
เรรรื่องททรื่ ...   
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

     ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)
-------------------------------------------

๑. เรรรื่องเดนิม
คณะอนตุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ไดด้มทมตนิเหห็นชอบแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับ

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

๒. ขด้อเทห็จจรนิง
2.1 กทพ. ไดด้ดดาเนนินการตนิดตามและรวบรวมผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน

ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) เรทยบรด้อย
แลด้ว โดยแยกการดดาเนนินงานเปป็น 8 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่ เกทรื่ยวขด้อง จดานวน 39 กนิจกรรม
ดกังตล่อไปนทรั้ (เอกสารแนบ 1)

หมวดททท จจจำนวนกกิจกรรม

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

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

ทกัรั้งนทรั้ การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการของ กทพ.
สามารถบรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงาน จดานวน 38 กนิจกรรม สล่วนกนิจกรรมททรื่ไมล่บรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงาน
จดานวน 1 กนิจกรรม ครอ การประชตุมคณะกรรมการและคณะอนตุกรรมการททรื่แตล่งตกัรั้งโดย คณะกรรมการ กทพ.
เนรรื่องจากประสบปปัญหา ดกังนทรั้

1) คณะอนตุกรรมการดด้านกฎหมาย กดาหนดใหด้มทการประชตุมเดรอนละ 1 ครกัรั้ง ผลการ
ดดาเนนินงาน ครอ ไดด้มทการประชตุมเพทยง 9 ครกัรั้ง เนรรื่องจากบางครกัรั้งยกังไมล่มทประเดห็นททรื่จะนดาเสนอคณะอนตุกรรมการ
ดด้านกฎหมาย 
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2) คณะอนตุกรรมการประสานงานการบรนิหารการจราจรในทางพนิเศษ กดาหนดใหด้มท
การประชตุมไมล่นด้อยกวล่าปปีละ 4 ครกัรั้ง ผลการดดาเนนินงาน ครอ ไดด้มทการประชตุมเพทยง 3 ครกัรั้ง เนรรื่องจากไดด้มทการ
เปลทรื่ยนกรรมการผดูด้แทนสดานกักงานตดารวจแหล่งชาตนิ ซซรื่งเปป็นประธานคณะอนตุกรรมการประสานงานการบรนิหารการ
จราจรในทางพนิเศษ

3) คณะกรรมการอนิสระ กดาหนดใหด้มทการประชตุมอยล่างนด้อย 6 เดรอน/ครกัรั้ง ผลการ
ดดาเนนินงาน ครอ ไดด้มทการประชตุมเพทยง 1 ครกัรั้ง เนรรื่องจาก พล.อ.อ. ยตุทธนา  สตุกตุมลจกันทรน คณะกรรมการอนิสระ
พด้นจากตดาแหนล่งเมรรื่อวกันททรื่ 23 กกันยายน 2562 เนรรื่องจากอายตุครบ 65 ปปี จซงไมล่สามารถจกัดประชตุมครกัรั้งททรื่ 2
ไดด้ตามแผนททรื่กดาหนด

4) คณะอนตุกรรมการพนิจารณากลกัรื่นกรองดด้านการเงนิน และการลงทตุนของ กทพ .
กดาหนดใหด้มทการประชตุมไมล่นด้อยกวล่า 2 ครกัรั้ง/ปปี ผลการดดาเนนินงาน ครอ ไมล่มทการประชตุม เนรรื่องจาก กทพ. ไมล่มท
ปปัญหาดด้านการเงนินและมทการรายงานสถานะการเงนินใหด้คณะกรรมการบรนิหารของ กทพ. ทราบเปป็นประจดา

5) คณะอนตุกรรมการกดากกับการศซกษาความเหมาะสมเพรรื่อจกัดทดาแผนแมล่บททางพนิเศษ
กดาหนดใหด้มทการประชตุมไมล่นด้อยกวล่า 2 ครกัรั้ง/ปปี ผลการดดาเนนินงาน ครอ ไมล่มทการประชตุม เนรรื่องจากในปปีงบประมาณ
2562 กระทรวงคมนาคม ไดด้มทขด้อสกัรื่งการใหด้ กทพ. ทดางานบดูรณาการรล่วมกกับกรมทางหลวง ในการศซกษา
ความเหมาะสมเพรรื่อจกัดทดาแผนแมล่บททางพนิเศษโครงการตล่าง ๆ ของทกัรั้ง 2 หนล่วยงาน

อยล่างไรกห็ตาม แมด้จะไมล่สามารถจกัดประชตุมไดด้ครบถด้วนตามแผน แตล่ไมล่สล่งผลกระทบททรื่มท
นกัยสดาคกัญตล่อการดดาเนนินงานในภาพรวมแตล่อยล่างใด ทกัรั้งนทรั้ กทพ. ไดด้ประสานฝฝ่ายเลขานตุการของคณะกรรมการ
และคณะอนตุกรรมการชตุดตล่าง ๆ ใหด้คดานซงถซงความสดาคกัญของการจกัดประชตุมใหด้เปป็นไปตามแผนงานททรื่กดาหนดเพรรื่อ
รล่วมแกด้ไขปปัญหาและพกัฒนาปรกับปรตุงงาน รวมถซงผลดทผลเสทยในการททรื่ไมล่ไดด้ดดาเนนินการจกัดประชตุมแลด้ว

2.2 กทพ. ไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดซซรื่งสะทด้อนผลการดดาเนนินงานดด้านการ
กดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทในปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) ทกัรั้ง 8 หมวด เรทยบรด้อยแลด้ว
จดานวน 14 ตกัวชทรั้วกัด โดยมทรายละเอทยดตามเอกสารแนบ 2 ซซรื่งสามารถสรตุปเปป็นประเดห็นไดด้ดกังนทรั้

กนิจกรรม ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

(หมวดททท 1)
กจำรดจจำเนกินกจำรของภจำค

รรัฐในฐจำนะเจจ้จำของ 
1.1 ผลการดดาเนนินการ

ตามนโยบายของ
สคร . ในการเขด้าสดูล่
ร ะ บ บ ป ร ะ เ มนิ น
คตุณภาพรกัฐวนิสาหกนิจ
(State  Enterprise
Performance
Appraisal : SEPA) 

ระยะเวลาในการจกัดสล่ง
ขด้อมดูล OPR SAR และ
OFIs  Roadmap  ททรื่
ผล่ านความ เหห็ นชอบ
จากคณะกรรมการ
กทพ. เพรรื่อประกอบ
การประเมนินผล  ใน
สล่ ว นกระบวนการ /
ระบบ (Process) 

ระดรับ 5
ตามกดาหนด จกัดสล่ งรายงานผลการ

ดดาเนนินงานขององคนกร
(OPR) รายงานผลการ
ตรวจประเมนินองคนกร
ดด้วยตนเองตามระบบ
ประเมนินคตุณภาพรกัฐวนิสาหกนิจ
ปปีงบประมาณ 2562
(SAR) แผนพกัฒนาองคนกร
ระยะยาว 3 ปปี (ฉบกับททรื่ 3)

5
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กนิจกรรม ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

