
เรื่องท่ี ...  
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  

ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
------------------------------------------- 

 
๑. เรื่องเดิม 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และ
คณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติรับทราบแผนการด าเนินงานฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่  9/2560  
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 
 

๒. ข้อเท็จจริง  
2.1 กทพ. ได้ด าเนินการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) เรียบร้อยแล้ว
โดยแยกการด าเนินงานเป็น 8 หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 39 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
(เอกสารแนบ 1) 
 

หมวดที่ 
 

จ านวนกิจกรรม 
 

1. การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 4 กิจกรรม 

2. คณะกรรมการ  9 กิจกรรม 

3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

3 กิจกรรม 

4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 13 กิจกรรม 

5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 2 กิจกรรม 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 กิจกรรม 

7. การบริหารความเสี่ยง 2 กิจกรรม 

8. จรรยาบรรณ 5 กิจกรรม 

ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน 38 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน
จ านวน 1 กิจกรรม คือ การประชุมคณะกรรมการย่อยและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการ กทพ. 
เนื่องจากประสบปัญหา ดังนี้ 
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1) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการ
ด าเนินงาน คือ ได้มีการประชุมเพียง 9 ครั้ง เนื่องจากบางครั้งยังไม่มีประเด็นที่จะน าเสนอคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมาย  

2) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการเงิน และการลงทุนของ กทพ. ก าหนดให้
มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ผลการด าเนินงาน คือ ไม่มีการประชุม เนื่องจาก กทพ. ไม่มีปัญหาด้านการเงิน
และมีการรายงานสถานะการเงินให้คณะกรรมการบริหารของ กทพ. ทราบเป็นประจ า 

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถจัดประชุมได้ครบถ้วนตามแผน แต่ไม่ส่งผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กทพ . ได้ประสานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการย่อย
ต่าง ๆ ให้ค านึงถึงความส าคัญของการจัดประชุมให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดเพ่ือร่วมแก้ปัญหาและพัฒนา
ปรับปรุงงาน รวมถึงผลดีผลเสียในการที่ไม่ได้ด าเนินการจัดประชุมแล้ว 

2.2 กทพ. ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ได้ 8 หมวด เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 สรุปได้ดังนี้ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ที่ได้รับ 

(หมวดที่ 1) 
การด าเนินการของ

ภาครัฐในฐานะเจ้าของ  
 

1.1 ผลการด าเนินการ
ตามนโยบายของ 
สคร. ในการเข้าสู่
ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise 
Performance 
Appraisal : SEPA)  

 
 
 

 
ระยะเวลาในการจัดส่ง
ข้อมูล OPR SAR และ 
OFIs Roadmap ที่ผ่าน
คว าม เห็ น ช อบ จ า ก
คณะกรรมการ กทพ. 
เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประ เมินผล  ในส่ วน
กระบวนการ/ระบบ 
(Process)  

 
 

 
ระดับ 5 

ตามก าหนด 

 
 
 
 
จั ดส่ ง ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานขององค์กร 
ร าย ง านผลกา รต รว จ
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
ตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2 5 6 1  แ ผ น พั ฒ น า
องค์กรระยะยาว 3 ปี 
(ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ 
2560 - 2562 และ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ปีงบประมาณ 2562 ที่ 

 
 
 

 
5 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ที่ได้รับ 

   ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2561 ให้ สคร. 
ต า ม ห นั ง สื อ ที่  ก ท พ 
03/1814 ลงวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561  

 

 
1.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิม

เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management : 
EVM) 

 
การสร้างค่า Economic 
Profit (EP) เทียบกับ
เป้าหมาย  

ระดับ 3 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

(-5,282.50 ล้านบาท)  

 
-4,775.34 ล้านบาท 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
507.16 ล้านบาท  

 
4.61 

หมวดที่ 2 
คณะกรรมการ 

 
2. การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ กทพ. 
 

 
 
 
ร้ อ ย ล ะข อ ง จ า น ว น
กรรมการที่เข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละครั้ง  

 
 

ระดับ 3 
70%  

 
 
 
คณะกรรมการ กทพ. ได้มี
การประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง 
และมีร้อยละของจ านวน
กรรมการที่เข้าร่วมในการ
ประชุมเฉลี่ยเท่ากับ 82.45 

 
 
 

5 

หมวดที่ 3 
รายงานทางการเงิน 

รายงานทางการบริหาร 
การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ที่ได้รับ 

 
3.1 การรายงานทาง

การเงิน 

 
จัดท ารายงานทางการ
เงินรายไตรมาสตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด
เพ่ือส่งกระทรวงการคลัง
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วั นสิ้ น สุ ดของแต่ ล ะ 
ไตรมาส  ผ่ านระบบ 
GFMIS-SOE 

ระดับ 3 
45 วัน 

 
ภายใน 35 วัน 

 
5 

 
3.2 การจัดท ารายงาน

ประจ าปี  

 
ส า ม า ร ถ จั ด ท า แ ล ะ
เ ปิ ด เ ผ ย ร า ย ง า น
ประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภ า ย ใ น  2  เ ดื อ น 
หลังจากส านักงานการ
ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น 
( ส ต ง . )  รั บ ร อ ง ง บ
การเงินของสิ้นปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ  

ระดับ 5 
ภายใน 2 เดือนหลังจาก 
สตง. รับรองงบการเงิน
ของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ  

 
สามารถด าเนินการได้แล้ว
เสร็ จภาย ใน  2  เดื อน
หลังจาก สตง. รับรองงบ
การเงินของสิ้ นปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ  

 
5 

 
3.3 การตรวจสอบภายใน  

 
ร้อยละของข้อเสนอแนะ
ที่หน่วยรับตรวจน าไป
ปฏิบัติได้ส าเร็จ 

ระดับ 3 
ร้อยละ 60  

 
ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับ
ต ร ว จ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ไ ด้
ส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 75 
โดยหน่ วยรับตรวจน า
ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้
ส าเร็จ จ านวน 65 ข้อ 
จากจ านวนทั้งสิ้น 87 ข้อ 

 
4.5  
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ที่ได้รับ 

หมวดที่ 4 
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
 

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ  กทพ .  จ า ก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 

 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ ของ 
กทพ.  

 
 
 

ระดับ 3 
ร้อยละ 70  

 
 
 
 
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ได้ท าการส ารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มี
ต่ อกา ร ให้ บ ริ ก ารและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.4 

 
 
 
 

5 

 
4.2 การปฏิบัติต่อผู้ที่

ได้รับผลกระทบจาก
การเวนคืน  

 
ระยะเวลา พิจารณา 
ค าร้องของผู้ถูกเวนคืน
ในเรื่องของ ทางเข้า –
ออกตามสิทธิ เดิมใน 
2 กรณี  

ระดับ 5    
5 

 - กรณีระหว่างการก่อสร้าง
ทางพิเศษจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 
วันท าการ  

7 วันท าการ  เฉลี่ย 7 วันท าการ   

 -  กรณีหลังก่อสร้างจะ
พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ภายใน 19 วันท าการ 
ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่ม
นั บ เ มื่ อ หน่ ว ย ง านที่
เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสาร
ให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว 

19 วันท าการ เฉลี่ย 19 วันท าการ  
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่
ได้รับ 

หมวดที่ 5 
การเปิดเผยสารสนเทศ

และความโปร่งใส 
 

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

 

 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
1. ด้านการให้บริการ
ของศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT 
Call Center)  
2. ด้านการให้บริการ 
Website ของ กทพ.
3. ด้านการให้บริการ
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ กทพ. 

 
 
 

ระดับ 3 
ร้อยละ 70 

 
 
 
 

ระดั บคว าม พึ งพอใ จ
ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
มีค่าเท่ากับร้อยละ 93.31 

 
 
 
 

5 

หมวดที่ 6 
ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 
การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

 
 
 
 
จ านวนผู้ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

 
 
 

ระดับ 5 
ไม่มีผู้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

 
 
 
 

ไม่ มี ผู้ มี ค ว ามขั ด แย้ ง 
ทางผลประโยชน์  

 
 

 
 

5 
 

หมวดที่ 7 
การบริหารความเสี่ยง 

 
7.1 การบริหารความเสีย่ง 

 
 
 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 
 

ระดับ 3 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ร้อยละ 80 

 
 
 
สามารถจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
คิดเป็นร้อยละ 97.37  

 
 
 

4.74  



- 7 - 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่
ได้รับ 

 
7.2 การควบคุมภายใน  

 
สามารถรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายในตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2 5 6 1  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ เสนอ
กระทรวงคมนาคม
ภายใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ   

ระดับ 3 
ภายใน 90 วันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ  

 
ยั ง ไม่ถึ งก าหนดเวลา 
(90 วั นนับแต่ วั นสิ้ น
ปีงบประมาณ)  

 
5 

(คาดการณ์)  

หมวดที่ 8 
จรรยาบรรณ 

 
8.1 การเผยแพร่ความรู้

เรื่องจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงาน
ของ กทพ. 

 
 

 
 
 
จ า น ว น ส ถ า น ที่ ที่
สามารถจัดกิจกรรม 
เ พ่ือเผยแพร่ความรู้
เรื่องจรรยาบรรณใน
การด า เนินงานของ 
กทพ. ตามสถานที่ต่าง  ๆ
ของ กทพ. จ านวน 10 
แห่ง  

 
 

ระดับ 3 
10 แห่ง 

 
 
 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
OJT สัญจร : HEARTS 
to HEART เพ่ือเผยแพร่
ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานของ 
กทพ. ให้แก่พนักงานใน
สถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
จ านวน 18 แห่ง  

 
 
 

5 

 
8.2 การจัดอบรมจริยธรรม

และคุณธรรม  

 
การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรมอย่ า ง
น้อยปีละ 3 ครั้ง  

ระดับ 3 
3 ครั้ง/ปี  

 
ได้จัดอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรม จ านวนทั้งสิ้น 
4 ครั้ง  

 
4 

โดยสามารถน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวมาจัดท าตารางเปรียบเทียบแนวโน้ม
ของปีงบประมาณ 2556 - 2561 ได้ดังนี้ 
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ประเด็นตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

1. การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ            
1.1 ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs Roadmap ที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. เพื่อประกอบการประเมินผล 
ในส่วนกระบวนการ/ระบบ (Process) 

5 5 5 5 5 5 

1.2 การสร้างค่า Economic Profit (EP) เทียบกับเป้าหมาย 5 5 4.34 5 5 4.61 
2.  คณะกรรมการ       

ร้อยละของจํานวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง 5 3 5 5 5 5 
3. การรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
      

3.1 จัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อส่งกระทรวงการคลังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละ 
ไตรมาส ผ่านระบบ GFMIS-SOE 

5 5 5 5 4 5 

3.2 สามารถจดัทําและเปิดเผยรายงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน 
หลังจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงินของ
สิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ 

ยังไม่มีการ
กําหนดใช้
ตัวชี้วัดนี้ 

5 5 5 5 5 

3.3 ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนําไปปฏิบัติได้สําเร็จ 5 4.60 4.88 4.81 4.9 4.5 
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ ของ กทพ.   

4.62 4.58 4.76 5 5 5 

4.2 ระยะเวลาพิจารณาคําร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของทางเข้า - ออก
ตามสิทธิเดิมใน 2 กรณ ี

5 5 5 5 5 5 
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ประเด็นตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ 
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส       
ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านการใหบ้ริการของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)  
2) ด้านการให้บริการ Website ของ กทพ. 
3) ด้านการให้บริการที่ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของ กทพ. 

5 4.88 5 5 5 5 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์            
จํานวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5 5 5 5 5 5 

7. การบริหารความเสี่ยง            
7.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4.79 4.97 4.83 4.98 5 4.74 
7.2 สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ . 2561 ประจําปีงบประมาณ 
เสนอกระทรวงคมนาคมภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  

    5 
(คาดการณ์) 

8. จรรยาบรรณ            
8.1 จํานวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง

จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ กทพ. 
จํานวน 10 แห่ง 

1 2.45 1 5 5 5 

8.2 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 5 5 5 5 5 4 
 
�

 

--------------------------- ยังไม่มีกําหนดใช้ตัวชี้วัดนี้ ------------------------------ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  ตัวชี้วัดที่ 1.2  ตัวชี้วัดที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 3.1  ตัวชี้วัดที่ 3.2  ตัวชี้วัดที่ 3.3  ตัวชี้วัดที่ 4.1  ตัวชี้วัดที่ 4.2  ตัวชี้วัดที่ 5  ตัวชี้วัดที่ 6  ตัวชี้วัดที่ 7.1  ตัวชี้วัดที่ 7.2  ตัวชี้วัดที่ 8.1  ตัวชี้วัดที่ 8.2

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ด ีปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561
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ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 5 5 5 5

0
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4

5

ชื่อ
แก

น

1.1 ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล OPR SAR และ OFIs 
Roadmap ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. 
เพื่อประกอบการประเมินผล ในส่วนกระบวนการ/ระบบ 

(Process)

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 3 5 5 5 5

0

1
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4

5

6

ชื่อ
แก

น

2 ร้อยละของจํานวนกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมแต่ละ
ครั้ง

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 5 5 4 5
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5
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3.1 จัดทํารายงานทางการเงิน รายไตรมาสตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 4.34 5 5 4.61

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ชื่อ
แก

น

1.2 การสร้างค่า Economic Profit  (EP) เทียบกับเป้าหมาย     
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ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 5 5 5
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3.2 สามารถจัดทําและเปิดเผยรายงานประจําปใีหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือน หลังจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 4.6 4.88 4.81 4.9 4.5
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3.3 ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนําไปปฏิบัติได้
สําเร็จ

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 4.62 4.58 4.76 5 5 5
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4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารทางพิเศษที่มีต่อ
การให้บริการและภาพลักษณ์ ของ กทพ.

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 5 5 5 5
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4.2 ระยะเวลาพิจารณาคําร้องของผู้ถูกเวนคืนในเรื่องของ 
ทางเข้า-ออกตามสิทธิเดิม

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 หมายเหตุ : ตัวชี้วัดดังกล่าวเริ่มใช้ในปงีบประมาณ 2557 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไมม่ีกําหนด 
ใช้ตัวชี้วัดนี้ 
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ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ชุดข้อมูล1 5 5 5 5 5 5
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6. จํานวนผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5

0
1
2
3
4
5

ชื่อ
แก

น

7.2 สามารถรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ประจําปีงบประมาณ เสนอกระทรวงคมนาคมภายใน 90 วัน นับ

แต่วันสิ้นปีงบประมาณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                                              หมายเหตุ : ผลการดําเนนิงานในปี 2561 เปน็การประมาณการ 

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 4.79 4.97 4.83 4.98 5 4.74
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7.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 4.88 5 5 5 5
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5. ระดับความพึงพอใจภาพรวมในดา้นต่างๆ

----------------------------- ยังไมม่ีกําหนดใช้ตัวชี้วัดนี้ ----------------------------------- 
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ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 1 2.45 1 5 5 5
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8.1 จํานวนสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรค่วามรู้
เรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่

ต่าง ๆ ของ กทพ.

ปีงบประมาณ 
2556

 ปีงบประมาณ 
2557

 ปีงบประมาณ 
2558

 ปีงบประมาณ 
2559

 ปีงบประมาณ 
2560

 ปีงบประมาณ 
2561

ผลการดําเนินงาน 5 5 5 5 5 4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ชื่อ
แก

น

8.2 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
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เมื่ อ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวช้ี วัด ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ ดี 
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จากการวิเคราะห์ พบว่าเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานทั้งหมด โดย กทพ.ได้คํานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งมีผลคะแนน
เท่ากับ  4 .84/5 ซึ่ งถือ ว่าอ ยู่ในระดับที่ น่ าพึงพอใจ (favourite) และเป็นการสะท้อนประสิท ธิผล 
การดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ที่ครบถ้วนตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 
8 หมวด 

2.3 กทพ. ได้นําผลการดําเนินงานตามข้อ 2.1 และผลของตัวช้ีวัดตามข้อ 2.2 มาทําการ
วิเคราะห์ถึงประเด็นการดําเนินงานที่มีระดับผลการดําเนินงานที่ยอมรับได้และเป็นที่พึงพอใจ (favourite) และ
ผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจและยังต้องปรับปรุง (Unfavourite) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป 
ให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยผลการดําเนินงานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจและยังต้องปรับปรุง ได้แก่ 

1) หมวดที่ 2 คณะกรรมการ สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ยกเว้น 
ข้อ 2.9 การประชุมคณะกรรมการย่อยและคณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ กทพ. น้ันไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ เน่ืองจากในบางคร้ังยังไม่มีประเด็นสําคัญที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ
เป็นต้น ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite) 

2) หมวดที่ 4 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดําเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง 7 กลุ่มของ กทพ. โดยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ เช่น กทพ. ร่วมกับเทศบาลนนทบุรี
พัฒนาพ้ืนที่โดยการจัดเก็บขยะบริเวณทางลงถนนงามวงศ์วาน และซอยวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ
เทศบาลบางพูนดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณลานกีฬาเทศบาล
ตําบลบางพูน ร่วมกันทําความสะอาดพ้ืนที่ โดยการตัดต้นไม้ เก็บขยะ และทําความสะอาดถนน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามในข้อ 4.11 ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาท ขึ้นไป) ยังเป็นประเด็นที่ยังมี
กรณี ที่ ยั งไม่ สามารถหาข้อ ยุ ติ ได้  และข้อ พิพาท ดังกล่ าวยังอ ยู่ ใน ช้ันอนุญ าโตตุลาการ ทั้ ง น้ี เมื่ อ 
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแล้ว คู่กรณีก็จะดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลขอบังคับตามคําช้ีขาด 
หรือเพิกถอนคําช้ีขาด ดังน้ันข้อมูลคดีในช้ันศาลจึงเสมือนมีจํานวนเพ่ิมขึ้น เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผลการ
ดําเนินงานอยู่ในระดับที่ ต้องปรับปรุง (Unfavourite) อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทกับคู่สัญญาส่วนใหญ่ 
ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ทําให้ผลการดําเนินงานไม่สามารถแสดงประสิทธิผล จึงมีความจําเป็นที่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือหาข้อยุติและลดข้อพิพาทดังกล่าวต่อไป 

3) หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ สามารถดําเนินการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน และการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ผลการดําเนินงาน
บรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ แต่สําหรับในข้อ 8.2 เรื่องของการรายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2561 และ 
ข้อ 8.3 เรื่องการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. น้ัน 
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite) เน่ืองจากยังมีรายงาน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ กทพ. ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยมีการสอบสวนวินัยต่อเน่ืองมาจนถึง
ปีงบประมาณ 2561 และผลการสอบสวนปรากฏว่าทุจริตจริง และมีการลงโทษทางวินัยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
กทพ. ได้เพ่ิมเติมการส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอเพ่ือเป็นการเน้นยํ้าปลูก และปลุกจิตสํานึกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องของ
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติ 
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ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
จึงได้มีการกําหนดกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2562 
ไว้ 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันและลดการทุจริต 
ในองค์กร 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเร่ืองของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ที่มุ่งเน้น
การป้องกันและลดการทุจริตภายในองค์กรในปีงบประมาณ 2562 กทพ. จะดําเนินกิจกรรมเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย
ดังน้ี 

- การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. พร้อมทั้ง 
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เก่ียวกับเรื่องของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. เช่น การจัด
กิจกรรม EXAT CG Day กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านจรรยาบรรณ : HEARTS กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS 
to HEART และการจัดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่อง จรรยาบรรณของ กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยหัวใจ (HEARTS)” ผ่านระบบ  EXAT Sound ข่าวประชาสัมพันธ์ และ Roll up การจัดให้มีการ 
ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณเพ่ือชิงรางวัลต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการเชิงรุกกับคู่สัญญาให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อมิให้เกิด
ประเด็นข้อพิพาทเพิ่มมากข้ึน  

จากการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทพ. สามารถกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 3) เจ้าหน้าที่ 
กทพ. 4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 5) คู่ค้า 6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ 7) สังคม ซึ่งกลุ่มที่ต้อง
บริหารจัดการคือ กลุ่มคู่ค้า ทั้งน้ี จากการดําเนินงานที่ผ่านมาน้ัน กทพ. มีกรณีพิพาทกับคู่สัญญา ซึ่งคดีอยู่ใน
ช้ันอนุญาโตตุลาการ และในช้ันศาลจึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยการกําหนดตัวช้ีวัด ได้แก่  

1) ร้อยละความสําเรจ็ของการดําเนินการจัดการด้านข้อพิพาทและคดีอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) ร้อยละของจํานวนนิติกรทั้งหมดของกองคดีเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา 

ในหัวข้อที่เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการข้อพิพาทและคดี จํานวน 3 ครั้งต่อคนต่อปี ที่จัดโดย กทพ. 
หรือหน่วยงานภายนอก  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมได้มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแล
โครงการตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 ที่แต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือกํากับดูแลให้ดําเนินงานตามสัญญาร่วมลงทุน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินโครงการ นอกจากน้ียังได้จัดทําคู่มือผู้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเป็นการป้องกัน 
ในเชิงรุกอีกทางหน่ึงด้วย 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามท่ี สคร. ได้มีนโยบายให้ 

กทพ. นําระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาใช้
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยการกํากับดูแลองค์กรของรัฐวิสาหกิจ อยู่ในหมวด 1 การนํา
องค์กร อีกทั้งการดําเนินงานยังต้ังอยู่บนพ้ืนฐานและความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแล 
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของ สคร. อันประกอบด้วยหลักสําคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ โดย กทพ. 
ได้นํามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องและนําสู่แนวทางการปฏิบัติ 8 หมวด ซึ่งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. 
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สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ สคร. กําหนด 

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินงานปีงบประมาณ 2562 ก็จะยังคงมุ่งเน้นในเร่ืองของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 แห่ง ได้ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยสนับสนุนและดําเนินการให้รัฐวิสาหกิจมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจทราบระดับคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจํากัดในการดําเนินงาน อันจะนําไปสู่ 
การแก้ไขและปรับปรุงได้ตรงประเด็นซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานสูงขึ้น อันจะส่งผลโดยรวมไปถึงการยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นด้วย 

ทั้งน้ี ผลการประเมิน ITA ของ กทพ. มีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยผลการประเมิน
ประจําปี พ.ศ. 2561 กทพ. ได้รับคะแนน 92.28 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
ปัจจุบัน สคร. อยู่ระหว่างการแจ้งรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละหัวข้อย่อยให้ กทพ. ทราบเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ กทพ. ให้มีความโปร่งใสมากย่ิงขึ้นต่อไป 

2.4 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2562 (โดยการเวียนเอกสารการประชุม) ได้มีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) และให้
นําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบต่อไป 
 

3. ข้อเสนอ 

เพ่ือทราบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
 

มติที่ประชุม 

 



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย ปปีงบประมาณ 2561

                                        (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
    พฤศจนิกายน 2561

เอกสารแนบ 1
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ทนิศทางองคค์กร

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

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

                          ยตุทธศาสตรค์ของ กทพ  .
 เพพมั่อใหห้การขมบเคลพมั่อนองคย์กรบรรลมตามวพิสมยทมศนย์ททมั่กดาหนด กทพ . จจึงไดห้จมดทดาแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ
2561 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

1



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 คมณภาพชทวพิตและ

ความเปป็นอยมูมุ่ของชมมชนหรพอทห้องถพิมั่น 
                     ทมนงนทน คณะกรรมการ กทพ. ไดห้มอบหมายใหห้คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ทดาหนห้าททมั่กดาหนดนโยบาย กลยมทธย์ เปป้าหมายและแผนการดดาเนพินงาน ดห้าน
การกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ตลอดจนกดากมบดมูแล ตพิดตาม สมุ่งเสรพิมการดดาเนพินงานตามแนวทางการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท

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

เพพมั่อใหห้การดดาเนพินงานของการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทยเกพิดประสพิทธพิภาพและประสพิทธพิผลสมูงสมด โดยสอดคลห้องกมบหลมกการและแนวทางการกดากมบดมูแล
กพิจการททมั่ดทตามททมั่กระทรวงการคลมงกดาหนด กทพ. จจึงไดห้กดาหนดระบบงานททมั่สดาคมญออกเปป็น 2 ระบบงาน และ 7 กระบวนการ ประกอบดห้วย กระบวนการงานหลมก 6 กระบวนการ
และกระบวนการงานสนมบสนมน 1 กระบวนการ โดยมทรายละเอทยดของกระบวนการตมุ่าง ๆ ดมงนทน

1. ระบบงานใหด้บรนิการทางพนิเศษ
1.1 กระบวนการงานวางแผน ประกอบดห้วย 2 งานยมุ่อย ไดห้แกมุ่

• งานศจึกษาความเหมาะสม
• งานออกแบบรายละเอทยด

1.2 กระบวนการงานจกัดกรรมสนิทธนิธิ์ททที่ดนิน
• งานจมดกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน

1.3 กระบวนการงานกห่อสรด้างทางพนิเศษ
• งานกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ

1.4 กระบวนการงานปฏนิบกัตนิการ ประกอบดห้วย 3 งานยมุ่อย ไดห้แกมุ่
◦ งานจมดการจราจร กมูห้ภมยและสพมั่อสาร
◦ งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
◦ งานบดารมงรมกษา

2. ระบบงานบรนิหารจกัดการพซพื้นททที่
2.1 กระบวนการงานจกัดการพซพื้นททที่เพซที่อสาธารณประโยชนค์
2.2 กระบวนการงานจกัดการพซพื้นททที่เพซที่อเพนิที่มรายไดด้
นอกจากนทน ยมงมทกระบวนการงานสนมบสนมน ประกอบดห้วย 12 งานยมุ่อย ไดห้แกมุ่

• งานวางแผนกลยมทธย์ 
• งานพมสดม จมดซพนอ/จห้าง                       
• งานบมญชท การเงพิน งบประมาณ
• งานบรพิหารทรมพยากรบมคคล
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ระบบงานของ กทพ. (ตห่อ)

• งานตรวจสอบ
• งานกฎหมาย
• งานเทคโนโลยทสารสนเทศ (ICT)
• งานสพมั่อสารประชาสมมพมนธย์
• งานการตลาด
• งานวางแผนปฏพิบมตพิการ
• งานวพิจมยพมฒนา
• งานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน

แนวทางการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. แบห่งออกเปป็น 8 หมวด ดกังนทพื้

หมวดททมั่ 1  การดดาเนพินการของภาครมฐในฐานะเจห้าของ
หมวดททมั่ 2  คณะกรรมการ
หมวดททมั่ 3  รายงานทางการเงพิน รายงานทางการบรพิหาร การควบคมมภายในและการตรวจสอบภายใน
หมวดททมั่ 4  บทบาทตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย
หมวดททมั่ 5  การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรมุ่งใส
หมวดททมั่ 6  ความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์
หมวดททมั่ 7  การบรพิหารความเสทมั่ยง
หมวดททมั่ 8  จรรยาบรรณ
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การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 – กกันยายน 2561)
หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

1 การดดาเนพินการของภาครมฐใน
ฐานะเจห้าของ

1.1 ผลการดดาเนพินงานตามแผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี 

1.2 ผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงานของ กทพ.

1.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (Economic Value Management : EVM)

1.4 การพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA 

-  มท ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดด า เ นพิน ง า นต า มแผ น
ปฏพิบมตพิการ
-  มท ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดดาเนพินงานตามบมนทจึก
ขห้อตกลงประเมพินผลการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
- การสรห้างคมุ่า Economic
Profit  (EP)  เ ทท ย บ กม บ
เปป้าหมาย
- ระยะเวลาในการจมดสมุ่ง
ขห้อมมูล OPR SAR และ
OFIs Roadmap ททมั่ผมุ่าน
ความเหร็นชอบจากคณะ
กรรมการ กทพ. เพพมั่อ
ประกอบการประเมพินผล
ในสมุ่วนกระบวนการ/
ระบบ (Process) 

ฝนผ.

ฝนผ.

ฝบท.

ฝบท.

2 คณะกรรมการ 2.1 องคย์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.
2.2 คมณสมบมตพิของคณะกรรมการ กทพ.
2.3 วาระการดดารงตดาแหนมุ่งของคณะกรรมการ กทพ.
2.4 ความเปป็นอพิสระของคณะกรรมการ กทพ.
2.5 อดานาจหนห้าททมั่ของคณะกรรมการ กทพ.
2.6 การประเมพินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
2.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของคณะกรรมการ กทพ.
2.8 การกดาหนดคมุ่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.

สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
2 คณะกรรมการ (ตมุ่อ) 2.9 การประชมมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการยมุ่อยและคณะอนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง

      โดยคณะกรรมการ กทพ. (ความถทมั่และจดานวนกรรมการ/อนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม)
1) คณะกรรมการ กทพ.

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

            6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย
            7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ

8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการ
    ปฏพิบมตพิงานของ ผวก.
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท

            10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ
            11) คณะกรรมการอพิสระ     
            12) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองดห้านการเงพิน และการลงทมนของ กทพ. 
            13) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและพพิจารณาเสนอเรพมั่องตมุ่อคณะกรรมการการทางพพิเศษ
                  แหมุ่งประเทศไทย
            14) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและกดากมบเรมุ่งรมดการเบพิกจมุ่ายงบประมาณประจดาปปีของ กทพ.
            15) คณะอนมกรรมการเรมุ่งรมดและกดากมบดมูแลโครงการทางพพิเศษททมั่จะดดาเนพินการในอนาคต
            16) คณะอนมกรรมการกดากมบการศจึกษาความเหมาะสมเพพมั่อจมดทดาแผนแมมุ่บททางพพิเศษ
            17) คณะอนมกรรมการเทคโนโลยทดพิจพิทมล เพพมั่อการใหห้บรพิการและการบรพิหารจมดการองคย์กร
             18) คณะอนมกรรมการพพิจารณาคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษของทางพพิเศษททมั่ใหห้เอกชนรมุ่วมลงทมน
            19) คณะอนมกรรมการพพิจารณาคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษของทางพพิเศษททมั่การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
                   ดดาเนพินโครงการ
        

-  รห้อ ยละของจด า นวน
กรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมในการ
ประชมมแตมุ่ละครมนง

สผว.

สผว.
สตส.
ฝบท.
กบค.
ฝกม.
ฝกส.
ฝบท.

สผว.
ฝคจ.
สผว.
ฝกง.
สผว.

ฝกง.
ฝนผ./ฝกท.

ฝนผ.
ฝจค./ฝสท.
ฝนผ./ฝกม.
ฝนผ./ฝกม.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
2 คณะกรรมการ (ตมุ่อ)             20) คณะอนมกรรมการเพพมั่อแกห้ไขปปัญหาเรพมั่องเอกสารสพิทธพิธิ์ททมั่ดพินในพพนนททมั่อดาเภอกะทมูห้ททมั่ถมูก

                  เขตทางโครงการทางพพิเศษสายกะทมูห้ - ปป่าตอง จมงหวมดภมูเกร็ต
            21) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ
                  การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (Change Agent)
            22) คณะกรรมการสรรหาผมูห้วมุ่าการการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
            23) การแตมุ่งตมนงคณะกรรมการยมุ่อย/คณะอนมกรรมการฯ เพพิมั่มเตพิม

ฝกส.

ฝนผ.

ฝบท.
ฝกม.

3 รายงานทางการเงพิน รายงาน
ทางการบรพิหาร การควบคมมภายใน
และการตรวจสอบภายใน 

3.1 การรายงานทางการเงพิน

3.2 การจมดทดารายงานประจดาปปี

3.3 การตรวจสอบภายใน

- จมดทดารายงานทางการ
เงพินรายไตรมาสตามททมั่
กระทรวงการคลมงกดาหนด
เพพมั่อสมุ่งกระทรวงการคลมง
ภายในสทมั่สพิบหห้าวมนนมบแตมุ่
วม น สพิน น สม ด ข อ ง แ ตมุ่ ล ะ
ไตรมาส   
-  สามารถจม ดทด า และ
เปปิดเผยรายงานประจดาปปี
ใหห้แลห้ว เสรร็จภายใน 2
เดพอนหลมงจากสดานมกงาน
การตรวจ เงพินแผมุ่นดพิน
(สตง.) รมบรองงบการเงพิน
ของสพินนปปีบมญชทรมฐวพิสาหกพิจ
-  รห้อยละของขห้อเสนอ
แนะททมั่หนมุ่วยรมบตรวจนดา
ไปปฏพิบมตพิไดห้สดาเรร็จ

ฝกง./สตส.

สผว.

สตส.

4 บทบาทตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย 4.1 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ

4.2 การจมดกพิจกรรมสดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ

- ระดมบความพจึงพอใจ
ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
ททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและ
ภาพลมกษณย์ ของ กทพ. 

สผว.

สผว./ฝคจ./ฝจค.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
4 บทบาทตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย 

(ตมุ่อ)
4.3 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากพนมกงาน

4.4 การรมบสมมครและคมดเลพอกพนมกงาน 

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการเวนคพน

4.6  การเปปิดเผยขมุ่าวการประกวดราคา/จมดซพนอจมดจห้าง

4.7  การรห้องเรทยนในเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง

- ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม
ทมกครมนงตามนโยบาย
- ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยว
กมบการกดาหนดคมณสมบมตพิ
ในการรมบสมมครสอบคมด
เลพอกพนมกงานของ กทพ.
โดยระบมเพศและศาสนา
-  ระยะเ วลาพพิ จ ารณา
คดารห้องของผมูห้ถมูกเวนคพนใน
เรพมั่องของทางเขห้า - ออก
ตามสพิทธพิเดพิมใน 2 กรณท
1)  ก ร ณท ร ะ ห วมุ่ า ง ก า ร
กมุ่ อส รห้ า งทางพพิ เศษจะ
พพิ จ ารณาใหห้ แลห้ ว เ สรร็ จ
ภ าย ใน  7  วม นทด า ก า ร
2) กรณทหลมงกมุ่อสรห้างจะ
พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน
19 วมนทดาการ ทมนงนทนระยะ
เวลาจะเรพิมั่มนมบเมพมั่อหนมุ่วย
ง านททมั่ เ กทมั่ ย ว ขห้ อ ง ไ ดห้ สมุ่ ง
เอกสารใหห้  ฝกส . ครบ
ถห้วนแลห้ว
- ใหห้แลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่
กดาหนดการประกาศเผย
แพรมุ่ครบทมกรายการ
- ตอบกลมบขห้อรห้องเรทยน
ภายใน  7 วมน  ทด าการ
นมบถมดจากวมนททมั่ไดห้รมบการ
รห้องเรทยน

ฝบท.

ฝบท.

ฝกส.

ฝบท.

ฝบท.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
4 บทบาทตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย 

(ตมุ่อ)
4.8 การเปปิดเผยผลการดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยนจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.
4.9 การวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

4.10 การรห้องเรทยน/ขห้อพพิพาทกมบผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ กทพ.
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา (กรณททมนทรมพยย์ 100 ลห้านบาทขจึนนไป)

- ภายในไตรมาส
-  ไดห้ผลการวพิ เค ร าะหย์
ภายใน 1 เดพอน หลมงจาก
สพินนปปีงบประมาณ

1. รห้อยละความสดาเรร็จ
ข อ ง ก า ร ดด า เ นพิ น ก า ร
จมดการดห้านขห้อพพิพาทและ
คดทอยมุ่างมทประสพิทธพิภาพ
2. รห้อยละของจดานวน
นพิตพิกรทมนงหมดททมั่เกทมั่ยวขห้อง
กมบการบรพิหารสมญญาเขห้า
รมบการฝฝึ กอบรมหรพอ
สมมมนาในหมวขห้อททมั่เกทมั่ยว
กมบการบรพิหารสมญญา
จด านวนอยมุ่ า งนห้ อย  2
ค รมน ง ตมุ่ อ ค น  ตมุ่ อ ปปี  ททมั่
ดดาเนพินการจมดโดย กทพ.
หรพอหนมุ่วยงานภายนอก
3. รห้อยละของจดานวน
นพิตพิกรทมนงหมดของกอง
คดทเขห้ารมบการฝฝึกอบรม
หรพอสมมมนา ในหมวขห้อททมั่
เกทมั่ยวกมบการดดาเนพินการ
ขห้ อ พพิ พ า ท แ ล ะ ค ดท
จด า น ว น อ ยมุ่ า ง นห้ อ ย
3 ครมนง ตมุ่อคน ตมุ่อปปี ททมั่
ดดาเนพินการจมดโดย กทพ.
หรพอหนมุ่วยงานภายนอก

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.
ฝกม.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
4 บทบาทตมุ่อผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย 

(ตมุ่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ กทพ.

-  จด า น วนครมน ง ททมั่ มท ก า ร
พมฒนาพพนนททมั่ (เปป้าหมาย
จดานวน 4 ครมนง)
- รายงานผลการดดาเนพิน
งานตามแผนปฏพิบมตพิการ
ดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สมงคม ของ กทพ.

