ฝฝ่ายนโยบายและแผน ฝฝ่ายสารสนเทศ ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ ฝฝ่ายกรรมสพิทธย์ททมั่ดพิน

50 50 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม

บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

    ฝฝ่ายควบคมมการจราจร ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองวพิจมยและพมฒนา และ
     กองวางแผนปฏพิบมตพิการ เพพมั่อทราบและพพิจารณาดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง
     พรห้อมทมนงเสนอกระทรวงคมนาคม สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ
     (สคร.) มมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) และคณะกรรมการ
     กทพ. เพพมั่อทราบ

50 50 - ฝนผ.

9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง
เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) 

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
          - ดดาเนพินการคดานวณอมตราตห้นทมนเงพินทมนถมวเฉลทมั่ยถมุ่วงนนดาหนมก (Weighted
             Average Cost of Capital : WACC) สดาหรมบปปีงบประมาณ 2564 เพพมั่อ
             ใชห้สดาหรมบการดดาเนพินงานตามระบบบรพิหารจมดการเพพมั่อสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง
             เศรษฐศาสตรย์ (EVM) ตามแนวทางททมั่สดานมกงานคณะกรรมการนโยบาย
             รมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) กดาหนด 
         - จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
          งบทมนทรมพยย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม -
             ธมนวาคม 2563) เปรทยบเททยบกมบไตรมาสเดทยวกมนของปปีกมุ่อน (ตมลาคม -
           ธมนวาคม 2562) และคมุ่า เปป้าหมายระดมบ 3 สพินนสมดไตรมาสททมั่  1
             ปปีงบประมาณ 2564 ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM 
          - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงานการ
             วพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564
             (ตมลาคม- ธมนวาคม 2563) ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM และ
             นดาเสนอททมั่ประชมมคณะกรรมการจมดการและคณะกรรมการ กทพ.
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree
        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
             คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดยแบมุ่ง

50 50 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-2) ปปัญหา/อยุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) (ตมุ่อ)

            เปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนทางดห้านการเงพิน และปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
           ดห้านการดดาเนพินงาน สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม -
            ธมนวาคม 2563)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการตพิดตามผลการปฏพิบมตพิงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
          ดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564
            (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์
          - จมดทดาบมนทจึกแจห้งเวทยนตมวชทนวมด “คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) เปรทยบเททยบ
          กมบคมุ่าเปป้าหมาย” สดาหรมบรอบการประเมพินเดพอนสพิงหาคม 2563 -
            มกราคม 2564 ซจึมั่งเปป็นตมวชทนวมดผลการดดาเนพินงานตมนงแตมุ่ผมูห้บรพิหารระดมบ 7 ขจึนนไป

50 50 - ฝบท.

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

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ Enablers
สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการตามแผนการดดาเนพินงานโครงการพมฒนา
      องคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ปปีงบประมาณ 2564
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการจมดประชมมคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการ
      พมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ครมนงททมั่ 1/2564 เพพมั่อรายงาน
     ผลการประเมพินการดดาเนพินงานดห้าน Core Business Enablers ประจดาปปี
     2563 และรายงานความคพบหนห้าผลการดดาเนพินการ ณ ไตรมาสททมั่  1
      ปปีงบประมาณ 2564 และแผนการดดาเนพินงานระยะยาวและแผนปฏพิบมตพิการ
     ประจดาปปี 2564 ตามเกณฑย์การประเมพินผลงานรมฐวพิสาหกพิจใหมมุ่ SE-AM
      (Enablers) ทมนง 8 ดห้าน

50 50 - ฝบท.

45



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 ่2 (มกราคม - มีนาคม 
2564) จ านวน 4 คร้ัง ดังนี้
- การประชมุเดอืนมกราคม 
2564 ประชมุ 2 ครั้ง คือ
1) วันที ่11 มกราคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
2) วันที ่20 มกราคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
8 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมการ
ประชุม

5
(84.85)

สผว.

- การประชมุเดอืนกุมภาพันธ์ 
2564 1 ครั้ง คือ
1) วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
9 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนมนีาคม 
2564 ประชมุ 1 ครั้ง คือ 
1) วันที ่18 มีนาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่

3. คณะกรรมการ

  1. บทบาทของภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ

2. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุน้
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไมม่ผู้ีถือหุน้

หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

เอกสารแนบ 2 
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

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 ทีป่รึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้ด าเนินการส่งมอบ
งานงวดที ่1 ตามบันทึกที่
อว 0601.03/0379 ลงวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที ่1 มีนาคม 2564

 - 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 6 ราย
 - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน 5 ราย
 
 โดยใชเ้วลาเฉลี่ย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด

4. บทบาทของผู้มสี่วนไดเ้สีย

5. นวัตกรรมและความยั่งยืน

6. การเปิดเผยขอ้มลู
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

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 209 เร่ือง

 - สผว.

 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ
3 เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด 
โดยในไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 
2564 ได้ด าเนินการจัดส่งบันทึก
ไปยังทุกหน่วยงานเพือ่ให้
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว
จ านวน 1 คร้ัง 
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 
(EXAT Public Information 
Center) ได้ท าการส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ศูนย์ฯ โดยใช้ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีละ 1 คร้ัง

(เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินใน
หัวข้อศูนย์ราชการสะดวกของ 
กทพ.)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

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 ่2 
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่1 
ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่22 
มกราคม 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

สตง. ได้รับรองงบการเงินของ 
กทพ. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน
ประจ าปี 2563 เพือ่เผยแพร่ ทัง้นี้
 เป็นไปตามแผนทีก่ 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 ่2 (มกราคม - 
มีนาคม 2564) สามารถบริหาร
ความเส่ียงเพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับทีย่อมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 
93.54

5 กบค.
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

การบริหารความเส่ียง 
(ต่อ)

อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้
ระดับความเส่ียงทีย่อมให้เบีย่งเบน
ได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จึงถือว่าระดับความส าเร็จของ
การจัดการความเส่ียงเป็นไปตาม
เป้าหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของ กทพ. 
เป็นข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ส าหรับเดือนมีนาคม 
2564 อยู่ระหว่างประมวลผล

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 ่2 (มกราคม - มีนาคม
2564) มีความส าเร็จของการ
ควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ 
99.96 อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่
ภายใต้ระดับความเส่ียงทีย่อมให้
เบีย่งเบนได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จึงถือว่าระดับ
ความส าเร็จของการควบคุมภายใน
เป็นไปตามเป้าหมาย

5 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 ยังไม่มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ

 - 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.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

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 ไม่มีการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : 
HEARTS to HEART เพือ่เผยแพร่
ความรู้เร่ือง จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. ใน
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที ่2
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

 - สผว.

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 ่2 มีการจัดให้มีการ
บรรยายธรรมหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่าง
มีสติ สูวิกฤตโควิด 19 ในวันที ่31
 มีนาคม 2564 ณ วัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษก

 - 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 ่2 (ตุลาคม 
2563 - มีนาคม 2564) (ข้อมูล
งบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทาน
จาก สตง.) 
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร
ระดับ 3 เท่ากับ -3,536.43 
ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานจริงเท่ากับ -
3,165.99 ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานดีกว่าค่า
เป้าหมาย 370.44 ล้านบาท

5 ฝบท.

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.

8. จรรยาบรรณ

9. การตดิตามผลการด าเนินงาน
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รายงานผลการดํา เ นินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ.ป�งบประมาณ 2564

ไตรมาสที�  2
(มกราคม - มีนาคม 2564)



 
 

1 
 

ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) กทพ. ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 จํานวน 41 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  
ในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (In Process) จํานวน 34 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง      
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง” (ฝจค.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
2. กิจกรรมพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 

(ฝจค.) 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 

3. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

4. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

6. การดแูลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 7. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน (ฝบท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” (ฝบท.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- สังคม 

9. การใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public 
Information Center) (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- สังคม 

10 กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- สังคม 

11 การรายงานความขัดแยงผลประโยชน (สผว.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- สังคม 

12 ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละออง
จากการจราจรบนทางพิเศษรวมทั้งบํารุงรักษาตนไมในพื้นที่
เขตทางพิเศษ (ฝบร.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 13 การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. (ฝคจ.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- สังคม  
 

14 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) (สผว.)  



 
 

2 
 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

15 การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
(สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

16 การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการขอมูล
ผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) (สผว.)  

- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- ภาครฐัในฐานะเจาของ 

17 การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษ
ท่ีมีตอการใหบริการและภาพลกัษณของ กทพ. ประจําป
งบประมาณ 2564 (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

18 ดําเนินการจดักิจกรรมสัญจร EXAT Road Show (สผว.) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

19 กิจกรรมจัดทําส่ือการตลาด (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

20 ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระ
คาผานทางพิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-
ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ฝจค.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

21 โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝจค.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

22 กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ
(สผว.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

23 โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต (ฝจค. ฝคจ. สผว.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- คูคา 

24 กิจกรรมวันสงกรานต (ฝจค.) 

