
เรรรื่องททรื่ ...   
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

     ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)
-------------------------------------------

๑. เรรรื่องเดนิม
คณะอนถกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ไดด้มทมตนิเหห็นชอบแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ

ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ในการประชถมครกัรั้งททรื่ 3/2561 เมรรื่อวกันททรื่ 3 กกันยายน 2561
และคณะกรรมการ กทพ. ไดด้มทมตนิรกับทราบแผนการดดาเนนินงานฯ ดกังกลล่าว ในการประชถมครกัรั้งททรื่ 10/2561
เมรรื่อวกันททรื่ 26 กกันยายน 2561

๒. ขด้อเทห็จจรนิง
2.1 กทพ. ไดด้ดดาเนนินการตนิดตามและรวบรวมผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน

ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)
เรทยบรด้อยแลด้ว โดยแยกการดดาเนนินงานเปป็น 8 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้อง จดานวน 39 กนิจกรรม
ดกังตล่อไปนทรั้ (เอกสารแนบ 1)

หมวดททท จจจำนวนกกิจกรรม

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ 4 กนิจกรรม
2. คณะกรรมการ 9 กนิจกรรม
3. รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร
    การควบคถมภายในและการตรวจสอบภายใน 3 กนิจกรรม

4. บทบาทตล่อผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทย 13 กนิจกรรม
5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรล่งใส 2 กนิจกรรม
6. ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนน 1 กนิจกรรม
7. การบรนิหารความเสทรื่ยง 2 กนิจกรรม
8. จรรยาบรรณ 5 กนิจกรรม

ทกัรั้งนทรั้ กทพ. สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ
ดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ทกัรั้ง 39 กนิจกรรมดกังกลล่าวไดด้ดกังนทรั้ 
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1) กนิจกรรมททรื่สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงานไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน
28 กนิจกรรม โดยเปป็นไปตามเปป้าหมาย 27 กนิจกรรม และไมล่เปป็นไปตามเปป้าหมาย 1 กนิจกรรม ดกังนทรั้

- กนิจกรรมททรื่ 2.9 การประชถมคณะกรรมการและคณะอนถกรรมการชถดตล่างๆ
ททรื่แตล่งตกัรั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. โดยคณะอนถกรรมการดด้านกฎหมาย กดาหนดใหด้มทการประชถมเดรอนละ 1 ครกัรั้ง
ผลการดดาเนนินงาน ครอ ไมล่มทการประชถม เนรรื่องจากยกังไมล่มทประเดห็นททรื่จะนดาเสนอคณะอนถกรรมการดด้านกฎหมาย
อยล่างไรกห็ตาม แมด้จะไมล่สามารถดดาเนนินงานไดด้ตามเปป้าหมาย แตล่ไมล่สล่งผลกระทบททรื่มทนกัยสดาคกัญตล่อการดดาเนนินงาน
ในภาพรวมแตล่อยล่างใด

2) กนิจกรรมททรื่กดาหนดใหด้เปป็นการประเมนินรายปปี จดานวน 11 กนิจกรรม ไดด้แกล่
- หมวดททรื่ 1 กนิจกรรมททรื่ 1.4 การพกัฒนาองคนกรตามแนวทางเกณฑนคถณภาพ SEPA 
- หมวดททรื่ 3 กนิจกรรมททรื่ 3.3 การตรวจสอบภายใน
- หมวดททรื่ 4 กนิจกรรมททรื่ 4.1 การรกับฟฟังความคนิดเหห็นเกทรื่ยวกกับการดดาเนนินงานของ

                   กทพ. จากผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ
  4.2 การจกัดกนิจกรรมสดาหรกับผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ

4.10 การรด้องเรทยน/ขด้อพนิพาทกกับผดูด้ททรื่ไดด้รกับผลกระทบ
จากการดดาเนนินงานของ กทพ.

  4.11 ขด้อพนิพาทกกับคดูล่สกัญญา (กรณททถนทรกัพยน 100 ลด้านบาทขขรั้นไป)
  4.12 การปฏนิบกัตนิตล่อชถมชนรอบเขตทางพนิเศษ

    - หมวดททรื่ 5 กนิจกรรมททรื่ 5.1 การเปปิดเผยขด้อมดูลผล่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ.
          ขด้อมดูลขล่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

    - หมวดททรื่ 6 การรายงานความขกัดแยด้งทางผลประโยชนน
    - หมวดททรื่ 8 กนิจกรรมททรื่ 8.1 การเผยแพรล่ความรดูด้เรรรื่องจรรยาบรรณในการดดาเนนินงาน

        ของ กทพ. 
8.4 การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคถณธรรม

2.2 กทพ. ไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัด จดานวน 14 ตกัวชทรั้วกัด ซขรื่งสะทด้อนผลการ
ดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)
โดยมทรายละเอทยดตามเอกสารแนบ 2 ซขรื่งสามารถสรถปเปป็นประเดห็นไดด้ดกังนทรั้
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1) ตตัวชทชี้วตัดทททสจำมจำรถรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนตจำมตตัวชทชี้วตัดไดด้ในปปีงบประมจำณ 2562
ไตรมจำสททท 3 (เมษจำยน - มกิถถุนจำยน 2562) จดานวน 6 ตกัวชทรั้วกัด โดยเปป็นไปตามเปป้าหมาย 5 ตกัวชทรั้วกัด และไมล่เปป็นไปตาม
เปป้าหมาย 1 ตกัวชทรั้วกัด ดกังนทรั้

ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 1)
1.2 การสรด้างมดูลคล่าเพนิรื่ม

เชนิงเศรษฐศาสตรน 
(Economic Value 
Management : 
EVM)

การสรด้างคล่า
Economic Profit

(EP) เททยบกกับ
เปป้าหมาย

ระดกับ 3
เปป็นไปตามเปป้าหมาย

 ผลการดดาเนนินงานดทกวล่า
คล่าเปป้าหมาย 402.30

ลด้านบาท

5 

(หมวดททท 2)
2. คณะกรรมการ รด้อยละของจด านวน

กรรมการททรื่เขด้ารล่วม
ในการประชถมแตล่ละครกัรั้ง

ระดกับ 3 
70%

80.31% 5

(หมวดททท 3)
3.1 การรายงาน

ทางการเงนิน
จกัดทดารายงานทางการเงนิน
ร า ย ไ ต รม าส ต า ม ททรื่
ก ร ะทร ว งก า รค ลกั ง
กดาหนดเพรรื่อสล่งกระทรวง
การคลกังภายในสทรื่สนิบหด้าวกัน
นกับแตล่วกันสนิรั้นสถดของแตล่ละ
ไ ต รมาสผล่ า นร ะ บบ
GFMIS - SOE 

ระดกับ 3 
45 วกัน

ภายใน 45 วกัน 3

3.2 การจกัดทดารายงาน
ประจดาปปี

ส ามารถจกั ดทด า และ
เผยแพรล่รายงานประจดาปปี
ข องปปี ททรื่ ลล่ ว ง ม าแลด้ ว
ภายใน 2 เดรอนหลกัง
จ ากสด า นกั ก ง า น ก า ร
ต ร ว จ เ งนิ น แ ผล่ น ดนิ น
(สตง.) รกับรองงบการเงนิน
ของสนิรั้นปปีบกัญชทรกัฐวนิสาหกนิจ

ระดกับ 5
ภ า ย ใ น  2  เ ดร อ น
หลกั งจากสด านกัก งาน
การตรวจเงนินแผล่นดนิน
(สตง.) รกับรองงบการเงนิน
ของสนิรั้นปปีบกัญชทรกัฐวนิสาหกนิจ

ดดาเนนินการแลด้วเสรห็จ
ภายในกดาหนด

5
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ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 4)
4.2 การปฏนิบกัตนิตล่อผดูด้ททรื่ไดด้

รกับผลกระทบจาก
การเวนครน

ระยะเวลาพนิจารณา
คดารด้องของผดูด้ถดูกเวนครน
ในเรรรื่องของ ทางเขด้า -
ออกตามสนิทธนิเดนิมใน 2
กรณท
-  กรณท ระหวล่ า งการ
กล่อสรด้างทางพนิเศษจะ
พนิจารณาใหด้แลด้วเสรห็จ
ภายใน 7 วกันทดาการ
- กรณทหลกังกล่อสรด้างจะ
พนิ จ า รณาแลด้ ว เส รห็ จ
ภายใน 19 วกันทดาการ
ทกัรั้งนทรั้ระยะเวลาจะเรนิรื่ม
นกับ เมรรื่ อหนล่วยงานททรื่
เกทรื่ยวขด้องไดด้สล่งเอกสาร
ใหด้ กจก. ครบถด้วนแลด้ว

ระดกับ 5

7 วกันทดาการ

19 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 7 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 19 วกันทดาการ

5

(หมวดททท 7)
7.1 การบรนิหารความ

เสทรื่ยง
รด้อยละความสดา เรห็จ
ของการจกัดการความ
เสทรื่ยงใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดกับ 5
รด้อยละความสดาเรห็จ

ของการจกัดการความ
เสทรื่ยงใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่

ยอมรกับไดด้รด้อยละ
100

ผ ล ก า ร ค ว บ คถ ม แ ล ะ
บรนิหารความเสทรื่ยงของ
กทพ .  ปปี งบประมาณ
2562  ไ ต ร ม า ส ททรื่  3
(เมษายน -  มนิถถนายน
2561) สามารถบรนิหาร
ความเสทรื่ยง เพรรื่อใหด้ความ
เ สทรื่ ย ง อ ยดูล่ ใ น ร ะ ดกั บ ททรื่
ยอมรกับไดด้ คนิดเปป็นรด้อยละ
98.37
หมาย เหตถ  หลกั ก ก า ร
คด า น ว ณ ค ะ แ น น
ในตดาแหนล่งทศนนิยมดด้วย
วนิ ธท บกัญ ญกั ตนิ ไ ต ร ย า ง คน
จากอกัตรภาคชกัรั้น

4.84
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2) ตตัวชทชี้วตัดทททมทกจำรกจจำหนดกจำรรจำยงจำนผลกจำรดจจำเนกินงจำนเปป็นรจำยปปี (ตถุลจำคม 2561 -
กตันยจำยน 2562) จดานวน 8 ตกัวชทรั้วกัด ครอ

หมวดททรื่ 1 การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 1.1 ระยะเวลาในการจกัดสล่งขด้อมดูล OPR SAR และ OFIs 

Roadmap ททรื่ผล่านความเหห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. 
เพรรื่อประกอบการประเมนินผล ในสล่วนกระบวนการ/ระบบ
(Process)