สผว./ฝกส.

สผว./ฝกส.

5 การเปปิดเผยสารสนเทศและความ
โปรมุ่งใส 

5.1 การเปปิดเผยขห้อมมูลผมุ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5.2 การประชาสมมพมนธย์

- ระดมบความพจึงพอใจภาพ
รวมในดห้านตมุ่างๆ 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
แลห้วเสรร็จตามแผนปฏพิบมตพิ
การประชาสมมพมนธย์เชพิงรมก
ปปีงบประมาณ 2561

สผว.

สผว.

6 ความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ - จดานวนผมูห้มทความขมดแยห้ง
ทางผลประโยชนย์

สผว.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
7 การบรพิหารความเสทมั่ยง 7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

7.2 การควบคมมภายใน 

- รห้อยละความสดา เรร็จ
ของการจมดการความ
เสทมั่ ยงใหห้อยมูมุ่ ในระดมบททมั่
ยอมรมบไดห้
- สามารถรายงานการ
ประเมพินผลการควบคมม
ภายในตามหลมกเกณฑย์
กระทรวงการคลมงวมุ่าดห้วย
มาตรฐานและหลมกเกณฑย์
ปฏพิบมตพิการควบคมมภายใน
สดาหรมบหนมุ่วยงานของรมฐ
พ .ศ .  2561  ป ร ะ จด า
ปปี งบประมาณ  เสนอ
ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม
ภายใน 90 วมน นมบแตมุ่
วมนสพินนปปีงบประมาณ

กบค.

กบค.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
8 จรรยาบรรณ 8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. 

8.2 รายงานการทมจรพิต ปปีงบประมาณ 2561

8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบขห้อบมงคมบ กทพ. และจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยนของคณะกรรมการตรวจสอบเกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการควบคมมภายใน
      ฝป่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

-  จด า น ว น ส ถ า น ททมั่
ททมั่สามารถจมดกพิจกรรม
เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง
จ ร ร ย าบ ร ร ณ ในก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
ตามสถานททมั่ตมุ่างๆ ของ
กทพ. จดานวน 10 แหมุ่ง
- จดานวนขห้อรห้องเรทยน
จากบมคคลภายนอกดห้าน
ทมจรพิต
1. จดานวนบมคลากรททมั่เขห้า
สมูมุ่กระบวนการสอบสวน
ทางวพินมย
2. จดานวนพนมกงานททมั่ถมูก
ลงโทษทางวพินมย
- การจมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรมอยมุ่างนห้อย
ปปีละ 3 ครมนง
- รห้อยละของเรพมั่องรห้อง
เรทยนททมั่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพพิจารณาตาม
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประจดาปปีงบประมาณ

สผว.

ฝกม.

ฝกม.

สผว./ฝบท.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ 

1.1 ผลการดดาเนพินงานตาม
แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี

1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 (1 ตมลาคม 2559 -
    30 กมนยายน 2560) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
    ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 2/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 12
    ธมนวาคม 2560 เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ตามแผนวพิ สาหกพิ จของ  กทพ . (Change Agent)  ในการประชมมครมน งททมั่
    1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มกราคม 2561 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ใน
    การประชมมครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 กมมภาพมนธย์ 2561 พรห้อมทมนงเสนอ
    สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบแลห้ว 
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่  1
    (1 ตมลาคม - 31 ธมนวาคม 2560) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการ
    ดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่
    5 กมมภาพมนธย์ 2561 เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ตามแผนวพิ สาหกพิ จของ  กทพ . (Change Agent)  ในการประชมมครมน งททมั่
    2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 กมมภาพมนธย์ 2561 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ใน
    การประชมมครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 กมมภาพมนธย์ 2561
3) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่  2
    (1 ตมลาคม 2560 - 31 มทนาคม 2561) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและ
    ตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่
    2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2561 เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแล
    และตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. (Change Agent) 

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

1.1 ผลการดดาเนพินงานตาม
แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
(ตมุ่อ) 

     ในการประชมมครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2561 และเสนอคณะ
    กรรมการ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 กรกฎาคม
    2561 พรห้อมทมนงเสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.)
     เพพมั่อทราบแลห้ว
4) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่  3
    (1 ตมลาคม 2560 - 30 มพิถมนายน 2561) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและ
   ตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ . ในการประชมมครมนงททมั่
    3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 สพิงหาคม 2561 พรห้อมทมนงไดห้นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่
    ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
5) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 (1 ตมลาคม 2560 -
    30 กมนยายน 2561) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงานบมนทจึกขห้อมมูลลงใน
    ระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการการบรพิหาร
    ความเสทมั่ยง และการควบคมมภายใน เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - ฝนผ.

1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

- จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
  ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 ทมกรอบ 2 เดพอน เสนอ ผวก. ทมกรอง
  ผมูห้ วมุ่ าการ ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร ) ผมูห้ ชดานาญการ
  (ดห้านนพิตพิศาสตรย์ )  ผมูห้ชด านาญการ (ดห้านวพิศวกรรมศาสตรย์ )  ทมกฝป่าย /สดานมก
  กองวางแผนปฏพิบมตพิการ กองบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน และกองวพิจมย
  และพมฒนา เพพมั่อทราบ และเผยแพรมุ่ผมุ่านทาง Intranet เอกสารสมุ่วนกลางในระบบ
  งานบรพิหารจมดการเอกสาร โดยรายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลง
  ประเมพินผลการดดาเนพินงานของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดพอน

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

   ไดห้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ ในการประชมมครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อ
   วมนททมั่ 20 มพิถมนายน 2561 และไดห้นดาเสนอกระทรวงคมนาคมสดานมกงานคณะ
   กรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กร
    ภาครมฐ (IRDP) เรทยบรห้อยแลห้ว ทมนงนทน ไดห้จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึก
   ขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงานของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561
    และนดาเสนอ สคร. และ IRDP เรทยบรห้อยแลห้วภายใน 1 เดพอนหลมงสพินนปปีบมญชท ซจึมั่ง
    เปป็นไปตามกรอบระยะเวลาททมั่ สคร. กดาหนด

100 100 - ฝนผ.

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

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
    1.1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิดระบบ EVM เปป็นสมุ่วนหนจึมั่งในการจมดทดาแผนปฏพิบมตพิการ
           และแผนงบประมาณ
          - ดดาเนพินการเชพมั่อมโยงผลงานคมุ่า EP กมบระบบแรงจมูงใจ โดยการนดาคมุ่า EP
            มาเปป็นตมวชทนวมดผลการดดาเนพินงานของผมูห้บรพิหารตมนงแตมุ่ระดมบหมวหนห้าแผนก
             ขจึนนไป ในตมวชทนวมด “การสรห้าง Economic Profit (EP) เปรทยบเททยบกมบคมุ่า
             เปป้าหมาย” ตมุ่อเนพมั่องจากปปีงบประมาณ 2560
         - ดดาเนพินการเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM กมบกระบวนการวางแผน พรห้อมทมนง
           จมดทดารายละเอทยดแผนงาน/โครงการ และตมวชทนวมดเกทมั่ยวกมบคมุ่ากดาไรเชพิง
            เศรษฐศาสตรย์ (EP) เพพมั่อใชห้ประกอบการจมดทดาแผนวพิสาหกพิจปปีงบประมาณ
             2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2562
          - ดดาเนพินการปรมบปรมงคมุ่า EP เปป้าหมาย จากงบการเงพินของ กทพ. ททมั่ผมุ่านการ
           ตรวจสอบและรมบรองจาก สตง. และสอดคลห้องกมบขห้อมมูลในบมนทจึกขห้อ
            ตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงานประจดาปปีบมญชท 2561 และจมดทดาบมนทจึก
            แจห้งฝป่ายนโยบายและแผน เกทมั่ยวกมบคมุ่า EP เปป้าหมายททมั่เปลทมั่ยนแปลง ตาม
            บมนทจึกททมั่ ฝกง/450 ลงวมนททมั่ 10 เมษายน 2561

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

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

       -  ดดา เนพินการบมนทจึกขห้อมมูลรายละ เอทยดตม วชทน วม ดตามแผนปฏพิบมตพิการ
            ปปีงบประมาณ 2562 ภายใตห้แผนวพิสาหกพิจปปีงบประมาณ 2560 - 2564
            ในระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ
            แลห้วเสรร็จเมพมั่อวมนททมั่ 27 กมนยายน 2561
         - ดดาเนพินการทบทวนตมวชทนวมดและคมุ่าเปป้าหมายของตมวชทนวมดใหห้สอดคลห้องกมบแผน
        วพิ ส าหกพิ จ  ปปี ง บป ร ะ ม า ณ  2560 - 2564  แล ะแผ นปฏพิ บม ตพิ ก า ร
           ปปีงบประมาณ 2562 ตามแบบฟอรย์ม ก และ ข ของกพิจกรรมบรพิหารมมูลคมุ่า
           เพพิมั่มเชพิงเศรษฐศาสตรย์ โดยมทตมวชทนวมดคพอ กดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) และ
           กพิจกรรมบรพิหารและอดานวยการ โดยมทตมวชทนวมด คพอ รห้อยละความสดาเรร็จของ
           การดดาเนพินงานตามแผนพมฒนาองคย์กร (OFI Roadmap) แลห้วเสรร็จเมพมั่อวมนททมั่
            28 กมนยายน 2561
 1.2) การรายงานและการประเมพินผล
       - ดดาเนพินการจมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT)
         และงบทมนทรมพยย์ พรห้อมทมนง ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์
        และจมดทดารายงานการวพิเคราะหย์คมุ่า EP ระดมบองคย์กร เปรทยบเททยบกมบ
         ไตรมาสเดทยวกมนของปปีกมุ่อน และคมุ่าเปป้าหมายเปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
           - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - ธมนวาคม
              2560) 
           - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - มทนาคม
              2561) 
           - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - มพิถมนายน
              2561) 

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

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

  หมายเหตม : สพินนสมดปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561)
    อยมูมุ่ระหวมุ่างรองบการเงพินและรายละเอทยดประกอบรายการปรมบปรมงบมญชท
     ปปีงบประมาณ 2561
       -  ดดา เนพินการนดาสมุ่งขห้อมมูลคมุ่ากดาไร เชพิง เศรษฐศาสตรย์  (EP) เขห้าระบบ
            GFMIS (Template : F06_FIN-08_S301_2018_TB1) เปป็นรายไตรมาส 
          - จมดทดาวาระการประชมม เรพมั่อง รายงานความกห้าวหนห้าในการนดาระบบบรพิหาร
           จมดการเพพมั่อสรห้างมมูลคมุ่าเชพิงเศรษฐศาสตรย์มาใชห้ในการบรพิหารจมดการองคย์กร
           กทพ. เขห้าททมั่ประชมมผมูห้บรพิหารระดมบสมูงและคณะกรรมการ กทพ. เปป็นราย
            ไตรมาส โดยคณะกรรมการ กทพ. มทมตพิรมบทราบรายงานดมงกลมุ่าว
2) จมดใหห้มทศมูนยย์และหนมุ่วยงานดมูแลรมบผพิดชอบคมุ่า EP ของ กทพ. ทมนงหมด 
         - ผมูห้รมบผพิดชอบของศมูนยย์ EVM ดดาเนพินการบรพิหารจมดการศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์
            ไดห้แกมุ่ ศมูนยย์ EVM เฉลพิมมหานคร ศมูนยย์ EVM ฉลองรมช ศมูนยย์ EVM บมูรพาวพิถท
          ศมูนยย์ EVM กาญจนาภพิเษก ศมูนยย์ EVM พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทาง และ
            ศมูนยย์สนมบสนมนสมุ่วนกลาง 
        - เขห้ารมุ่วมประชมมกมบศมูนยย์ EVM เฉลพิมมหานคร ศมูนยย์ EVM ฉลองรมช ศมูนยย์
           EVM บมูรพาวพิถท และศมูนยย์ EVM กาญจนาภพิเษก เพพมั่อชทนแจงแนวทางการ
           บรพิหารจมดการเพพมั่อสรห้างมมูลคมุ่าเชพิงเศรษฐศาสตรย์ตามแนวทางททมั่สดานมกงาน
            คณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) กดาหนด
        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์และจมดทดารายงานการ
            วพิเคราะหย์คมุ่า EP ระดมบศมูนยย์ EVM เปป็นรายไตรมาส
3) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

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

        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์และทบทวนปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าระดมบองคย์กร
           และระดมบศมูนยย์ EVM จากผลการดดาเนพินงาน เปป็นรายไตรมาส ซจึมั่งผลการ
          วพิเคราะหย์พบวมุ่าปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าหลมกระดมบองคย์กร (Key Value
           Driver) ไดห้แกมุ่ รายไดห้คมุ่าผมุ่านทาง รายไดห้อพมั่น การบรพิหารจมดการการใชห้ประโยชนย์
         จากทรมพยย์สพิน และการควบคมมตห้นทมนการดดา เนพินงานทมน ง ในสมุ่วน
          ของคมุ่าใชห้จมุ่ายสมุ่วนบมคคลและคมุ่าใชห้จมุ่ายสดานมกงาน ทมนงนทนปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
           มมูลคมุ่าหลมกระดมบศมูนยย์ EVM เปป็นปปัจจมยเดทยวกมบระดมบองคย์กร ยกเวห้นศมูนยย์
           EVM พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทาง ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าหลมก ไดห้แกมุ่ รายไดห้
           จมดหาผลประโยชนย์ และคมุ่าใชห้จมุ่ายในการดดาเนพินงาน ศมูนยย์สนมบสนมนสมุ่วน
           กลาง ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าหลมก ไดห้แกมุ่ รายไดห้อพมั่น และคมุ่าใชห้จมุ่ายในการ
            ดดาเนพินงาน
4) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
        - ดดาเนพินการทบทวนกลยมทธย์ปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของศมูนยย์
         EVM ใหห้มทความเหมาะสมกมบสภาพธมรกพิจของแตมุ่ละศมูนยย์ EVM และ
           สอดคลห้องกมบแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561
        - ดดาเนพินการตพิดตามผลการดดาเนพินงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
          ดดาเนพินงาน ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM จากผลการดดาเนพินงาน
           เปป็นรายไตรมาส
5) ทบทวน ปรมบปรมงระบบ EVM และการประยมกตย์ใชห้ใหห้เหมาะสมอยมุ่างสมมั่ดาเสมอ
        - ดดาเนพินการประยมกตย์ใชห้ระบบงานบรพิหารควบคมมภายใน ระบบงานบมูรณา
          การขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการการบรพิหารความ
           เสทมั่ยงและการควบคมมภายในเขห้ากมบการบรพิหารจมดการตามระบบ EVM

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

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

          โดยรายงานผลการดดาเนพินงานดห้าน EVM ในระบบงานบรพิหารควบคมมภายใน
           ระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการการ
          บรพิหารความเสทมั่ยงและการควบคมมภายใน เปป็นรายไตรมาส 
       - รมุ่วมกมบฝป่ายบรพิหารทมมั่วไป จมดฝฝึกอบรมทบทวนความรมูห้เกทมั่ยวกมบระบบ EVM
          ใหห้แกมุ่ผมูห้บรพิหารและผมูห้รมบผพิดชอบศมูนยย์ EVM เมพมั่อวมนททมั่ 7 มทนาคม 2561
        - ดดาเนพินการทบทวนการปปันสมุ่วนตห้นทมนในแตมุ่ละศมูนยย์ EVM ใหห้มทความเหมาะสม
          และถมูกตห้อง

100 100 - ฝบท.

1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม
แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA 

1) การจมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร
       - ฝป่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
         เกณฑย์คมณภาพ SEPA ไดห้ดดาเนพินการจมดทดาขห้อมมูลประกอบแบบฟอรย์มการ
          วพิเคราะหย์ตมวชทนวมดประสพิทธพิผลเพพมั่อนดาไปใชห้ประกอบการดดาเนพินงาน
       - คณะทดางานหมวด 1-6 ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ตมวชทนวมดและโอกาสในการ
          ปรมบปรมงตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ SEPA ของ กทพ. โดยจมด
          ใหห้มทการฝฝึกอบรมหลมกสมูตร “การวพิเคราะหย์คดาถามเกณฑย์การประเมพินตาม
        ระบบ SEPA และทบทวนรายงานผลการดดา เนพินงานขององคย์กร
         (Organizational Performance Review)” ระหวมุ่างวมนททมั่ 6 – 8 ธมนวาคม
         2560 เพพมั่อนดาผลการวพิเคราะหย์ดมงกลมุ่าวไปพมฒนาปรมบปรมงกระบวนการ
          ทดางานและใชห้เปป็นขห้อมมูลประกอบการจมดทดารายงานผลการดดาเนพินการของ
          องคย์กร (OPR) ของหมวด 1 – 6
        - คณะทดางานหมวด 1-6 ไดห้ดดาเนพินการประเมพินและปรมบปรมงกระบวนการโดย
         นดาขห้อมมูลจากการทบทวนตมวชทนวมดขององคย์กร ขห้อมมูลการตรวจเยทมั่ยมองคย์กร
         (Site Visit) ปปีงบประมาณ 2560 ขห้อมมูลผลการตรวจประเมพินองคย์กรดห้วย
          ตนเองประจดาปปีงบประมาณ 2560 และขห้อมมูลจากรมุ่างรายงานสรมปผลการ

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม
แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA (ตมุ่อ)

         ประเมพินตามระบบ SEPA (Feedback Report) หมวด 1-6 ของ กทพ.
          ประจดาปปี 2560 เปป็นขห้อมมูลประกอบการประเมพินกระบวนการในการฝฝึก
          อบรมหลมกสมูตร “การออกแบบและปรมบปรมงกระบวนการทดางานอยมุ่างเปป็น
            ระบบ” จดานวน 2 ครมนง ดมงนทน ครมนงททมั่ 1 ระหวมุ่างวมนททมั่ 12, 15 - 16 มกราคม
           2561 ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร และ ครมนงททมั่ 2
         ระหวมุ่างวมนททมั่ 12 - 13 และ 19 กมมภาพมนธย์ 2561 ณ หห้องประชมม
            2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร
        - คณะทดางานหมวด 1-6 ไดห้นดาผลการประเมพินและปรมบปรมงกระบวนการไป
         ใชห้เปป็นขห้อมมูลประกอบการจมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร
          (OPR) เพพมั่อใชห้ตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตมวเอง (Self - Assessment) และ
          ไดห้ดดาเนพินการจมดสมุ่งใหห้ ดร.สมทธพิ สพินทอง (วพิทยากรททมั่ปรจึกษา) เพพมั่อพพิจารณา
          ใหห้ความเหร็น ครมนงททมั่ 1 เมพมั่อวมนททมั่ 23 มทนาคม 2561 และเพพมั่อใชห้เปป็นขห้อมมูล
           ประกอบการจมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร (OPR)
2) จมดทดารายงานผลตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง   (Self - Assessment Report :
    SAR)   เพพมั่อระบม   Strength/OFI/Key Change   และคะแนน
        -  ดดาเนพินการประชมมตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง โดยมท ดร .สมทธพิ สพินทอง
          เปป็นททมั่ปรจึกษาในการตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง ระหวมุ่างวมนททมั่ 15 -
          17 พฤษภาคม 2561 เพพมั่อสรมปผลการตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง
           ประจดาปปีงบประมาณ 2561
        - ดดาเนพินการจมดทดารายงานผลการตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง (Self -
       Assessment Report : SAR) ต าม เ ก ณ ฑย์ คม ณ ภ า พ  SEPA  ป ร ะ จด า
          ปปีงบประมาณ 2561 ตามหลมกเกณฑย์และวพิธทการตรวจประเมพินคมณภาพ
           รมฐวพิสาหกพิจ

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)

1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม
แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA 

3) จมดทดาแผนพมฒนาองคย์กร   OFIs Roadmap
      - ดดาเนพินการทบทวนและจมดทดาแผนพมฒนาองคย์กรระยะยาว 3 ปปี ฉบมบททมั่ 2
       ปปีงบประมาณ 2560 – 2562 (OFIs Roadmap) และแผนปฏพิบมตพิการ
        ปปีงบประมาณ 2562 โดยประสานคณะทดางานหมวด 1 – 6 รมุ่วมกมนพพิจารณา
        จมดแขร็ง (Strength) โอกาสในการพมฒนาปรมบปรมง (OFI) เพพมั่อเปป็นขห้อมมูล
         ประกอบการกดาหนดแผนงานและกพิจกรรมใหห้มทความสอดคลห้องและสามารถ
         บรรลมวมตถมประสงคย์และตมวชทนวมดของแผน
4) นดาเสนอขอความเหร็นชอบจากคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตาม
    แนวทางเกณฑย์คมณภาพ   SEPA
      - จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร รายงานผลการตรวจประเมพิน
        องคย์กรดห้วยตนเองตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
        2561 แผนพมฒนาองคย์กรระยะยาวและแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ
        2562 เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
       เกณฑย์คมณภาพ SEPA ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2561
         เสนอททมั่ประชมมผมูห้บรพิหารระดมบสมูง คณะกรรมการ กทพ. พรห้อมทมนงเสนอสดานมกงาน
          คณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) ตามลดาดมบเรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - ฝบท.