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- สังคม 

25 ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ (ฝนผ.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

26 โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
ทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปงบประมาณ 
2564 (ฝนผ.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 
 

27 กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
(ฝนผ.)  



 
 

3 
 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

28 การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 (สผว.)  

- ผูใชบริการทางพิเศษ 29 การติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบ
อัตโนมัติ  (Automatic Lane Control System) (กวพ.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 30 การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฝบท.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

31 จางท่ีปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ
ศรีรชัและทางพิเศษอุดรรัถยา (กวป.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
 

32. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ประจําปงบประมาณ 2564 (ฝบท.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

33 การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. ประจาํป 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 
(สผว.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

34 การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝกส.)  

 

โครงการ/กิจกรรม 
นอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (After Process) จํานวน 5 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง        
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- สังคม 1. โครงการ "ทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว" (สผว.)  

- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง”รวมกับสถานี จส.100 และ 

สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 3. กิจกรรม “จิตอาสา ทางดวนไทย” (สผว.) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- สังคม 

4. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สผว.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

5. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน” (สผว.)  
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โครงการ/กิจกรรม 

ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 2 กิจกรรม 
ความตองการ/ความคาดหวัง      

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 

 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

1. การใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
(ฝคจ.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

2. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษและการฝกซอม
การปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ (ฝกส.) 

 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) จํานวน 41 โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัด 
จํานวน 37 โครงการ/กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ไมบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด 4 โครงการ/กิจกรรม คือ 
  1) ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทาง
พิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 
ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 2 คือ เตรียมรับจากการตรวจประเมินของผูตรวจประเมินภายใน แตเนื่องจากสถานการณ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองเลื่อนการตรวจประเมินภายในออกไป 
  2) โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 2 
ฝจค. จะตองดําเนินการประชาสัมพันธภายในฝาย แตเนื่องจาก กทพ. ไดมีประกาศการพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการปองกันแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 11) ประกาศ ณ วันที่ 
28 มกราคม 2564 และเพื่อใหเปนไปตามมาตรการฯ จึงไมมีการจัดประชุมคณะทํางานกลุมอํานวยการและ
จัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว 
  3) กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งตามแผนงาน
ในชวงไตรมาสที่ 2 คือ การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอมฯ ภายในโดยคณะทํางานตรวจติดตามฯ 
แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ตรวจติดตามภายในได 
  4) การติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 2 ผูรับจางตองสงมอบงานงวดท่ี 4/5 แตเน่ืองจากอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินการทดสอบความแมนยําตามรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะได ผูรับจางจึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณดังกลาว ทําใหไมสามารถสงมอบไดตามกําหนดเวลา 
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  นอกจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 แลว กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการตาง ๆ เชน 
   1) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 นายดําเกิง ปานขํา รผป. พรอมดวยคณะผูบริหาร
เขาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโครงการอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางกลับจากวันหยุด
ตอเนื่องชวงเทศกาลปใหม 2564 บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อใหกําลังใจ 
พรอมมอบอาหาร เครื่องดื่ม แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในโครงการดังกลาว 
   2) เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2564 นายชัย แกวเพ็ง ผอ.ฝจค. และนายชุมพล โลหจินดา 
ผอ.ฝคจ. พรอมคณะผูบริหารเขาตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาท่ีประจําหนวยบริการประชาชน ณ ดานเก็บคาผานทาง
พิเศษบางปะอิน (ขาเขา) และดานเก็บคาผานทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อใหกําลังใจพรอมมอบอาหาร 
เครื่องดื่ม แกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในโครงการดังกลาว 
 3) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. และคณะ
ผูบริหารเขาตรวจเยี่ยมพนักงานที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษเทพารักษ 4 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ รวมถึงสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ภายหลังที่เรงดําเนินการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ 
เพื่อฆาเชื้อที่ตูเก็บคาผานทางพิเศษทุกสายทาง รวมถึงฉีดพนบริเวณอาคารสํานักงานทุกแหง ในชวงการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้นไดจัดใหมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานจะตองสวม Face shield หนากากอนามัย 
ถุงมือยางทางการแพทย รวมถึงในตูเก็บคาผานทางพิเศษจะตองมีเจลแอลกอฮอลแบบขวดและแบบพกพาติดตัว
ตลอดการปฏิบัติงาน เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการทางพิเศษจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
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1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง” (ฝายจัดเก็บคาผานทาง)  
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับคณุภาพของ 
พนักงาน 

 

 

 

- กทพ. สามารถ
พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงาน 
จัดเก็บคาผานทาง
พิเศษ 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 

1. ไ ด ดํ า เ นิ น ก า รก า รท บท วนก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตาม
คู มื อ ก าร ให บ ริ ก า ร ตาม บุคลิ กภาพ
มาตรฐานของ กทพ. (OJT)  ตามแผนงานใน
ไตรมาสที่ 2 เสร็จเรียบรอยแลวในเดือน
กุมภาพันธ 2564 
2. ไดมีการวัดผลดวยการประเมินผล
คุณภาพการใหบริการของพนักงานประจํา
แตละดานเก็บคาผานทางพิเศษ ครั้งที่ 1 
พรอมท้ังไดจัดทําผลสรุปการประเมินผล
เสร็จเรียบรอยแลวในเดือนมีนาคม 2564 
 

/ 

 

/ 
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2. กิจกรรมพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

พนกังานตัวอยาง
ดานการจัดเก็บ
คาผานทางพิเศษ 
จํานวน 16 คน 

- คัดเลือกเพื่อให
ไดพนกังานตัวอยาง
ดานการจัดเก็บ
คาผานทางพิเศษ 
จํานวน 16 คน 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 

 

    ฝจค. โดยคณะทํางานกลุมกิจกรรม 
ไดประสานงานกับ พง. กสพ. ในเรื่อง
แนวทางการดําเนินการคัดเลือกและ  
ใหผูบริหารในสังกัด ฝจค. พิจารณาเสนอ
รายชื่อผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด 
เขารับคัดเลือกเปนพนักงานตัวอยางดาน
การจัดเก็บคาผานทางจํานวน 16 คน 
ตอไป 

/ / 
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3. การปองกันอบุัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพเิศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตรุะหวาง
การกอสราง 

 

-  เกิดอุบัติเหตุ
ระหวางการกอสราง
และสามารถปรับปรุง 
แกไขได ไมเกิน 
2 ครั้ง 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 

 

  โครงการทางพิ เศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามคูมือที่ไดกําหนดไวหรือไม ใน
ทุก ๆ เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษาและ
ผูรับจาง เขารวมตรวจสอบปจจุบันยังไมมี
การเกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 

/ / 
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4. การปองกันอบุัติภัยระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติภัยระหวาง
การกอสราง 

- เกิดอุบัติภัยระหวาง
การกอสรางและ 
สามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน  
2 ครั้ง  
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 

 

   โครงการทางพิ เศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง 
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามคูมือที่ไดกําหนดไวหรือไม ในทุก ๆ  
เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษา และผูรับจาง 
เขารวมตรวจสอบปจจุบันยังไมมีการเกิด
อุบัติภัยระหวางการกอสราง 

/ / 
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5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
เรื่องรองเรียน 
 

- เกิดเรื่องรองเรียน
และสามารถปรับปรงุ 
แกไขได ไมเกิน  
10 ครั้ง  
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดาน
ตะวันตก สัญญาที ่2 และสัญญาที่ 4 ไมมี
เรื่องรองเรยีน 

/ / 
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6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
ปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง 
การกอสราง 

- เกิดปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง
การกอสรางและ 
สามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน   
2 ครั้ง 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดาน
ตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 มี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวหรือไม 
ในทุก ๆ เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษา และ
ผูรบัจาง เขารวมตรวจสอบปจจุบันยังไมมี
การเกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวาง
การกอสราง 

/ / 
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7. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน (ฝายบริหารท่ัวไป) (งบประมาณ 8,310,621 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งของ
การตรวจสุขภาพ
ประจําป ของ
พนักงานและ
ลูกจาง 

- ไดจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปของ
พนักงานและ
ลูกจางอยางนอย  
ปละ 1 ครั้ง 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  กําหนดระยะเวลารวมทั้ง วัน เวลา และ
สถานที่ในการเขารับการตรวจสุขภาพ ดังนี้  
 1. โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
จัดการตรวจสุขภาพประจําป  2564 
สําหรับพนักงานและลูกจาง กทพ. กลุมงาน
ปฏิบัติการบนทางพิเศษ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนยควบคุมทางพิเศษตาง ๆ ของ กทพ. คือ 
   - วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 ณ ศูนย
ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) 
   - วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อาคาร
ดานเก็บคาผานทางดานประชาชื่น 
   - วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ศูนย
ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB 1) 
   - วันที่ 8 มีนาคม 2564 ศูนยควบคุม
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (CCB 6) 
   - วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 หองประชุม 
2301 อาคาร 2 ชั้น 3 กทพ. จตุจักร 
   - วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก หองพยาบาล อาคาร 2 ชั้น 7 
   - วันที่ 11,12,15 มีนาคม 2564 
หองประชุมศูนยฝกอบรมการกูภัย ศูนย
ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) 
 