หมวดททรื่ 3 รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคถมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 3.3 รด้อยละความพขงพอใจของหนล่วยรกับตรวจ

หมวดททรื่ 4 บทบาทตล่อผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทย
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 4.1 ระดกับความพขงพอใจของผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษททรื่มทตล่อการใหด้

บรนิการและภาพลกักษณน ของ กทพ.
หมวดททรื่ 5 การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรล่งใส

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 5   ระดกับความพขงพอใจภาพรวมในดด้านตล่าง ๆ
หมวดททรื่ 6 ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนน

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 6   จดานวนผดูด้ททรื่มทความขกัดแยด้งทางผลประโยชนน
หมวดททรื่ 7 การบรนิหารความเสทรื่ยง

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 7.2  สามารถรายงานการประเมนินผลการควบคถมภายในตาม
หลกักเกณฑนกระทรวงการคลกังฯ

หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ
ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.1 จดานวนสถานททรื่ททรื่สามารถจกัดกนิจกรรมเพรรื่อเผยแพรล่ความรดูด้

 เรรรื่องจรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. ตามสถานททรื่
 ตล่าง ๆ ของ กทพ. จดานวน 10 แหล่ง

ตกัวชทรั้วกัดททรื่ 8.2 การจกัดอบรมจรนิยธรรมและคถณธรรมอยล่างนด้อยปปีละ 3 ครกัรั้ง
เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3

(เมษายน - มนิถถนายน 2562) พบวล่ามทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย ยกเวด้นการบรนิหารความเสทรื่ยง
2.3 คณะอนถกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชถมครกัรั้งททรื่ 4/2562 เมรรื่อวกันททรื่ 26

สนิงหาคม 2562 ไดด้มทมตนิรกับทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท
ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562) และใหด้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
เพรรื่อทราบตล่อไป 

3. ขด้อเสนอ
เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท

ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

มตนิททรื่ประชถม



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย 

 ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
        สนิงหาคม 2562
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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

                          ยถทธศาสตรค์ของ กทพ  .
 เพพมั่อใหห้การขมบเคลพมั่อนองคย์กรบรรลมตามวพิสมยทมศนย์ททมั่กดาหนด กทพ . จจึงไดห้จมดทดาแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ
2562 โดยมทการกดาหนดทพิศทางองคย์กร ประกอบดห้วย วพิสมยทมศนย์ ภารกพิจ เปป้าประสงคย์ และยมทธศาสตรย์การดดาเนพินงาน ของ กทพ. ไวห้อยมุ่างชมดเจน ซจึมั่งสอดคลห้องกมบกรอบยมทธศาสตรย์ชาตพิ 20 ปปี
แผนพมฒนาเศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ฉบมบททมั่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายการบรพิหารราชการแผมุ่นดพินของคณะรมฐมนตรท พลเอก ประยมทธย์ จมนทรย์โอชา (รมุ่าง) ยมทธศาสตรย์การพมฒนา
ระบบคมนาคมขนสมุ่งของไทย ระยะ 20 ปปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนหลมกการพมฒนาระบบขนสมุ่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบมบทบทวน ยมทธศาสตรย์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ 2560 - 2564 และนโยบายผมูห้ถพอหมห้นภาครมฐ (Statement of Direction : SOD) และมทการวมดผลการดดาเนพินงานตามวมตถมประสงคย์เชพิงยมทธศาสตรย์ครอบคลมมตามหลมกการบรพิหารงานของ
Balance Scorecard (BSC) ไดห้แกมุ่ ดห้านคมณคมุ่าองคย์กรและการเงพิน ดห้านผมูห้มทสมุ่วนไดห้สมุ่วนเสทย ดห้านกระบวนการทดางาน และดห้านการเรทยนรมูห้และพมฒนา โดยแบมุ่งยมทธศาสตรย์ในการดดาเนพินงานของ
กทพ. ออกเปป็น 4 ยมทธศาสตรย์ ดมงนทน
                                      1.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 1 : ขยายโครงขมุ่ายและใหห้บรพิการทางพพิเศษ อยมุ่างยมมั่งยพน
                                            2.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 2 : ใชห้ประโยชนย์จากสพินทรมพยย์อยมุ่างคมห้มคมุ่า
                                            3.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 3 : สรห้างความยมมั่งยพนตมุ่อสมงคม ชมมชน และสพิมั่งแวดลห้อม
                                            4.  ยมทธศาสตรย์ททมั่ 4 : สรห้างสรรคย์ กทพ. ใหห้เปป็นองคย์กรแหมุ่งอนาคต
 เปป้าประสงคค์องคค์กร
      1. ผลประกอบการเตพิบโตอยมุ่างมมมั่นคง

2. การบรพิการอยมุ่างมทคมณภาพททมั่รวดเรร็ว ปลอดภมย
                                            3. ทางพพิเศษ และสพินทรมพยย์ถมูกใชห้เตร็มประสพิทธพิภาพ

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

จรรยาบรรณของเจด้าหนด้าททที่ กทพ  .* 
“ปฏนิบกัตนิหนด้าททที่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)”     

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

* เจห้าหนห้าททมั่ กทพ. ครอบคลมมหรพอหมายรวมถจึง ผมูห้บรพิหาร พนมกงาน และลมูกจห้าง กทพ.
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นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

                      จมดมมมุ่งหมายหลมกของการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดดาเนพินงานคพอการบรรเทาปปัญหาจราจรตพิดขมดในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล
เพพมั่อลดความสมูญเสทยทางเศรษฐกพิจของประเทศ รวมทมนงจะตห้องดดาเนพินกพิจการใหห้มทความมมมั่นคงทางการเงพินและเตพิบโตอยมุ่างยมมั่งยพน ดมงนมนนการบรพิหารจมดการททมั่มทประสพิทธพิภาพและมท
การกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดทจจึงเปป็นสพิมั่งสดาคมญ
                             คณะกรรมการ กทพ. จจึงมทเจตนารมณย์ททมั่จะสมุ่งเสรพิมใหห้ กทพ. เปป็นองคย์กรททมั่มทประสพิทธพิภาพในการดดาเนพินธมรกพิจและการกดากมบดมูแลกพิจการมทการบรพิหารจมดการททมั่ดทเลพิศ
โดยมมมุ่งเนห้นการใหห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทความสะดวก รวดเรร็ว และปลอดภมยแกมุ่ผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ ตลอดจนมทความโปรมุ่งใสและตรวจสอบไดห้ จจึงไดห้กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ . ผมูห้บรพิหาร และ
พนมกงาน 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 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)
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
ปฏพิบมตพิการทมกไตรมาส
-  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./คณะกรรมการและคณะอนมกรรมการชมดตมุ่างๆ ททมั่แตมุ่งตมนง

      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) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและกดากมบเรมุ่งรมดการเบพิกจมุ่ายงบประมาณประจดาปปีของ กทพ.
            14) คณะอนมกรรมการกดากมบการศจึกษาความเหมาะสมเพพมั่อจมดทดาแผนแมมุ่บททางพพิเศษ
            15) คณะอนมกรรมการเทคโนโลยทดพิจพิทมล เพพมั่อการใหห้บรพิการและการบรพิหารจมดการองคย์กร
             16) คณะอนมกรรมการเพพมั่อแกห้ไขปปัญหาเรพมั่องเอกสารสพิทธพิธิ์ททมั่ดพินในพพนนททมั่อดาเภอกะทมูห้ททมั่ถมูก
                  เขตทางโครงการทางพพิเศษสายกะทมูห้ - ปป่าตอง จมงหวมดภมูเกร็ต
            17) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ
                  การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (Change Agent)

-  รห้อ ยละของจด า นวน
กรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมในการ
ประชมมแตมุ่ละครมนง

สผว.

สผว.
สตส.
ฝบท.
กบค.
ฝกม.
ฝกส.
ฝบท.

สผว.
ฝคจ.
สผว.
ฝกง.
ฝกง.
ฝนผ.

ฝจค./ฝสท.
ฝกส.

ฝนผ.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
2 คณะกรรมการ (ตมุ่อ)             18) คณะอนมกรรมการพพิจารณาแนวทางดดาเนพินการคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการระบบ

                 ทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 และสมญญาเพพมั่อการตมุ่อขยายโครงการระบบทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 (สมุ่วนดท)
                 ระหวมุ่าง กทพ. กมบ บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด (มหาชน) (BEM) และ
                 คดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการทางดมุ่วนสายบางปะอพิน-ปากเกรร็ด ระหวมุ่าง กทพ. กมบ
                 บรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL)
            19) การแตมุ่งตมนงคณะกรรมการ/คณะอนมกรรมการฯ เพพิมั่มเตพิม

ฝกม.

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
เผยแพรมุ่รายงานประจดาปปี
ข อ ง ปปี ททมั่ ลมุ่ ว ง ม า แ ลห้ ว
ภายใน 2 เดพอนหลมงจาก
สดานมกงานการตรวจเงพิน
แผมุ่นดพิน (สตง.) รมบรองงบ
การเงพินของสพินนปปีบมญชท
รมฐวพิสาหกพิจ
- รห้อยละความพจึงพอใจ
ของหนมุ่วยรมบตรวจ

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
- ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบ
การกดาหนดคมณสมบมตพิใน
การรมบสมมครสอบคมดเลพอก
พนมกงานของ กทพ. โดย
ระบมเพศและศาสนา
-  ระยะเ วลาพพิ จ ารณา
คดารห้องของผมูห้ถมูกเวนคพนใน
เรพมั่องของทางเขห้า - ออก
ตามสพิทธพิเดพิมใน 2 กรณท
1)  ก ร ณท ร ะ ห วมุ่ า ง ก า ร
กมุ่ อส รห้ า งทางพพิ เศษจะ
พพิ จ ารณาใหห้ แลห้ ว เ สรร็ จ
ภ าย ใน  7  วม นทด า ก า ร
2) กรณทหลมงกมุ่อสรห้างจะ
พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน
19 วมนทดาการ ทมนงนทนระยะ
เ ว ล า จ ะ เ รพิมั่ ม นม บ เ มพมั่ อ
หนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องไดห้
สมุ่ ง เ อ ก ส า ร ใ หห้  ฝ ก ส .
ครบถห้วนแลห้ว
- ใหห้แลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่
กดาหนดการประกาศเผย
แพรมุ่ครบทมกรายการ
- ตอบกลมบขห้อรห้องเรทยน
ภายใน  15 วมนนมบถมด
จ า ก วม น ททมั่ ไ ดห้ รม บ ก า ร
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)

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ กทพ.