2. คณะกรรมการ
2.1 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 ผมูห้แทนสดานมกงานคณะกรรมการ
พมฒนาการเศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ และ

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ)

กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิอทกไมมุ่เกพิน 4 คน เปป็นกรรมการ ผมูห้วมุ่าการ เปป็นกรรมการและ
เลขานมการ ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ททมั่ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม
2560 - กมนยายน 2561) ประกอบดห้วย
     1) นายสมรงคย์ บมูลกมล                   ประธานกรรมการ กทพ.    
                                                (ไดห้รมบแตมุ่งตมนงเมพมั่อวมนททมั่ 10 กรกฎาคม 2561)
     2) นายลวรณ แสงสนพิท               กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง  
                                             (ครบวาระฯ พห้นจาก ตดาแหนมุ่ง เมพมั่อวมนททมั่ 12
                                                     กมนยายน 2561)
          นายวโรทมย โกศลพพิศพิษฐย์กมล       กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
                                                (ไดห้รมบแตมุ่งตมนงเมพมั่อวมนททมั่ 13 กมนยายน 2561)
     3) นายชมูศมกดพิธิ์ เกวท                      กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม 
                                                (เกษทยณอายมราชการ เมพมั่อวมนททมั่ 28 กมนยายน
                                                 2561) 
     4) นายประยงคย์ ตมนงเจรพิญ             กรรมการผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ 
     5) นายมนตรท บมญพาณพิชยย์            กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานคณะกรรมการ
                                                 พมฒนาการเศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ
                                                (เกษทยณอายมราชการ เมพมั่อวมนททมั่ 28 กมนยายน
                                                 2561) 
     6) พล.ต.ต. สมรเชษฐย์ หมกพาล         กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ
     7) พล.อ.อ. ยมทธนา สมกมมลจมนทรย์      กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     8) นายเจษฎา พรหมจาต             กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     9) นายปกรณย์ อาภาพมนธมย์              กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     10) นางพงษย์สวาท กายอรมณสมทธพิธิ์   กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ) 

     11) นายสมทธพิศมกดพิธิ์ วรรธนวพินพิจ      กรรมการและเลขานมการ (รองผมูห้วมุ่าการฝป่าย
                                             กฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน รมกษาการใน
                                                 ตดาแหนมุ่ง ผมูห้วมุ่าการ กทพ.)
หมายเหตม
     1) พลเอก วพิวรรธนย์ สมชาตพิ ประธานกรรมการ กทพ. ลาออกจากตดาแหนมุ่ง
          เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2561
     2) นายสมทธพิศมกดพิธิ์ วรรธนวพินพิจ กรรมการและเลขานมการ (รองผมูห้วมุ่าการฝป่าย
          กฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน) พห้นจากตดาแหนมุ่ง รมกษาการในตดาแหนมุ่งผมูห้วมุ่าการ
          กทพ. เมพมั่อวมนททมั่ 26 กมนยายน 2561
     3) นายสมชาตพิ ชลศมกดพิธิ์พพิพมฒนย์ ผมูห้วมุ่าการ กทพ. ไดห้รมบการแตมุ่งตมนง เมพมั่อวมนททมั่
          27 กมนยายน 2561

100 100 - สผว.

2.2 คมณสมบม ตพิ ข อ งคณะ
ก ร ร ม ก า ร  ก ท พ .

เปป็นไปตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิ เศษแหมุ่ งประเทศไทย 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. ไดห้ลงนามรมบรองคมณสมบมตพิและไมมุ่มท
ลมกษณะตห้องหห้ามของกรรมการแตมุ่ละคนเรทยบรห้อยแลห้ว    

100 100 - สผว.

2.3 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 กดาหนดใหห้
ประธานกรรมการและกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิอยมูมุ่ในตดาแหนมุ่งคราวละ 3 ปปี ซจึมั่ง
คณะกรรมการ กทพ. ชมดปปัจจมบมน ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงตามมตพิคณะรมฐมนตรท เมพมั่อวมนททมั่
18 กรกฎาคม 2560 โดยใหห้มทผลตมนงแตมุ่วมนททมั่ 21 กรกฎาคม 2560 เปป็นตห้นไป

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.3 ว า ร ะ ก า ร ดด า ร ง
ตด า แ ห นมุ่ ง ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ)

ดมงนมนน ประธานกรรมการและกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิชมดปปัจจมบมนจะพห้นจากตดาแหนมุ่ง
ในวมนททมั่ 21 กรกฎาคม 2563 สดาหรมบกรรมการผมูห้แทนหนมุ่วยงานจะอยมูมุ่ใน วาระจนกวมุ่า
หนมุ่วยงานจะแจห้งเปลทมั่ยนแปลงกรรมการหรพอกรรมการผมูห้นมนนเกษทยณอายมราชการ

100 100 - สผว.

2.4 ความเปป็นอพิ สระของ
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ. ชมดปปัจจมบมนในไตรมาสททมั่ 4 มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจาก
ภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ.
จดานวน 4 คน คพอ พล.อ.อ. ยมทธนา สมกมมลจมนทรย์ นายเจษฎา พรหมจาต นายปกรณย์
อาภาพมนธมย์ และนางพงษย์สวาท กายอรมณสมทธพิธิ์  ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะ
กรรมการอพิสระรมบรองความเปป็นอพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว

100 100 - สผว.

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

เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย พ.ศ.
2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบดมูแล
ททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

100 100 - สผว.

2.6 การประเมพินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ.

กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ. ประเมพินตนเอง 6 เดพอน/ครมนง โดยใชห้แบบการประเมพิน
ตนเอง 3 แบบ ไดห้แกมุ่ แบบประเมพินรายบมคคล แบบประเมพินไขวห้ และแบบประเมพิน
รายคณะ ซจึมั่งขณะนทนไดห้ดดาเนพินการประเมพินตนเองปปีงบประมาณ 2561 (ตมนงแตมุ่วมนททมั่
1 เมษายน 2561 - 30 กมนยายน 2561) เรทยบรห้อยแลห้ว และจะมทการประเมพิน
ตนเองในรอบตมุ่อไป ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2561 - 31 มทนาคม 2562

100 100 - สผว.

2.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

1) ประสานงานผมุ่านเลขานมการของคณะกรรมการ กทพ. เบพนองตห้นในการแจห้งนมดหมาย
    เชพิญเขห้ารมุ่วมประชมม/รมุ่วมงาน/กพิจกรรม ของ กทพ. แลห้วจจึงมทหนมงสพอเรทยนเชพิญอยมุ่าง
    เปป็นทางการอทกครมนงหนจึมั่ง
2) แจห้งกดาหนดการประชมมลมุ่วงหนห้าผมุ่านทางระบบ e-mail 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ .
(ตมุ่อ)

3) จมดสมุ่งระเบทยบวาระและเอกสารการประชมมใหห้คณะกรรมการ กทพ. พพิจารณา
    ลมุ่วงหนห้ากมุ่อนวมนประชมม 7 วมน 
4) จมดสมุ่งมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องหรพออาจมทผลกระทบตมุ่อการดดาเนพินงานของ
    กทพ. หรพอคณะกรรมการ กทพ. ประจดาทมกสมปดาหย์ใหห้คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ
5) จมดสมุ่งคมูมุ่มพอคณะกรรมการ กทพ . ขห้อมมูลการดดาเนพินโครงการของ กทพ .
    แผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ รวมทมนงขห้อบมงคมบและระเบทยบวพิธทปฏพิบมตพิงานของ
    กทพ. ใหห้คณะกรรมการ กทพ. ททมั่ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงใหมมุ่ 
6) แจห้งขห้อมมูลการจมดกพิจกรรม/เรพมั่องอพมั่นๆ ททมั่สดาคมญในวาระเรพมั่องททมั่ประธานแจห้งใหห้
    ททมั่ประชมมทราบในการประชมมคณะกรรมการ กทพ.
7) จมดสมุ่งขมุ่าวหนมงสพอพพิมพย์ททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบ กทพ. ใหห้คณะกรรมการ กทพ. ทราบ
    ทางระบบ e-mail
8) จมดทดา Line กลมมุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงของ กทพ. เพพมั่อ
    เปป็นชมุ่องทางในการรมบ - สมุ่งขมุ่าวสาร สมมั่งการ ตพิดตามผลการดดาเนพินงานและชทนแจง
    ขห้อมมูลไดห้ทมนทท

100 100 - สผว.

2.8 การกดาหนดคมุ่าตอบแทน
ของคณะกร รมกา ร
กทพ. 

คมุ่ าตอบแทนททมั่ คณะกรรมการ  กทพ .  ไดห้ รม บมท  3 สมุ่ วน  ซจึมั่ง เปป็นไปตามมตพิ
คณะรมฐมนตรท เมพมั่อวมนททมั่ 2 กรกฎาคม 2556 ดมงนทน
   1) เบทนยประชมมโดยกรรมการไดห้รมบคมุ่าเบทนยประชมมคนละ 10,000 บาท ประธาน
       กรรมการไดห้รมบสมูงกวมุ่ากรรมการรห้อยละ 25   
   2) คมุ่าตอบแทนรายเดพอนโดยกรรมการไดห้รมบคนละ 10,000 บาท ประธาน
        กรรมการไดห้รมบเปป็น 2 เทมุ่าของกรรมการ
   3) โบนมสประจดาปปี
       ทมนงนทน ใหห้กรรมการเปป็นผมูห้รมบผพิดชอบเสทยภาษทเงพินไดห้

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ 

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ.

1) คณะกรรมการ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมทมกเดพอน และในปปีงบประมาณ
    2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 13 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 11 ตมลาคม 2560         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 8 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 13 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 มกราคม 2561         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 มทนาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 25 เมษายน 2561         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤษภาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 มพิถมนายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 กรกฎาคม 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           1.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 สพิงหาคม 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 กมนยายน 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           1.13) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 26 กมนยายน 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
    10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 10 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 2 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 1 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มกราคม 2561          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 1 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 มทนาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2561          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 มพิถมนายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน

100

100

100

100

-

-

สผว.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           2.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 กรกฎาคม 2561          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 สพิงหาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.10) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 กมนยายน 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 10 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 10 ตมลาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน    
           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน    
           3.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 กมมภาพมนธย์ 2561          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มทนาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 เมษายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน    

100

100

100

100

-

-

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           3.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 พฤษภาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มพิถมนายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 กรกฎาคม 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการ
    ประชมมจดานวน 12 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 10 ตมลาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 17 คน
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 8 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 13 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 17 คน
           4.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มกราคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
           4.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
           4.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 15 มทนาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
           4.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 เมษายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน

100

100

100

100

-

-

สตส.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           4.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
           4.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 22 มพิถมนายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
           4.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 23 กรกฎาคม 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน
           4.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 สพิงหาคม 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน
           4.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 กมนยายน 2561
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           5.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           5.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           5.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 25 พฤษภาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           5.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 สพิงหาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 

100

100

100

100

-

-

ฝบท.

กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
    ปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน
    9 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           6.1) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 19 ตมลาคม 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
           6.2) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           6.3) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 1 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
           6.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มกราคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           6.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 13 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           6.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 มทนาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           6.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 24 กรกฎาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           6.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 สพิงหาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           6.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 กมนยายน 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน

100 75 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
   การประชมม 6 ครมน ง /ปปี  และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 -
    กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 13 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 3 ตมลาคม 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤศจพิกายน 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 19 ธมนวาคม 2560
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           7.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มกราคม 2561
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           7.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           7.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 15 กมมภาพมนธย์ 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           7.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 มทนาคม 2561            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            7.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 11 เมษายน 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           7.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 11 พฤษภาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            7.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มพิถมนายน 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน

100 100 - ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

            7.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 11 กรกฎาคม 2561
                      จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
            7.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 สพิงหาคม 2561            
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
            7.13) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 กมนยายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 5 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            8.1) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤศจพิกายน 2560
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
            8.2) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤศจพิกายน 2560
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            8.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 30 มกราคม 2561
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            8.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 พฤษภาคม 2561
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           8.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กรกฎาคม 2561
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน

100

100

100

100

100

100

-

-

-

ฝกส.

ฝบท.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           9.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤศจพิกายน 2560
                   โดยการเวทยนเอกสารการประชมมใหห้คณะอนมกรรมการฯ ทราบ 
           9.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2561            
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           9.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2561            
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน  
           9.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 กมนยายน 2561            
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน  
10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
      การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 -
      กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           10.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 ตมลาคม 2560
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน  
           10.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน  
           10.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤษภาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 17 คน  
           10.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 กมนยายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน  
11) คณะกรรมการอพิสระ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อย 6 เดพอน/ครมนง และ
      ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมม
       จดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           11.1) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 2 พฤศจพิกายน 2560
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน

100

100

100

100

100

100

-

-

-

สผว.

ฝคจ.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           11.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 เมษายน 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
12) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองดห้านการเงพิน และการลงทมนของ กทพ.
     กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2561
      (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไมมุ่มทการประชมม

13) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและพพิจารณาเสนอเรพมั่องตมุ่อคณะกรรมการการทาง
    พพิ เศษแหมุ่งประเทศไทย (ซจึมั่ ง ไมมุ่มทกรรมการ กทพ . เปป็นอนมกรรมการ )
     ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมม
      จดานวน 8 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           13.1) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 6 ตมลาคม 2560
           13.2) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤศจพิกายน 2560
           13.3) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 7 ธมนวาคม 2560
           13.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มกราคม 2561
           13.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 9 กมมภาพมนธย์ 2561
           13.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มทนาคม 2561
           13.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 เมษายน 2561
           13.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 15 พฤษภาคม 2561
14) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและกดากมบเรมุ่งรมดการเบพิกจมุ่ายงบประมาณประจดาปปี
     ของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ 1 ครมนง และ
     ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการ
      ประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน

100

100

-

100

100

-

-

100

-

กทพ. ไมมุ่มทปปัญหาดห้ าน
การเงพินและมทการรายงาน
สถานะการเงพินใหห้คณะ
กรรมการบรพิหารของ
กทพ. ทราบเปป็นประจดา

-

-

สผว.

ฝกง.

สผว.

ฝกง.

36



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการยมุ่อยและ คณะ
อนมกรรมการททมั่แตมุ่งตมนง
โ ด ยคณะกร รมก า ร
กทพ. (ตมุ่อ)

           10.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤศจพิกายน 2560
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน 
           10.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มกราคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           10.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 เมษายน 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           10.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 13 กรกฎาคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
15) คณะอนมกรรมการเรมุ่งรมดและกดากมบดมูแลโครงการทางพพิเศษททมั่จะดดาเนพินการ
     ในอนาคต กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และในปปีงบประมาณ
     2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 7 ครมนง
      โดยมทรายละเอทยดดมงนทน  
           15.1) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 2 ตมลาคม 2560
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           15.2) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤศจพิกายน 2560
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           15.3) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤศจพิกายน 2560
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           15.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 26 มกราคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน    
           15.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กมมภาพมนธย์ 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           15.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มทนาคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน

100

100

100

100

-

-

ฝกง.

ฝกท./ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กร รมก า ร ยมุ่ อ ยแ ละ
คณะอนมกรรมการททมั่
แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

           15.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 1 มพิถมนายน 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
16) คณะอนมกรรมการกดากมบการศจึกษาความเหมาะสมเพพมั่อจมดทดาแผนแมมุ่บททาง
     พพิเศษ กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
      2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมนง
      โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            16.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            16.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 กรกฎาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
17) คณะอนมกรรมการเทคโนโลยทดพิจพิทมล เพพมั่อการใหห้บรพิการและการบรพิหารจมดการ
      องคย์กร กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
      2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 11 ครมนง
      โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            17.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤศจพิกายน 2560
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
            17.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 6 ธมนวาคม 2560
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
            17.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 กมมภาพมนธย์ 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
            17.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 9 มทนาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
            17.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 23 มทนาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

100

100

100

100

100

100

-

-

-

ฝกท./ฝนผ.

ฝนผ.