 

/ / 
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8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” (ฝายบริหารทั่วไป)  
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ 
ของการดําเนนิงาน 

- รอยละ 100 ใน
แตละไตรมาส 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. 
เพื่อกําหนดจํานวนเงินสมทบของ กทพ. 
เขากองทุนตามที่ขอบังคับกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชีพพนักงานการทาง พิ เศษแห ง
ประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแลวกําหนด
ดําเนินการภายในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน 
จํานวนเงินสมทบได ดังนี ้
  - เดือนมกราคม 2564 กทพ. จายเงนิ
สมทบ จํานวน 17,875,505.63 บาท 
  - เดือนกุมภาพันธ 2564 กทพ. จายเงิน 
สมทบ จํานวน 17,874,870.96 บาท  
  - เดือนมีนาคม 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,878,474.86 บาท 
 

/ / 
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9. การใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) (สํานักผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที ่28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 ได
อยางถูกตอง
ครบถวนภายใน 
ระยะเวลาที่
กําหนด 

- ประชาชนสามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร
ของ กทพ. ตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
ไดอยางถูกตอง
ครบถวนตามที่ไดรอง
ขอภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติผูเขาใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
จํานวนทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งแบงออกเปน 3 
ประเภท ดังน้ี 
  1. ผูใชบริการที่เขามาขอตรวจดู/คนควา 
ขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูลขาวสาร
ของ กทพ. จํานวน 8 ราย 
  2. ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
(เสียคาใชจาย) ไมมีผูขอขอมูล 
  3. ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
ที่มีคํารับรองถูกตอง (เสียคาใชจาย) ไมมี
ผูขอขอมูล 
  โดยไดดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสาร
ไดอยางถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
 

/ / 
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10. กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART (สํานักผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่สามารถ 
จัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรความรู 
เร่ืองจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ตาม
สถานทีต่าง ๆ 
ของ กทพ. 

- จัดกิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS 
to HEART อยางนอย 
10 แหง 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) ไมมีการจัด
กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART 
เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง จรรยาบรรณ
ในการดําเนินงานของ กทพ. เนื่องจาก
ปจจุบันไดเกิดสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

/ / 
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11. การรายงานความขัดแยงผลประโยชน (สํานักผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนผูที่มีความ 
ขัดแยงทางผล 
ประโยชน 

- จัดทํารายงานวา
ผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางของ 
กทพ. มีหรือไมมี
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับ
องคกร ทั้ง 3 กรณ ี
ไดแก 
1) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนประจําป 
2) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เมื่อ
ไดรับตําแหนงใหม 
3) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เกิดข้ึน
ในระหวางป 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ในป งบประมาณ 2564 ไตรมาสที่  2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) ไดมีการแจง
เวียนผูบริหาร พนักงานและลูกจาง จัดทํา
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
ทั้ง 3 กรณี คือ  
   1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เมื่อไดรับตําแหนงใหม 
   2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
เกิดขึ้นระหวางป  
   3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ประจําปงบประมาณของทุกหนวยงานของ กทพ. 
  ตลอดจนติดตามความครบถวนของการ
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เปนประจําทุกป และในปงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปรากฏวา ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง
ทุกคนไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

/ / 
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12. ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละอองจากการจราจรบนทางพิเศษรวมท้ัง   
      บํารุงรักษาตนไมในพื้นท่ีเขตทางพิเศษ (ฝายบํารุงรักษา) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของปริมาณ 
งานรักษาความ
สะอาดทางพิเศษ
และบํารุงรักษา
ตนไมในพื้นที่ 
เขตทางพิเศษ   
ที่ปฏิบัติได 

- ดําเนินงานรักษา
ความสะอาดทางพิเศษ 
และบํารุงรักษาตนไม 
ในเขตทางพิเศษที่
ปฏิบัติไดตามแผนงาน 
ที่กําหนดรอยละ 90 
ของพิเศษฉลองรชั
ทางพิเศษสายบางนา-
อาจณรงค ทางพเิศษ
บูรพาวิถี ทางพิเศษ 
เฉลิมมหานครและ 
ทางพิเศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ)์  
 - สามารถวัดผล
ไดในไตรมาสที่ 4 

     

1. การปฏิบัติงานในทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
ทางเชื่อมตอเฉลิมราชดําริ 84 พรรษา 
สวนอาคารสํานักงานของ กทพ. สวนอาคาร
ปฏิบัติการของ กทพ. ในโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
และสวนสาธารณประโยชนของ กทพ. ดังนี้ 
   1.1 ทําความสะอาดผิวทางพิเศษ ไดแก ดูด
กวาด (ทําความสะอาดพื้นที่บนทางยกระดับ 
ระดับดิน ในดานขอบทางซาย-ขวา ) 
เก็บขยะในบริเวณที่รถดูดกวาดไมสามารถ
ปฏิบัติงานได งานสนับสนุน การเก็บวัสดุ
ตกหลนหรืองานสนับสนุนงานกูภัย และทํา
ความสะอาดอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 100% 
  1.2 ทําความสะอาดระบบระบายน้ํา

ของทางพิเศษ ไดแก ทําความสะอาดระบบ
ระบาย นํ้าบนทางและ ใตทางพิเ ศษ 
ทอระบายนํ้าระดับดิน รางระบายน้ําไหลทาง 
แล ะลํ า รา ง ระบายน้ํ า ใต ท า งพ ิเ ศษ 
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 100% 
   1.3 บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 
ไดแก ดูแลบํารุงรักษาที่ปลูกใหมและตนไม
เดิม ตรวจสอบ โรคและแมลงศัตรูพืช ดูแล
เรือนเพาะชําตนไม  ประดับตกแตงตนไม 
ตรวจสอบตัดแตงตนไมและกําจัดวัชพืช
ในเขตทางพิเศษ ( เปาหมาย 90%) 
ไดผลงาน 100% 

2. การปฏิบัติงานในทางพิเศษฉลองรัช 
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) และ
ทางพิเศษบูรพาวิถี (รวมทางยกระดับดานทิศใต 
สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี 
และทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก
กับทางพิเศษบูรพาวิถี) ดังนี ้

 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

   2.1 ทําความสะอาดผิวทางพิ เศษ 
ไดแก ดูดกวาดฝุนผิวทางพิเศษ เก็บวัสดุ
ตกหลนบนทางพิเศษ กวาดจุดตอเชื่อม
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
95.72%  
   2.2 ทําความสะอาดระบบระบายนํ้า
ของทางพิเศษ ไดแก ทําความสะอาดชอง
ระบายนํ้าบนทางพิเศษ และทอระบายนํ้า
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
95.72%  
   2.3 บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 
ไดแก ดูแลบํารุงรักษาสวนและสนามหญา 
ตัดแตงกิ ่งต นไมร ุกล้ําสายทางพิเศษ 
กําจัดวัชพืชตนโพธ์ิตนไทรที่ขึ้นบนทางพิเศษ 
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 95.72% 
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13. การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. (ฝายควบคุมการจราจร) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

- ดําเนินการตรวจ
พื้นที่ในเขตทางพเิศษ 
โดยเฉพาะจุดเสี่ยง
ตลอด 24 ชม. ได
ตามแผนรอยละ 
100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 

 

  ตรวจพื้นที่ในเขตทางพิเศษโดยเฉพาะจุด
เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เปนประจําทุกวัน
ไมพบผูกระทําผิด 
   
 

/ / 
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14. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) (งบประมาณ 3,710,000 บาท) (สํานกัผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชบริการ   
ไมนอยกวารอยละ 
70 

- ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 70 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตให
ทันสมัยและทันเหตุการณอยางตอเนื่อง
รองรับการใชงานไดหลากหลายรูปแบบมาก
ยิ่งข้ึน โดยในปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) 
ไดเร่ิมดําเนินงานจางปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตของ กทพ. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป 
(ปงบประมาณ 2563-2565) แบงออกเปน 
5 งวดงาน ซึ่ งขณะน้ีอยู ระหว างการ
ดําเนินงานในงวดงานที่ 3/5 ทั้งนี้ การ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

2. ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชบริการ
ทางพิเศษประชาชนทั่วไป โดยในไตรมาส
นี้มีการปรับปรุงขอมูลให เปนปจจุบัน 
จํานวน 209 เรื่อง  
3. ใหบริการตอบขอรองเรียน/ขอซักถาม  

ผานทางระบบรับเรื่องรองเรียนบนหนา
เว็บไซตของ กทพ. โดยในไตรมาสนี้มี
ผูใชบริการผานชองทางดังกลาว จํานวน 
101 เรื่อง 
 

/ / 
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15. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) (สํานกัผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ในดานการใหบริการ
ขอมูลผูใชทางพเิศษ  