ปปีงบประมาณ 2563 –
2565 (OFIs Roadmap)
แล ะ แ ผ น ป ฏนิ บกั ตนิ ก า ร
ปปี งบประมาณ 2563
(Action Plan)  ททรื่ ผล่ า น
ความเหห็นชอบจากคณะ
กรรมกา ร  กทพ .  ใหด้
ส ค ร .  ต า ม ห นกั ง สร อ ททรื่
กทพ 03/1963 ลงวกันททรื่
30 กรกฎาคม 2562

1.2 การสรด้างมดูลคล่าเพนิรื่ม
เชนิงเศรษฐศาสตรน 
(Economic Value 
Management : 
EVM)

การสรด้างคล่า 
Economic Profit 
(EP) เททยบกกับเปป้าหมาย

ระดรับ 3
เปป็นไปตามเปป้าหมาย  ผลการดดาเนนินงานดทกวล่า

เปป้าหมาย 260.25 
ลด้านบาท 

5 

(หมวดททท 2)
2. คณะกรรมการ รด้อยละของจด านวน

กรรมการททรื่เขด้ารล่วม
ในการประชตุมแตล่ละครกัรั้ง

ระดรับ 3 
รด้อยละ 70 รด้อยละ 76.27 4

(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
นกับแตล่วกันสนิรั้นสตุดของแตล่ละ
ไ ต รมาสผล่ า นร ะ บบ
GFMIS - SOE 

ระดรับ 3 
45 วกัน ภายใน 45 วกัน 4.5
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ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

3.2 การจกัดทดารายงาน
       ประจดาปปี 

สามารถจกัดทด าและ
เ ผ ย แ พ รล่ ร า ย ง า น
ประจดาปปีของปปีททรื่ลล่วง
มาแลด้วภายใน 2 เดรอน
หลกั งจากสด านกั ก งาน
การตรวจเงนินแผล่นดนิน
(สตง.) รกับรองงบการเงนิน
ของสนิรั้นปปีบกัญชทรกัฐวนิสาหกนิจ

ระดรับ 5
ภายใน 2 เดรอนหลกัง
จ าก  สต ง .  รกั บ รอ ง
งบการเงนินของสนิรั้นปปี
บกัญชทรกัฐวนิสาหกนิจ 

สามารถดดาเนนินการไดด้
แ ลด้ ว เ ส รห็ จ ภ า ย ใ น  2
เดร อนหลกั ง จ าก  สตง .
รกับรองงบการเงนินของ
สนิรั้นปปีบกัญชทรกัฐวนิสาหกนิจ 

5

3.3 การตรวจสอบ
      ภายใน 

รด้อยละความพซงพอใจ
ของหนล่วยรกับตรวจ

ระดรับ 3
รด้อยละ 79 รด้อยละความพซงพอใจ

ข อ ง ห นล่ ว ย รกั บ ต ร ว จ
ซซรื่ งประเมนินจากระบบ
ง า น ททรื่ ต ร ว จ ส อ บ ใ น
ปปีงบประมาณ 2562
จดานวน 10 ระบบงาน
คนิดเปป็นรด้อยละ 80.80 

3.9 

หมวดททท 4
บทบจำทตต่อผผจ้มทสต่วนไดจ้

สต่วนเสทย
4.1 การรกับฟปั งความ

คนิด เหห็ น เกทรื่ ย วกกับ
กา รดด า เ นนิ น ง าน
ของ กทพ. จากผดูด้
ใ ชด้ บ รนิ ก า ร ท า ง
พนิเศษ

ระดกับความพซงพอใจ
ของผดูด้ ใชด้บรนิการทาง
พนิ เศษททรื่ มท ตล่ อการ ใหด้
บรนิการและภาพลกักษณน
ของ กทพ. 

ระดรับ 3

รด้อยละ 94.4 คณะผดูด้วนิจกัยจากสถาบกัน
เทคโนโลยทพระจอมเกลด้า
เจด้าคตุณทหารลาดกระบกัง
ไดด้ทดาการสดารวจความ
พซงพอใจและพฤตนิกรรมของ
ผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษททรื่มท
ตล่อการใหด้บรนิการและ
ภาพลกักษณนของ กทพ.
โดยรวมคนิดเปป็นรด้อยละ
94.7 

3.6
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ประเดห็น ตกัวชทรั้วกัด เปป้าหมาย ผลการดดาเนนินงาน คะแนน
ททรื่ไดด้รกับ

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

ระดรับ 5

7 วกันทดาการ

19 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 7 วกันทดาการ

เฉลทรื่ย 19 วกันทดาการ

5

หมวดททท 5
กจำรเปปิดเผยสจำรสนเทศ

และควจำมโปรต่งใส
การเปปิดเผยขด้อมดูลผล่าน
ระบบสารสนเทศ / ตาม
พ.ร.บ. ขด้อมดูลขล่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ระดกับความพซงพอใจ
ภาพรวมในดด้านตล่างๆ
ดกังนทรั้
1. ดด้านการใหด้บรนิการ
ของศดูนยนบรนิการขด้อมดูล
ผดูด้ใชด้ทางพนิเศษ (EXAT
Call Center) 
2. ดด้านการใหด้บรนิการ
Website ของ กทพ.
3. ดด้านการใหด้บรนิการ
ททรื่ศดูนยนขด้อมดูลขล่าวสาร
ของ กทพ. 

ระดรับ 3

รด้อยละ 70 ระดกับความพซงพอใจ
ภาพรวม เฉลทรื่ยทกัรั้ง 3 ดด้าน
มทคล่าเทล่ากกับรด้อยละ 
90.53 

5
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หมวดททท 6
ควจำมขรัดแยจ้งทจำงผล

ประโยชนน

การรายงานความขกัดแยด้ง
ทางผลประโยชนน 

จดานวนผดูด้ททรื่มทความขกัดแยด้ง
ทางผลประโยชนน

ระดรับ 5

ไมล่มทผดูด้มทความขกัดแยด้ง
ทางผลประโยชนน 

ไมล่มทผดูด้มทความขกัดแยด้งทาง
ผลประโยชนน 

5

(หมวดททท 7)
กจำรบรกิหจำรควจำมเสททยง

7.1 การบรนิหารความ
เสทรื่ยง

รด้อยละความสดา เรห็จ
ของการจกัดการความ
เสทรื่ยงใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่
ยอมรกับไดด้

ระดรับ 5

รด้อยละความสดา เรห็จ
ของการจกัดการความ
เสทรื่ยงใหด้อยดูล่ในระดกับททรื่
ยอมรกับไดด้รด้อยละ 100

สามารถจกัดการความ
เสทรื่ยง เพรรื่อใหด้ความเสทรื่ยง
อยดูล่ในระดกับททรื่ยอมรกับไดด้
คนิดเปป็นรด้อยละ 97.05 

4.71 

7.2 การควบคตุมภายใน สามารถรายงานการ
ประเมนินผลการควบคตุม
ภายในตามหลกักเกณฑน
กระทรวงการคลกั งฯ
เ ส น อ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมภายใน 90 วกัน
นกับแตล่วกันสนิรั้นปปีงบประมาณ 

ระดรับ 3
ภายใน 90 วกันนกับแตล่
วกันสนิรั้นปปีงบประมาณ  

ภายใน 90 วกัน 5

หมวดททท 8
จรรยจำบรรณ

8.1 การเผยแพรล่
ความรดูด้เรรรื่อง
จรรยาบรรณ
ในการดดาเนนิน
งานของ กทพ.