ฝจค./ฝสท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมก าร ยมุ่ อ ยแ ละ
คณะอนมกรรมการททมั่
แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

            17.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
            17.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤษภาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
            17.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 มพิถมนายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
            17.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 12 กรกฎาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
            17.10) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 15 สพิงหาคม 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
            17.11) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมนยายน 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
18) คณะอนมกรรมการพพิจารณาคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษของทางพพิเศษททมั่ใหห้เอกชนรมุ่วมลงทมน
     กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2561
     (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 5 ครมนง โดยมท
     รายละเอทยดดมงนทน  
            18.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มกราคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
            18.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2561
                      จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
             18.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤษภาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
            18.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 กรกฎาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน

100

100

100

100

-

-

ฝจค./ฝสท.

ฝนผ./ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมก าร ยมุ่ อ ยแ ละ
คณะอนมกรรมการททมั่
แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

            18.5) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 สพิงหาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
19) คณะอนมกรรมการพพิจารณาคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษของทางพพิเศษททมั่การทางพพิเศษแหมุ่ง
     ประเทศไทยดดาเนพินโครงการ กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี
     และในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการ
      ประชมมจดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน  
            19.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 9 มกราคม 2561
                      จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
             19.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กรกฎาคม 2561
                      จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
20) คณะอนมกรรมการเพพมั่อแกห้ไขปปัญหาเรพมั่องเอกสารสพิทธพิธิ์ททมั่ดพินในพพนนททมั่อดาเภอกะทมูห้
    ททมั่ ถมู ก เขตทางโครงการทางพพิ เศษสายกะทมูห้  -  ปป่ าตอง  จม งหวมดภมู เกร็ ต
     ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมม
     จดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                   - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 22 กมมภาพมนธย์ 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
21) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ
     การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (Change Agent) ในปปีงบประมาณ 2561
     (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมท
      รายละเอทยดดมงนทน  
            21.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มกราคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

100

100

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

ฝนผ./ฝกม.

ฝนผ./ฝกม.

ฝกส.

ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
2. คณะกรรมการ (ตห่อ)

2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมก าร ยมุ่ อ ยแ ละ
คณะอนมกรรมการททมั่
แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

            21.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 กมมภาพมนธย์ 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            21.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            21.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 31 สพิงหาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
22) คณะกรรมการสรรหาผมูห้วมุ่าการการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย ในปปีงบประมาณ
      2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) ไดห้มทการประชมมจดานวน 5 ครมนง
      โดยมทรายละเอทยดดมงนทน  
            22.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มทนาคม 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            22.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 23 พฤษภาคม 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            22.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            22.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มพิถมนายน 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            22.5) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 12 กรกฎาคม 2561
                     จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน

-

-

-

-

-

-

ฝนผ.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
3. รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคตุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

3.1 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 และเมพมั่อวมนททมั่ 16 ตมลาคม 2561 ไดห้ดดาเนพินการปปิดงบการเงพิน
    สดาหรมบปปีสพินนสมดวมนททมั่ 30 กมนยายน 2561 แลห้วเสรร็จ และไดห้จมดสมุ่งใหห้ สตง.
    ตรวจสอบและรมบรองตมุ่อไป
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ . สดาหรมบงวด
    ไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่
    12/2560 เมพมั่อวมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2560 
4) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ . สดาหรมบงวด
    ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่
    5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 พฤษภาคม 2561 
5) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ. สดาหรมบงวด
    ไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ
    ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 กรกฎาคม 2561

100 100 - ฝกง./สตส.

3.2 ก า ร จม ด ทด า ร า ย ง า น
ประจดาปปี              

ดดาเนพินการแลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่แกมุ่หนมุ่วยงานทมนงภายในและภายนอก กทพ .
เรทยบรห้อยแลห้ว 

100 100 - สผว.

3.3 การตรวจสอบภายใน - มทขห้อเสนอแนะททมั่ปฏพิบมตพิไดห้สดาเรร็จ จดานวน 65 ขห้อ และอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ
  จดานวน 22 ขห้อ จากจดานวนทมนงสพินน 87 ขห้อ

60 75 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย

4.1 การรมบฟปั งความคพิด
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 2560 - มทนาคม 2561 
                            - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 98.09
                 ครมนงททมั่ 2 ระหวมุ่างเดพอนเมษายน 2561 - กมนยายน 2561
                          - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 97.05
      1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)
            ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสาร
              ของ กทพ. ปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน 
                   ครมนงททมั่ 1 ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2560 - มทนาคม 2561 
                          - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 97.70
                  ครมนงททมั่ 2 ระหวมุ่างเดพอนเมษายน 2561 - กมนยายน 2561 
                          - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 94.24
       1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th) ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของ
              ผมูห้ใชห้บรพิการททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง
                          - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 86.40

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.1 การ รม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด
เ หร็ น เ กทมั่ ย ว กม บ ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
(ตมุ่อ)

2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและ
    ภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
      2.1) ผวก. ไดห้ใหห้ความเหร็นชอบใหห้ดดาเนพินการจห้างสดารวจความพจึงพอใจ
            ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ
              กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 ธมนวาคม 2560 
      2.2) ดดาเนพินการจมดทดารมุ่างขอบเขตงานจห้างสดารวจความพจึงพอใจของ
             ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
              ประจดาปปีงบประมาณ 2561
       2.3) กทพ. ไดห้ดดาเนพินการจมดจห้างมหาวพิทยาลมยสวนดมสพิต (ดดาเนพินการจห้างโดยวพิธท
              เฉพาะเจาะจง) เพพมั่อดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทาง
           พพิ เศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ . ประจดา
              ปปีงบประมาณ 2561
     2.4)  คณะผมูห้ วพิ จม ย ไดห้ดด า เนพินการ เกร็บขห้อมมูลจากกลมมุ่ มตม วอยมุ่ า ง  โดยใชห้
             แบบสอบถามเรทยบรห้อยแลห้วและไดห้จมดสมุ่งผลการสดารวจความพจึงพอใจ
              ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
              ปปีงบประมาณ 2561 เบพนองตห้นใหห้ กทพ. ทราบแลห้ว ทมนงนทน ผลการสดารวจ
             ความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพ
              ลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 โดยรวมคพิดเปป็นรห้อยละ
              94.4 โดยแบมุ่งออกเปป็น 7 ดห้าน
       2.5) ขณะนทนคณะผมูห้วพิจมยอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการจมดทดารมุ่างรายงานผลการสดารวจ
             ความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพ
              ลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2561 โดยมทกดาหนดแลห้วเสรร็จ
              ตามสมญญาภายในวมนททมั่ 29 พฤศจพิกายน 2561

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.1 การรม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด
เ หร็ น เ กทมั่ ย ว กม บ ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
(ตมุ่อ)

3) กทพ. ชทนแจงขห้อเทร็จจรพิงทางหนมงสพอพพิมพย์ททมั่ไดห้ตทพพิมพย์ขห้อรห้องเรทยนจากประชาชน
    จดานวน 4 ขมุ่าว

100 100 - สผว.

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ

1) กทพ. รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจรนดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษไปทมศนศจึกษาและ
    รมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์เพพมั่อสมงคม สรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้าง
    ภาพลมกษณย์ททมั่ดท โดยตามแผนงานดดาเนพินการปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน 
       ครมนงททมั่ 1 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 1” โดย กทพ. รมุ่วมกมบ
                 สถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์ (สวพ. FM 91) นดาผมูห้ใชห้บรพิการทาง
                   พพิเศษรมุ่วมทดากพิจกรรม “ทางดมุ่วนลมดฟป้า...ยพิงลมูกไมห้-สรห้างฝาย ตามรอย
                   แผมุ่นดพินพระราชา ณ โครงการตามรอยพระราชประสงคย์หมบกะพง”
                    เมพมั่อวมนททมั่ 28 - 29 เมษายน 2561 ณ จมงหวมดเพชรบมรท
       ครมนงททมั่ 2 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 2” รมุ่วมกมบสถานทวพิทยม
                ขมุ่าวสารและการจราจร (จส.100) นดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษรมุ่วม
                 กพิจกรรม “เพาะกลห้าหญห้าแฝก แยกปมปุ๋ยมมูลไสห้เดพอน เยพอนแผมุ่นดพิน
                   ราชบมรท” เมพมั่อวมนททมั่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ จมงหวมดราชบมรท
2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส จดานวน 4 งาน
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

       - งาน “มหมศจรรยย์สยามสามยมค” ระหวมุ่างวมนททมั่ 6 - 10 พฤศจพิกายน 2560
           ณ ชมนน 1 อาคารบท ศมูนยย์ราชการเฉลพิมพระเกทยรตพิ 80 พรรษา 5 ธมนวาคม
          2550 เขตหลมกสทมั่ กรมงเทพมหานคร ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมจดานวน 342
         คน และจากการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้
          แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่มทความพจึงพอใจในระดมบ
           มากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.35 คพิดเปป็นรห้อยละ 86.99
        - งาน “มหกรรมยานยนตย์” ครมนงททมั่ 34 ระหวมุ่างวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2560 -
        11 ธมนวาคม 2560 ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค
          เมพองทองธานท ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมจดานวน 2,225 คน และจากการ
           สดารวจความพจึงพอใจของผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้า
         รมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่มทความพจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย
           4.35 คพิดเปป็นรห้อยละ 87.01
        - งาน “ทมุ่องไทย ทมุ่องโลก ครมนงททมั่ 19” ระหวมุ่างวมนททมั่ 15 - 18 มทนาคม 2561
          ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค เมพองทองธานท ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วม
          กพิจกรรมจดานวน 398 คน และจากการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้เขห้ารมุ่วม
         กพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่มทความ
          พจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.37 คพิดเปป็นรห้อยละ 87.36
        - งาน “ไทยเททมั่ยวไทย ครมนงททมั่ 47” ระหวมุ่างวมนททมั่ 28 มพิถมนายน - 1 กรกฎาคม
          2561 ณ ศมูนยย์นพิทรรศการและการประชมมไบเทค บางนา ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วม
          กพิจกรรมจดานวน 527 คน และจากการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้เขห้ารมุ่วม
         กพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่มทความ
          พจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.30 คพิดเปป็นรห้อยละ 87.00

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

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 
      - จมดทดารมุ่มตราสมญลมกษณย์ กทพ. จดานวน 100 คมน และคมูมุ่มพอการใชห้บรพิการทาง
        พพิเศษ จดานวน 200 เลมุ่ม
     - นดาพมดสพมั่อสมญลมกษณย์ (Mascot Character) ของ กทพ. จดานวน 2,300 ชพินน
        ไปมอบใหห้แกมุ่ผมูห้ใชห้บรพิการและประชาชนทมมั่วไป
     - เผยแพรมุ่หมมุ่นสพมั่อสมญลมกษณย์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พทมั่ลมดฟป้าและ
        นห้องพาสมข” อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
      - นดาถมงกระดาษตราสมญลมกษณย์ กทพ. จดานวน 640 ใบ และคมูมุ่มพอการใชห้บรพิการ
        ทางพพิเศษ จดานวน 200 เลมุ่ม ไปมอบใหห้แกมุ่ผมูห้ใชห้บรพิการและประชาชนทมมั่วไป
      - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ บมตร Easy Pass จดานวน 2,000 บาท
        รทบฟรทรมุ่มตราสมญลมกษณย์ กทพ. และเตพิมเงพินสดารองฯ จดานวน 4,000 บาท
        รมบฟรทตระกรห้าอเนกประสงคย์ตราสมญลมกษณย์ กทพ. 
      - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ บมตร Easy Pass จาก 1,000 บาท
         เปป็น 500 บาท ตลอดไปนมบตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 สพิงหาคม 2561 เปป็นตห้นไป

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

5) โครงการอดานวยความสะดวก และความปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของ
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์ 2561
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ รองรมบการ
       เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 27 ธมนวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 จดานวน 6 จมด
      ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางแกห้ว (สมุ่งออก) ดมุ่านฯ บางนา กม.6 (ขาออก) ดมุ่านฯ
       บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) ดมุ่านฯ จตมโชตพิ และ ดมุ่านฯ
       บางแกห้ว 1 (รมบเขห้า) 
      - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ รองรมบการ
        เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 11 เมษายน 2561 - 17 เมษายน 2561 จดานวน 6 จมด
        ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางแกห้ว (สมุ่งออก) ดมุ่านฯ ดาวคะนอง ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก)
        ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) ดมุ่านฯ จตมโชตพิ และดมุ่านฯ บางแกห้ว 1 (รมบเขห้า)
        เพพมั่อรณรงคย์ปป้องกมนการเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ 
      - จมดซมห้มสรงนนดาพระในเทศกาลสงกรานตย์ ระหวมุ่างวมนททมั่ 11 - 17 เมษายน
        2561 ททมั่ดมุ่านฯ ตห้นทาง และดมุ่านฯ ปลายทาง ของแตมุ่ละสายทางจดานวน 15
        ดมุ่าน ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ ดพินแดง ดมุ่านฯ บางนา ดมุ่านฯ ดาวคะนอง ดมุ่านฯ ประชาชพมั่น
        ดมุ่านฯ ศรทนครพินทรย์ ดมุ่านฯ จตมโชตพิ ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) ดมุ่านฯ บางปะอพิน
       (ขาออก) ดมุ่านฯ บางนา กม.6 ดมุ่านฯ ชลบมรท ดมุ่านฯ บางแกห้ว 1 ดมุ่านฯ
        บางขมนเททยน 1 ดมุ่านฯ สมขสวมสดพิธิ์ ดมุ่านฯ ปมูป่เจห้าสมพิงพราย และดมุ่านฯ พระราม 9-2
      - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
      ปลอดภมย  รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่ วง เทศกาล ปปี ใหมมุ่
       2561 ระหวมุ่างวมนททมั่  27 ธมนวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 และ
        สนมบสนมนสพินคห้าและบรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษจดานวน
        19 ราย รวมมมูลคมุ่าทมนงสพินน 1,274,187.- บาท  

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

      - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
       ปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์
        2561 ระหวมุ่างวมนททมั่ 11 - 17 เมษายน 2561 และสนมบสนมน สพินคห้าและ
        บรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษจดานวน 20 ราย รวมมมูลคมุ่า
        ทมนงสพินน 1,628,350.- บาท
6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร)
      - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
         2015
      - รมบการตรวจประเมพินจากผมูห้ตรวจประเมพินภายใน (คณะทดางานตรวจตพิดตาม
        คมณภาพภายใน ISO 9001 : 2015) ระหวมุ่างวมนททมั่ 5 กมมภาพมนธย์ 2561 -
        13 มทนาคม 2561 โดยผลการตรวจตพิดตามไมมุ่พบขห้อบกพรมุ่องททมั่ไมมุ่สอดคลห้อง
        ตามขห้อกดาหนด มทขห้อสมงเกตและขห้อเสนอแนะเพพมั่อการปรมบปรมง 16 ขห้อ
      - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
         2015 และรมบการตรวจประเมพินจากผมูห้ตรวจประเมพินภายนอก เรทยบรห้อยแลห้ว
        เมพมั่อวมนททมั่ 18 มพิถมนายน 2561 ผลการตรวจตพิดตามไมมุ่พบขห้อบกพรมุ่องททมั่ไมมุ่
         สอดคลห้องหลมก ความไมมุ่สอดคลห้องเลร็กนห้อย และขห้อสมงเกต แตมุ่พบโอกาสใน
         การปรมบปรมง จดานวน 2 ขห้อ
7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
      - มทการทบทวน การปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
        ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส 
      - มทการประเมพินผลคมณภาพการใหห้บรพิการของดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ปปีละ
        2 ครมนง ในเดพอนกมมภาพมนธย์ และเดพอนมพิถมนายน ซจึมั่งผลการประเมพินผมุ่านอยมูมุ่ใน
        เกณฑย์ ดท - ดทมาก (คะแนน 3.00 ขจึนนไป)

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.2 ก า ร จม ด กพิ จ ก ร ร ม
สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2561 
       - มทการประชาสมมพมนธย์ภายในองคย์กร และเปปิดตมวโครงการฯ 
      - คมดเลพอกดมุ่านฯ ททมั่สมควรไดห้รมบรางวมล โดยแบมุ่งการดดาเนพินการเปป็น 3 รอบ
         ดดาเนพินการระหวมุ่างไตรมาสททมั่ 3 และไตรมาสททมั่ 4 โดยมทผลการคมดเลพอกดมงนทน
       - ดมุ่านฯ ยอดเยทมั่ยม จดานวน 1 ดมุ่าน ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางนา กม.9-2 
      - ดมุ่านฯ ดทเดมุ่น จดานวน 8 ดมุ่าน ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ ดาวคะนอง ดมุ่านฯ ดพินแดง
         ดมุ่านฯ รามอพินทรา 1 ดมุ่านฯ พระราม 9 ดมุ่านฯ พระรามสาม ดมุ่านฯ อโศก 3
         ดมุ่านฯ บางแกห้ว 2 และดมุ่านฯ บางครม 2
      - ดมุ่านฯ ชมเชย จดานวน 9 ดมุ่าน ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ พระโขนง ดมุ่านฯ บางพมูน (ขาออก)
          ดมุ่านฯ บางเมพอง 4 ดมุ่านฯ สมขมมวพิท 62 ดมุ่านฯ อโศก 4 ดมุ่านฯ สมวรรณภมูมพิ 2
         อาจณรงคย์ 1 ดมุ่านฯ ประชาชพมั่น (ขาออก/1)  และดมุ่านฯ ปมูป่เจห้าสมพิงพราย
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
     - มทการประชาสมมพมนธย์ภายในฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง และดดาเนพินการคมดเลพอก
      พนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ รวม จดานวน 16 คน
       ประกอบดห้วย
             1) กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1 จดานวน 4 คน
             2) กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2 จดานวน 4 คน
             3) กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 จดานวน 5 คน
             4) กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 4 จดานวน 3 คน

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.3 การรม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด
เ หร็ น เ กทมั่ ย ว กม บ ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากพนมกงาน

1) จมดทดา Fan Page/Facebook/แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ กทพ. ดดาเนพินการสมุ่งขห้อมมูล
   ขมุ่าวสาร กพิจกรรม รวมถจึงเปปิดรมบฟปังความคพิดเหร็นและปปัญหาของพนมกงานและ
   ลมูกจห้าง กทพ. และรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อนดาเสนอผมูห้บรพิหารตามสายงาน และ
    ผมูห้บรพิหารระดมบสมูงทราบ โดยในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน
    2561) ไมมุ่มทพนมกงานและลมูกจห้างแจห้งสอบถามและแสดงความคพิดเหร็น
2) ดดาเนพินโครงการ ผวก. พบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ. ครมนงททมั่ 1 (รองผมูห้วมุ่าการฝป่าย
   ปฏพิบมตพิการพบพนมกงานในสายปฏพิบมตพิการ ) เมพมั่อวมนททมั่  25 พฤษภาคม 2561
    ณ ดมุ่านฯ ปมูป่เจห้าสมพิงพราย โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 180 คน
3) ดดาเนพินโครงการ ผวก. พบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ. ครมนงททมั่ 2 (รองผมูห้วมุ่าการ
   ฝป่ายบรพิหารพบพนมกงานในสายงานบรพิหาร ) เมพมั่อวมนททมั่  7 กมนยายน 2561
    ณ กรมวพิทยาศาสตรย์ทหารบก โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 150 คน

100 100 - ฝบท.