- ระดับความพึงพอใจ
ในดานการใหบริการ 
ขอมูลผูใชทางพเิศษ 
ไมนอยกวารอยละ 
70 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) ผานระบบตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ (IVR) เปนระบบที่สามารถใหบริการ
กับลูกคาที่มีการโตตอบดวยขอความเสียงที่
ถูกบันทึกไวลวงหนา คําถาม หรือใหขอมูล
ในการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ ตามความตองการ
และการตอบรับของผูโทรเขา จากน้ันระบบ
จะทําการโอนสายไปยังพนักงานหรือปลายสาย
ที่ถูกตองไดครบถวน ไดจัดใหบริการขอมูล
ขาวสารและการใหบริการของพนักงาน
ใหบริการขอมูลของศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ใหผูใชบริการ
ทางพิเศษและประชาชนท่ัวไปผานหมายเลข
โทรศัพท 1543 โดยใหบริการในชวงเดือน
มกราคม 2564ถึงเดือนมีนาคม 2564 
จํานวนทั้งสิ้น 62,392 รายการ 
 

/ / 
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16. การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) (สํานักผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึง
พอใจในดานการ
ใหบริการขอมูล
ผูใชทางพิเศษ  

- ระดับความพึง
พอใจในดานการ
ใหบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ ไมนอย
กวารอยละ 70 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) ไดกําหนดแผนการสํารวจความ
พึงพอใจการใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท 
1543 ประจําปงบประมาณ 2564 ปละ 
2 คร้ัง 
  - คร้ังที่ 1 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการของศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ระหวาง
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 
ซึ่ งผลการสํารวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการเฉลี่ยรอยละ 98.74 
 

/ / 
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17. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ.    
      ประจําปงบประมาณ 2564 (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 2,500,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานแลว
เสร็จตามกําหนด 

- ผูรับจางดําเนิน 
การสํารวจความพึง
พอใจฯ และจัดทํา
รายงานเสนอ 
กทพ. แลวเสร็จ
ตามกําหนด 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1.  กทพ. ไดมีบันทึกที่ กจด/232 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2564 เรียน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง ใหมาทํา
สัญญาจางที่ปรึกษา 

2.  กทพ. ไดดําเนินการจางที่ปรึกษาจาก 
มหาวิทายาลัยรามคําแหง เพ่ือดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรม ของผูใชบริการทางพิเศษ
ที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2564 ตามสัญญา
เลขที่  6400000478 เริ่มสัญญาใน
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 มีระยะเวลา
ในการดาํเนินงานจํานวน 250 วัน 

3.  ที่ปรกึษาจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดดําเนินการสงมอบงานงวดที ่1 ตามบันทึก
ที่  อว 0601.03/0379 ลง วันที่  19 
กุมภาพันธ 2564 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ไดดําเนินการประชุม คร้ังที่ 
1/2564 เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2564 

4.  ขณะนี้ที่ปรึกษาอยูระหวางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจฯ 
 
 
 
 

/ / 
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18. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

- ผูเขารวมกิจกรรม  
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

   กพต. สผว. อยูระหวางจัดเตรียมขอมูล
เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนงาน 
 

/ / 
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19. กิจกรรมจัดทําสื่อการตลาด (สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 500,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ
ของงาน 

- ดําเนินการตาม
แผนงานไดรอยละ 
100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

   ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกําหนด
เน้ือหาและรูปแบบในการจัดทํา และ
ประสานกับหนวยงานภายนอกเพื่อขอ
ขอมูลในการจัดทํากิจกรรม 

/ / 
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20. ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทางพิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-     
        ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)) (ฝายจัดเก็บคาผานทาง)     
      (งบประมาณ 350,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ไดรับการรับรอง
ระบบจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก 

- ไดรับการรับรอง
ระบบบริหารงาน
คุณภาพดานบรกิาร
เปนไปตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 
ทางพิเศษสายดินแดง-
ทาเรือ/สายบางนา-
ทาเรือ/สายดาวคะนอง- 
ทาเรือและทางพเิศษ
กาญจนาภิเษก 
(บางพล-ีสุขสวัสดิ์) 
- สามารถวัดผลไดใน
ไตรมาสที่ 4 

1. ไดดําเนินการทบทวนพนักงานใหมี
ความรูความเขาใจและปฏิบัติงานตามคูมือ
ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยผานการ 
OJT ไตรมาสที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งไดมีการตรวจสอบ 
เอกสารและคูมือที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
ถูกตองตามระบบกําหนด 
2. IQA กําหนดการตรวจประเมินจาก
ผูตรวจภายในเดือนเมษายน 2564 และ
ไดมีการเลื่อนการตรวจประเมินออกไป 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอนที่
ผูตรวจภายนอกจะเขาตรวจรับรองระบบ
ตอไป 
 
 
 
 
 
 

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการเลื่อนการตรวจประเมิน
จากผูตรวจประเมินภายใน 
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21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

คะแนนจากการ
ตรวจดานเก็บคา
ผานทางพิเศษ
ของคณะทํางาน 

- ดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษ ใหบริการ
ยอดเย่ียม 1 ดาน 
ดานเก็บคาผานทาง
พิเศษ ใหบริการดีเดน 
8 ดาน และดาน
เก็บคาผานทาง
พิเศษ ใหบริการ
ชมเชย 9 ดาน 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. ฝจค. จัดการพิจารณาแบบสรุปเกณฑ
การตรวจใหคะแนนในการคัดเลือกดานฯ  
ใหบริการดีเดน ประจําป 2564 ในโครงการ 
ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง
ครั้งที ่1 เพื่อนําไปใชในการตรวจคัดเลือก   
2. การกําหนดกรอบระยะเวลาการตรวจ
โดยคณะทํางานที่ ฝจค. แตงตั้งจะเขาตรวจ 
ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 
และตรวจครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนสิงหาคม 
2564 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกดานฯ ใหบริการยอดเย่ียม ดานให 
บริการดีเดน และประกาศผลการคัดเลือก
ภายในเดือนกันยายน 2564 
4. เนื่องจากการสถานการณการระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไมมี
การประชุมจัดงานดังกลาว 
     

/ x 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการเลื่อนการประชุมจัดกิจกรรมออกไป 
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22. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 600,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

- ผูเขารวมกิจกรรม
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  กพต. สผว. ไดดําเนินการจัดการประกวด
ในโครงการ EXAT Contest Marketing 
จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้  
1. กิจกรรม EXAT Young Gen Contest: 
โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอเพื่อ
สงเสริมภาพลักษณองคกร ชิงทุนการศึกษา
ผูเขารวมโครงการฯ คือ นิสิต นักศึกษา 
ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาที่
ตั้ ง อ ยู ใน เขตกรุ งเทพและปริ มณฑล 
(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และนครปฐม) ซึ่งเปนกลุมลูกคาของ กทพ. 
ตามการจําแนกลูกคาตามหลักภูมิศาสตรของ 
กทพ. แบงกลุมตามโซนที่อยูอาศัยในทาง
พิเศษเขตเมือง และทางพิเศษนอกเขต
เมือง ซึ่งสามารถรวมกลุมเปนทีมละไม
เกิน 3 คน และมีอาจารยที่ปรึกษาให
การรับรอง 1 คน โดยมีรางวัลสําหรับทีม
ที่ชนะการประกวดจํานวน 3 รางวัล 
ประกอบไปดวย       
  รางวัลท่ี 1 มูลคา 30,000 บาท    
  รางวัลท่ี 2 มูลคา 20,000 บาท  
  รางวัลท่ี 3 มูลคา 10,000 บาท  
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรวบรวมผลงานที่สง
เขาประกวดเพื่อทําการตัดสินผูชนะเลิศ
ทั้ง 3 รางวัล 
2. กิจกรรม EXAT Photo Contest: โดย
กิจกรรมประกวดภาพถายที่มีความคิด
สรางสรรคที่แสดงถึง กทพ. ผูเขารวม
โครงการ คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัย
หรือทํางาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
(จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และนครปฐม) ซึ่งเปนกลุมลูกคาตามการ
จําแนกลูกคาตามหลักพฤติกรรมของ 
กทพ .  แบ ง ตามรูปแบบการ ใชจ าย
ครอบคลุมลูกคาในระบบเก็บคาผานทาง

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

พิเศษแบบเงินสด และลูกคาในระบบเก็บ
ผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช
บัตร Easy Pass โดยมีรางวัลสําหรับผูที่
ชนะการประกวดจํ านวน 3 ราง วัล 
ประกอบไปดวย    
  รางวัลท่ี 1 มูลคา 20,000 บาท    
  รางวัลท่ี 2 มูลคา 15,000 บาท  
  รางวัลท่ี 3 มูลคา 10,000 บาท     
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรวบรวมผลงาน
ที่สงเขาประกวดเพื่อทําการตัดสินผูชนะเลิศ
ทั้ง 3 รางวัล 
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23. โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ฝายจัดเก็บคาผานทาง/ฝายควบคุมการจราจร/          

      สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 1,400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

1. จัดกิจกรรม 2 
ครั้ง/ปในชวง
เทศกาลปใหม
และสงกรานต 
2. จํานวนหนวยงาน 
ที่เขารวมโครงการ
ชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 

1. เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการจราจร 
ในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 
2. หนวยงานท่ีเขา
รวมโครงการชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานตไมนอยกวา 
5 ราย/ครั้ง 
- สามารถวัดผลไดใน
ไตรมาสท่ี 3 
 

เทศกาลสงกรานต 
1. กทพ. ไดจัดตั้งหนวยบริการประชาชน 

โดยปฏิบัติรวมกับเจาหนาที่ตํารวจทางดวน 
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และหนวยงานเอกชนท่ีใหการ
สนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใชทาง
พิเศษเดินทางเขา-ออก กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 จุด ดังนี ้ 
ขาออกเมือง ระหวางวันที่ 9-13 เมษายน 
2564 ตั้งแตเวลา 07.00-21.00 น.   

1. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว 1 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

2. ดานเก็บคาผานทางพิเศษฉิมพลี 
ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพ 
มหานคร 

3. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
ขาเขาเมือง ระหวางวันที ่14-18 เมษายน 
2564  ตั้งแตเวลา 07.00-21.00 น. 

4. ดานเก็บคาผานทางพิเศษดาวคะนอง 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

5. ดานเก็บคาผานทางพิเศษจตุโชติ 
ทางพิเศษฉลองรัช 

6. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาเขา) ทางพิเศษอุดรรัถยา 

2.  รผป. ไดจัดใหมีการประชุมหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพื่อเตรียมความพรอมโครงการ
อํานวยความสะดวก และปลอดภัยรองรับ
การเดินทางของประชาชนชวงเทศกาล
สงกรานต เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
ซึ่ง ฝจค. ไดใหการสนับสนุนในการจัดตั้ง
หนวยบริการประชาชน ตามแผนงาน
จํ านวน  6  ด านฯ  ทั้ ง สองช ว ง เ วล า 
ตลอดจนดูแลภายในอาคารดานเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนใน

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ชวงเวลาดังกลาว 
3. ฝคจ. ไดจัดเตรียมสถานที่สําหรับ

จัดตั้งหนวยบริการฯ  
4. ประชุม รูปแบบการจัดงานกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ  
5. ดูแลความสะอาดสถานที่และ

ความเรียบรอยภายในอาคารดานฯ  
6. ประสานงานกับบริษัทผูรวมทุน 

จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  
7. ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น ว ย ง า น

ภายนอกและหนวยงานที่เก่ียวของ  
8. ดําเ นินการจัดเตรียมงานและ

กิจกรรมตามเวลาที่กําหนด 
เนื่องจากการสถานการณการระบาด

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจัดให
มีมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เชน ทุกคนจะตองตรวจวัดอุณหภูมิกอน
เขางาน สวมหนากากอนามัยและมีเจล
แอลกอฮอลไวใหสําหรับผูรวมกิจกรรม 
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24. กิจกรรมวันสงกรานต (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 200,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ดําเนินกิจกรรม
ไดตามกําหนด 

- ดําเนินการจัดซื้อ
เสื้อลายดอกให
ดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษตาง ๆ 
และจัดซุมสรงน้ํา
พระที่ดานเก็บคา
ผานทางพิเศษ ตน
ทางและปลายทาง
ของแตละสายทาง
พิเศษตามเวลาที่
กําหนด 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 3 
 

   ฝจค. ไดดําเนินการจัดหาเสื้อลายดอก
ใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในชวงเทศกาล
สงกรานตไดสวมใสระหวางปฏิบัติหนาที่ 
    
 

/ / 
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25. ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพเิศษ (ฝายนโยบายและแผน) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ
ตามแผนงานตรวจวัด 
ระดับเสียงอันเกิด
จากการจราจร
บนทางพิเศษ 
(หนวยวัด : รอยละ) 

- ตรวจวัดระดับ
เสียงอันเกิดจาก
การจราจร บนทาง
พิเศษตามแผนงาน
รอยละ100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2564 มีดังนี้  
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการ
รองเรียนดานระดับเสียงและคุณภาพอากาศ 
จํานวน 4 ราย ไดแก  

1. นายสรัญ ทรรศนกุลพันธ นิติบุคคล
คอนโดมิเนียม Craft Ploenchit (คลาฟท 
เพลินจิต) เลขที่ 1053 ซอยนายเลิศ ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

2. นายนรภัทร โรจนะ เจาของกิจการ 
อพารทเมนต Aria 8 ตั้งอยูเลขที่ 8 ถนนดินแดง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งอยูใกลทางพิเศษศรีรัช 

3. นิติบุคคลอาคารชุด โมนีค สุขุมวิท 64 
เลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท 64 (ซอยพงษเวช
อนุสรณ 2) แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ใกลทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

4. นางสาวดวงกมล โพธ์ิปน ผูพักอาศัย
บานเลขที ่65/4 หมู 3 ตําบลบางเมืองใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใกลทาง
พิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
  โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 4 
ราย พบวามีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู
ภายใตมาตรฐานที่กําหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จํานวน 2 ราย 
  สวนรายทีม่ีคาเกินกวามาตรฐานกําหนด
จํานวน 2 ราย คือ  
    1. นายสรัญ  ทรรศนกุลพันธ  
    2. นายนรภัทร  โรจนะ  
   ซึ่ง ตล. กวล. ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เ พ่ือกํ าหนดมาตรการลดผลกระทบ
เรียบรอยแลว 
 

/ / 
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26. โครงการศกึษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
      ปงบประมาณ 2564 (ฝายนโยบายและแผน) (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ 
ของจํานวนจุดตรวจ 
วัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่มีคา
คุณภาพอากาศ 
ระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือน
เกินมาตรฐานท่ี
กําหนด (หนวยวัด 
: รอยละ) 

1. จํานวนจุดตรวจวัด 
คุณภาพอากาศที่มี
ผลการตรวจวัดแสดง
คาเกินมาตรฐาน
เทากับรอยละศูนย 
2. จํานวนจุดตรวจวัด 
ระดับเสียงที่มผีล
การตรวจวัดแสดง
คาเกินมาตรฐาน
เทากับรอยละศูนย 
3. จํานวนจุดตรวจวัด 
ความสั่นสะเทือนที่
มีผลการตรวจวัด
แสดงคาเกินมาตรฐาน
เทากับ รอยละศูนย 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวง
เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 มีดังน้ี 
1. คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งที่
1/2564  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 
เพื่อคดัเลือกที่ปรึกษาท่ีจะเชิญมายื่นขอเสนอ 
2. คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 
เพื่อคดัเลือกที่ปรึกษาท่ีจะเชิญมายื่นขอเสนอ 
3. ผวก. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา

รายบุคคล หรือจางบริษัทที่ปรึกษา สัญญา
เลขที่ 6400000482 เมื่อวันที่  27 
มกราคม ๒๕64 จางสํานักงานศูนยวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการศึกษา
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคา
ผานทางพิเศษ ปงบประมาณ 2564  
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
เพื่อพิจารณางานงวดท่ี 1 รายงานการ
เริ่มงานโครงการฯ  
 

/ / 
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27. กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (ฝายนโยบายและแผน)    
      (งบประมาณ 150,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 
14001 : 2015 

- ทางพิเศษฉลองรัช
ทางพิเศษสายบางนา-
อาจณรงค (S1) 
และทางพิเศษ
บูรพาวิถี ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 
14001 : 2015 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. คณะทํ า งานระบบการ จัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการจัด
ประชุมคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 เพ่ือติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนที่เก่ียวของกับ
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค 
และทางพิเศษบูรพาวิถี ปงบประมาณ 2563  

2. จัดประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2564 เพื่อแจงรายละเอียดการตรวจติดตาม 
ระบบฯ ประจําป 2564 รวมถึงกําหนดการ
ตรวจติดตามภายในของระบบฯ ที่เลื่อน
เปนในวันที่ 19-22 เมษายน 2564 

3. เน่ืองจากการสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สงผลใหการตรวจติดตามภายในฯ ไมสามารถ
ดําเนินการไดในไตรมาสที่ 2 อยางไรก็
ตามไดกําหนดการตรวจติดตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 (Internal audit) 
ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 19-22 
เมษายน 2564 ในไตรมาสที่ 3 

 

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากการสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหการตรวจติดตามภายในฯ 
ไมสามารถดําเนินการไดในไตรมาสที่ 2 
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28. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทยปงบประมาณ 2564     
      (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับคะแนน
ภาพลักษณใน
ดานความ
รับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 

- ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 
อยูระดับดี 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. จัดทําบันทึกที่ กกด/41 ลงวันที่ 20 
มกราคม 2564 เรื ่อง งานจางสํารวจ
ภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 เรียน 
ผอ.ฝบท ผาน ผอ.สผว. เพ่ือโปรดพิจารณา 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางสํารวจภาพลักษณฯ 
2. อยูระหวางประกาศประกวดราคา 
 

/ / 
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29. การติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) 
(กองวิจัยและพัฒนา) (งบประมาณ 15,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