จด า น ว น ส ถ า น ททรื่ ททรื่
สามารถจกัดกนิจกรรม
เพรรื่อ เผยแพรล่ความรดูด้
เรรรื่องจรรยาบรรณใน
การดดา เนนินงานของ
กทพ .  ต ามสถานททรื่
ตล่ า ง  ๆ  ขอ ง  กทพ .
จดานวน 10 แหล่ง 

ระดรับ 3

10 แหล่ง ไ ดด้ ดด า เ นนิ น ก า ร
จกัดกนิจกรรม OJT สกัญจร :
HEARTS  to  HEART
เพรรื่ อ เ ผยแพรล่ ค ว าม รดูด้
เรรรื่องจรรยาบรรณในการ
ดดาเนนินงานของ กทพ.
ใหด้แกล่พนกักงานในสถานททรื่
ป ฏนิ บกั ตนิ ง า น ตล่ า ง  ๆ
จดานวน 12 แหล่ง 

5
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8.2  ก า ร จกั ด อ บ ร ม
จ รนิ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คตุณธรรม 

การจกัดอบรมจรนิยธรรม
และคตุณธรรมอยล่ า ง
นด้อยปปีละ 3 ครกัรั้ง 

ระดรับ 3
3 ครกัรั้ง/ปปี ไดด้จกัดอบรมจรนิยธรรม

และคตุณธรรม จดานวน
ทกัรั้งสนิรั้น 4 ครกัรั้ง 

4

เมรรื่อพนิจารณาผลการดดาเนนินงานตามตกัวชทรั้วกัดดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ปปีงบประมาณ
2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) แลด้วพบวล่าเปป็นไปตามแผนการดดาเนนินงานยกเวด้นในเรรรื่องการบรนิหาร
ความเสทรื่ยง โดยฝฝ่ายเลขานตุการฯ ไดด้คดานวณหาคล่าคะแนนเฉลทรื่ยผลการดดาเนนินงานในภาพรวม ซซรื่งมทผลคะแนน
เทล่ากกับ 4.62/5 ซซรื่งถรอวล่าอยดูล่ในระดกับททรื่นล่าพซงพอใจ (Favourite) และเปป็นการสะทด้อนประสนิทธนิผลการดดาเนนินงาน
ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. ททรื่ครบถด้วนตามแนวทางการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดททกัรั้ง 8 หมวด

2.3 กทพ. ไดด้นด าผลการดดา เนนินงานตามขด้อ  2.1 และผลของตกัวชทรั้ วกัดตามขด้อ  2.2
มาทดาการวนิเคราะหนถซงประเดห็นการดดาเนนินงานททรื่มทระดกับผลการดดาเนนินงานททรื่ยอมรกับไดด้และเปป็นททรื่พซงพอใจ
(Favourite) และผลการดดาเนนินงานททรื่ไมล่เปป็นททรื่พซงพอใจและยกังตด้องปรกับปรตุง (Unfavourite) เพรรื่อปรกับปรตุงการ
ดดาเนนินงานในปปีตล่อไปใหด้ประสบผลสดาเรห็จตามเปป้าหมาย โดยผลการดดาเนนินงานททรื่ไมล่เปป็นททรื่พซงพอใจและยกังตด้อง
ปรกับปรตุง ไดด้แกล่

1) หมวดททรื่ 2 คณะกรรมการ สามารถดดาเนนินการไดด้ตามแผนททรื่กดาหนดไวด้ ยกเวด้นขด้อ 2.9
การประชตุมคณะกรรมการและคณะอนตุกรรมการชตุดตล่าง ๆ ททรื่แตล่งตกัรั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. นกัรั้นไมล่สามารถ
ดดาเนนินการไดด้ตามแผนททรื่กดาหนดไวด้ เนรรื่องจากในบางครกัรั้งยกังไมล่มทประเดห็นสดาคกัญททรื่จะนดาเสนอคณะกรรมการหรรอ
คณะอนตุกรรมการชตุดตล่าง ๆ เปป็นตด้น ซซรื่งเมรรื่อวนิเคราะหนแลด้วพบวล่า ผลการดดาเนนินงานอยดูล่ในระดกับททรื่ตด้องปรกับปรตุง (Unfavourite)

2) หมวดททรื่ 4 บทบาทตล่อผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทย สามารถดดาเนนินการกกับผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทย
ทกัรั้ง 7 กลตุล่มหลกักของ กทพ. โดยสามารถปฏนิบกัตนิไดด้ตามเปป้าหมายททรื่ไดด้กดาหนดไวด้ เชล่น กทพ . รล่วมกกับสถานทวนิทยตุเพรรื่อ
การจราจรนดาผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษไปทกัศนศซกษาและรล่วมบดาเพห็ญประโยชนนเพรรื่อสกังคมสรด้างเครรอขล่ายการ
ประชาสกัมพกันธนและเสรนิมสรด้างภาพลกักษณนททรื่ดท กทพ. รล่วมกกับสดานกักงานเขตหด้วยขวางเขด้าพกัฒนาพรรั้นททรื่โดยการ
ตกัดหญด้าททรื่ขซรั้นปกคลตุมพรรั้นททรื่ เปป็นตด้น อยล่างไรกห็ตามใน ขด้อ 4.11 ขด้อพนิพาทกกับคดูล่สกัญญา (กรณททตุนทรกัพยน 100 ลด้านบาท
ขซรั้นไป) ยกังเปป็นประเดห็นททรื่ยกังมทกรณทททรื่ยกังไมล่สามารถหาขด้อยตุตนิไดด้ และขด้อพนิพาทดกังกลล่าวยกังอยดูล่ในชกัรั้นอนตุญาโตตตุลาการ
ทกัรั้งนทรั้ เมรรื่อคณะอนตุญาโตตตุลาการมทคดาวนินนิจฉกัยชทรั้ขาดแลด้ว คดูล่กรณทฝฝ่ายททรื่ชนะคดทกห็จะดดาเนนินการยรรื่นคดารด้องตล่อศาลขอ
บกังคกับตามคดาชทรั้ขาด และคดูล่กรณทฝฝ่ายททรื่แพด้คดท หากเหห็นวล่าคดาชทรั้ขาดไมล่ถดูกตด้องกห็จะดดาเนนินการยรรื่นคดารด้องตล่อศาลขอ
เพนิกถอนคดาชทรั้ขาด ดกังนกัรั้นจซงทดาใหด้ขด้อมดูลคดทในชกัรั้นศาลจซงเสมรอนมทจดานวนเพนิรื่มขซรั้นในแตล่ละไตรมาส เมรรื่อวนิเคราะหน
แลด้วพบวล่าผลการดดาเนนินงานอยดูล่ในระดกับททรื่ตด้องปรกับปรตุง (Unfavourite) เนรรื่องจากขด้อพนิพาทกกับผดูด้รล่วมลงทตุนสล่วนใหญล่
ยกังไมล่สามารถหาขด้อยตุตนิไดด้ ทดาใหด้ผลการดดาเนนินงานไมล่สามารถแสดงประสนิทธนิผล จซงมทความจดาเปป็นตด้องปรกับปรตุง
ทบทวนแนวทาง ดกังนกัรั้น หนล่วยงานททรื่เกทรื่ยวขด้องตด้องมทการดดาเนนินการหาแนวทางในการบรนิหารจกัดการเพรรื่อหา
ขด้อยตุตนิเพรรื่อการลดขด้อพนิพาทกกับคดูล่สกัญญาตล่อไป 