4.4 ก า ร รม บ ส มม ค ร แ ล ะ
คมดเลพอกพนมกงาน

ในการรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม
2560 - กมนยายน 2561)  
      - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
        การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนา
        และไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบ
         คมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

100 100 - ฝบท.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2561
(ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) จดานวน 82 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 

100 100 - ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน (ตมุ่อ)

        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 68 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 14 ราย 
          โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7
          วมนทดาการ และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมน
           ทดาการ

100 100 - ฝกส.

4.6 การเปปิดเผยขมุ่าวการ
ประกวดราคา/จมดซพนอ
จมดจห้าง

ดดาเนพินการเปปิดเผยขมุ่าวการประกวดราคา/จมดซพนอจมดจห้าง ดมงนทน
    1) ตพิดประกาศททมั่ตมูห้ปปิดประกาศอาคารสดานมกงานใหญมุ่
    2) ประกาศลงในเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) และ กรมบมญชทกลาง 
        (www.gprocurement.go.th) 
    3) ประกาศในหนมงสพอพพิมพย์และสถานทวพิทยม
โดยดดาเนพินการแลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่กดาหนดการประกาศเผยแพรมุ่ครบทมกรายการ

100 100 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

1) คณะกรรมการพพิจารณาผลการประกวดราคาอพิเลร็กทรอนพิกสย์ /คณะกรรมการ
    จมดจห้างโดยวพิธทคมดเลพอกแจห้งผมูห้รห้องเรทยนโดยตรง
2) กทพ. ดดาเนพินการชทนแจงขห้อรห้องเรทยนผมุ่านทางศมูนยย์บรพิการประชาชน (1111)
    สดานมกงานปลมดสดานมกนายกรมฐมนตรท

100 100 - ฝบท.

4.8 การ เปปิ ด เผยผลการ
ดดา เนพินงานเรพมั่ องรห้อง
เรทยนจมดซพนอจมดจห้างใน
เวร็บไซตย์ กทพ.

- ในปปีงบประมาณ 2561 ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ. 100 100 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิ เคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

- ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง ปปีงบประมาณ 2561
  เรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.10 ก า ร รห้ อ ง เ รท ย น /ขห้ อ
พพิ พ า ท กม บ ผมูห้ ททมั่ ไ ดห้ รม บ
ผลกระทบจากก าร
ดดาเนพินงานของ กทพ.

1) ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข 1543) ไดห้จมด
    ใหห้มทชมุ่องทางการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน ขห้อคพิดเหร็น และขห้อเสนอแนะตมุ่างๆ จากผมูห้ใชห้
    บรพิการทางพพิเศษและประชาชนทมมั่วไปททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ
    กทพ. ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 162 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 151 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 11 เรพมั่อง
2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ไดห้ดดาเนพินการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน/ขห้อเสนอแนะ จาก
    ผมูห้ใชห้บรพิการ ซจึมั่งปรากฏวมุ่าในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน
    2561) ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการใหห้บรพิการของศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.

100 100 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ. กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) มทจดานวน 11 ขห้อพพิพาท โดยเปป็นขห้อ
พพิพาทททมั่อยมูมุ่ในชมนนอนมญาโตตมลาการ จดานวน 8 ขห้อพพิพาท และชมนนศาล จดานวน 3 ขห้อ
พพิพาท (เนพมั่องจากขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมทคดา
วพินพิจฉมยชทนขาดแลห้ว คมูมุ่กรณทฝป่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบตาม
คดาชทนขาดและคมูมุ่กรณทฝป่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการยพมั่น
คดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิกถอนคดาชทนขาด จจึงไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบ
ขห้อเทร็จจรพิง จจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละ
ไตรมาส) นอกจากนมนนยมงมทคดทแพมุ่งอทกจดานวน 1 คดท โดยมทการดดาเนพินกระบวน
พพิจารณา ดมงนทน
   1) วมนททมั่ 10 พฤศจพิกายน 2560 บรพิษมท บพิลฟปิงเกอรย์ (ไทย) คอนสตรมคชมมั่น จดากมด
       ผมูห้คมดคห้าน ไดห้ยพมั่นคดาคมดคห้านคดารห้องขอเพพิกถอนคดาชทนขาดของคณะอนมญาโตตมลาการ
       ขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่ 50/2543 ขห้อพพิพาทหมายเลขแดงททมั่ 34/2560

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

      และคดารห้องโตห้แยห้งเขตอดานาจหนห้าททมั่ระหวมุ่างศาลในคดทหมายเลขดดาททมั่
        3600/2560 
   2) คดทหมายเลขดดาททมั่  พ. 2367/2560 ระหวมุ่าง นายสมพงศย์ อพิมั่มอารมยย์
       ททมั่ 1 กมบพวกรวม 2 คน โจทกย์ กทพ. ททมั่ 1 กมบพวกรวม 4 คน จดาเลย ขห้อหา
       หรพอฐานความผพิดผพิดสมญญาเชมุ่าททมั่ดพิน จดานวนทมนทรมพยย์ 152,500,000 บาท 
       ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างการพพิจารณาของศาลชมนนตห้น
    3) เมพมั่อวมนททมั่ 16 สพิงหาคม 2561 บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
        (มหาชน) ไดห้ยพมั่นคดาเสนอขห้อพพิพาทตมุ่อสถาบมนอนมญาโตตมลาการ กรณทการปรมบ
        อมตราคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษของทางพพิเศษศรทรมช สมุ่วน เอ บท และ ซท ปปี 2556 เปป็น
        ขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่ 55/2561 จดานวนทมนทรมพยย์ 14,662.72 ลห้านบาท
และดดาเนพินการจมดสมุ่งนพิตพิกรททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการบรพิหารสมญญาเพพมั่อเขห้ารมบการฝฝึกอบรม
หรพอสมมมนา จดานวน 4  ครมนง ดมงนทน
       1) หลมกสมูตร “นมกจมดซพนอมพออาชทพ” เมพมั่อวมนททมั่ 20 - 21 ธมนวาคม 2560 เวลา
           08.30 - 16.30 น. ณ หห้องประชมม 1 ชมนน 4 สหกรณย์ออมทรมพยย์กรมปป่าไมห้
          จดากมด ถนนพหลโยธพิน แขวงลาดยาว เขตจตมจมกร กรมงเทพมหานคร โดยมท
           นพิตพิกรจดานวน 2 คน ททมั่เขห้ารมุ่วมดมงนทน
           1) นางขวมญเรพอน เทวรมงษท หมวหนห้าแผนกสมญญา กองนพิตพิการ ฝป่ายกฎหมาย
           2) นายพมทธพิพงศย์ เรพองสกมล นพิตพิกร 6 แผนกสมญญา กองนพิตพิการ ฝป่ายกฎหมาย
      2) การสมมมนารมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบรมุ่างกฎหมายลดาดมบรองและรมุ่าง
           แนวทางปฏพิบมตพิเพพมั่อรองรมบการดดาเนพินการตามรมุ่างพระราชบมญญมตพิสมุ่งเสรพิม
           การรมุ่วมลงทมนระหวมุ่างรมฐและเอกชน พ.ศ. … ณ หห้องโลตมส โซน B ชมนน 2
           ศมูนยย์ประชมมแหมุ่งชาตพิสพิรพิกพิตพิธิ์ กรมงเทพฯ เมพมั่อวมนททมั่ 7 สพิงหาคม 2561 

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

           โดยมทนพิตพิกรจดานวน 1 คน ททมั่เขห้ารมุ่วมดมงนทน
            - นายพงษย์ศมกดพิธิ์ รมกวาทพิน นพิตพิกร 6 แผนกสมญญา กองนพิตพิการ ฝป่ายกฎหมาย
       3) หลมกสมูตรหยมดคอรย์รมปชมน ตห้านทมจรพิต เมพมั่อวมนททมั่ 9 สพิงหาคม 2561 ณ หห้อง
           ประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทนพิตพิกรจดานวน 1 คน
           ททมั่เขห้ารมุ่วมดมงนทน
           - นายนนทวรรษ ศรทชลาลมย นพิตพิกร 6 แผนกสมญญา กองนพิตพิการ ฝป่ายกฎหมาย
       4) หลมกสมูตร “Risk Management : Key Risk Indicator (KRI)” เมพมั่อวมนททมั่ 2
           กมนยายน 2561 ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร
           โดยมทนพิตพิกรจดานวน 1 คนททมั่เขห้ารมุ่วมดมงนทน
           - นายนนทวรรษ ศรทชลาลมย นพิตพิกร 6 แผนกสมญญา กองนพิตพิการ ฝป่ายกฎหมาย

100 100 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ
เขตทางพพิเศษ (ตมุ่อ)

1) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และตมดหญห้าบรพิเวณซอยทพิพยย์ธมญญา ถนนสาธมประดพิษฐย์
2) ดดาเนพินการลบขห้อความเสาตอมมุ่อ บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
3) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่เกร็บขยะบรพิเวณทางลงสาธมประดพิษฐย์
4) ดดาเนพินการเกร็บขยะบรพิเวณรองเมพอง ซอย 2
5) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่โดยการจมดเกร็บเศษขยะ บรพิเวณทางลงถนนพระราม 4
6) ดดาเนพินการทดาความสะอาดเกร็บกองวมสดมและขยะ บรพิเวณซอยวมดตะพาน
7) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่เกร็บขยะบรพิเวณซอยสมาคมตระกมูลโตต๋ว
8) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตราชเทวท ตมดตห้นไมห้และเกร็บขยะ บรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
9) อนมญาตใหห้กรมงเทพมหานคร (สดานมกการระบายนนดา) ใชห้พพนนททมั่กมุ่อสรห้างทมุ่อระบายนนดา
    และบมุ่อสมูบนนดา
10) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษศรทรมชและฝฝึกซห้อม
      การปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยใตห้ทางพพิเศษศรทรมช บรพิเวณลานกทฬาสวนสาธารณะ
      (สวนเงพิน)

100 100 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ
เขตทางพพิเศษ (ตมุ่อ)

11) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตดพินแดง พมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณเลทยบถนนทางลมดซอย
      รมชฏภมณฑย์ - ดพินแดง
12) อนมญาตใหห้เทศบาลนครปากเกรร็ด ใชห้พพนนททมั่เพพมั่อปรมบปรมงภมูมพิทมศนย์ตลอดแนว
      กมุ่อสรห้างทางเดพิน ตพิดตมนงไฟทางสาธารณะ ซมห้มทางเขห้าไฟทางเดพิน พรห้อมปลมูก
      ตห้นไมห้
13) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลปมูป่เจห้าสมพิงพราย เจห้าหนห้าททมั่ตดารวจและทหาร ผลมกดมน
     ผมูห้บมกรมกและรพนอถอนสพิมั่งปลมูกสรห้างออกนอกพพนนททมั่เขตทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก
      (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณซอยวมดบางหญห้าแพรก ซอยวมดบางหมวเสพอ (สมุ่วนตมุ่อ
      ขยาย) เมพมั่อวมนททมั่ 11 และ 15 พฤษภาคม 2561
14) รมุ่วมคมดเลพอกชมมชนตามแนวเขตทางพพิเศษ เพพมั่อเขห้ารมบทมนการศจึกษาในกพิจกรรม
      ทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน ประจดาปปีงบประมาณ 2561
15) รมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลบางพมูน ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตร
      กมบทางพพิเศษอมดรรมถยา บรพิเวณลานกทฬาเทศบาลตดาบลบางพมูน
16) ดดาเนพินการฝฝึกซห้อมการปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยใตห้ทางพพิเศษอมดรรมถยา บรพิเวณ
      ลานกทฬาเทศบาลตดาบลบางพมูน
17) อนมญาตใหห้กรมงเทพมหานคร (สดานมกการระบายนนดา) ใชห้พพนนททมั่เพพมั่อกมุ่อสรห้างทมุ่อ
      ระบายนนดาและบมุ่อสมูบนนดา
18) อนมญาตใหห้สดานมกงานประปา ใชห้พพนนททมั่ขมดตพิดตมนงมาตรวมดนนดาและตมูห้วมดแรงดมนนนดา
      อมตราการไหล RTU และมาตรวมดนนดาแบมุ่งพพนนททมั่ DMA
19) อนมญาตใหห้สถานทตดารวจนครบาลประชาชพมั่นใชห้พพนนททมั่เพพมั่อกมุ่อสรห้างปป้อมยามตดารวจ
      จดานวน 2 ปป้อม และจมดทดาสถานททมั่จอดรถยนตย์สายตรวจ
20) ดดาเนพินการคมดเลพอกชมมชนเพพมั่อจมดกพิจกรรม กทพ. มอบความรมกเนพมั่องในวมนผมูห้สมูง
      อายมแหมุ่งชาตพิ ประจดาปปี 2561 จดานวน 1 ชมมชน

100 100 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบ
ผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ
กทพ. 

การดดาเนพินงานดห้าน CSR ของ กทพ. ไดห้ดดาเนพินการตามแผนแมมุ่บทเชพิงกลยมทธย์ ดห้าน
ความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (Strategic Corporate Social Responsibility Master
Plan) ระยะยาว 5 ปปี (2559 - 2563) แบมุ่งออกเปป็น 3 ยมทธศาสตรย์ ซจึมั่งครอบคลมม
ทมนงดห้านเศรษฐกพิจ สมงคม และสพิมั่งแวดลห้อม ดมงนทน
ยมทธศาสตรย์ททมั่    1 ความรมบผพิดชอบในกระบวนการทางธมรกพิจ  (Sustainable
Business) ประกอบดห้วย 3 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 1.1 การสรห้างสรรคย์คมณภาพชทวพิตบมคลากร เชมุ่น 
                     - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้
                     - โครงการ “ทางพพิเศษ คมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
                     - การปป้องกมนสาเหตมททมั่ทดาใหห้เกพิดเรพมั่องรห้องเรทยน
    กลยมทธย์ 1.2 การปฏพิบมตพิดดาเนพินงานอยมุ่างมทธรรมาภพิบาล เชมุ่น
                     - การจมดการการใชห้พลมงงานไฟฟป้าในศมูนยย์ขห้อมมูลคอมพพิวเตอรย์ (Data
                        Center) อยมุ่างมทประสพิทธพิผล
                - การใหห้บรพิการศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ . (EXAT Public
                         Information Center)
                      - การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์
    กลยมทธย์ 1.3 ความรมบผพิดชอบตมุ่อการใหห้บรพิการทางพพิเศษ เชมุ่น
                  - ดมูแลรมกษาความสะอาดบนทางพพิเศษและควบคมมปรพิมาณฝมป่น
                   ละอองอมนเกพิดจากการจราจรบนทางพพิเศษ รวมทมนงพมฒนา
                       สพิมั่งแวดลห้อมรอบทางพพิเศษ
                     - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
                     - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่
                     - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบ
ผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ
กทพ. (ตมุ่อ)

 ยมทธศาสตรย์ททมั่   2  การสรห้างเสรพิมการยอมรมบจากชมมชนและสมงคมอยมุ่างเปป็นธรรม
(Sustainable Society) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 2.1 การสมุ่งเสรพิมการบรพิหารความสมมพมนธย์ผมูห้ถมูกเวนคพน ไดห้แกมุ่
                   - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call
                       Center) โทรศมพทย์หมายเลข 1543
                    - การสดารวจภาพลมกษณย์ดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของการทาง
                       พพิเศษแหมุ่งประเทศไทย ปปีงบประมาณ 2561
    กลยมทธย์ 2.2 การสรห้างการมทสมุ่วนรมุ่วมพมฒนาดมูแลชมมชนและสมงคมอยมุ่างยมมั่งยพน เชมุ่น
                  - พมฒนาพพนนททมั่เขตทางพพิเศษเพพมั่อสาธารณประโยชนย์ และปป้องกมน
                       การบมกรมกพพนนททมั่ใตห้เขตทางพพิเศษ
                     - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
                     - ตรวจสอบเสทยงอมนเกพิดจากการจราจรบนทางพพิเศษ
 ยมทธศาสตรย์ททมั่   3 การพมฒนาขทดความสามารถตมุ่อการบรรเทาและพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อม
(Sustainable Planet) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 3.1 การสมุ่งเสรพิมความรมบผพิดชอบตมุ่อสพิมั่งแวดลห้อมในการดดาเนพินงาน เชมุ่น 
                   - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 :
                         2015
                      - โครงการตรวจวมดคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมบรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
                       พพิศษ และอาคารสดานมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561
                    - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
    กลยมทธย์ 3.2 การดมูแลประสพิทธพิภาพการใชห้พลมงงาน และผลกระทบจากการ
                     เปลทมั่ยนแปลงสภาพภมูมพิอากาศ เชมุ่น
                     - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
                     - โครงการ “กลมุ่องวพิเศษ ทางพพิเศษรมกษย์โลก” 

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบ
ผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ
กทพ. (ตมุ่อ)

ทมนงนทน ไดห้รายงานผลการดดาเนพินงานตามแผนดมงกลมุ่าว เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแล
กพิจการททมั่ดท และคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส

100 100 - สผว./ฝกส.