- ภายในไตรมาส
-  ไ ดห้ ผ ลก าร วพิ เ ค ร า ะหย์
ภายใน 1 เดพอน หลมงจาก
สพินนปปีงบประมาณ
- ระดมบความพจึงพอใจดห้าน
การใหห้บรพิการของศมูนยย์
บ รพิ ก า ร ขห้ อ มมู ล ผมูห้ ใ ชห้
ท า งพพิ เ ศษ  (EXAT Call
Center)
1. รห้อยละความสดาเรร็จของ
การดดาเนพินการจมดการดห้าน
ขห้อพพิพาทและคดทอยมุ่างมท
ประสพิทธพิภาพ
2. รห้อยละของจดานวน
นพิตพิกรทมนงหมดของกองคดท
เขห้ารมบการฝฝึกอบรมหรพอ
สมมมนาในหมวขห้อททมั่เกทมั่ยวกมบ
กฎหมายททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบ
การดดาเนพินการขห้อพพิพาท
และคดท จดานวน 3 ครมนง
ตมุ่ อคน ตมุ่อปปี  ททมั่ จมด โดย
กทพ .  หรพ อหนมุ่ วยงาน
ภายนอก
-  จด า น ว น ค รมน ง ททมั่ มท ก า ร
พมฒนาพพนนททมั่  (เปป้าหมาย
จดานวน 4 ครมนง)
- รายงานผลการดดาเนพิน
งานตามแผนปฏพิบมตพิการ
ดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สมงคม ของ กทพ.

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.

ฝกม.

ฝกส.

สผว./ฝกส.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
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 2562

สผว.

สผว.

6 ความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์ - จดานวนผมูห้มทความขมดแยห้ง
ทางผลประโยชนย์

สผว.

7 การบรพิหารความเสทมั่ยง 7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง -  รห้อยละความสดา เรร็จ
ของการจมดการความ
เสทมั่ ยงใหห้อยมูมุ่ ในระดมบททมั่
ยอมรมบไดห้

กบค.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
7 การบรพิหารความเสทมั่ยง (ตมุ่อ) 7.2 การควบคมมภายใน - 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.

8 จรรยาบรรณ 8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. 

8.2 รายงานการทมจรพิต ปปีงบประมาณ 2562

-  จด า น ว น ส ถ า น ททมั่
ททมั่สามารถจมดกพิจกรรม
เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง
จ ร ร ย าบ ร รณ ในก า ร
ดดา เนพินงานของ กทพ .
ตามสถานททมั่ตมุ่างๆ ของ
กทพ. จดานวน 10 แหมุ่ง
1.  จดานวนพนมกงานททมั่
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทาง
วพินมยฐานทมจรพิต
2. จดานวนพนมกงานททมั่ถมูก
ล ง โทษ ทา ง วพิ นม ย ฐ า น
ทมจรพิต 

สผว.

ฝกม.
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หมวดททที่ หกัวขด้อ ประเดด็นททที่เกทที่ยวขด้อง ตกัวชทพื้วกัดททที่กดาหนด หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
8 จรรยาบรรณ (ตมุ่อ) 8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบขห้อบมงคมบ กทพ. และจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยนของคณะกรรมการตรวจสอบเกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการควบคมมภายใน
      ฝป่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

1. จดานวนพนมกงานททมั่
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทาง
วพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต
2. จดานวนพนมกงานททมั่ถมูก
ลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่
ฐานทมจรพิต
- การจมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรมอยมุ่างนห้อย
ปปีละ 3 ครมนง
-  รห้ อ ย ล ะ ข อ ง เ รพมั่ อ ง
รห้องเรทยนททมั่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพพิจารณาตาม
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประจดาปปีงบประมาณ

ฝกม.

สผว./ฝบท.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ 
1.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่  2
    (1 ตมลาคม 2561 - 31 มทนาคม 2562) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและ
    ตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่
    2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มพิถมนายน 2562 คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและ
    ตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. (Change Agent) ในการ
    ประชมมครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มพิถมนายน 2562 และเสนอคณะกรรมการ
    กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มพิถมนายน 2562 พรห้อมทมนง
    เสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบ รวมทมนงไดห้
    นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่  3
    (1 ตมลาคม 2561 - 30 มพิถมนายน 2562) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงาน
   บมนทจึกขห้อมมูลลงในระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและ
    แผนปฏพิบมตพิการ เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

75 75 - ฝนผ.

1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 -
    มทนาคม 2562) และรอบ 7 เดพอน (ตมลาคม 2561 - เมษายน 2562) เสนอ
    ผวก. ทมกรองผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร) ผมูห้ชดานาญการ
   (ดห้านนพิตพิศาสตรย์ ) ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านวพิศวกรรมศาสตรย์ ) ทมกฝป่าย/สดานมก
    กองวางแผนปฏพิบมตพิการ กองบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน และกองวพิจมย
   และพมฒนา เพพมั่อทราบและพพิจาณาดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง พรห้อมทมนง
    นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว

75 75 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม

บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

2) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 -
   มทนาคม  2562)  เสนอกระทรวงคมนาคม สด านมกงานคณะกรรมการ
   นโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ
   (IRDP)  เพพมั่อทราบ
3) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 -
    มทนาคม 2562)  และรอบ 7 เดพอน (ตมลาคม 2561 - เมษายน 2562) เสนอ
    ททมั่ประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562

75 75 - ฝนผ.

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

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
          - จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
             งบทมนทรมพยย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 -
             มทนาคม 2562) เปรทยบเททยบกมบไตรมาสเดทยวกมนของปปีกมุ่อน (ตมลาคม
            2560 - มทนาคม 2561) และคมุ่าเปป้าหมายระดมบ 3 สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2
               ปปีงบประมาณ 2562 ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงาน
             การวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ
            2562 (ตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562) ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบ
             ศมูนยย์ EVM และนดาเสนอททมั่ประชมมผมูห้บรพิหารระดมบสมูงและคณะกรรมการ กทพ.
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree
         - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
              คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดยแบมุ่ง

75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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) 

           เปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนดห้านการเงพิน และปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
            ดห้านการดดาเนพินงาน สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม
             2561 - มทนาคม 2562)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
          - ดดาเนพินการตพิดตามผลการดดาเนพินงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
           ดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562
             (ตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562) จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์ 
          - ดดาเนพินการจมดทดาบมนทจึกแจห้งเวทยนตมวชทนวมด “คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP)
         เปรทยบเททยบกมบคมุ่ า เปป้าหมาย” สดาหรมบรอบการประ เมพิน เดพอน
           สพิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 ซจึมั่งเปป็นตมวชทนวมดผลการดดาเนพินงาน
            ตมนงแตมุ่ผมูห้บรพิหารระดมบ 7 ขจึนนไป

75 75 - ฝบท.

1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม
แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA 

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA ประจดา
ปปีงบประมาณ 2562 สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    การทบทวนจมดทดาระบบตมวชทนวมดขององคย์กร
          - ประสานงานและรวบรวมเอกสารตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ
            (SEPA) ประจดาปปี 2562 ประกอบดห้วย รายงานผลการดดาเนพินการ (OPR)
            เอกสารอห้างอพิง (รมูป) เอกสารอห้างอพิง (SIPOC) พรห้อมจมดทดาสดาเนาสดาหรมบ
             ใชห้ในการประชมมคณะตรวจประเมพินองคย์กร
         - ดดาเนพินการจมดทดาบมนทจึกถจึงประธานคณะทดางาน SEPA หมวด 1 - 6 เพพมั่อ
           ขอความรมุ่วมมพอดดาเนพินการวพิเคราะหย์ประสพิทธพิผลของกระบวนการลงใน
            แบบฟอรย์ม “วพิเคราะหย์ประสพิทธพิผล” ตามบมนทจึก ททมั่ กพอ/ว 168 ลงวมนททมั่
            23 พฤษภาคม 2562

75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA 

   การประเมพินและปรมบปรมงกระบวนการ
     - ดดาเนพินการจมดประชมมคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตาม
        แนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 เมษายน 2562
     - ดดาเนพินการจมดประชมมคณะทดางานตรวจประเมพินองคย์กร ครมนงททมั่ 1/2562
        เมพมั่อวมนททมั่ 2 พฤษภาคม 2562
     - เขห้ารมุ่วมอบรมหลมกสมูตรการประเมพินองคย์กร (Organizational Assessment)
        ระหวมุ่างวมนททมั่ 13 - 14 และ 21 พฤษภาคม 2562
      - ประสานงานกมบประธานคณะทดางานตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ
        หมวด 1 - 6 เพพมั่อขอรมบประเดร็นคดาถามเกทมั่ยวกมบรายงานผลการดดาเนพินงาน
      (Feedback Report) ประจดาปปี  2562 พรห้อมทมน งจมดสมุ่งขห้อมมูลใหห้มมูลนพิธพิ
        สถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) เพพมั่อใชห้ในการประชมมชทนแจงผล
       การประเมพินตามระบบ SEPA (Feedback Day) ประจดาปปี 2562 ในวมนททมั่
       15 พฤษภาคม 2562 พรห้อมทมนงสรมปการประชมมตอบขห้อซมกถามประเดร็น
        ปปัญหาททมั่ตห้องใชห้ในการจมดทดาโอกาสในการปรมบปรมง (OFI) ในการประเมพินตาม
        ระบบ SEPA (Feedback Day) ประจดาปปี 2562
      - จมดทดารายงานผลการตรวจประเมพินองคย์กรดห้วยตนเอง (Self – Assessment
        Report : SAR) ประจดาปปีงบประมาณ 2562
      - เขห้ารมุ่วมอบรมหลมกสมูตรการฝฝึกอบรมเชพิงปฏพิบมตพิการเพพมั่อจมดทดาแผนพมฒนา
        องคย์กร (OFI Roadmap & Action Plan) เมพมั่อวมนททมั่ 31 พฤษภาคม 2562
      - รายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร (OPR) รายงานผลการตรวจประเมพิน
       องคย์กรดห้วยตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) และแผนพมฒนา
        องคย์กรระยะยาว 3 ปปี (ฉบมบททมั่ 2) (OFI Roadmap) ปปีงบประมาณ 2563 -
       2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (Action Plan)
        เรทยบรห้อยแลห้ว และไดห้นดาเสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กร

75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA (ตมุ่อ)

       ตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA เพพมั่อขอความเหร็นชอบ ในการประชมม
        ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มพิถมนายน 2562 และนดาเสนอคณะกรรมการ
        กทพ. ตมุ่อไป

75 75 - 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 ผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ และกรรมการผมูห้ทรง
คมณวมฒพิอทกไมมุ่เกพิน 4 คน เปป็นกรรมการ ผมูห้วมุ่าการ กทพ. เปป็นกรรมการและเลขานมการ
ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ททมั่ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 ประกอบดห้วย
     1) นายสมรงคย์  บมูลกมล                   ประธานกรรมการ กทพ.    
     2) นายวโรทมย  โกศลพพิศพิษฐย์กมล       กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
     3) นายอานนทย์  เหลพองบรพิบมูรณย์      กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม 
     4) นายประยงคย์  ตมนงเจรพิญ             กรรมการผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ 
     5) นายเอนก  มทมงคล                  กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
                                                  เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ
     6) พล.ต.ท. สมพงษย์  ชพิงดวง          กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ
     7) พล.อ.อ. ยมทธนา  สมกมมลจมนทรย์     กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     8) นายเจษฎา  พรหมจาต             กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     9) นายปกรณย์  อาภาพมนธมย์              กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     10) นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์   กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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 ทดาการแทน
                                                 ผมูห้วมุ่าการ กทพ.) 
หมายเหตม
     1) พล.ต.ท. สมพงษย์  ชพิงดวง ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงเปป็นผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจ
          แหมุ่งชาตพิ เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2562
     2) นายสมทธพิศมกดพิธิ์  วรรธนวพินพิจ รองผมูห้วมุ่าการฝป่ายกฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน
          ทดาการแทน ผมูห้วมุ่าการ กทพ. เมพมั่อวมนททมั่ 30 เมษายน 2562

75 75 - 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 พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิ
มาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ
(ฉบมบททมั่ 7) พ.ศ. 2558 ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ไดห้ลงนามรมบรองคมณสมบมตพิและ
ไมมุ่มทลมกษณะตห้องหห้ามของกรรมการแตมุ่ละคนเรทยบรห้อยแลห้ว 

75 75 - 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 ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงตามมตพิคณะรมฐมนตรทเมพมั่อวมนททมั่
18 กรกฎาคม 2560 โดยใหห้มทผลตมนงแตมุ่วมนททมั่ 21 กรกฎาคม 2560 เปป็นตห้นไป
ดมงนมนน ประธานกรรมการและกรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิชมดปปัจจมบมนจะพห้นจากตดาแหนมุ่ง
ในวมนททมั่ 21 กรกฎาคม 2563 สดาหรมบกรรมการผมูห้แทนหนมุ่วยงานจะอยมูมุ่ใน วาระจนกวมุ่า
หนมุ่วยงานจะแจห้งเปลทมั่ยนแปลงกรรมการหรพอกรรมการผมูห้นมนนเกษทยณอายมราชการ

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.4 ความเปป็นอพิ สระของ

คณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. ชมดปปัจจมบมนในไตรมาสททมั่ 3 มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจาก
ภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ” ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ.
จดานวน 4 คน คพอ พล.อ.อ. ยมทธนา  สมกมมลจมนทรย์ นายเจษฎา  พรหมจาต
นายปกรณย์  อาภาพมนธมย์ และนางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์  ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่อง
ใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็นอพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว

75 75 - สผว.

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

เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบ
ดมูแลททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

75 75 - สผว.

2.6 การประเมพินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ.

กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ. ประเมพินตนเอง 6 เดพอน/ครมนง โดยใชห้แบบการประเมพิน
ตนเอง 3 แบบ ไดห้แกมุ่ แบบประเมพินรายบมคคล แบบประเมพินไขวห้โดยกรรมการทมุ่าน
อพมั่นทมกทมุ่าน และแบบประเมพินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซจึมั่งขณะนทนไดห้
ดดาเนพินการประเมพินตนเองปปีงบประมาณ 2562 (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2561 -
31 มทนาคม 2562) เรทยบรห้อยแลห้ว และจะมทการประเมพินตนเองในรอบตมุ่อไป
(ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 เมษายน 2562 - 30 กมนยายน 2562)

75 75 - สผว.

2.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ

คณะกรรมการ กทพ .
 (ตมุ่อ) 

4)  จมดสมุ่ งคมูมุ่มพอคณะกรรมการ กทพ . ขห้อมมูลการดดา เนพินโครงการของ กทพ .
    แผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ รวมทมนงขห้อบมงคมบและระเบทยบวพิธทปฏพิบมตพิงานของ
    กทพ. ใหห้คณะกรรมการ กทพ. ททมั่ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงใหมมุ่ 
5) แจห้งขห้อมมูลการจมดกพิจกรรม/เรพมั่องอพมั่นๆ ททมั่สดาคมญในวาระเรพมั่องททมั่ประธานแจห้งใหห้
    ททมั่ประชมมทราบในการประชมมคณะกรรมการ กทพ.
6) จมดทดา Line กลมมุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงของ กทพ. เพพมั่อ
    เปป็นชมุ่องทางในการรมบ - สมุ่งขมุ่าวสาร สมมั่งการ ตพิดตามผลการดดาเนพินงานและชทนแจง
    ขห้อมมูลไดห้ทมนทท

75 75 - สผว.

2.8 การกดาหนดคมุ่าตอบแทน
ของคณะกร รมกา ร
กทพ. 

คมุ่ าตอบแทนททมั่ คณะกรรมการ  กทพ .  ไดห้ รม บมท  3 สมุ่ วน  ซจึมั่ง เปป็นไปตามมตพิ
คณะรมฐมนตรท เมพมั่อวมนททมั่ 24 เมษายน 2562 ดมงนทน
   1) เบทนยประชมม โดยกรรมการไดห้รมบคมุ่าเบทนยประชมมคนละ 20,000 บาท ประธาน
       กรรมการไดห้รมบสมูงกวมุ่ากรรมการรห้อยละ 25   
   2) คมุ่าตอบแทนรายเดพอน โดยกรรมการไดห้รมบคนละ 10,000 บาท ประธาน
        กรรมการไดห้รมบเปป็น 2 เทมุ่าของกรรมการ
   3) โบนมสประจดาปปี
ทมนงนทน ใหห้กรรมการเปป็นผมูห้รมบผพิดชอบเสทยภาษทเงพินไดห้
หมายเหตม
ใหห้ยกเลพิกมตพิคณะรมฐมนตรทเมพมั่อวมนททมั่ 2 กรกฎาคม 2556 เรพมั่อง ผลการประชมมคณะ
กรรมการกดากมบนโยบายดห้านรมฐวพิสาหกพิจ ครมนงททมั่ 4/2556 ในสมุ่วนของอมตราและ
หลมกเกณฑย์การจมุ่ายคมุ่าตอบแทนและเบทนยประชมมกรรมการรมฐวพิสาหกพิจ

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณ ะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ.

1) คณะกรรมการ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมทมกเดพอน และในปปีงบประมาณ
    2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 เมษายน 2562         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 15 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 23 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           1.4) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มพิถมนายน 2562         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
   10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน
    2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 

75

75

75

75

-

-

สผว.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณ ะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการ
    ประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 เมษายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการ
    ประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน

75

75

75

75

75

75

-

-

-

สตส.

ฝบท.

กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณ ะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
    ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทการประชมม
7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
   การประชมม 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
    มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 4 เมษายน 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
                - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤษภาคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 

75

75

75

75

33

100

100

75

-

-

-

-

ฝกม.

ฝกส.

ฝบท.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
     การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3
      (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยด
      ดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2562            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน  
11) คณะกรรมการอพิสระ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อย 6 เดพอน/ครมนง และ
      ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทการ
       ประชมม 
12) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองดห้านการเงพิน และการลงทมนของ กทพ.
     กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562
      ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทการประชมม

13) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและกดากมบเรมุ่งรมดการเบพิกจมุ่ายงบประมาณประจดาปปี
     ของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ 1 ครมนง และ
      ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการ
      ประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                  - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
14) คณะอนมกรรมการกดากมบการศจึกษาความเหมาะสมเพพมั่อจมดทดาแผนแมมุ่บททาง
     พพิเศษ กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
       2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทการประชมม

75

75

75

75

75

50

50

-

75

-

-

-

ไดห้มทการรายงานสถานะ
การเงพินใหห้คณะกรรมการ
บรพิหารของ กทพ. ทราบ
เปป็นประจดา

-

-

ฝคจ.

สผว.

ฝกง.

ฝกง.

ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณ ะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

15) คณะอนมกรรมการเทคโนโลยทดพิจพิทมล เพพมั่อการใหห้บรพิการและการบรพิหารจมดการ
     องคย์กร กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
     2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน
      2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           15.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           15.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
16) คณะอนมกรรมการเพพมั่อแกห้ไขปปัญหาเรพมั่องเอกสารสพิทธพิธิ์ททมั่ดพินในพพนนททมั่อดาเภอกะทมูห้
    ททมั่ ถมู ก เขตทางโครงการทางพพิ เศษสายกะทมูห้  -  ปป่ าตอง  จม งหวม ดภมู เกร็ ต
     กดาหนดใหห้มทการประชมม 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3
    (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมน ง  โดยมท
      รายละเอทยดดมงนทน
                   - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤษภาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
17) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ
      การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (Change Agent) กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่
     นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
      มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                   - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มพิถมนายน 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน

75

75

75

100

100

100

-

-

-

ฝจค./ฝสท.

ฝกส.

ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.9 ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ

กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

18) คณะอนมกรรมการพพิจารณาแนวทางดดาเนพินการคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการ
     ระบบทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 และสมญญาเพพมั่อการตมุ่อขยายโครงการระบบทางดมุ่วน
     ขมนนททมั่ 2 (สมุ่วนดท) ระหวมุ่าง กทพ. กมบ บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
     (มหาชน) (BEM) และคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการทางดมุ่วนสายบางปะอพิน -
     ปากเกรร็ด ระหวมุ่าง กทพ. กมบบรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL) ใน
     ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไดห้มทการ
     ประชมมจดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
            18.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤษภาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            18.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤษภาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน

- - - ฝกม.

3. รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคถมภายในและการตรวจสอบภายใน 
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 หลมง สตง. รมบรองงบการเงพินแลห้วเสรร็จ โดยไดห้นดารายงานทาง
    การเงพิน ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เมพมั่อ
    วมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562 และขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างนดาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
    (สตง. รมบรองงบการเงพินไตรมาสททมั่ 1 ตามหนมงสพอททมั่ ตผ.0038/1301 ลงวมนททมั่
    15 พฤษภาคม 2562) 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ. สดาหรมบงวด
   ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่
    6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562 

75 75 - ฝกง./สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคถมภายในและการตรวจสอบภายใน (ตห่อ)
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 เนพมั่องจากตมวชทนวมดททมั่กดาหนดไวห้ในแผน ไดห้แกมุ่ รห้อยละความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจไดห้
กดาหนดเกณฑย์การประเมพินผลการดดาเนพินงานเปป็นรายปปี ดมงนมนนในไตรมาสนทนจจึงยมงไมมุ่มท
ผลการสดารวจความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจ

- - - สตส.

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย
4.1 การรมบฟปังความคพิด  

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 2561 - มทนาคม 2562 
                            - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 98.71
                 ครมนงททมั่ 2 ระหวมุ่างเดพอนเมษายน 2562 - กมนยายน 2562
      1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)
            ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสาร
              ของ กทพ. ปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน 
                   ครมนงททมั่ 1 ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562 
                            - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                                คพิดเปป็นรห้อยละ 93.42
                 ครมนงททมั่ 2 ระหวมุ่างเดพอนเมษายน 2562 - กมนยายน 2562 

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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)

      1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th) ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจและ
             พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
            ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อประเมพิน
             ความพจึงพอใจฯ
2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการ
   ใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 โดยมท
    รายละเอทยดดมงนทน
      2.1) คณะผมูห้วพิจมยไดห้จมดสมุ่งแบบสอบถามการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรม
            ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
             ประจดาปปีงบประมาณ 2562 ใหห้ กทพ. พพิจารณาแลห้ว เมพมั่อวมนททมั่ 9 เมษายน 2562
      2.2) คณะผมูห้วพิจมยไดห้ทดาการเกร็บขห้อมมูลจากแบบสอบถามแลห้วรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อ
           นดามาวพิเคราะหย์และจมดทดารมุ่างรายงานการสดารวจความพจึงพอใจและ
             พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
             ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562
3) กทพ. ชทนแจงขห้อเทร็จจรพิงทางหนมงสพอพพิมพย์ททมั่ไดห้ตทพพิมพย์ขห้อรห้องเรทยนจากประชาชน
    จดานวน 1 ขมุ่าว

75 75 - สผว.

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

1) กทพ. รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจรนดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษไปทมศนศจึกษาและ
    รมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์เพพมั่อสมงคมสรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้าง
    ภาพลมกษณย์ททมั่ดท โดยตามแผนงานดดาเนพินการปปีละ 2 ครมนง และครมนงททมั่ 2 อยมูมุ่ใน
    ขมนนตอนการดดาเนพินงานซจึมั่งจะจมดขจึนนในเดพอนกรกฎาคม 2562 ณ จมงหวมดระยอง

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส จดานวน 1 งาน
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
      - งาน “สมปดาหย์หนมงสพอแหมุ่งชาตพิ ครมนงททมั่ 47 และสมปดาหย์หนมงสพอนานาชาตพิ
       ครมนงททมั่ 17” ระหวมุ่างวมนททมั่ 28 มทนาคม 2562 - วมนททมั่ 7 เมษายน 2562
        ณ ศมูนยย์การประชมมแหมุ่งชาตพิสพิรพิกพิตพิธิ์ ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมจดานวน 496 คน
       และจากการประเมพินผลความพจึงพอใจของผมูห้ เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้
        แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่มทความพจึงพอใจในระดมบมาก
        ททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.38 คพิดเปป็นรห้อยละ 87.60
3) กพิจกรรมสมุ่งเสรพิม/กระตมห้น/จมูงใจ ใหห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษเพพิมั่มขจึนน ดมงนทน
      - จมดกพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดเชพิงนมนทนาการเพพมั่อเปป็นการกระตมห้นและสมุ่งเสรพิม
        ใหห้มทผมูห้ใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS) โดยใชห้
         บมตร Easy Pass ใหห้เพพิมั่มมากขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
4) กพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดและสรห้างแบรนดย์ของ กทพ.
      - สพมั่อสารขห้อมมูลทางการตลาด และภาพลมกษณย์ของ กทพ. เพพมั่อเผยแพรมุ่ลงใน
         สพมั่อสมงคมออนไลนย์ผมุ่านทาง www.facebook.com/exatsociety
      - จมดกพิจกรรม Like & Share ในแฟนเพจ www.facebook.com/exatsociety
         แจกของรางวมลตามกพิจกรรมตมุ่าง ๆ อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
     - เผยแพรมุ่หมมุ่นสพมั่อสมญลมกษณย์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พทมั่ลมดฟป้าและ
        นห้องพาสมข” อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
     - จมดทดาแผนพมบแผนททมั่ จดานวน 85,000 ชพินน เพพมั่อแจกใหห้แกมุ่ผมูห้ใชห้บรพิการทาง
        พพิเศษและประชาชนทมมั่วไป

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

     - มอบทมนการศจึกษาในกพิจกรรมทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน ประจดาปปีงบประมาณ
       2562 แกมุ่เยาวชนในชมมชนและโรงเรทยนตามแนวเขตทางพพิเศษ เมพมั่อวมนททมั่
        14 มพิถมนายน 2562 ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร
     - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษบมตร Easy Pass จดานวน 2,000 บาท
        รมบฟรทหมอนรองคอ “พทมั่ลมดฟป้าและนห้องพาสมข”
     - จมดโครงการ “ใชห้ Easy Pass ปมปุ๊บปปัปั๊บ รมบโชค Go To Japan” ซจึมั่งเปป็นการจมด
         โครงการชพิงโชคลมห้นรมบรางวมลตมตั๋วเครพมั่องบพินทมุ่องเททมั่ยว ไป - กลมบ ประเทศญทมั่ปมป่น
        จดานวน 2 รางวมล รางวมลเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษลงในบมตร Easy Pass
        จดานวน 1,000 บาท จดานวน 100 รางวมล และเตพิมเงพิน 500 บาท จดานวน
        800 รางวมล ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 มพิถมนายน 2562 - วมนททมั่ 15 สพิงหาคม 2562
5) โครงการอดานวยความสะดวกและความปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของ
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ 2562
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ รองรมบการ
      เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 10 - 18 เมษายน 2562 จดานวน 6 จมดไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ
       บางแกห้ว 1 ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า)
      ดมุ่านฯ ดาวคะนอง และดมุ่านฯ จตมโชตพิ เพพมั่อใหห้บรพิการประชาชนและปป้องกมน
       การเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ โดยการตมนงจมดกวดขมนวพินมยจราจรบรพิเวณดมุ่านฯ
       ชลบมรท (ขาเขห้า) ดมุ่านฯ บางขมนเททยน 1 และ ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ระหวมุ่างวมนททมั่ 12 -
       14 เมษายน 2562 
    - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวกและความ
     ปลอดภมยรองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์
      2562 ระหวมุ่างวมนททมั่ 10 - 18 เมษายน 2562 และสนมบสนมนสพินคห้าและ
      บรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษจดานวน 18 ราย รวมมมูลคมุ่า
       ทมนงสพินน 1,164,670.- บาท

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร)
     - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
       2015 และรมบการตรวจประเมพินภายนอกจากบรพิษมท บทเอสไอ แมเนจเมห้นทย์
        ซพิสเตร็มสย์ (ประเทศไทย) จดากมด เมพมั่อวมนททมั่ 14 - 15 มทนาคม 2562
7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวนการปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
       ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส และประเมพินคมณภาพการใหห้
       บรพิการของพนมกงานประจดาแตมุ่ละดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ปปีละ 2 ครมนง
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2562 
     - จมดประชมมเพพมั่อจมดทดาหลมกเกณฑย์ในการพพิจารณา และไดห้มทการประชาสมมพมนธย์
       โครงการภายในฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เรทยบรห้อยแลห้ว
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
     - จมดประชมมเพพมั่อจมดทดาหลมกเกณฑย์ในการพพิจารณา และไดห้มทการประชาสมมพมนธย์
       โครงการภายในฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เรทยบรห้อยแลห้ว โดยจะเสนอรายชพมั่อ
        พนมกงานฯ เพพมั่อพพิจารณาภายในเดพอนสพิงหาคม 2562

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

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 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
     มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทพนมกงานและลมูกจห้างแจห้งสอบถามและแสดงความคพิดเหร็น

75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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 (ตมุ่อ)

2) ดดาเนพินโครงการผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ . ครมนงททมั่ 4
    เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562 โดย ผวก. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงาน
    จมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 4 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ อาคาร
    ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) 

75 75 - ฝบท.

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

ในการรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3
(เมษายน - มพิถมนายน 2562)  
      - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
        การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนา
        และไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบ
         คมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

75 75 - ฝบท.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) จดานวน 15 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 14 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 1 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

75 75 - ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.6 การเปปิดเผยขมุ่าวการ

ประกวดราคา/จมดซพนอ
จมดจห้าง

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

75 75 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

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

75 75 - ฝบท.

4.8 การ เปปิ ด เผยผลการ
ดดา เนพินงานเรพมั่องรห้อง
เรทยนจมดซพนอจมดจห้างใน
เวร็บไซตย์ กทพ.

ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่  3 ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างใน
เวร็บไซตย์ กทพ.

75 75 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิ เคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

ไดห้ผลการวพิเคราะหย์ภายใน 1 เดพอน หลมงสพินนปปีงบประมาณ 2562 75 75 - ฝบท.

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
ผลกระทบจากการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.

1) ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข 1543) ไดห้จมด
    ใหห้มทชมุ่องทางการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน ขห้อคพิดเหร็น และขห้อเสนอแนะตมุ่างๆ จากผมูห้ใชห้
    บรพิการทางพพิเศษและประชาชนทมมั่วไปททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ
    กทพ. ระหวมุ่างเดพอนเมษายน - มพิถมนายน 2562 สรมปไดห้ดมงนทน

75 75 - ฝกม./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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
ผลกระทบจากการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
(ตมุ่อ)

        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 17 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 13 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 4 เรพมั่อง
2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ไดห้ดดาเนพินการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน/ขห้อเสนอแนะ จาก
   ผมูห้ใชห้บรพิการ ซจึมั่งปรากฏวมุ่าในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
    มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการใหห้บรพิการของศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสาร
    ของ กทพ.