- 8 -

3) หมวดททรื่ 8 จรรยาบรรณ สามารถดดาเนนินการเผยแพรล่คดูล่มรอจรรยาบรรณในการดดาเนนินงาน
และการจกัดอบรมคตุณธรรมและจรนิยธรรม เปป็นไปตามเปป้าหมายททรื่ไดด้กดาหนดไวด้ ผลการดดาเนนินงานบรรลตุตาม
แผนททรื่กดาหนดไวด้ แตล่สดาหรกับในขด้อ 8.3 เรรรื่อง การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ ขด้อบกังคกับ กทพ. และจรรยาบรรณในการ
ดดาเนนินงานของ กทพ. นกัรั้น เมรรื่อวนิเคราะหนแลด้วพบวล่าผลการดดาเนนินงานอยดูล่ในระดกับททรื่ตด้องปรกับปรตุง (Unfavourite)
เนรรื่องจากยกังมทรายงานการกระทดาผนิดวนินกัยททรื่มนิใชล่ฐานทตุจรนิต และถดูกลงโทษทางวนินกัยททรื่ไมล่ใชล่ฐานทตุจรนิต อยล่างไรกห็ตาม
กทพ. ไดด้เพนิรื่มการสล่งเสรนิมและปลดูกฝปังในเรรรื่องคตุณธรรมจรนิยธรรมใหด้กกับผดูด้บรนิหาร พนกักงาน และเจด้าหนด้าททรื่ กทพ .
อยล่างตล่อเนรรื่องและสมรื่ดาเสมอ เพรรื่อเปป็นการเนด้นยรั้ดา ปลดูก และปลตุกจนิตสดานซกในเรรรื่องของคตุณธรรมและจรนิยธรรม
โดยมตุล่งเนด้นเรรรื่องของมาตรฐานจรนิยธรรมขององคนกรททรื่ผดูด้บรนิหาร พนกักงาน และเจด้าหนด้าททรื่ กทพ. ทตุกคนจะตด้อง
ยซดถรอปฏนิบกัตนิ 

ดกังนกัรั้น เพรรื่อใหด้บรรลตุวกัตถตุประสงคนในการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท จซงไดด้
มทการกดาหนดกลยตุทธนเพรรื่อนดาไปสดูล่การกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทและการแกด้ไขปปัญหาในปปีงบประมาณ 2563
ไดด้ 4 กลยตุทธน โดยเรทยงตามลดาดกับความสดาคกัญ ดกังนทรั้

กลยยุทธนททท 1 กจำรสต่งเสรกิมจรรยจำบรรณเพพทอมยุต่งเนจ้นกจำรปป้องกรันและลดกจำรทยุจรกิตในองคนกร
เพรรื่อเปป็นการสล่งเสรนิมในเรรรื่องของจรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. ททรื่มตุล่งเนด้นการ

ปป้องกกันและลดการทตุจรนิตภายในองคนกรในปปีงบประมาณ 2563 กทพ. จะดดาเนนินกนิจกรรมเพรรื่อนดาไปสดูล่เปป้าหมาย
โดยการเผยแพรล่ความรดูด้เรรรื่องจรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. พรด้อมทกัรั้งจกัดกนิจกรรมเพรรื่อสล่งเสรนิมและ
เผยแพรล่เกทรื่ยวกกับเรรรื่องของจรรยาบรรณในการดดาเนนินงานของ กทพ. เชล่น การจกัดกนิจกรรม EXAT CG Day
กนิจกรรม OJT สกัญจร : HEARTS to HEART และการเผยแพรล่และประชาสกัมพกันธน เรรรื่อง จรรยาบรรณของ กทพ.
ครอ “ปฏนิบกัตนิหนด้าททรื่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)” ผล่านระบบ EXAT Sound ขล่าวประชาสกัมพกันธน และ Roll up รวมทกัรั้ง
การจกัดใหด้มทการตอบคดาถามเกทรื่ยวกกับเรรรื่องของจรรยาบรรณเพรรื่อชนิงรางวกัลตล่าง ๆ

กลยยุทธนททท 2 กจำรบรกิหจำรจรัดกจำรเชกิงรยุกกรับคผต่สรัญญจำใหจ้เปป็นไปตจำมสรัญญจำเพพทอมกิใหจ้เกกิด
ประเดด็นขจ้อพกิพจำทเพกิทมมจำกขขขึ้น

จากการศซกษาผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทย กทพ. สามารถกดาหนดกลตุล่มผดูด้มทสล่วนไดด้สล่วนเสทยททรื่ตด้อง
ดดูแลรกับผนิดชอบทกัรั้งสนิรั้น 7 กลตุล่มหลกัก ไดด้แกล่ 1) ผดูด้ใชด้บรนิการทางพนิเศษ 2) ภาครกัฐในฐานะเจด้าของ 3) เจด้าหนด้าททรื่ กทพ.
4) ผดูด้ททรื่ไดด้รกับผลกระทบจากการเวนครน 5) คดูล่คด้า 6) ชตุมชนรอบเขตทางพนิเศษ และ 7) สกังคม ซซรื่งกลตุล่มททรื่ตด้องบรนิหาร
จกัดการครอ กลตุล่มคดูล่คด้า ทกัรั้งนทรั้ จากการดดาเนนินงานททรื่ผล่านมานกัรั้น กทพ. มทกรณทพนิพาทกกับคดูล่สกัญญา ซซรื่งคดทอยดูล่ในชกัรั้น
อนตุญาโตตตุลาการ และในชกัรั้นศาล จซงจดาเปป็นตด้องมทการบรนิหารจกัดการโดยการกดาหนดตกัวชทรั้วกัด ไดด้แกล่ 

1) รด้อยละความสดาเรห็จของการดดาเนนินการจกัดการดด้านขด้อพนิพาทและคดทอยล่างมทประสนิทธนิภาพ
2) รด้อยละของจดานวนการจกัดประชตุมรล่วมกกับหนล่วยงานททรื่เกทรื่ยวขด้องกกับการดดาเนนินคดทของ

กทพ. ในการประสานขด้อมดูลเชนิงรตุก เพรรื่อความเขด้าใจททรื่ตรงกกันและความสะดวกรวดเรห็วในการดดาเนนินคดท จดานวน
อยล่างนด้อย 3 ครกัรั้ง/ปปี 