5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส 
5.1 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
    มาตรา 9 โดยการคห้นควห้า ปรมบปรมงดมชนท และบมตรรายการ แฟป้มขห้อมมูลขมุ่าวสารใหห้
    เปป็นปปัจจมบมนไวห้ใหห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.
3) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอแกมุ่ประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 9) แหมุ่ง
    พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จดานวน 75 ราย
4) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอเฉพาะราย แกมุ่ประชาชน (มาตรา 11) แหมุ่ง
    พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จดานวน 29 ราย
5) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 388 เรพมั่อง
6) ดดาเนพินการปรมบปรมงขห้อมมูลททมั่เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ . ใหห้เปป็นปปัจจมบมน
    ตลอดเวลา

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส (ตห่อ)

5.1 ก า ร เ ปปิ ด เ ผ ย ขห้ อ มมู ล
ผมุ่านระบบสารสนเทศ/
ตาม  พ .ร .บ .  ขห้อมมูล
ขมุ่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 (ตมุ่อ)

7) มทการพมฒนาเวร็บไซตย์ใหห้ทมนสมมยและทมนเหตมการณย์อยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง รองรมบการใชห้งาน
    ไดห้เพพิมั่มเตพิมหลากหลายรมูปแบบโดยในปปีงบประมาณ 2561 ไดห้ดดาเนพินการจห้าง
    ปรมบปรมงและพมฒนาเวร็บไซตย์ กทพ. ตมุ่อเนพมั่องเปป็นระยะเวลา 3 ปปี (เรพิมั่มสมญญา
    1 ตมลาคม 2559 - 30 กมนยายน 2562) แบมุ่งออกเปป็น 5 งวดงาน ซจึมั่งขณะนทน
    อยมูมุ่ระหวมุ่างคณะกรรมการตรวจการจห้างฯ ตรวจรมบงานตามสมญญาในงวดงานททมั่
    4/5 
8) จมดทดาบมนทจึกถจึงทมกฝป่าย/สดานมก เพพมั่อตรวจสอบขห้อมมูลบนเวร็บไซตย์ของ กทพ. ใน
    สมุ่วนงานททมั่รมบผพิดชอบเปป็นประจดาทมก ๆ 3 เดพอน เพพมั่อใหห้ขห้อมมูลมทความถมูกตห้อง
    และเปป็นปปัจจมบมนมากททมั่สมด โดยในปปีงบประมาณ 2561 ไดห้ดดาเนพินการจมดสมุ่ง
    บมนทจึกไปยมงทมกหนมุ่วยงาน เพพมั่อใหห้ตรวจสอบและปรมบปรมงขห้อมมูลแลห้ว จดานวน
     4 ครมนง 
9) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ประชาสมมพมนธย์เวร็บไซตย์ กทพ. ทางสพมั่อสพิมั่งพพิมพย์ สพมั่อสมงคม
   ออนไลนย์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.) รวมถจึง
    ปป้ายประชาสมมพมนธย์ททมั่อยมูมุ่ในพพนนททมั่ของ กทพ. จดานวน 166 เรพมั่อง

100 100 - สผว.

5.2 การประชาสมมพมนธย์ 1) การประชาสมมพมนธย์ภายใน เพพมั่อใหห้พนมกงานและลมูกจห้างในองคย์กรรมบรมูห้ขมุ่าวสาร
    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ โปสเตอรย์ ปป้ายประชาสมมพมนธย์
    และสพิมั่งพพิมพย์ปปีใหมมุ่ 2561
 2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ หนมงสพอพพิมพย์ วพิทยม โทรทมศนย์
     แผมุ่นปลพิว แผมุ่นพมบ โปสเตอรย์ ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ จมดทดานพิทรรศการ ปป้ายคมทเอห้าทย์
     ปป้ายตพิดตอมมุ่อ จมดทดาสมมดบมนทจึก สมมดโนน๊ต และสพิมั่งพพิมพย์แจกผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส (ตห่อ)

5.2 การประชาสมมพมนธย์
(ตมุ่อ)

นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
      - จมดทดาโครงการของดทชมมชนรอบรมนวการทางพพิเศษ
      - จมดกพิจกรรมมอบทมนการศจึกษาในกพิจกรรมทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน

100 100 - สผว.

6. ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนค์
ก า ร ร า ย ง า น คว าม
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
        หนมุ่วยงาน ของ กทพ.
ตลอดจนตพิดตามความครบถห้วนของการรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ เปป็น
ประจดาทมกปปี ซจึมั่งปรากฏวมุ่า ผมูห้บรพิหาร พนมกงานและลมูกจห้าง ทมกคน ไมมุ่มทความขมดแยห้งทาง
ผลประโยชนย์

100 100 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยง 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง 1) ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

ปปีงบประมาณ 2561 รายเดพอนผมุ่านระบบสารสนเทศงานบรพิหารและจมดการความ
เสทมั่ยง และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
    - นดาผลการประเมพินการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ .
       เสนอ ผวก. เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนกมนยายน 2560 - สพิงหาคม 2561 

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)

7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง
(ตมุ่อ)

    - จมดทดาคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561
       เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา
    - จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ.
       เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง เพพมั่อพพิจารณา และเสนอคณะกรรมการ
       กทพ. เพพมั่อทราบ ดมงนทน
         - ปปีงบประมาณ 2560 ชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน – กมนยายน 2560)
         - ปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่ 1  (ตมลาคม – ธมนวาคม 2560)
         - ปปีงบประมาณ 2561 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2560 – มทนาคม 2561)
          - ปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2561) 
        - การทบทวนประเดร็นความเสทมั่ยงชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน
            2561) ภายใตห้คมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ . ปปีงบประมาณ
           2561
        - ตพิดตามการฝฝึกซห้อมแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจครบถห้วน
           ทมนง 5 สถานการณย์วพิกฤต 12 วพิกฤตการณย์

100 100 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน 1) ดดาเนพินการประสานงานและตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่มทระดมบความรมนแรง
    ลดลงอยมูมุ่ในระดมบนห้อยและปานกลาง แตมุ่ กทพ. ยมงคงตพิดตามอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องภายใตห้
    การควบคมมภายในรายไตรมาส รวมทมนงความเสทมั่ยงททมั่มทระดมบความรมนแรงนห้อยและ
    ปานกลาง แตมุ่เปป็นความเสทมั่ยงททมั่ กทพ. ตห้องเฝป้าระวมงอยมุ่างใกลห้ชพิด เปป็นประจดาทมก
    เดพอนผมุ่านระบบงานบรพิหารควบคมมภายใน 
2) ดดาเนพินการจมดทดารายงานผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ตาม
    ระเบทยบคณะกรรมการตรวจเงพินแผมุ่นดพิน วมุ่าดห้วยการกดาหนดมาตรฐานการควบคมม
    ภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบทยบฯ ขห้อ 6) ประจดาปปีงบประมาณ 2560

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)

7.2 ก า ร ค วบ คม ม ภ า ย ใน
(ตมุ่อ)

    (ตมลาคม 2559 - กมนยายน 2560) เสนอเจห้าหนห้าททมั่ระดมบอาวมโส (รองผมูห้วมุ่าการฝป่าย
    กฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน (รผก.)) และ ผวก. ซจึมั่งไดห้ใหห้ความเหร็นชอบเรพมั่อง
    ดมงกลมุ่าว เมพมั่อวมนททมั่ 16 และ 20 พฤศจพิกายน 2560 ตามลดาดมบ และนดาเสนอทมก
    รองผมูห้วมุ่าการ และผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 20 พฤศจพิกายน 2560
    นอกจากนทน ยมงไดห้นดาเสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง คณะกรรมการ กทพ.
    และคณะกรรมการตรวจสอบ ซจึมั่งไดห้มทมตพิรมบทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤศจพิกายน
    2560 วมนททมั่ 13 ธมนวาคม 2560 และวมนททมั่ 20 ธมนวาคม 2560 ตามลดาดมบ
    หลมงจากนมนนไดห้จมดสมุ่งสดานมกงานการตรวจเงพินแผมุ่นดพิน เมพมั่อวมนททมั่ 26 ธมนวาคม 2560
3) แจห้งขห้อเสนอแนะจากผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2560 (ตมลาคม 2559 - กมนยายน 2560) สมุ่งใหห้ฝป่ายกฎหมายและ
    ฝป่ายกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤศจพิกายน 2560
4) ดดาเนพินการจมดทดารายงานผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ. ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2560) เสนอเจห้าหนห้าททมั่
   ระดมบอาวมโส (รผก.) และ ผวก. เมพมั่อวมนททมั่  12 และ 26 กมมภาพมนธย์ 2561
    ตามลดาดมบ
5) แจห้งขห้อเสนอแนะจากผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
   ปปี งบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม -  ธมนวาคม 2560)  สมุ่ง ใหห้
    ฝป่ายกฎหมาย เมพมั่อวมนททมั่ 5 มทนาคม 2561
6) ดดาเนพินการจมดทดารายงานผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2561 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2560 - มทนาคม 2561) เสนอ
    เจห้าหนห้าททมั่ระดมบอาวมโส (รผก.) และ ผวก. และไดห้รมบความเหร็นชอบแลห้ว เมพมั่อวมนททมั่ 9
    และ 15 พฤษภาคม 2560 ตามลดาดมบ และนดาเสนอใหห้ทมกรองผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)

7.2 ก า ร ค วบ คม ม ภ า ย ใน
(ตมุ่อ)

   เพพมั่ อทราบ เมพมั่ อวมนททมั่  25 พฤษภาคม 2561 นอกจากนทน ยม ง ไดห้นด า เสนอ
    คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ซจึมั่งไดห้มทมตพิรมบทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 25 พฤษภาคม
    2561
7) แจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดาปปีงบประมาณ
    2561 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2560 - มทนาคม 2561) สมุ่งใหห้ ฝป่ายกฎหมาย
    และฝป่ายกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤษภาคม 2561 
8) ดดาเนพินการจมดทดารายงานผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ. ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2561) เสนอเจห้าหนห้าททมั่
    ระดมบอาวมโส (รผก.) และ ผวก. ไดห้รมบความเหร็นชอบแลห้ว เมพมั่อวมนททมั่ 3 และ 14
     สพิงหาคม 2561 ตามลดาดมบ
9) แจห้งขห้อเสนอแนะจากผลการประเมพินการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2561) สมุ่งใหห้ฝป่าย
    กฎหมายและฝป่ายกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน เมพมั่อวมนททมั่ 17 สพิงหาคม 2561

100 100 - กบค.

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2561 ไดห้ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบคมูมุ่มพอจรรยาบรรณใน
การดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 19 ครมนง
2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่และประชาสมมพมนธย์ เรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ.
    คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ (HEARTS)” โดยการนดา Roll up ไปจมดตมนงไวห้ททมั่ศมูนยย์
    ควบคมมทางพพิเศษ และดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตมุ่าง ๆ

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)

8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้
เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

3) ดดาเนพินการทบทวนคมูมุ่มพอการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท และคมูมุ่มพอจรรยาบรรณในการ
   ดดาเนพินงานของ กทพ. เพพมั่อเสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท และ
   คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2561 และวมนททมั่ 25
   เมษายน 2561 ตามลดาดมบ
4) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้
    เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. จดานวน 18 แหมุ่ง คพอ เมพมั่อวมนททมั่
    29 พฤศจพิกายน 2560 โดยเขห้ารมุ่วม OJT ของแผนกจมดเกร็บบางนา กม.6 กองจมด
   เกร็บคมุ่าผมุ่านทาง  3 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง  ณ ศมูนยย์ควบคมมทางพพิ เศษ
   บมูรพาวพิถท (CCB4) โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 35 คน, เมพมั่อวมนททมั่ 2 มทนาคม 2561
   เปป็นวพิทยากรรมุ่วม ในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บประชาอมทพิศ กองจมดเกร็บคมุ่า
    ผมุ่านทาง 1 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษประชาอมทพิศ โดย
   มทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 33 คน, วมนททมั่ 15 และ 22 มทนาคม 2561 จมด
   กพิจกรรม (On the Job Training : OJT) ในรมูปแบบการบรรยายเรพมั่อง“จรรยาบรรณ
   ของ กทพ. คพอ HEARTS” ใหห้แกมุ่เจห้าหนห้าททมั่ กทพ. ตมนงแตมุ่ระดมบ 1-6 จดานวน 2 รมมุ่น
   ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมอบรม
   จดานวน 177 คน, เมพมั่อวมนททมั่ 17 พฤษภาคม 2561 เปป็นวพิทยากรรมุ่วมในการ
   OJT ของแผนกจมดเกร็บดาวคะนอง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
   ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษดาวคะนอง โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 26 คน,
   เมพมั่อวมนททมั่  11 กรกฎาคม 2561 จดานวน 6 ดมุ่านฯ ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ เมพองทอง
   (ขาเขห้า), ดมุ่านฯ เมพองทอง (ขาออก), ดมุ่านฯ ศรทสมาน (ขาเขห้า), ดมุ่านฯ ศรทสมาน
   (ขาออก), ดมุ่านฯ งามวงศย์วาน 1 และดมุ่านฯ งามวงศย์วาน 2, เมพมั่อวมนททมั่  16
   สพิงหาคม 2561 เปป็นวพิทยากรรมุ่วมในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บอาจณรงคย์
   กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)

8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้
เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

   อาจณรงคย์ 2 โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 41 คน, เมพมั่อวมนททมั่ 23 สพิงหาคม
   2561 เปป็นวพิทยากรรมุ่วมในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บสาทร กองจมดเกร็บคมุ่า
   ผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษจมนทนย์ โดยมท
   พนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 21 คน, เมพมั่อวมนททมั่ 25 กมนยายน 2561 จดานวน 5
   ดมุ่านฯ ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ พระราม 3, ดมุ่านฯ สาธมประดพิษฐย์ 1, ดมุ่านฯ สาธมประดพิษฐย์ 2,
   ดมุ่านฯ สาธมประดพิษฐย์ 3 และดมุ่านฯ เลทยบแมมุ่นนดา

100 100 - สผว.

8.2 ร ายง านก ารทม จ รพิ ต
ปปีงบประมาณ 2561

ในปปีงบประมาณ 2561 มทขห้อกลมุ่าวหาการทมจรพิตซจึมั่งเกพิดขจึนนตมนงแตมุ่ปปีงบประมาณ 2560
โดยมทการสอบสวนวพินมยตมุ่อเนพมั่องมาจนถจึงปปี 2561 จดานวน 1 คดาสมมั่ง (ผมูห้ถมูกกลมุ่าวหา
จดานวน 4 ราย) คพอ เรพมั่อง พนมกงานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางทมจรพิตตมุ่อหนห้าททมั่ 1 คดาสมมั่ง จดานวน
4 ราย ผลการสอบสวนดดาเนพินการเสรร็จแลห้ว โดยมทคดาสมมั่งลงโทษเลพิกจห้าง จดานวน 4 ราย

100 100  - ฝกม.

8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝป่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย โดย
ในปปีงบประมาณ 2561 มทการฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบขห้อบมงคมบหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตามประมวล
จรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่ กทพ. จดานวน 1 เรพมั่อง คพอ เรพมั่อง พนมกงานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
ทมจรพิตตมุ่อหนห้าททมั่ 1 คดาสมมั่ง จดานวน 4 ราย ซจึมั่งเกพิดขจึนนตมนงแตมุ่ปปีงบประมาณ 2560

100 100 - ฝกม.

8.4 ก า ร จม ด อ บ ร ม
จ รพิ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คมณธรรม 

ในปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561) จมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม จดานวน 4 โครงการ/หลมกสมูตร ดมงนทน
1) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรม และธรรมาภพิบาล ครมนงททมั่ 1 เมพมั่อวมนททมั่
    18 มกราคม 2561 ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดย
    มทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 243 คน

100 100 - สผว./ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)

8.4 ก า ร จม ด อ บ ร ม
จ รพิ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คมณธรรม (ตมุ่อ)

2) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรม และธรรมาภพิบาล ครมนงททมั่ 2 เมพมั่อวมนททมั่
    3 เมษายน 2561 ณ ธรรมสถานเฉลพิมพระเกทยรตพิรมชกาลททมั่ 9 วมดพระราม 9
    กาญจนาภพิเษก เขตหห้วยขวาง กรมงเทพมหานคร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 79 คน
3) หลมกสมูตรธรรมาภพิบาลขห้าราชการไทยในยมคไทยแลนดย์ 4.0 เมพมั่อวมนททมั่  27
    มพิถมนายน 2561 ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมท
    ผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 186 คน
4) หลมกสมูตรหยมดคอรย์รมปชมน ตห้านทมจรพิต เมพมั่อวมนททมั่ 9 สพิงหาคม 2561 ณ หห้องประชมม
     2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 183 คน

100 100 - สผว./ฝบท.

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้อง
เ รท ย น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการตรวจสอบ
เกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการ
ควบคมมภายใน ฝป่าฝฝืน
มาตรฐานจรพิยธรรม
หรพ อการกระทด า ผพิ ด
ทางการเงพินตมุ่อ กทพ.
อยมุ่างมทนมยสดาคมญ 

ในปปีงบประมาณ 2561 มทการพพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตมุ่อขห้อรห้องเรทยน
ของ กทพ. ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ จดานวน 10 ครมนง ดมงนทน
   1) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       สพิงหาคม 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 10/2560 เมพมั่อ
       วมนททมั่ 10 ตมลาคม 2560
   2) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       กมนยายน 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 11/2560
        เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤศจพิกายน 2560
   3) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       ตมลาคม 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 12/2560 เมพมั่อ
       วมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2560
   4) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       พฤศจพิกายน 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 1/2561
       เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2561

100 100 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4)
ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ

แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)
8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้อง
เ รท ย น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการตรวจสอบ
เกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการ
ควบคมมภายใน ฝป่าฝฝืน
มาตรฐานจรพิยธรรม
หรพ อการกระทด า ผพิ ด
ทางการเงพินตมุ่อ กทพ.
อยมุ่างมทนมยสดาคมญ (ตมุ่อ)

   5) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       ธมนวาคม 2560 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 2/2561
        เมพมั่อวมนททมั่ 6 กมมภาพมนธย์ 2561
   6) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       มกราคม 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อ
       วมนททมั่ 8 มทนาคม 2561
   7) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       กมมภาพมนธย์ 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 4/2561
       เมพมั่อวมนททมั่ 10 เมษายน 2561
   8) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
      มทนาคม 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 5/2561
       เมพมั่อวมนททมั่ 17 พฤษภาคม 2561
   9) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ . เดพอน
       เมษายน 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อ
       วมนททมั่ 8 มพิถมนายน 2561
   10) คณะกรรมการตรวจสอบประชมมเพพมั่อพพิจารณาขห้อรห้องเรทยนของ กทพ. เดพอน
         พฤษภาคม 2561 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 7/2561
          เมพมั่อวมนททมั่ 3 กรกฎาคม 2561

100 100 - สตส.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

1.1 ผลการด าเนินการตาม
นโยบายของ สคร. ใน
การเข้าสู่ระบบประเมิน
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise 
Performance 
Appraisal : SEPA)

ระยะเวลาในการ
จัดส่งข้อมูล OPR 
SAR และ OFIs 
Roadmap ทีผ่่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ. 
เพือ่ประกอบการ
ประเมินผล ในส่วน
กระบวนการ/ระบบ 
(Process)

ตามก าหนด ตามก าหนด ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ขององค์กร รายงานผลการตรวจ
ประเมินองค์กรด้วยตนเองตาม
ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2561 แผนพัฒนา
องค์กรระยะยาว 3 ปี (ฉบับที ่2) 
ปีงบประมาณ 2560 - 2562 
และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2562 ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ. คร้ังที ่
7/2561 เมื่อวันที ่18 กรกฎาคม
 2561 ให้ สคร. ตามหนังสือที ่
กทพ 03/1814 ลงวันที ่26 
กรกฎาคม 2561

5 ฝบท.