75 75 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ . กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) มทจดานวน 14 ขห้อพพิพาท โดยเปป็น
ขห้อพพิพาทททมั่อยมูมุ่ในชมนนคณะผมูห้พพิจารณา จดานวน 3 ขห้อพพิพาท ขห้อพพิพาทททมั่อยมูมุ่ในชมนน
อนมญาโตตมลาการ จดานวน 7 ขห้อพพิพาท และชมนนศาล จดานวน 4 ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจาก
ขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมทคดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่
กรณทฝป่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณท
ฝป่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิก
ถอนคดาชทนขาด จจึ งไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบขห้อเทร็จจรพิง
จจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละไตรมาส) ดมงนทน
    1) เมพมั่อวมนททมั่ 12 กมมภาพมนธย์ 2562 บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ
        จดากมด (มหาชน) ไดห้ยพมั่นคดารห้องขอใหห้ศาลมทคดาพพิพากษาหรพอคดาสมมั่งบมงคมบใหห้
         กทพ. ปฏพิบมตพิตามคดาชทนขาดของคณะอนมญาโตตมลาการ ขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่
          53/2551 หมายเลขแดงททมั่ 6/2559 (กรณทการปรมบอมตราคมุ่าผมุ่านทางของ
         ทางพพิเศษศรทรมช สมุ่วน เอ บท และ ซท ปปี 2546)

75 75 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

     2) เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2562 คณะอนมญาโตตมลาการ ไดห้มทคดาชทนขาดขห้อพพิพาท
        หมายเลขดดาททมั่ 67/2561 หมายเลขแดงททมั่ 33/2562 ใหห้ กทพ. ชดใชห้
        คมุ่าเสทยหายจากการปรมบอมตราคมุ่าผมุ่านทางของทางพพิเศษศรทรมช สมุ่วนดท
         ปปี 2546 ใหห้แกมุ่บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด (มหาชน)
     3) เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤษภาคม 2562 บรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด ยพมั่นคดา
         เสนอขห้อพพิพาทตมุ่อคณะผมูห้พพิจราณา กรณททางททมั่มทลมกษณะแขมุ่งขมน ปปี 2544 -
         2560 เปป็นขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่ 37/2562 จดานวน 1 ขห้อพพิพาท
นอกจากนมนนยมงมทคดทแพมุ่งอทกจดานวน 1 คดท โดยมทการดดาเนพินกระบวนพพิจารณา ดมงนทน
     1) คดทหมายเลขดดาททมั่ พ.2367/2560 ระหวมุ่างนายสมพงศย์ อพิมั่มอารมยย์ ททมั่ 1 กมบ
         พวกรวม 2 คน โจทกย์ กทพ. ททมั่ 1 กมบพวกรวม 4 คน จดาเลย ขห้อหาหรพอฐาน
         ความผพิดผพิดสมญญาเชมุ่าททมั่ดพินจดานวนทมนทรมพยย์ 524,987,525.94 บาท และ
         เมพมั่อวมนททมั่ 18 มพิถมนายน 2562 ศาลมทคดาสมมั่งใหห้นมดสพบพยานโจทกย์วมนททมั่ 23 -
        26 กรกฎาคม 2562 และสพบพยานจดาเลยวมนททมั่ 30 - 31 กรกฎาคม
         2562 และวมนททมั่ 1 สพิงหาคม 2562
และในไตรมาสททมั่ 3 ไมมุ่ไดห้ดดาเนพินการจมดสมุ่งนพิตพิกรของกองคดทเขห้ารมบการฝฝึกอบรมหรพอ
สมมมนาในหมวขห้อททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบกฎหมายททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพินการขห้อพพิพาทและคดท

75 75 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ
เขตทางพพิเศษ 

1) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณรพิมถนนวงแหวนกาญจนาภพิเษก (ตมุ่างระดมบจตมโชตพิ)
   รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตคลองสามวา ระหวมุ่างวมนททมั่ 1 - 3 เมษายน 2562 เพพมั่อ
   เตรทยมความพรห้อมในเสห้นทางเสดร็จพระราชดดาเนพินพระบาทสมเดร็จพระปรเมนทร
   รามาธพิบดทศรทสพินทรมหาวชพิราลงกรณ พระวชพิรเกลห้าเจห้าอยมูมุ่หมว 
2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมการสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษ และ
    การฝฝึกซห้อมการปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร (ดาวคะนอง -
    ทมุ่าเรพอ) โดยมอบถมงดมบเพลพิงใหห้กมบโรงเรทยนนนทรทวพิทยา จดานวน 30 ถมง ชมมชน

75 75 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่เปป็น
ประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการหห้าม
ทพินงขยะและจมดทดารมนวปป้องกมน
การบมกรมกพพนนททมั่ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ

เขตทางพพิเศษ (ตมุ่อ)
    วมดชมุ่องลม จดานวน 20 ถมง และชมมชนคลองขวาง จดานวน 20 ถมง รวมทมนงสพินน 70 ถมง
    (และซมุ่อมแซมและเตพิมนนดายาถมงดมบเพลพิงของโรงเรทยนฯ จดานวน 10 ถมง) เมพมั่อวมนททมั่
    19 มพิถมนายน 2562
3) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายเหลร็กยาวประมาณ 36 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
4) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายเหลร็กยาวประมาณ 75 เมตร บรพิเวณซอยสามมคคท
5) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่ายบรพิเวณซอยราษฎรย์อมทพิศ 1
6) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่ายบรพิเวณถนนเจรพิญราษฎรย์
7) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
8) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณแยกสทลม
9) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณดมุ่านฯ อมรมพงษย์
10) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อลานกทฬาพมฒนย์ 2
11) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณทางเขห้าไอดห้า
12) ดดาเนพินการจมดทดารมนวปป้องกมนผมูห้บมกรมกยาว 90 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา หนห้าลาน
      กทฬา
13) ดดาเนพินการจมดทดาโครงเหลร็กยาวประมาณ 60 เมตร บรพิเวณซอยรมุ่วมสมข
14) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่าย บรพิเวณซอยสมาคมตระกมูลโตต๋ว
15) ดดาเนพินการเกร็บขยะและซมุ่อมแซมรมนวประตมูเหลร็กบรพิเวณลานกทฬากรมงเทพแขร็งแรง
16) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่ายบรพิเวณหนห้าดมุ่านฯ หมวลดาโพง
17) รมุ่วมกมบเทศบาลนครปากเกรร็ด ดมูสถานททมั่ ซห้อมดมบเพลพิงบรพิเวณทางพพิเศษ
      อมดรรมถยา
18) รมุ่วมกมบเทศบาลนครปากเกรร็ด โรงเรทยนและชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ ฝฝึกซห้อม
      การปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยใตห้บรพิเวณทางพพิเศษอมดรรมถยา
19) รมุ่วมกมบบรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้
      บรพิเวณศรทสมาน ซอย 8

75 75 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษ
เปป็นพพนนททมั่เปปิด  มทการ
ลมกลอบทพินงขยะและมท
การบมกรมกอยมูมุ่เปป็นประจดา
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.13 กพิ จกรรมดห้ านความ

รมบผพิ ดชอบตมุ่อสม งคม
ของ 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
ยถทธศาสตรค์ททที่  1 ความรมบผพิดชอบในกระบวนการทางธมรกพิจ (Sustainable
Business) ประกอบดห้วย 3 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 1.1 การสรห้างสรรคย์คมณภาพชทวพิตบมคลากร เชมุ่น 
                  - ความปลอดภมย อาชทวอนามมยและสภาพแวดลห้อมในการทดางาน
                      ประจดาปปีงบประมาณ 2562
                    - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้
                    - โครงการพมฒนา Mobile Application สดาหรมบการยพมั่นใบลา
    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.
                     - การตรวจสอบความปลอดภมยทางถนนบนทางพพิเศษ

75 75 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ) 

ยถทธศาสตรค์ททที่ 2 การสรห้างเสรพิมการยอมรมบจากชมมชนและสมงคมอยมุ่างเปป็นธรรม
(Sustainable Society) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 2.1 การสมุ่งเสรพิมการบรพิหารความสมมพมนธย์ผมูห้ถมูกเวนคพน ไดห้แกมุ่
                   - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call
                       Center) โทรศมพทย์หมายเลข 1543
                   - การสดารวจภาพลมกษณย์ดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของการทาง
                       พพิเศษแหมุ่งประเทศไทย ปปีงบประมาณ 2562
    กลยมทธย์ 2.2 การสรห้างการมทสมุ่วนรมุ่วมพมฒนาดมูแลชมมชนและสมงคมอยมุ่างยมมั่งยพน เชมุ่น
                  - พมฒนาพพนนททมั่เขตทางพพิเศษเพพมั่อสาธารณประโยชนย์ และปป้องกมน
                       การบมกรมกพพนนททมั่ใตห้เขตทางพพิเศษ
                     - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
                     - ตรวจสอบเสทยงอมนเกพิดจากการจราจรบนทางพพิเศษ
ยถทธศาสตรค์ททที่ 3 การพมฒนาขทดความสามารถตมุ่อการบรรเทาและพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อม
(Sustainable Planet) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 3.1 การสมุ่งเสรพิมความรมบผพิดชอบตมุ่อสพิมั่งแวดลห้อมในการดดาเนพินงาน เชมุ่น 
                   - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 :
                         2015
                     - โครงการศจึกษาและตพิดตามตรวจสอบผลกระทบสพิมั่งแวดลห้อมของ
                       ทางพพิเศษในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล ปปีงบประมาณ 2562
                    - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
    กลยมทธย์ 3.2 การดมูแลประสพิทธพิภาพการใชห้พลมงงาน และผลกระทบจากการ
                      เปลทมั่ยนแปลงสภาพภมูมพิอากาศ เชมุ่น
                    - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
                    - โครงการ “กลมุ่องวพิเศษ ทางพพิเศษรมกษย์โลก” 

75 75 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

ทมนงนทน ไดห้รายงานผลการดดาเนพินงานตามแผนดมงกลมุ่าว เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแล
กพิจการททมั่ดท และคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส

75 75 - 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 11 ราย
4) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอเฉพาะราย แกมุ่ประชาชน (มาตรา 11) แหมุ่ง
    พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จดานวน 3 ราย
5) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 168 เรพมั่อง
6) ดดาเนพินการปรมบปรมงขห้อมมูลททมั่เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ . ใหห้เปป็นปปัจจมบมน
    ตลอดเวลา