อยล่างไรกห็ตาม กระทรวงคมนาคมไดด้มทการกดาหนดใหด้มทคณะกรรมการกดากกับดดูแลโครงการ
ตามมาตรา 43 และมาตรา 44 แหล่งพระราชบกัญญกัตนิการรล่วมลงทตุนระหวล่างรกัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ททรื่แตล่งตกัรั้ง
โดยรกัฐมนตรทวล่าการกระทรวงคมนาคม โดยมทผดูด้วล่าการการทางพนิเศษแหล่งประเทศไทยเปป็นกรรมการและ
เลขานตุการ เพรรื่อกดากกับดดูแลใหด้ดดาเนนินงานตามสกัญญารล่วมลงทตุน และแกด้ไขปปัญหาททรื่อาจเกนิดขซรั้นจากการดดาเนนิน
โครงการ นอกจากนทรั้ ยกังไดด้จกัดทดาคดูล่มรอผดูด้เกทรื่ยวขด้องกกับการปฏนิบกัตนิตามสกัญญา ซซรื่งเปป็นการปป้องกกันในเชนิงรตุกอทก
ทางหนซรื่งดด้วย 
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กลยยุทธนททท 3 กจำรปรรับปรยุงกระบวนกจำรปฏกิบรัตกิงจำนเพพทอใหจ้ตรัวชทขึ้วรัดของกจำรประชยุม
คณะอนยุกรรมกจำรดจ้จำนกฎหมจำยเปป็นไปตจำมเปป้จำหมจำย 

กดากกับใหด้ฝฝ่ายกฎหมายซซรื่งเปป็นผดูด้รกับผนิดชอบตกัวชทรั้วกัดของการประชตุมคณะอนตุกรรมการ
ดด้านกฎหมายใหด้ปรกับปรตุงกระบวนการปฏนิบกัตนิงาน โดยการประสานงานกกับหนล่วยงานใน กทพ. เพรรื่อรวบรวมประเดห็น
ขด้อกฎหมายนดาเสนอคณะอนตุกรรมการดด้านกฎหมายใหด้ครบถด้วนสมบดูรณน เพรรื่อใหด้สามารถจกัดประชตุมไดด้ตามแผนงาน
ททรื่กดาหนดตล่อไป 

กลยยุทธนททท 4 กจำรสต่งเสรกิมกจำรดจจำเนกินงจำนดจ้จำนกจำรกจจำกรับดผแลกกิจกจำรทททดท
สล่งเสรนิมการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ตามททรื่ สคร. ไดด้มทนโยบาย

ใหด้ กทพ. นดาระบบการประเมนินผลการดดาเนนินงานใหมล่ (Enablers) มาใชด้เพรรื่อประเมนินผลการดดาเนนินงาน
รกัฐวนิสาหกนิจโดยอยดูล่ในดด้านททรื่ 1 การกดากกับดดูแลททรื่ดทและการนดาองคนกร (Corporate Governance & Leadership : CG)
อทกทกัรั้งการดดาเนนินงานยกังตกัรั้งอยดูล่บนพรรั้นฐานและความสอดคลด้องกกับหลกักการและแนวทางการกดากกับดดูแลททรื่ดท
ในรกัฐวนิสาหกนิจ พ.ศ. 2562 ของ สคร. โดย กทพ. ไดด้นดามาปรกับปรตุงเพรรื่อใหด้สอดคลด้องและนดาสดูล่แนวทาง
การปฏนิบกัตนิ 9 หมวด ซซรื่งคณะกรรมการ และเจด้าหนด้าททรื่ กทพ. สามารถนดาไปเปป็นแนวทางในการปฏนิบกัตนิททรื่แสดงถซง
การปฏนิบกัตนิงานททรื่ดท ปราศจากผลประโยชนนทกับซด้อน โปรล่งใส เปป็นธรรม และสามารถตรวจสอบไดด้ ทกัรั้งนทรั้ เพรรื่อบรรลตุ
ตามวกัตถตุประสงคนททรื่ สคร. กดาหนด 

อยล่างไรกห็ตาม ในการดดาเนนินงานปปีงบประมาณ 2563 กห็จะยกังคงมตุล่งเนด้นในเรรรื่องของ
การประเมนินคตุณธรรมและความโปรล่งใสในการดดาเนนินงานของหนล่วยงานภาครกัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ตามททรื่สดานกักงานคณะกรรมการปป้องกกันและปราบปรามการทตุจรนิตแหล่งชาตนิ (สดานกักงาน
ป.ป.ช.) ทดาการประเมนินหนล่วยงานภาครกัฐ และรกัฐวนิสาหกนิจทกัรื่วประเทศตามมตนิคณะรกัฐมนตรทในการประชตุม
เมรรื่อวกันททรื่ 23 มกราคม 2561 ซซรื่งเหห็นชอบใหด้หนล่วยงานภาครกัฐทตุกหนล่วยงานใหด้ความรล่วมมรอและเขด้ารล่วมการ
ประเมนินคตุณธรรมและความโปรล่งใสในการดดาเนนินงานของหนล่วยงานภาครกัฐ ในปปีงบประมาณ 2561 - 2564
โดยใชด้แนวทางและเครรรื่องมรอการประเมนินตามททรื่สดานกักงาน ป .ป.ช. กดาหนด ทกัรั้งนทรั้ การประเมนินดกังกลล่าว
จตุดมตุล่งหมายเพรรื่อกล่อใหด้เกนิดการปรกับปรตุงพกัฒนาดด้านคตุณธรรมและความโปรล่งใสในหนล่วยงานภาครกัฐอกันจะนดาไปสดูล่
การแกด้ไขและปรกับปรตุงไดด้ตรงประเดห็น ซซรื่งจะชล่วยใหด้หนล่วยงานภาครกัฐมทระดกับคตุณธรรมความโปรล่งใส และ
ประสนิทธนิภาพในการดดาเนนินงานสดูงขซรั้น อกันจะสล่งผลโดยรวมไปถซงการยกระดกับคล่าดกัชนทภาพลกักษณนคอรนรกัปชกัน
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศใหด้สดูงขซรั้นดด้วย

2.4 คณะอนตุกรรมการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท ในการประชตุมครกัรั้งททรื่ 1/2563 เมรรื่อวกันททรื่ 13
กตุมภาพกันธน 2563 ไดด้มทมตนิรกับทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท
ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) และใหด้นดาเสนอคณะกรรมการ กทพ.
เพรรื่อทราบตล่อไป 

3. ขด้อเสนอ
เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดท

ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

มตนิททรื่ประชตุม



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย ปปีงบประมาณ 2562

                 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
      กตุมภาพกันธธ 2562

เอกสารแนบ 1
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ทนิศทางองคธกร

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

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

                          ยตุทธศาสตรธของ กทพ  .
 เพพมั่อใหห้การขมบเคลพมั่อนองคย์กรบรรลมตามวพิสมยทมศนย์ททมั่กดาหนด กทพ . จจึงไดห้จมดทดาแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2560 - 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
 เปป้าประสงคธองคธกร
      1. ผลประกอบการเตพิบโตอยมุ่างมมมั่นคง