1.2 การสร้างมูลค่าเพิม่เชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management : EVM)

 การสร้างค่า 
Economic Profit 
(EP) เทียบกับ
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป็น
ค่าประมาณ
การเบือ้งต้น
ก่อนการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
ของ กทพ. 
ประจ าปีบัญชี
 2561

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ทุก
ไตรมาส

 ทุกไตรมาส  ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(631.75)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(315.87)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
315.87

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
631.75

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ
2561 (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่าง
การสอบทานจาก สตง.)
-ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร 
ระดับ
3 เท่ากับ -5,282.50 ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานจริง
เท่ากับ -4,775.34 ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานดีกว่าค่า
เป้าหมาย
507.16 ล้านบาท 

4.61 ฝบท.

ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

  1. การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 (ตุลาคม 2560 -กันยายน 2561)
เอกสารแนบ 2 
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละคร้ัง

70% อย่างน้อย
ปีละ 12 
คร้ัง

ทุกเดือน 60% 65% 70% 75% 80% ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. จ านวน 13 คร้ัง คือ
 - การประชมุเดอืนตลุาคม 2560
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนพฤศจิกายน 
2560
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนธันวาคม 
2560
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

5 สผว.

 - การประชมุเดอืนมกราคม 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนกุมภาพันธ์ 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนมนีาคม 2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

  2. คณะกรรมการ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 - การประชมุเดอืนเมษายน 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนพฤษภาคม 
2561 
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนมถุินายน 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม

 - การประชมุเดอืนกรกฎาคม 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนสิงหาคม 
2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
 - การประชมุเดอืนกันยายน 
2561
1) 14 กันยายน 2561
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

2) 26 กันยายน 2561 กรรมการ
เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของ
กรรมการทีเ่ข้าร่วมในการประชุม

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

45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ไตรมาสที ่1
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
30 กันยายน 2560 
ปีงบประมาณ 2560 
(ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) 
ผ่านระบบ GFMIS-SOE เมื่อวันที ่
25 ตุลาคม 2560 (25 วัน)
ไตรมาสที ่2
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ
 2561 
(ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) 
ผ่านระบบ GFMIS-SOE เมื่อวันที ่
30 มกราคม 2561 (30 วัน)

5 ฝกง.

ไตรมาสที ่3
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
31 มีนาคม 2561 ปีงบประมาณ
 2561 
(ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) 
ผ่านระบบ GFMIS-SOE เมื่อวันที ่
30 เมษายน 2561 (30 วัน)
ไตรมาสที ่4
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
30 มิถุนายน 2561 
ปีงบประมาณ 2561 
(ยังไม่ผ่านการสอบทานจาก สตง.) 
ผ่านระบบ GFMIS-SOE เมื่อวันที ่
25 กรกฎาคม 2561 (25 วัน)

  3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

3.2 การจัดท ารายงาน
ประจ าปี

สามารถจัดท าและ
เปิดเผยรายงาน
ประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือน 
หลังจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) รับรองงบ
การเงินของส้ินปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ

ภายใน 2 เดือน 
(ตามแนวทาง
การเปิดเผย
ข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจที ่
สคร. ก าหนดให้
รัฐวิสาหกิจถือ
ปฏิบัติ)

ปีละ 1 คร้ัง กรกฎาคม 60 -
 มีนาคม 61

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 

สตง. รับรอง
งบการเงิน
ของส้ินปี

บัญชี
รัฐวิสาหกิจ

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนด
 โดย บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง 
แอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด(มหาชน) 
เป็นผู้รับจ้าง จัดส่งรายงานประจ าปี
 2560 ให้ กทพ. เมื่อวันที ่30 
มกราคม 2561 (ผู้สอบบัญชี
รับรองงบการเงินของส้ินปีบัญชี 
กทพ. เมื่อวันที ่7 ธันวาคม 2560)

5 สผว.

3.3 การตรวจสอบภายใน ร้อยละของ
ข้อเสนอแนะทีห่น่วย
รับตรวจน าไปปฏิบัติ
ได้ส าเร็จ

 - ร้อยละ 60 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ข้อเสนอแนะทีห่น่วยรับตรวจน าไป
ปฏิบัติได้ส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 75 
โดยหน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบัติได้ส าเร็จ จ านวน 65 ข้อ
 จากจ านวนทัง้ส้ิน 87 ข้อ

4.5 สตส.

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ ของ กทพ.

ร้อยละ 92.2 ปีละ 1 คร้ัง ก ุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 61

ร้อยละ 89.4 ร้อยละ 90.8 ร้อยละ 92.2 ร้อยละ 93.6 ร้อยละ 95 คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 2561
 มีผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.4
 โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านสภาพทางกายภาพของ
ทางพิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 
95.1
2. ด้านความคล่องตัวของ
การจราจรบนทางพิเศษ มีความ
พึงพอใจร้อยละ 94.2

5 สผว.
(สถาบัน

การศึกษา)

  4. บทบาทตอ่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

3. ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษด้วยระบบเงินสด มีความพึง
พอใจร้อยละ 94.7
4. ด้านความปลอดภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 94.5
5. ด้านป้ายบอกทิศทางและป้าย
สัญญาณ มีความพึงพอใจร้อยละ 
94.2
6. ด้านการบริการกู้ภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 94.3
7. ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy
 Pass มีความพึงพอใจร้อยละ 94.0

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 วันท า

การ

ภายใน 
10 วันท า

การ

ภายใน 
9 วันท าการ

ภายใน 
8 วันท าการ

ภายใน 
7 วันท าการ

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

19 วันท าการ ภายใน 19 วัน
ท าการหลังจาก
ได้รับเอกสาร
จากหน่วยงาน
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง

23 วันท า
การ

22 วันท า
การ

21 วันท า
การ

20 วันท า
การ

19 วันท า
การ

 -  ทางพิเศษอุดรรัถยา จ านวน 5 
ราย
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ านวน
 5 ราย
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 16 ราย
- ทางพิเศษศรีรัช จ านวน 24 ราย
- ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชด าริ 84 
พรรษา จ านวน 5 ราย
- ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน 17 
ราย
- ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกฯ จ านวน 10 ราย

 โดยใช้เวลาเฉล่ีย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด6



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

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

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

ร้อยละ 70 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รวมทัง้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของการให้บริการผ่านระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ซ่ึงผลการ
ส ารวจความพึงพอใจเป็น ดังนี้
คร้ังที ่1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2560
 - มีนาคม 2561 มีระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 98.09 
คร้ังที ่2 ช่วงเดือนเมษายน - 
กันยายน 2561  มีระดับความพึง
พอใจร้อยละ 97.05

5 สผว.

2. ด้านการให้บริการ Website 
ของ กทพ. 
 2.1 น าข้อมูลข่าวสารทีต่รวจสอบ
แล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
กทพ. (www.exat.co.th) จ านวน
 143 เร่ือง
 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ 3 
เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด โดยใน
ปีงบประมาณนี้ได้ด าเนินการจัดส่ง
บันทึกไปยังทุกหน่วยงานเพือ่ให้
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว
จ านวน 4 คร้ัง

  5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 2.3 ผลการส ารวความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2561 มีระดับ
ความพึงพอใจต่อบริการ 
www.exat.co.th โดยภาพรวม
ร้อยละ 86.40 อยู่ในเกณฑ์พอใจ
อย่างยิ่ง
 3. ด้านการให้บริการทีศู่นย์ข้อมูล
ข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public 
Information Center) ได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสารของ
 กทพ. ปีละ 2 คร้ัง 
ครั้งที ่1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2560 - มีนาคม 2561 ซ่ึงผล
การส ารวจความพึงพอใจเฉล่ียคิด
เป็นร้อยละ 97.70
ครั้งที ่2 ระหว่างเดือนเมษายน - 
กันยายน 2561  ซ่ึงผลการ
ส ารวจความพึงพอใจเฉล่ียคิดเป็น
ร้อยละ 94.24

การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

จ านวนผู้ทีม่ีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มี
ความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

5 สผว.

7.1 การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

วัดโดยการ
เทียบเป้าหมาย
ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ผลการควบคุมและบริหารความ
เส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2561 (ตุลาคม 2560 -กันยายน
 2561) สามารถจัดการความเส่ียง
 เพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 97.37

4.74 กบค.

  6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

  7. การบริหารความเสี่ยง

8



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

7.2 การควบคุมภายใน สามารถรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 
ประจ าปีงบประมาณ 
เสนอกระทรวง
คมนาคมภายใน 90 
วัน นับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ

- ภายใน 90 วัน
นับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ

ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

ช้ากว่า 90 
วัน นับแต่

วันส้ิน
ปีงบประมาณ

ภายใน 90 
วันนับแต่วัน

ส้ิน
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดดังกล่าว เป็นก าหนดการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 
2561) จึงยังไม่ถึงก าหนดเวลา
ด าเนินการ

 - กบค.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

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 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 12 แห่ง ด าเนินการจัดกิจกรรม OJT สัญจร
 : HEARTS to HEART เพือ่
เผยแพร่ความรู้เร่ือง จรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานของ กทพ. ใน
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 18
 แห่ง ดังนี้
- เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2560
 เป็นวิทยากรร่วมในการ OJT ของ
 ฝจค. ให้แก่ พนักงาน ฝจค. 
จ านวน 35 คน ของแผนกจัดเก็บ
บางนา กม.6 กองจัดเก็บค่าผ่าน
ทาง 3 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง (บน.
 กจค.3 ฝจค.) ณ ศูนย์ควบคุมทาง
พิเศษบูรพาวิถี (CCB 4)

5 สผว.

 - เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2561 เป็น
วิทยากรร่วมในการ OJT ของ ฝจค.
 ให้แก่ พนักงาน ฝจค. จ านวน 33
 คน ของแผนกจัดเก็บประชาอุทิศ 
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 ฝ่าย
จัดเก็บค่าผ่านทาง (รช. กจค.1 
ฝจค.) ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษประชาอุทิศ
- เมื่อวันที ่15 และ 22 มีนาคม 
2561 จัดกิจกรรมการอบรม
กิจกรรมการอบรม (On the Job 
Training : OJT) เร่ือง 
“จรรยาบรรณของ กทพ. คือ 
HEARTS”  ณ ห้องประชุม 2301
 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร 
จ านวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 177 คน

  8. จรรยาบรรณ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 - เมื่อวันที ่17 พฤษภาคม 2561
 เป็นวิทยากรร่วมในการ OJT ของ
 ฝจค. ให้แก่ พนักงาน ฝจค. 
จ านวน 26 คน ของแผนกจัดเก็บ
ดาวคะนอง กองจัดเก็บค่าผ่านทาง
 1 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง  (ฉค. 
กจค.1 ฝจค.) ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษดาวคะนอง
- เมื่อวันที ่11 กรกฎาคม 2561 
จ านวน 6 ด่านฯ ได้แก่ ด่านฯ 
เมืองทอง (ขาเข้า) ด่านฯ เมืองทอง 
(ขาออก) ด่านฯ ศรีสมาน (ขาเข้า) 
ด่านฯ ศรีสมาน (ขาออก) ด่านฯ 
งามวงศ์วาน 1 และด่านฯ งามวงศ์
วาน 2
 - เมื่อวันที ่16 สิงหาคม 2561 
เป็นวิทยากรร่วมในการ OJT ของ 
ฝจค. ให้แก่ พนักงาน ฝจค. จ านวน
 41 คน ของแผนกจัดเก็บอาจ
ณรงค์ กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง  (รณ. 
กจค.1 ฝจค.) ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษอาจณรงค์ 2
 - เมื่อวันที ่23 สิงหาคม 2561 
เป็นวิทยากรร่วมในการ OJT ของ 
ฝจค. ให้แก่ พนักงาน ฝจค. จ านวน
 21 คน ของแผนกจัดเก็บสาทร 
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 ฝ่าย
จัดเก็บค่าผ่านทาง  (ศท. กจค.2 
ฝจค.) ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษจันทน์
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ตวัชี้วัดล าดบัที่ หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบคะแนนทีไ่ดร้ับ
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 - เมื่อวันที ่25 กันยายน 2561 
จ านวน 5 ด่านฯ ได้แก่ ด่านฯ 
พระราม 3 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1
 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 2 ด่านฯ 
สาธุประดิษฐ์ 3 และด่านฯ เลียบ
แม่น้ า

8.2 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

 - การจัดอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างน้อยปี
ละ 3 คร้ัง

3 คร้ัง/ปี ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 60 - 
กันยายน 61 
(ปีงบประมาณ 

2561)

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง 1) หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ประจ าปี 2561 คร้ังที ่1 ใน
วันที ่18 มกราคม 2561 เวลา 
13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 
กทพ. จตุจักร จ านวน 243 คน
2) หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ประจ าปี 2561 คร้ังที ่2 ใน
วันที ่3 เมษายน 2561 เวลา 
09.00 - 16.00 น. ณ ธรรม
สถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที ่9 
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
จ านวน 79 คน

4 ฝบท.

3) หลักสูตรธรรมาภิบาล
ข้าราชการไทยในยุคไทยแลนด์ 
4.0 ในวันที ่27 มิถุนายน 2561 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ 
ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร
 2 กทพ. จตุจักร จ านวน 186 คน
4) หลักสูตรหยุดคอร์รัปชัน ต้าน
ทุจริต ในวันที ่9 สิงหาคม 2561 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ 
ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร
 2 กทพ. จตุจักร จ านวน 183 คน
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เรรรื่องททรื่ ... 
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

                ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561)
-------------------------------------------

บทสรรุปสสสำหรรับผผผู้บรริหสำร (Executive Summary) 
                                                                                                                                   

1. สรรุปสสำระสสสำครัญ
กทพ. ขอรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.

ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561) ซซรื่งมทจตุดมตุมุ่งหมายในการดดาเนนินกนิจกรรมทกัทั้งสนิทั้น 8 หมวด
ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องจดานวน 39 กนิจกรรม สรตุปไดด้ดกังนททั้ 

หมวดททรื่ ๑ การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ จดานวน 4 กนิจกรรม
หมวดททที่ ๒ คณะกรรมการ จจานวน 9 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 3 รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคตุมภายในและการตรวจสอบ

   ภายใน จดานวน 3 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 4 บทบาทตมุ่อผดูด้มทสมุ่วนไดด้สมุ่วนเสทย จดานวน 13 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 5 การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรมุ่งใส จดานวน 2 กนิจกรรม                  
หมวดททรื่ 6 ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนน์ จดานวน 1 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 7 การบรนิหารความเสทรื่ยง จดานวน 2 กนิจกรรม
หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ จดานวน 5 กนิจกรรม

 ทกัทั้งนททั้ การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ . สามารถ
บรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงาน จดานวน 38 กนิจกรรม สมุ่วนกนิจกรรมททรื่ไมมุ่บรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงานจดานวน
1 กนิจกรรม ครอ การประชตุมคณะกรรมการยมุ่อยและคณะอนตุกรรมการททรื่แตมุ่งตกัทั้งโดยคณะกรรมการ กทพ .
นอกจากนททั้ยกังไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดซซรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท
ทกัทั้ง 8 หมวดดกังกลมุ่าวขด้างตด้น จดานวน 14 ตกัวชททั้วกัด เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดปปีงบประมาณ 2561
(ตตุลาคม 2560 – กกันยายน 2561) พบวมุ่ามทผลการดดาเนนินงานททรื่ดทกวมุ่าเปป้าหมายทกัทั้งสนิทั้น

 
2. เหตรุผลและควสำมจสสำเปป็น

สดานกักงานคณะกรรมการนโยบายรกัฐวนิสาหกนิจ (สคร.) ไดด้มทนโยบายใหด้ กทพ. นดาระบบการประเมนิน
คตุณภาพรกัฐวนิสาหกนิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาใชด้เพรรื่อประเมนินผลการดดาเนนินงาน
รกัฐวนิสาหกนิจ โดยการกดากกับดดูแลองคน์กรของรกัฐวนิสาหกนิจ อยดูมุ่ในหมวด 1 การนดาองคน์กรซซรื่งกลมุ่าวถซงการนดารกัฐวนิสาหกนิจ
โดยผดูด้นดาระดกับสดูงและการกดากกับดดูแลและรกับผนิดชอบตมุ่อประเทศชาตนิและสกังคม ซซรื่งแตมุ่เดนิม สคร. ไดด้กดาหนดบทบาท
ของคณะกรรมการในการตนิดตามรายงานผลและประเมนินผลสดาเรร็จททรื่เปป็นรดูปธรรม ดกังนกัทั้น เพรรื่อใหด้การดดาเนนินงาน
ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทบรรลตุวกัตถตุประสงคน์ตามเกณฑน์ดกังกลมุ่าว กทพ. จซงไดด้กดาหนดใหด้มทการประเมนินผลการ
ดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในทตุกไตรมาส
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3. ขผู้อกฎหมสำยททที่เกทที่ยวขผู้อง/มตริและควสำมเหห็นของคณะกรรมกสำร/คณะอนรุกรรมกสำรตต่สำง ๆ
คณะอนตุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชตุมครกัทั้งททรื่ 1/2562 เมรรื่อวกันททรื่ 10 มกราคม

2562 (โดยการเวทยนเอกสารการประชตุม) ไดด้มทมตนิรกับทราบผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน
ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561) และ
ใหด้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพรรื่อทราบตมุ่อไป 

4. ประเดห็นททที่เสนอคณะกรรมกสำร กทพ. เพพที่อพริจสำรณสำ (อนรุมรัตริ/ใหผู้ควสำมเหห็นชอบ)/เพพที่อทรสำบ
เพรรื่อทราบผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.

ปปีงบประมาณ 2561 (ตตุลาคม 2560 - กกันยายน 2561) 

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


	วาระที่ - เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖o - กันยายน ๒๕๖๑)
	เอกสานแนบ ๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖o - กันยายน ๒๕๖๑)
	เอกสารแนบ ๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖o - กันยายน ๒๕๖๑)
	สรุปเรื่อง