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค 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 2562 ไดห้ดดาเนพินการจห้าง
    ปรมบปรมงและพมฒนาเวร็บไซตย์ กทพ. ตมุ่อเนพมั่องเปป็นระยะเวลา 3 ปปี (เรพิมั่มสมญญา
    1 ตมลาคม 2559 - 30 กมนยายน 2562) แบมุ่งออกเปป็น 5 งวดงาน ซจึมั่งขณะนทน
    อยมูมุ่ระหวมุ่างผมูห้รมบจห้างดดาเนพินงานตรวจสอบความสมบมูรณย์ของระบบเวร็บไซตย์/ระบบ
    เครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ตของ กทพ. และระบบแอปพลพิเคชมนของ กทพ. ตามสมญญา
    จห้างในงวดงานททมั่ 5/5
8) จมดทดาบมนทจึกถจึงทมกฝป่าย/สดานมก เพพมั่อตรวจสอบขห้อมมูลบนเวร็บไซตย์ของ กทพ. ใน
    สมุ่วนงานททมั่รมบผพิดชอบเปป็นประจดาทมก ๆ 3 เดพอน เพพมั่อใหห้ขห้อมมูลมทความถมูกตห้อง
    และเปป็นปปัจจมบมนมากททมั่สมด โดยในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 ไดห้ดดาเนพินการ
    จมดสมุ่งบมนทจึกไปยมงทมกหนมุ่วยงาน เพพมั่อใหห้ตรวจสอบและปรมบปรมงขห้อมมูลแลห้ว
    จดานวน 1 ครมนง 
9) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ประชาสมมพมนธย์ขห้อมมูลจากหนห้าเวร็บไซตย์ กทพ. ทางสพมั่อสพิมั่งพพิมพย์
   สพมั่อสมงคมออนไลนย์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.)
    รวมถจึงปป้ายประชาสมมพมนธย์ททมั่อยมูมุ่ในพพนนททมั่ของ กทพ. จดานวน 77 เรพมั่อง

75 75 - สผว.

5.2 การประชาสมมพมนธย์ 1) การประชาสมมพมนธย์ภายใน เพพมั่อใหห้พนมกงานและลมูกจห้างในองคย์กรรมบรมูห้ขมุ่าวสาร
    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ เผยแพรมุ่ขห้อมมูลขมุ่าวสารผมุ่าน
    ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ต และจมดทดานพิทรรศการ
 2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ หนมงสพอพพิมพย์ วพิทยม โทรทมศนย์
    ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์  เอกสารประชาสมมพมนธย์  จมดทดานพิทรรศการ และ
     ขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ผมุ่านสพมั่อสมงคมออนไลนย์ 

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส (ตห่อ)
5.2 การประชาสมมพมนธย์

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

75 75 - สผว.

6. ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนค์
ก า ร ร าย ง าน 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 ซจึมั่งยมงไมมุ่ปรากฏวมุ่า ผมูห้บรพิหาร พนมกงานและลมูกจห้าง กทพ. มทความขมดแยห้งทาง
ผลประโยชนย์

75 75 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยง 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง 1) ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

ปปีงบประมาณ 2562 รายเดพอนผมุ่านระบบสารสนเทศงานบรพิหารและจมดการ
ความเสทมั่ยง และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
   - นดาผลการประเมพินการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ .
      เสนอ ผวก. เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนมทนาคม - พฤษภาคม 2562

75 75 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
   - จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ.
     ปปีงบประมาณ 2562 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562)
     โดยนดาเสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยงเพพมั่อพพิจารณา และคณะกรรมการ
      กทพ. เพพมั่อทราบ
   - ตพิดตามผลการฝฝึกซห้อมตามแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจ ประจดา
     ปปีงบประมาณ 2562 จดานวน 4 สถานการณย์วพิกฤต 4 วพิกฤตพิการณย์ โดยผลการ
     ฝฝึกซห้อมเปป็นไปตามเปป้าหมายททมั่กดาหนด สมุ่วนอทก 8 วพิกฤตพิการณย์ จะฝฝึกซห้อมภายใน
     เดพอนกมนยายน 2562

75 75 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
มพิถมนายน 2562) มทรห้อยละความสดาเรร็จของการบรพิหารการควบคมมภายใน คพิดเปป็น
รห้อยละ 81.82 จาก 100 โดยผลการควบคมมภายในไมมุ่บรรลมเปป้าหมาย 2 ตมวชทนวมด
จาก 11 ตมวชทนวมด ไดห้แกมุ่
    1) การบรพิหารงบประมาณลงทมน 
    2) การบรพิหารงานจมดซพนอ/จห้าง

75 75 เ นพมั่อ ง จ า ก เ บพิ ก จมุ่ า ย
งบประมาณลงทมนไมมุ่ไดห้
ตามเปป้าหมายเกพิดจาก
ความลมุ่าชห้าในขมนนตอน
ก า ร ดด า เ นพิ น ง า น /
หนมุ่วยงานททมั่รมบผพิดชอบ
เรมุ่งรมดดดาเนพินการเพพมั่อ
ใหห้ เ บพิ ก จมุ่ า ย ไ ดห้ ต าม
เปป้าหมาย

กบค.

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 ไดห้ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบเรพมั่อง
จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 4 ครมนง

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่และประชาสมมพมนธย์ เรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ.
    คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ (HEARTS)” โดยการนดา Roll up ไปจมดตมนงไวห้ททมั่ศมูนยย์
    ควบคมมทางพพิเศษ และดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตมุ่าง ๆ
3) อยมูมุ่ระหวมุ่างทบทวนคมูมุ่มพอการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท และคมูมุ่มพอจรรยาบรรณในการ
   ดดาเนพินงานของ กทพ. เพพมั่อเสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดทและ
    คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา
4) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้
    เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. จดานวน 3 แหมุ่ง คพอ 1) เมพมั่อวมนททมั่
    17 พฤษภาคม 2562 จมดกพิจกรรมการอบรม OJT เรพมั่อง จรรยาบรรณของ
    กทพ. คพอ HEARTS สดาหรมบพนมกงานและลมูกจห้างของ กทพ. ทมกสมุ่วนงาน ณ หห้องประชมม
     2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร 2) เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤษภาคม 2562 โดย
    เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บอโศกกองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2
    ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอโศก 4 โดยมทพนมกงาน
    เขห้ารมุ่วมจดานวน 19 คน 3) เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยเปป็นวพิทยากร
    ในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บบางเมพอง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 4 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่า
    ผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษปากนนดา 3 โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน
    16 คน 

75 75 - สผว.

8.2 ร ายง านก ารทม จ รพิ ต
ปปีงบประมาณ 2562

ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) ไมมุ่มทการกระทดา
ทมจรพิต 

75 75  - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบ

ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝป่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 มทพนมกงาน กทพ. เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 10 ราย ดมงนทน
    - ประพฤตพิชมมั่วรห้ายแรง จดานวน 1 ราย ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการสอบสวน
    - ฝป่าฝฝืนระเบทยบขห้อบมงคมบ จดานวน 6 ราย ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการสอบสวน
    - ละทพินงหนห้าททมั่เกพินกวมุ่าเจร็ดวมน จดานวน 3 ราย ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการสอบสวน
      จดานวน 2 ราย และดดาเนพินการแลห้วเสรร็จ จดานวน 1 ราย
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย ดมงนทน
    - ดดาเนพินการสอบสวนเสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว ผลคพอ ไลมุ่ออก

75 75 - ฝกม.

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

ในปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 จมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม จดานวน 2
โครงการ/หลมกสมูตร ดมงนทน
 1) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างวมฒนธรรม คมุ่านพิยมสมจรพิตและการตมุ่อตห้านทมจรพิตในองคย์กร
    เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ชมุ่วงเชห้า) ณ หห้อง
     ประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 167 คน
 2) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างวมฒนธรรม คมุ่านพิยมสมจรพิตและการตมุ่อตห้านทมจรพิตในองคย์กร
    เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ชมุ่วงบมุ่าย) ณ หห้อง
     ประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 155 คน
 3) หลมกสมูตรการเพพิมั่มประสพิทธพิผลในการปราบคอรมปชมมั่น เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤษภาคม
    2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3 อาคาร 2
     กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 158 คน

75 75 - สผว./ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-3) ปปัญหา/อถปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.5 การพพิ จา รณา เ รพมั่ อ ง

รห้ อ ง เ รท ยนของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
เกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการ
ควบคมมภายใน ฝป่าฝฝืน
มาตรฐานจรพิยธรรม
หรพ อการกระทด า ผพิ ด
ทางการเงพินตมุ่อ กทพ.
อยมุ่างมทนมยสดาคมญ 

ในไตรมาสททมั่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยน จดานวน 2 เรพมั่อง
ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤษภาคม
2562

75 75 - 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 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ขององค์กร (OPR) รายงานผลการ
ตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
(Self - Assessment Report: 
SAR) และแผนพัฒนาองค์กรระยะ
ยาว 3 ปี (ฉบับที ่2) (OFI 
Roadmap) ปีงบประมาณ 2563
 - 2564 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(Action Plan) เรียบร้อยแล้ว และ
ได้น าเสนอในการประชุม
คณะท างานก ากับดูแลโครงการ
พัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพ SEPA คร้ังที ่2/2562 
เมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2562 ซ่ึง
ได้รับการเห็นชอบจากทีป่ระชุม
แล้ว ทัง้นี้จะน าเสนอคณะกรรมการ
 กทพ. เพือ่พิจารณาต่อไป ทัง้นี้
จะต้องจัดส่งเอกสารให้ สคร. 
ภายในวันที ่30 กรกฎาคม 2562

 - 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
 2562

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ทุกไตรมาส  ทุกไตรมาส  ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 

(115.00)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(57.30)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
57.30

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
115.00

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2562 ไตรมาสที ่3 (ตุลาคม 
2561 - มิถุนายน 2562) (ข้อมูล
งบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทาน
จาก สตง.)
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร
ระดับ 3 เท่ากับ -6,224.52 
ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานจริงเท่ากับ 
-5,822.22 ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานดีกว่าค่า
เป้าหมาย 402.30 ล้านบาท

5 ฝบท.

ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบ

  1. การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

หมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

เอกสารแนบ 2 

1



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละคร้ัง

70% อย่างน้อย
ปีละ 12 
คร้ัง

ทุกเดือน 60% 65% 70% 75% 80% ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. ไตรมาสที ่2 จ านวน 4 คร้ัง
 คือ
 - การประชมุเดอืนเมษายน 
2562
   วันที ่30 เมษายน 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม
 - การประชมุเดอืนพฤษภาคม 
2562 จ านวน 2 ครั้ง
   1) วันที ่15 พฤษภาคม 2562
 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 

5 สผว.