2. การบรพิการอยมุ่างมทคมณภาพททมั่รวดเรร็ว ปลอดภมย
                                            3. ทางพพิเศษ และสพินทรมพยย์ถมูกใชห้เตร็มประสพิทธพิภาพ

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

จรรยาบรรณของเจด้าหนด้าททที่ กทพ  .* 
“ปฏนิบกัตนิหนด้าททที่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)”     

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

* เจห้าหนห้าททมั่ กทพ. ครอบคลมมหรพอหมายรวมถจึง ผมูห้บรพิหาร พนมกงาน และลมูกจห้าง กทพ.
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นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

                      จมดมมมุ่งหมายหลมกของการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (กทพ.) ในการดดาเนพินงานคพอการบรรเทาปปัญหาจราจรตพิดขมดในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล
เพพมั่อลดความสมูญเสทยทางเศรษฐกพิจของประเทศ รวมทมนงจะตห้องดดาเนพินกพิจการใหห้มทความมมมั่นคงทางการเงพินและเตพิบโตอยมุ่างยมมั่งยพน ดมงนมนนการบรพิหารจมดการททมั่มทประสพิทธพิภาพและมท
การกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดทจจึงเปป็นสพิมั่งสดาคมญ
                             คณะกรรมการ กทพ. จจึงมทเจตนารมณย์ททมั่จะสมุ่งเสรพิมใหห้ กทพ. เปป็นองคย์กรททมั่มทประสพิทธพิภาพในการดดาเนพินธมรกพิจและการกดากมบดมูแลกพิจการมทการบรพิหารจมดการททมั่ดทเลพิศ
โดยมมมุ่งเนห้นการใหห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทความสะดวก รวดเรร็ว และปลอดภมยแกมุ่ผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ ตลอดจนมทความโปรมุ่งใสและตรวจสอบไดห้ จจึงไดห้กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ . ผมูห้บรพิหาร 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 กระบวนการงานจกัดการพซพื้นททที่เพซที่อสาธารณประโยชนธ
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 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 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.

6



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 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ 
1.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2561 (1 ตมลาคม 2560 -
    30 กมนยายน 2561) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
    ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  4/2561 เมพมั่อวมนททมั่  12
    พฤศจพิกายน 2561 เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ต ามแผนวพิ ส าหกพิ จ ขอ ง  กทพ . (Change Agent)  ใน กา รประชม ม ค รมน ง ททมั่
    5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน 2561 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ใน
    การประชมมครมนงททมั่ 17/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 ธมนวาคม 2561 พรห้อมทมนงเสนอ
    สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบแลห้ว รวมทมนงไดห้นดา
    รายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่  1
    (1 ตมลาคม - 31 ธมนวาคม 2561) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการ
    ดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่
    12 กมมภาพมนธย์ 2562 เพพมั่อพพิจารณา พรห้อมทมนงนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง
    Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
3) 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) ใน
    การประชมมครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มพิถมนายน 2562 และเสนอคณะ
     กรรมการ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มพิถมนายน 2562

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
(ตมุ่อ) 

   พรห้อมทมนงเสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบ
    รวมทมนงไดห้นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
4) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่  3
   (1 ตมลาคม 2561 - 30 มพิถมนายน 2562) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและ
   ตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ . ในการประชมมครมนงททมั่
   3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 16 สพิงหาคม 2562 เพพมั่อพพิจารณา พรห้อมทมนงนดารายงาน
    ดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
5) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2564 และแผนปฏพิบมตพิการปปีงบประมาณ 2562 (1 ตมลาคม 2561 -
    30 กมนยายน 2562) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงานบมนทจึกขห้อมมูลลงใน
   ระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ
    เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - ฝนผ.

1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 รอบ 3 เดพอน (ตมลาคม - ธมนวาคม
    2561) รอบ 4 เดพอน (ตมลาคม 2561 - มกราคม 2562) รอบ 5 เดพอน
    (ตมลาคม 2561 - กมมภาพมนธย์ 2562) รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 - มทนาคม
   2562) รอบ 7 เดพอน (ตมลาคม 2561 - เมษายน 2562) รอบ 8 เดพอน
   (ตมลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562) รอบ 9 เดพอน (ตมลาคม 2561 -
    มพิถมนายน 2562) และรอบ 10 เดพอน (ตมลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)
    เสนอ ผวก. ทมกรองผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร)
    ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านนพิตพิศาสตรย์) ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านวพิศวกรรมศาสตรย์) ทมกฝป่าย/
    สดานมก กองวางแผนปฏพิบมตพิการ กองบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน และ

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.2 ผลการดดาเนพินงานตาม

บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

    กองวพิจมยและพมฒนา เพพมั่อทราบและพพิจาณาดดาเนพินการในสมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง พรห้อมทมนง
    นดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 -
    มทนาคม 2562) เสนอกระทรวงคมนาคม สดานมกงานคณะกรรมการนโยบาย
    รมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP)
     เพพมั่อทราบ
3) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
     ของ กทพ. เสนอในการประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป ดมงนทน
     - รอบ 3 เดพอน (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561) เสนอในการประชมมผมูห้บรพิหารระดมบ
       ฝป่ายขจึนนไป ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 31 มกราคม 2562
     - รอบ 4 เดพอน (ตมลาคม 2561 - มกราคม 2562) และรอบ 5 เดพอน (ตมลาคม
      2561 - กมมภาพมนธย์ 2562) เสนอในการประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป
       ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 มทนาคม 2562 
     - รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562) และรอบ 7 เดพอน (ตมลาคม
      2561 - เมษายน 2562) เสนอในการประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป
       ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562
    - รอบ 8 เดพอน (ตมลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) และรอบ 9 เดพอน
       (ตมลาคม 2561 - มพิถมนายน 2562) เสนอในการประชมมผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป
        ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 31 กรกฎาคม 2562
    - รอบ 10 เดพอน (ตมลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562) เสนอในการประชมม
       ผมูห้บรพิหารระดมบฝป่ายขจึนนไป ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 สพิงหาคม 2562

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

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

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
     1.1) จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
            งบทมนทรมพยย์ เปรทยบเททยบกมบไตรมาสเดทยวกมนของปปีกมุ่อนและคมุ่าเปป้าหมาย
             ระดมบ 3 ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มทนาคม
                  2562)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มพิถมนายน
                  2562)
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)
     1.2) ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงาน
            การวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์
             EVM เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มทนาคม
                   2562)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มพิถมนายน
                  2562)
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)
    1.3)  ดดา เนพินการนดาสมุ่ งขห้อมมูลคมุ่ ากดา ไร เชพิ ง เศรษฐศาสตรย์  (EP)  ประจดา
             ปปีงบประมาณ 2561 เขห้าระบบ GFMIS ดมงนทน