- ติดตั้งระบบบริหาร
จัดการชองจราจร
บนทางพิเศษแบบ
อัตโนมัต ิ(Automatic 
Lane Control System) 
ประกอบดวยระบบ
หลัก 3 ระบบ คือ  
1. ระบบการควบคุม 
ชองทางอัตโนมัติ  
2. ระบบตรวจจับ
ความเร็วและแสดงผล 
ภาพถายของยานพาหนะ 
ที่กระทําผิดแสดง
บนจอปาย LED  
3. ระบบตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลง
ชองจราจรในพ้ืนที่
หามเปลี่ยนพรอม
ระบบอานแผนปาย
ทะเบียนอัตโนมตัิ  
แลวเสร็จตามแผนงาน 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. จัดทําบันทึก ดวนที ่ กวพ/279 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียน ผวก. 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar 
Sensor) เพื่อแก ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจรและดําเนินการติดตั้ง
ของอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจรบนทาง
พิเศษ และจะดําเนินการตรวจรับงาน
งวดที ่4/5  

2. บริษัทฯ อยูระหวางเรงรัดการดําเนิน 
งานงวดท่ี 5/5 
 

/ x 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เน่ืองดวยอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินการทดสอบ
ความแมนยําตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได ผูรับจางจึงไดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอุปกรณดังกลาว ทําใหไม
สามารถสงมอบไดตามกําหนดเวลา 
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30. การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฝายบริหารท่ัวไป) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมได
ตามรายการที่
หนวยงานขอให
ซื้อหรือจาง 

- ดําเนินการจัดซื้อ  
จัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไดตาม
รายการที่หนวยงาน
ขอเบิกไดตามแผน
รอยละ 100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน  24 
รายการ  ตามที่หนวยงานขอเบิก ดังนี้  

1. สีน้ําพลาสติกสีขาวทาภายนอก (มี มอก.) 
2. สีน้ํามันสีแดง (มี มอก.)  
3. สีน้ํามันสีเทา (มี มอก.)  
4. สีน้ํามันสีขาว (มี มอก.)  
5. สายไฟแกนเดียว 60227 IEC01 

10 ตารางเมตรยาว 100 เมตร 
6. สายไฟออนแกนคู VKF 2.5 ตาราง

เมตรยาว 100 เมตร 
7. อครีลิคกันรั่วซึมรูฟซีลซันบล็อก 

20 กิโลกรัม 
8. สายไฟ 2 แกน CV 4 ตารางเมตรยาว 

100 เมตร 
9. สายไฟ 2 แกน CV 6 ตารางเมตรยาว 

100 เมตร 
10. สีขาวแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
11. BALLAST – FLUORESCENT 

18 W. 
12. สีขาวแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
13. สีน้ํามันสีเหลือง (มี มอก.)  
14. แทนหมึกประทับตราสีน้ําเงิน  

(ม ีมอก.) 
15. สีน้ํามันสีน้ําเงิน (มี มอก.)  
16. สีเหลืองแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
17. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 8 (มี มอก.)  

รบัรอง 
18. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 (มี มอก.) 

รบัรอง 
19. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 9 นิ้ว x 12 นิ้ว 
20. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 10 น้ิว x 15 นิ้ว 
21. ซองน้ําตาลขยายขางตรา กทพ. 16 น้ิว 
22. กลองใสเอกสาร 16 น้ิวx12 นิ้ว x10 น้ิว 
23. แบบฟอรม 1105 
24. ซองขาวตรา กทพ.พับ 4 

/ / 
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31. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา 
      (งบประมาณ 4,000,000 บาท) (กองวางแผนปฏิบัติการ) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนสายทางที่
ไดรับการตรวจสอบ 
ความปลอดภัย
ทางถนนในทาง
พิเศษ 

- ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษอยาง
นอย 2 สายทาง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. กทพ. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา
โครงการและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา กับ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 และ
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 

2. ที่ ปรึ กษาได ส งรายงานเบื้ องต น 
(Inception Report) ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ พิจารณาแลว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2564 

3. คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุฯ ได
พิจารณารายงานเบ้ืองตน (Inception Report) 
แลวใหที่ปรึกษาปรับแกรายงานดังกลาว
ตามข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  

4. ปจจุบันอยูระหวางการปรับแกรายงาน
เบ้ืองตน (Inception Report) ของที่ปรึกษา 
 

/ / 
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32. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2564 (ฝายบริหารทั่วไป)        
      (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ - ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามแผนจํานวน  
5 กิจกรรม 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. การปฐม นิเทศพนักงานใหมทุ ก
ตําแหนงหัวขอ การสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สําหรับพนักงานที่ไดรับบรรจุใหม 
รอกําหนดการฝกอบรมจาก กพบ. 

2. กิจกรรม 5 ส “กทพ. กาวหนา เพราะ
พัฒนา 5 ส” 

1. จั ด ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก ร รม ก า ร
กิจกรรม 5 ส ตามบันทึก ที่ กสพ/ว 44 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง การ
ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 
ครั้งที่ 1/2564 

2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 5 ส ตาม
บันทึ ก  ที่  ฝบท/361 ลง วันที่  11 
กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัด
กิจกรรม 5 ส กทพ. กาวหนา เพราะ
พัฒนา 5 ส ประจําป 2564 

3. จัดสัปดาหทําความสะอาด ตาม
บันทึก ที่  กสพ/ว 273 ลงวันที่  18 
กุมภาพันธ  2564 เรื่อง การจัดสัปดาห
ทําความสะอาด The big cleaning day 
คร้ังที ่1/2564 

3.  กิจกรรม “กทพ. หนวยงานสีขาวตอตาน
ยาเสพติด” ประจําปงบประมาณ 2564   

1. จัดประชุมคณะทํางานปฏิบัติการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ตามบันทึก ที ปอ/ว 6 
ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุม
คณะทํางานปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด อาคารสํานักงานใหญ จตุจักร 
คร้ังที ่1/2564 

2. รายงานผลการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดของ กทพ. ถึงปลัดกระทรวง
คมนาคม ตามบันทึก ที่ กทพ 03/0482 
ลงวันที ่8 มีนาคม 2564 

3. รายงานผลการดําเนินงานดาน

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ยาเสติดของ กทพ. ถึง ผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร 

4. ตามบันทึก ที่ กทพ 03/0481 
ลงวันที ่8 มีนาคม 2564  

5. สงมอบชุดตรวจหาสารเสพติด
จากปสสาวะของพนักงานและลูกจางให
อาคารตางๆ ของ กทพ. 

6. การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนีไฟประจําปงบประมาณ 2564 และ
ไดดําเนินการฝกซอมดับเพลิงอาคารดาน
เก็บคาผานทางพิเศษไปแลว ทั้งหมด 3 
สายทาง ไดแก 

1. สายทางพิเศษศรีรัช และอุดรรถยา 
(จํานวน 5 ดาน) 

- ดานเก็บคาผานทางพิเศษหัวลําโพง 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษเชียงราก

ขาเขา 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษจันทร 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษศรีสมาน

ขาออก 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษงามวงศวาน 1 
2. สายทางพิเศษฉลองรัช (จํานวน 7 ดาน) 
-  ดานเก็บคาผานทางพิเศษสุขาภิบาล 5 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษสุขาภิบาล 5 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษพระโขนง 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษอาจณรงค 2 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษพระราม 9-1 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษประชาอุทิศ 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษประชาอุทิศ 
3. สายทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

(บางพลี-สุขสวัสดิ์) (จํานวน 7 ดาน) 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางเมือง 4 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษปากน้ํา 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษเทพารักษ 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษปูเจาสมิงพราย 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางครุ 2 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางขุนเทียน 2 

4. กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม 
(COVID-19) การรณรงคไมสูบบุหร่ี การปองกัน
และเฝาระวังโรคอุบัติใหม โรคไขหวัด
สายพันธุใหม 2009 โรคไขเลือดออก 
การปองกันการติดเชื้อ HIV การหามดื่ม
และวางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
เขตบริเวณ ในพื้นท่ีของ กทพ. และอ่ืน ๆ   

1. จัดประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติ 
การภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กทพ. ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 

2.  ประกาศการทางพิ เศษแหง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ประกาศ 
ณ วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2564 

3. จัดประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัต ิ
การภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กทพ. ครั้งท่ี 2/2564 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

4.  ประกาศการทางพิ เศษแหง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับท่ี 11) ประกาศ 
ณ วันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2564 

5. จัดประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติ 
การภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กทพ. ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 

6. รายงานกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของ กทพ. และรายงาน
กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
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33. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ   
      การรายงาน GRI Standards (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,900,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การจัดทําขอมูล
รายงานความรับผิด 
ชอบตอสังคม 
(CSR Report) 
ของ กทพ. 
ประจําป 2563 
ตามกรอบการ
รายงาน GRI 
Standards 