  2) วันที ่23 พฤษภาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
- การประชมุเดอืนมถุินายน 
2562 
1) วันที ่27 มิถุนายน 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

  2. คณะกรรมการ

2



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

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

หมายเหตุ : 
เนื่องจาก รอ
ค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รักษาการ
ต าแหน่งผู้ว่า
การการทาง
พิเศษแห่ง
ประเทศไทย 
ตามหนังสือ 
ฝบท/1055 
ลงวันที ่30 
เม.ย. 2562 
จึงท าให้ล่าช้า
 แต่โดยปกติ
สามารถน าส่ง
ภายใน 30 
วันหลังส้ินไตร
มาส

45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่2  
ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562 
ปีงบประมาณ 2562 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS - SOE เมื่อวันที ่15 
พฤษภาคม 2562 (45 วัน)

3 ฝกง.

3.2 การจัดท ารายงาน
ประจ าปี

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

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

ปีละ 1 คร้ัง กรกฎาคม 61 -
 มีนาคม 62

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 60 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 45 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 30 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด

 15 วัน

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

ด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนด 5 สผว.

3.3 การตรวจสอบภายใน ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ

 - ร้อยละ 79 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

ร้อยละ 75 ร้อยละ 77 ร้อยละ 79 ร้อยละ 81 ร้อยละ 83 ยังไม่ถึงก าหนดเวลาในการรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดดังกล่าว

 - สตส.

  3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ ของ กทพ.

ร้อยละ 94.4 ปีละ 1 คร้ัง ก ุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 62

ร้อยละ 93.4 ร้อยละ 93.9 ร้อยละ 94.4 ร้อยละ 94.9 ร้อยละ 95.4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ี
ต่อการให้บริการและภาพลักษณ์
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามแล้วรวบรวม
ข้อมูลเพือ่น ามาวิเคราะห์และจัดท า
ร่างรายงานการส ารวจความพึง
พอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
พิเศษทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2562

 - สผว.
(สถาบัน

การศึกษา)

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

 -  ทางพิเศษบูรพาวิถี จ านวน 2 
ราย
 - ทางพิเศษอุดรรัถยา จ านวน 2 
ราย
 - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 1 ราย
 - ทางพิเศษศรีรัช จ านวน 5 ราย
 - ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน 4 ราย

 โดยใชเ้วลาเฉลี่ย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด

  4. บทบาทตอ่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

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 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

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 2561
 - มีนาคม 2562 มีระดับความ
พึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 98.71 
คร้ังที ่2 ช่วงเดือนเมษายน - 
กันยายน 2562 อยู่ระหว่างการ
ส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการฯ

 - 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
 168 เร่ือง
 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ 3 
เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด โดยใน
ไตรมาสนี้ได้ด าเนินการจัดส่งบันทึก
ไปยังทุกหน่วยงานเพือ่ให้
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลแล้ว

  5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

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

จ านวน 1 คร้ัง *กพต.สผว. มี
โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. 1 
คร้ัง/ปี ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานส ารวจฯ

 3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 
(EXAT Public Information 
Center) ได้ท าการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทีศู่นย์
ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ 2 
คร้ัง 
ครั้งที ่1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2561 - มีนาคม 2562 ระดับ
ความพึงพอใจการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก หรือคิดเป็นร้อยละ 
93.42
ครั้งที ่2 ระหว่างเดือน เมษายน - 
กันยายน 2562 อยู่ระหว่างการ
ส ารวจความพึงพอใจ

การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

จ านวนผู้ทีม่ีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มี
ความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

 - สผว.

7.1 การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

วัดโดยการ
เทียบเป้าหมาย
ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ผลการควบคุมและบริหารความ
เส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2562 ไตรมาสที ่3 (เมษายน - 
มิถุนายน 2562) สามารถบริหาร
ความเส่ียง เพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับทีย่อมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 
98.37
*หลักการค านวณคะแนนใน
ต าแหน่งทศนิยมด้วยวิธี
บัญญัติไตรยางค์จากอัตรภาคชั้น*

4.84 กบค.

  6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

  7. การบริหารความเสี่ยง
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

7.2 การควบคุมภายใน สามารถรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและ
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 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

ช้ากว่า 90 
วัน นับแต่

วันส้ิน
ปีงบประมาณ

ภายใน 90 
วันนับแต่วัน

ส้ิน
ปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดนี้เป็นการก าหนดการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ตุลาคม 
2561 - กันยายน 2562) ซ่ึงจะ
ด าเนินการช่วงเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงยังไม่ถึง
ก าหนดการด าเนินงานดังกล่าว

 - กบค.

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 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

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 2562 ไตรมาสที ่2
 จ านวน 3 แห่ง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการอบรม (On the
 Job Training : OJT) เร่ือง 
"จรรยาบรรณของ กทพ. คือ 
HEARTS" รุ่นที ่2 เมื่อวันที ่17 
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 -
 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2301
 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 73 คน

 - สผว.
  8. จรรยาบรรณ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

2. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : 
HEARTS to HEART โดยเป็น
วิทยากรในการ OJT ของแผนก
จัดเก็บอโศก กองจัดเก็บค่าผ่านทาง
 2 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 
(ศอ.กจค.2 ฝจค.)  เมื่อวันที ่24 
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 -
 11.30 น. ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษอโศก 4 โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 19 คน
3. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : 
HEARTS to HEART โดยเป็น
วิทยากรในการ OJT ของแผนก
จัดเก็บบางเมือง กองจัดเก็บค่า
ผ่านทาง 4 ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 
(สม.กจค.4 ฝจค.)  เมื่อวันที ่28 
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 -
 11.30 น. ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษปากน้ า 3 โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน

8.2 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

 - การจัดอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างน้อยปี
ละ 3 คร้ัง

3 คร้ัง/ปี ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง 1) หลักสูตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการ
ต่อต้านทุจริตในองค์กร เมื่อวันที ่3
 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุม 2301
 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
167 คน
2) หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2562
คร้ังที ่1 เมื่อวันที ่3 เมษายน 
2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 
อาคาร 2 กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้า
รับการอบรมจ านวน 155 คน

 - ฝบท.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5ล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ คะแนนทีไ่ดร้ับ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลาตวัชี้วัด
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ความถ่ี

การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม (ต่อ)

3) หลักสูตรการเพิม่ประสิทธิผลใน
การปราบคอร์รัปชัน เมื่อวันที ่28
 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00
 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 
2301 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. 
จตุจักร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
จ านวน 158 คน
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เรรรื่องททรื่ ... 
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

                ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถุนายน 2562)
-------------------------------------------

บทสรรุปสสสำหรรับผผผู้บรริหสำร (Executive Summary) 
                                                                                                                                   

1. สรรุปสสำระสสสำครัญ
กทพ. ขอรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.

ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถุนายน 2562) ซซรื่งมทจถุดมถุมุ่งหมายในการดดาเนนินกนิจกรรมทกัทั้งสนิทั้น
8 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องจดานวน 39 กนิจกรรม สรถุปไดด้ดกังนททั้ 

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

   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

 โดยทกัทั้ง 39 กนิจกรรมดกังกลมุ่าวประกอบดด้วย กนิจกรรมททรื่สามารถประเมนินผลการดดาเนนินงาน
ไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 28 กนิจกรรม ซซรื่งเปป็นไปตามเปป้าหมาย 27 กนิจกรรม ไมมุ่เปป็นไปตามเปป้าหมาย
1 กนิจกรรม และกนิจกรรมททรื่กดาหนดใหด้เปป็นการประเมนินรายปปี จดานวน 11 กนิจกรรม นอกจากนททั้ยกังไดด้รวบรวม
ผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดซซรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดททกัทั้ง 8 หมวด
ดกังกลมุ่าวขด้างตด้น จดานวน 14 ตกัวชททั้วกัด ประกอบดด้วย ตกัวชททั้วกัดททรื่สามารถรายงานผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัด
ไดด้เปป็นรายไตรมาส จดานวน 6 ตกัวชททั้วกัด และตกัวชททั้วกัดททรื่มทการกดาหนดการรายงานผลการดดาเนนินงานเปป็นรายปปี
จดานวน 8 ตกัวชททั้วกัด เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน -
มนิถถุนายน 2562) พบวมุ่ามทผลการดดาเนนินงานเปป็นไปตามเปป้าหมาย ยกเวด้นการบรนิหารความเสทรื่ยง

 
2. เหตรุผลและควสำมจสสำเปป็น

สดานกักงานคณะกรรมการนโยบายรกัฐวนิสาหกนิจ (สคร.) ไดด้มทนโยบายใหด้ กทพ. นดาระบบการประเมนิน
คถุณภาพรกัฐวนิสาหกนิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาใชด้เพรรื่อประเมนินผลการดดาเนนินงาน
รกัฐวนิสาหกนิจ โดยการกดากกับดดูแลองคน์กรของรกัฐวนิสาหกนิจ อยดูมุ่ในหมวด 1 การนดาองคน์กรซซรื่งกลมุ่าวถซงการนดารกัฐวนิสาหกนิจ
โดยผดูด้นดาระดกับสดูงและการกดากกับดดูแลและรกับผนิดชอบตมุ่อประเทศชาตนิและสกังคม ซซรื่งแตมุ่เดนิม สคร. ไดด้กดาหนดบทบาท
ของคณะกรรมการฯ ในการตนิดตามรายงานผลและประเมนินผลสดาเรร็จททรื่เปป็นรดูปธรรม ดกังนกัทั้น เพรรื่อใหด้การดดาเนนินงาน
ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทบรรลถุวกัตถถุประสงคน์ตามเกณฑน์ดกังกลมุ่าว กทพ. จซงไดด้กดาหนดใหด้มทการประเมนินผลการ
ดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในทถุกไตรมาส
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3. ขผู้อกฎหมสำยททที่เกทที่ยวขผู้อง/มตริและควสำมเหห็นของคณะกรรมกสำร/คณะอนรุกรรมกสำรตต่สำง ๆ
คณะอนถุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชถุมครกัทั้งททรื่ 4/2562 เมรรื่อวกันททรื่ 26

สนิงหาคม 2562 ไดด้มทมตนิรกับทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแล
กนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถุนายน 2562) และใหด้นดาเสนอ
คณะกรรมการ กทพ. เพรรื่อทราบตมุ่อไป 

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

ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททรื่ 3 (เมษายน - มนิถถุนายน 2562)

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