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

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

             - ขห้อมมูลคมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ ประจดาปปีงบประมาณ 2561
              (Template :  F06_FIN-08_S301_2018_TB1) โดยนดาสมุ่ งขห้อมมูล
                   เมพมั่อวมนททมั่ 4 พฤศจพิกายน 2561
                - ขห้อมมูลคมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ ประจดาปปีงบประมาณ 2561 ททมั่ผมุ่าน
                  การรมบรองจากสดานมกงานการตรวจเงพินแผมุ่นดพิน (สตง.) (Template :
              F06_FIN-08_S301_2018_TB2)  โดยนดาสมุ่ งขห้อมมูล เมพมั่ อวมนททมั่  21
                   ธมนวาคม 2561
      1.4) ดดาเนพินการแจห้งเวทยนตมวชทนวมด “คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) เปรทยบเททยบ
             กมบคมุ่าเปป้าหมาย” ซจึมั่งเปป็นตมวชทนวมดผลการดดาเนพินงานตมนงแตมุ่ผมูห้บรพิหารระดมบ 7
             ขจึนนไป ดมงนทน
              - รอบการประเมพินเดพอนสพิงหาคม 2561 – มกราคม 2562 ตาม
                   บมนทจึกททมั่ ฝบท/ว 526 ลงวมนททมั่ 4 มทนาคม 2562
                - รอบการประเมพินเดพอนกมมภาพมนธย์ - กรกฎาคม 2562 ตามบมนทจึกททมั่
                   ฝบท/ว 2079 ลงวมนททมั่ 20 สพิงหาคม 2562
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree
          - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
            คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดย
             แบมุ่งเปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนดห้านการเงพิน และปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
             ดห้านการดดาเนพินงาน เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561)

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

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

              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มทนาคม
                   2562)
              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มพิถมนายน
                  2562)
               - ประจดาปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการตพิดตามผลการปฏพิบมตพิตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
           ดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์ พรห้อมจมดทดา
             รายงานผลการปฏพิบมตพิตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของ
             ศมูนยย์ EVM จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์ เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
               - ประจดาปปีงบประมาณ 2561 (ตมลาคม 2560 - กมนยายน 2561)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561)
              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มทนาคม
                   2562)
              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - มพิถมนายน
                  2562)
               - ประจดาปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA 

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA ประจดา
ปปีงบประมาณ 2562 สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    การทบทวนจมดทดาระบบตมวชทนวมดขององคย์กร
     - ฝป่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตาม
         แนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA ดดาเนพินการแจห้งเวทยนประธานคณะทดางานฯ และ
        เลขานมการคณะทดางานฯ หมวด 1 - 6 เรพมั่อง ตมวชทนวมดตามระบบประเมพิน
         คมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ เพพมั่อใหห้คณะทดางานฯ สามารถนดาตมวชทนวมดดมงกลมุ่าวไปใชห้
         อห้างอพิงในการเขทยนรายงานผลการดดาเนพินการ (OPR) ประจดาปปีงบประมาณ
         2562 ไดห้อยมุ่างถมูกตห้องและเปป็นไปตามแนวทางเดทยวกมน พรห้อมทมนงปรมบปรมง
         ขห้อมมูลตมวชทนวมดตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2562
         (ผลลมพธย์หมวด 7) ในระบบจมดการขห้อมมูลและเอกสาร SEPA (Back Office)
         ใหห้เปป็นปปัจจมบมน
       - ฝป่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
         เกณฑย์คมณภาพ SEPA ดดาเนพินการจมดทดาบมนทจึกทบทวนคณะทดางานฯ ประจดา
        ปปีงบประมาณ 2562 เสนอ ผวก. ตามบมนทจึกททมั่ ฝบท/391 ลงวมนททมั่ 14
       กมมภาพมนธย์ 2562 และแจห้งเวทยนคดาสมมั่งแตมุ่งตมน งคณะทดางานฯ ประจดา
        ปปีงบประมาณ 2562 ใหห้กมบทมกคณะทดางานฯ ประธานคณะทดางานฯ และ
         ทมกฝป่าย/สดานมก ผชน.(ว) ผอ.กวป. ผอ.กบค. และ ผอ.กวพ.
      - ประสานงานและรวบรวมเอกสารตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ
        (SEPA) ประจดาปปี 2562 ประกอบดห้วย รายงานผลการดดาเนพินการ (OPR)
        เอกสารอห้างอพิง (รมูป) เอกสารอห้างอพิง (SIPOC) พรห้อมจมดทดาสดาเนาสดาหรมบ
          ใชห้ในการประชมมคณะตรวจประเมพินองคย์กร

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA (ตมุ่อ)

      - ดดาเนพินการจมดทดาบมนทจึกถจึงประธานคณะทดางาน SEPA หมวด 1 - 6 เพพมั่อ
        ขอความรมุ่วมมพอดดาเนพินการวพิเคราะหย์ประสพิทธพิผลของกระบวนการลงใน
         แบบฟอรย์ม “วพิเคราะหย์ประสพิทธพิผล” ตามบมนทจึก ททมั่ กพอ/ว 168 ลงวมนททมั่
         23 พฤษภาคม 2562
   การประเมพินและปรมบปรมงกระบวนการ
       - คณะทดางานหมวด 1-6 ดดาเนพินการทบทวนและปรมบปรมงกระบวนการตาม
         ระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ SEPA ของ กทพ. โดยฝป่ายบรพิหารทมมั่วไป
         จมดใหห้มทการฝฝึกอบรมหลมกสมูตรตมุ่าง ๆ ดมงนทน 1) หลมกสมูตร การออกแบบและ
         ปรมบปรมงกระบวนการทดางานอยมุ่างเปป็นระบบ (Workshop) ระหวมุ่างวมนททมั่
       19 - 21 พฤศจพิกายน 2561 และวมนททมั่  7, 8 และ 10 มกราคม
          2562 เพพมั่อใชห้เปป็นขห้อมมูลประกอบการจมดทดารายงานผลการดดาเนพินการของ
         องคย์กร (OPR) ของหมวด 1 - 6 2) หลมกสมูตร การทบทวนและปรมบปรมง
       รายงานผลการดด า เนพินงาน (Organizational Performance Report
         Review) ระหวมุ่างวมนททมั่ 4, 5 และ 8 มทนาคม 2562 ใหห้กมบคณะทดางาน
       หมวด 1 - 6 3)  หลม กสมู ต ร  การประ เมพิ นองคย์ ก ร  (Organizational
        Assessment) ระหวมุ่างวมนททมั่  13 - 14 และ 21 พฤษภาคม 2562
          4) หลมกสมูตร การฝฝึกอบรมเชพิงปฏพิบมตพิการเพพมั่อจมดทดาแผนพมฒนาองคย์กร (OFI
          Roadmap & Action Plan) เมพมั่อวมนททมั่ 31 พฤษภาคม 2562
       - จมดการประชมมคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
          เกณฑย์คมณภาพ SEPA ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 เมษายน 2562
       - จมดการประชมมคณะทดางานตรวจประเมพินองคย์กร ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่
          2 พฤษภาคม 2562

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA (ตมุ่อ)