- ดําเนินการตาม
แผนงานได  
รอยละ 100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. จัดทําบันทึกเรียน ผอ.ฝบท. ตาม
บันทึกที่ กกด/54 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2564 เรื่อง งานจางจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ 
กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบการ
รายงาน GRI Standards 
2. จัดทําบันทึกเรียน ประธานกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตามบันทึกที่ กกด/153 ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2564 เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนในการจางจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ 
กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบการ
รายงาน GRI Standards เนื่องจากการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มี
ผูย่ืนขอเสนอที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงรายเดียว 
 

/ / 
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34. การพัฒนาพื้นท่ีและปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

- ดําเนินการไดตาม
แผนรอยละ 100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

1. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดรื้อถอน
ปายโฆษณาที่ไมได รับอนุญาต บริเวณ
ถนนซอมสราง อําเภอบางพูน จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 5 ปาย (ทางพิเศษอุดรรัถยา) 
2. เมื่อวันที่  11 มกราคม 2564 ได

ทาสีลบขอความไมเหมาะสมที่เสาตอมอบ
ริ เ วณแ ย ก วั ด ด ว ง แข  เ ข ต ปทุ ม วั น 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
3. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ไดดําเนิน 

การตัดตนไมและเก็บขยะบริเวณฝงริม
คลองสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
4. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วเหล็กปองกันพื้นที่บริเวณใตทางลง
อนุ ส าว รี ย ชั ย ส ม ร ภู มิ  เ ข ต พญา ไท 
กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 45 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
5. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ไดเก็บ

กวาดขยะใหเรียบรอย บริเวณชุมชนบาน
ครัวใต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
6. เมื่อวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2564 

ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่บูรณาการรวมกับ
สํานักงานเขตคลองสามวา เทศบาลเมือง
ลาดสวาย และองคการบริหารสวนตําบล
บึงคําพรอย บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนา
ภิเษกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก ความยาวประมาณประมาณ 
150 เมตร (ทางพิเศษฉลองรัช) 
7. เมื่อวันที่  20 มกราคม 2564 ได

เก็บกวาดขยะบริเวณหนาสํานักงานอโศก 
เ ข ต ห ว ย ข ว า ง  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร        
(ทางพิเศษศรีรัช)  
8. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได

เขาทําการรื้อถอนเพิงพักอาศัย บริเวณ
ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

(ทางพิเศษศรีรัช)  
9. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ไดทาสี

ลบขอความไมเหมาะสม บริเวณ เสา
ตอมอ บริเวณทางลงถนนจันทน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช) 
10. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564 ได

ทําการเก็บขยะบริเวณฝงริมคลองสามเสน 
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
11. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ได

ทําการเก็บขยะและตัดตนไม บริเวณซอย
สวาง 6 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ทาง
พิเศษศรีรัช)  
12. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 ได

รื ้อถอนป าย โฆษณา บร ิเวณทางลง   
งามวงศวาน เขตบางเขน จังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 5 ปาย (ทางพิเศษศรีรัช) 
13. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ได

ปดก้ันรั้วเหล็ก บริเวณซอยศาสนา เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ  
40 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
14. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วปองกันการบุกรุกบริเวณหลังสวนพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 7 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
15. เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2564 ไดดําเนิน 

การพัฒนาและปดกั้นพื้นที่บริเวณถนน
บางเมืองใหม ซอยราชศุภนิมิต 9 ตําบล
บางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่ 50 
ตารางวา(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ์))  
16. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ไดดําเนิน 

การซอมแซมรั้ว บริเวณแยกวัดดวงแข 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 2 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
17. เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564 ไดดําเนิน 

การซอมแซมรั้วเหล็ก บริเวณซอยเจริญ
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ราษฎร 5 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 2 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
18. เมื่อวันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2564 

ไดดําเนินการพัฒนาพื้นท่ีรวมกับสํานักงาน
เขตคลองสามวา บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนา 
ภิเษกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ฝงตะวันออก โดยสํานักงานเขตคลองสามวา
ไดใหความอนุเคราะหนํารถขุดตักและ
รถบรรทุก 6 ลอ พรอมเจาหนาที่รวมกัน
จัด เ ก็บขยะและป ด ก้ันพื้ นที่ บริ เ วณ
ดังกลาว โดยการจัดทํารั้วตาขาย ความยาว
ประมาณ 100 เมตร พรอมทั้งติดปาย
ประกาศเตือนหามการบุกรุกพ้ืนที่ (ทางพิเศษ
ฉลองรัช) 
19. เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม 2564 ได 

ทําการซอมแซมรั้วเหล็ก บริเวณถนนทางลัด
พหลโยธิน-ดินแดง เขตพญาไท ความยาว
ประมาณ 32 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
20. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ไดตัด

ตนไมและถางหญาบริเวณซอยทิพยธัญญา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที ่
60 ตารางวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
21. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วตาขายเหล็ก บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ
สายตะวันตก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 50 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช – 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 
22. เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได

ดําเนินการจัดทํารั้วและพัฒนาพ้ืนที่ พรอม
ทั้งติดปายประกาศเตือนหามการบุกรุก
พ้ืนที่ในบริเวณถนนหนามแดง ชวงดาน
เก็บคาผานทางพิเศษเทพารักษ 5 ตําบล
เทพารักษ  อํ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่  900 
ตารางวา (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ)์) 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

23. เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดจัดการ
เก็บกวาดขยะ บริเวณซอยมั่นสิน เขตราชเทวี 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
24. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วปองกันการบุกรุก บริเวณซอยศาสนา 
เขตพญาไท ความยาวประมาณ 40 เมตร
(ทางพิเศษศรีรชั) 
25. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วปองกันการบุกรุก บริเวณซอยศาสนา เขต
พญาไท ความยาวประมาณ 15 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรชั) 
26. เมื่อวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2564 

ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง
รวมกับสํานักงานเขตคลองสามวา และ 
กบท. ฝบร. บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนา
ภิเษกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก โดยใชรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 
(รถงับ) จํานวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ลอ 
จํานวน 4 คัน พรอมเจาหนาที่รวมกัน
จัดเก็บขยะและปดก้ันพ้ืนที่ โดยการจัดทํา
รั้วตาขาย ความยาวโดยประมาณ 110 
เมตร พรอมติดปายประกาศเตือนหาม
การบุกรุกพ้ืนที ่
27. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได

จัดทํารั้วเหล็กตาขาย ความยาวประมาณ 
30 เมตร และเก็บกวาดขยะเนื้อที่ 52 ตารางวา 
บริเวณชุมชนวัดไผเงิน เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
28. เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วและพัฒนาพื้นที่  รวมกับ กบท. ฝบร. ใน
บริเวณทางเขาดานเก็บคาผานทางพิเศษ
บางเมือง 2 คิดเปนพ้ืนที่ 1,275  ตารางวา 
(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
29. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ได

เก็บขยะและตัดตนไม บริเวณชุมชนวัดไผเงิน 
เขตบางคอแหลม กรุง เทพมหานคร 
เนื้อที ่400 ตารางวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

30. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา
รั้วเหล็กปดกั้นพื้นที่บริเวณทางลงพระราม 4 
เขตปทุมวัน ความยาวประมาณ 30 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
31. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ไดทํา

รั้วปองกันการบุกรุก บริเวณซอยศาสนา 
เขตพญาไท ความยาวประมาณ 50 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
32. เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 

ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่อยางตอเนื่องรวม 
กับสํานักงานเขตคลองสามวา และ กบท. ฝบร. 
บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
โดยใชรถบรรทุก ติดเครนไฮโดรลิค (รถงับ) 
จํานวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 
4 คัน พรอมเจาหนาที่รวมกันจัดเก็บขยะ
และปดก้ันพื้นที่ โดยการจัดทําร้ัวตาขาย 
ความยาวประมาณ 100 เมตร พรอมติด
ปายประกาศเตือนหามการบุกรุกพื้นที่ 
(ทางพิเศษฉลองรชั) 
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35. โครงการ "ทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว" (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดโครงการได
แลวเสร็จตาม 
แผนงานที่กําหนด 

  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2563 กทพ.  
ไดดําเนินงานโครงการ “ทางพิเศษคูใจ    
สูภัยหนาว” ประจําปงบประมาณ 2564 
โดยไดประสานกับสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก 
นําผาหมที่ไดรับบริจาคจากผูใชบริการทาง
พิเศษและผาหมที่ไดจัดทําขึ้น มอบใหแก
ผูประสบภัยหนาวในจังหวัดนครนายก ณ 
ที่วาการอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
จํานวน 5,000 ผืน 
  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กทพ. จึง
งดจัดพิธีมอบ 
 
 

/ / 
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 36. โครงการ ”ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร   
      (สวพ.FM91) (สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 2,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการทาง
พิเศษไมนอยกวา
รอยละ 80 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  กปส. สผว. ไดจัดทําโครงการฯ อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําบันทึก เพ่ือขออนุมัติ ผวก. ใน
การจัดโครงการทางด วนลัดฟาขามกรุ ง 
ประจําปงบประมาณ 2564  
   เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
(COVID-19) รัฐบาลยังคงมีนโยบายให
ประชาชน เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 
 
 
 
 

/ / 
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37. กิจกรรม “จิตอาสา ทางดวนไทย” (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม 
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมได
แลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

  กําหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 2-3 
 
 
 
 
 

/ / 
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38. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนโตะ-เกาอ้ี
ที่ผลิตไดจากการ
รีไซเคิล กลองยูเอชท ี
ที่รวบรวม กับ
บริษัท อําพลฟูดส 
โพรเซสซิ่ง จํากัด 

- ผลิตมอบโตะ-เกาอ้ี
ที่ไดจากรีไซเคิลที่
ทําจากกลองยูเอชที
ผลิตไดอยางนอย 
40 ชุด 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  รวบรวมกลองยูเอชทีที่ลาง แกะ เก็บ
แลวจากพนักงาน ลูกจาง กทพ. ผูใชบริการ
ทางพิเศษ และสงใหบริษัท อําพลฟูดสฯ 
ประมาณ 25 กิโลกรมั 
 
 
 
 
 
 

/ / 
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39. กิจกรรม “แบงปนรอยย้ิมแดนองริมทางดวน” (สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถดําเนินการ 
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมไดแลว
เสร็จตามแผนงาน
ที่กําหนด 

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 กทพ. ได
ดําเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนแกโรงเรียนวัดทัศนา
รุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) ซอย
ราชปรารภ 22 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 136,000 บาท 
(หนึ่ งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ วน) ใน
กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน” 
ประจําปงบประมาณ 2564  
  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตอง
งดจัดพิธี 
  

/ / 
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40. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม (ฝายควบคุมการจราจร) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จัดการใหความรู
เกี่ยวกับข้ันตอน
การอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม
ใหกับพนักงาน กทพ. 
และบุคคลภายนอก
อยางนอยปละ     
2 ครั้ง 

- มีการจัดการให
ความรูเก่ียวกับ
ขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกิดเหตุเพลิง
ไหมใหกับพนักงาน
กทพ. และบุคคล 
ภายนอก 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  อยูระหวางดําเนินการใหความรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
   
 
 
 
 
 

/ / 
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41. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพเิศษและการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคภีัยในเขตทางพิเศษ 
      (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 430,000 บาท)  

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

- ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมมีระดับ
ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  กําหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4  
 
 
 
 
 
 

/ / 

 

 

 

 
 



เรรรื่องททรื่ ... 
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. และ

                แผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2
                   (มกราคม - มทนาคม 2564)

-------------------------------------------

ขข้อเสนอททที่นนนเสนอคณะกรรมกนร กทพ. เพพที่อพพิจนรณน (อนนุมมัตพิ/ใหข้ควนมเหห็นชอบ)/เพพที่อทรนบ

                 เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ
กทพ. และแผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ . ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททรื่ 2 (มกราคม -
มทนาคม 2564) ดกังนทนี้ 

๑. รายงานผลการดดาเนนิน  งานตาม  แผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ  .
กทพ. ไดด้มทการดดาเนนินงานในกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องตามหลกักการและแนวทางการกดากกับดดูแล

กนิจการททรื่ดทในรกัฐวนิสาหกนิจ พ.ศ. 2562 ททรื่กดาหนดไวด้ 9 หมวด ประกอบดด้วย ๑) บทบาทของภาครกัฐ 2) สนิทธนิและ
ความเทต่าเททยมกกันของผดูด้ถรอหหด้น 3) คณะกรรมการ กทพ. 4) บทบาทของผดูด้มทสต่วนไดด้เสทย 5) ความยกัรื่งยรนและ
นวกัตกรรม 6) การเปปิดเผยขด้อมดูล 7) การบรนิหารความเสทรื่ยงและการควบคหมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ
9) การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน ซซรื่งในไตรมาสททรื่ 2 มทกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องรวมทกันี้งสนินี้น 29 กนิจกรรม มทผลการดดาเนนินงาน
เปป็นไปตามเปป้าหมาย 28 กนิจกรรม และไมต่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 1 กนิจกรรม ในหมวดททรื่ 1 ครอ การประชหม
คณะกรรมการและคณะอนหกรรมการชหดตต่าง ๆ ททรื่แตต่งตกันี้งโดยคณะกรรมการ กทพ. และจากการประเมนินผล
ตกัวชทนี้วกัดททรื่สะทด้อนผลการดดาเนนินงานในไตรมาสททรื่ 2 จดานวน 6 ตกัวชทนี้วกัด ในประเดด็นตต่าง ๆ ไดด้แกต่ การเขด้ารต่วมประชหม
คณะกรรมการ กทพ. การปฏนิบกัตนิตต่อผดูด้ททรื่ไดด้รกับผลกระทบจากการเวนครน การรายงานทางการเงนิน การบรนิหารความเสทรื่ยง
การควบคหมภายใน และการสรด้างมดูลคต่าเพนิรื่มเชนิงเศรษฐศาสตรร  (Economic Value Management : EVM)
มทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมายทหกตกัวชทนี้วกัด

2. รายงานผลการดดาเนนินงานตาม  แผนปฏนิบกัตนิการดด้านความรกับผนิดชอบตต่อสกังคมของ กทพ  .
กทพ. ไดด้มทการดดาเนนินงานโครงการ/กนิจกรรม ในไตรมาสททรื่ 2 รวมทกันี้งสนินี้น 41 โครงการ/

กนิจกรรม แบต่งเปป็นโครงการ/กนิจกรรม ในกระบวนการดดาเนนินงานหลกัก (In Process) 34 โครงการ/กนิจกรรม
นอกกระบวนการดดาเนนินงานหลกัก (After Process) 5 โครงการ/กนิจกรรม และในการเสรนิมสรด้างความเขด้มแขด็ง
ของชหมชน (ตามเกณฑรการประเมนินผลการดดาเนนินงานรกัฐวนิสาหกนิจตามระบบประเมนินผลใหมต่ (State Enterprise
Assessment : SE-AM)) 2 โครงการ/กนิจกรรม ซซรื่งมทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย 37 โครงการ/
กนิจกรรม และไมต่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 4 โครงการ/กนิจกรรม ไดด้แกต่ 1) ระบบบรนิหารงานคหณภาพดด้านบรนิการ
ISO 9001 : 2015 (ในงานชดาระคต่าผต่านทางพนิเศษสายดนินแดง-ทต่าเรรอ/สายบางนา-ทต่าเรรอ/สายดาวคะนอง-ทต่าเรรอ
และทางพนิเศษกาญจนาภนิเษก (บางพลท-สหขสวกัสดนิด) ซซรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่ 2 ครอ เตรทยมพรด้อมรกับการตรวจ
ประเมนินจากผดูด้ตรวจประเมนินภายใน แตต่เนรรื่องจากสถานการณรการแพรต่ระบาดของโรคตนิดเชรนี้อไวรกัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จซงตด้องเลรรื่อนการตรวจประเมนินภายในออกไป 2) โครงการ “ดต่านสวยสดใส บรนิการฉกับไว ใสต่ใจผดูด้ใชด้ทาง”
ซซรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่ 2 ฝจค. จะตด้องดดาเนนินการประชาสกัมพกันธรภายในฝฝ่าย แตต่เนรรื่องจาก กทพ. ไดด้มท
ประกาศการพนิเศษแหต่งประเทศไทย เรรรื่อง มาตรการปป้องกกันแพรต่ระบาดของโรคตนิดเชรนี้อไวรกัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบกับททรื่ 11) ประกาศ ณ วกันททรื่ 28 มกราคม 2564 และเพรรื่อใหด้เปป็นไปตามมาตรการฯ จซงไมต่มทการประชหม
คณะทดางานกลหต่มอดานวยการและจกัดกนิจกรรมและกนิจกรรมตามแผนงานททรื่กดาหนดไวด้ 3) กนิจกรรมบรนิหารคหณภาพ
สนิรื่งแวดลด้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015  ซซรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่ 2 ครอ การตรวจตนิดตาม
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ระบบการจกัดการสนิรื่งแวดลด้อม ISO 14001 : 2015 ภายในโดยคณะทดางานตรวจตนิดตามฯ แตต่เนรรื่องจาก
สถานการณรระบาดของโรคตนิดเชรนี้อไวรกัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทดาใหด้ไมต่สามารถดดาเนนินการตรวจตนิดตาม
ภายในไดด้และ 4) การตนิดตกันี้งระบบบรนิหารจกัดการชต่องจราจรบนทางพนิเศษแบบอกัตโนมกัตนิ (Automatic Lane
Control System) ซซรื่งตามแผนงานในชต่วงไตรมาสททรื่ 2 ผดูด้รกับจด้างตด้องสต่งมอบงานงวดททรื่ 4/5 แตต่เนรรื่องจาก
อหปกรณรตรวจวกัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อหปกรณรเดนิมไมต่สามารถดดาเนนินการทดสอบ
ความแมต่นยดาตามรายละเอทยดคหณลกักษณะเฉพาะไดด้ ผดูด้รกับจด้างจซงไดด้ขออนหมกัตนิเปลทรื่ยนแปลงอหปกรณรดกังกลต่าว
ทดาใหด้ไมต่สามารถสต่งมอบงานไดด้ตามกดาหนดเวลา

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