     - 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
     - จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร (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
       ตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SEPA เพพมั่อขอความเหร็นชอบ ในการประชมม
        ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มพิถมนายน 2562 และนดาเสนอคณะกรรมการ
        กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
     - จมดสมุ่งรายงานผลการดดาเนพินงานขององคย์กร (OPR) รายงานผลการตรวจ
      ประเมพินองคย์กรดห้วยตนเองตามระบบประเมพินคมณภาพรมฐวพิสาหกพิจ
        ปปีงบประมาณ 2562 (SAR) แผนพมฒนาองคย์กร ระยะยาว 3 ปปี (ฉบมบททมั่ 3)
       ปปีงบประมาณ 2563 - 2565 (OFI Roadmap) และแผนปฏพิบมตพิการ
        ปปีงบประมาณ 2563 ใหห้สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.)
        ตามบมนทจึกททมั่ ฝบท/1836 ลงวมนททมั่ 25 กรกฎาคม 2562

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

1. การดดาเนนินการของภาครกัฐในฐานะเจด้าของ (ตห่อ)
1.4 การพมฒนาองคย์กรตาม

แนวทางเกณฑย์คมณภาพ
SEPA (ตมุ่อ)

    - เขห้ารมบการตรวจเยทมั่ยมรมฐวพิสาหกพิจ กทพ. (Site Visit) ประจดาปปี 2562 เมพมั่อวมนททมั่
       9 - 10 กมนยายน 2562
     - จมดสมุ่งขห้อมมูลรายงานผลการดดาเนพินงานของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562
      ในหมวขห้อ ระบบประเมพินผลการดดาเนพินงานรมฐวพิสาหกพิจ (State Enterprise
       Performance Appraisal : SEPA) ไปยมงฝป่ายนโยบายและแผน ตามบมนทจึก ททมั่
      กพอ/334 ลงวมนททมั่ 25 กมนยายน 2562

100 100 - ฝบท.

2. คณะกรรมการ
2.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คณะกรรมการ กทพ. 
ตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 กดาหนดใหห้มท
คณะกรรมการ กทพ. ประกอบดห้วย ประธานกรรมการ ผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
ผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม ผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ ผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ ผมูห้แทนสดานมกงานตดารวจแหมุ่งชาตพิ และกรรมการผมูห้ทรง
คมณวมฒพิอทกไมมุ่เกพิน 4 คน เปป็นกรรมการ ผมูห้วมุ่าการ กทพ. เปป็นกรรมการและเลขานมการ
ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ททมั่ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 -
กมนยายน 2562) 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 

100 100 - สผว.

23



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.1 อ ง คย์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ)

     9) นายปกรณย์  อาภาพมนธมย์             กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     10) นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์  กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ 
     11) นายสมทธพิศมกดพิธิ์  วรรธนวพินพิจ      กรรมการและเลขานมการ (รองผมูห้วมุ่าการฝป่าย
                                             กฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน ทดาการแทน
                                                 ผมูห้วมุ่าการ กทพ.) 
หมายเหตม
     1) นายอานนทย์  เหลพองบรพิบมูรณย์ กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม ไดห้ลาออก
         เมพมั่อวมนททมั่ 30 กมนยายน 2562
     2) พล.อ.อ. ยมทธนา  สมกมมลจมนทรย์ กรรมการผมูห้ทรงคมณวมฒพิ พห้นจากตดาแหนมุ่ง
          เมพมั่อวมนททมั่ 23 กมนยายน 2562 เนพมั่องจากอายมครบ 65 ปปีบรพิบมูรณย์
     3) นายสมทธพิศมกดพิธิ์  วรรธนวพินพิจ รองผมูห้วมุ่าการฝป่ายกฎหมายและกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน
          ทดาการแทนผมูห้วมุ่าการ กทพ. เมพมั่อวมนททมั่ 30 เมษายน 2562 และเกษทยณอายม
          ราชการ เมพมั่อวมนททมั่ 30 กมนยายน 2562

100 100 - สผว.

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

เปป็นไปตามพระราชบมญญมตพิการทางพพิ เศษแหมุ่ งประเทศไทย พ .ศ. 2550
พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานสดาหรมบกรรมการและพนมกงานรมฐวพิสาหกพิจ
พ.ศ. 2518 แกห้ไขเพพิมั่มเตพิมโดยพระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 2)
พ.ศ. 2519 พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่  3) พ.ศ. 2520
พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 5) พ.ศ. 2550 พระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิ
มาตรฐานฯ (ฉบมบททมั่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชบมญญมตพิคมณสมบมตพิมาตรฐานฯ
(ฉบมบททมั่ 7) พ.ศ. 2558 ซจึมั่งคณะกรรมการ กทพ. ไดห้ลงนามรมบรองคมณสมบมตพิและ
ไมมุ่มทลมกษณะตห้องหห้ามของกรรมการแตมุ่ละคนเรทยบรห้อยแลห้ว 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.3 ว า ร ะ ก า ร ดด า ร ง

ตด า แ ห นมุ่ ง ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

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

100 100 - สผว.

2.4 ความเปป็นอพิ สระของ
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562)
มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจากภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ” ของ
กรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จดานวน 4 คน คพอ พล.อ.อ. ยมทธนา  สมกมมลจมนทรย์
นายเจษฎา  พรหมจาต นายปกรณย์  อาภาพมนธมย์ และนางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์
ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็นอพิสระของกรรมการ
อพิสระแลห้ว (พล.อ.อ. ยมทธนา  สมกมมลจมนทรย์ กรรมการ พห้นจากตดาแหนมุ่ง เมพมั่อวมนททมั่ 23
กมนยายน 2562 เนพมั่องจากอายมครบ 65 ปปีบรพิบมูรณย์)

100 100 - สผว.

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

เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบ
ดมูแลททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

100 100 - สผว.

2.6 การประเมพินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ.

กดาหนดใหห้คณะกรรมการ กทพ. ประเมพินตนเอง 6 เดพอน/ครมนง โดยใชห้แบบการประเมพิน
ตนเอง 3 แบบ ไดห้แกมุ่ แบบประเมพินรายบมคคล แบบประเมพินไขวห้โดยกรรมการทมุ่าน
อพมั่นทมกทมุ่าน และแบบประเมพินคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ ซจึมั่งขณะนทน กทพ.
อยมูมุ่ระหวมุ่างเสนอคณะกรรมการ กทพ. ดดาเนพินการประเมพินตนเอง ครมนงททมั่  2
ปปีงบประมาณ 2562 (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2562) และจะมทการ
ประเมพินตนเองในปปีงบประมาณ 2563 ครมนงททมั่ 1 (ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 1 ตมลาคม 2562 - 31 มทนาคม 2563)

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
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 
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

100 100 - 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

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

2. คณะกรรมการ (ตห่อ)
2.8 การกดาหนดคมุ่าตอบแทน

ของคณะกร รมกา ร
กทพ. (ตมุ่อ)

หมายเหตม
ใหห้ยกเลพิกมตพิคณะรมฐมนตรทเมพมั่อวมนททมั่ 2 กรกฎาคม 2556 เรพมั่อง ผลการประชมมคณะ
กรรมการกดากมบนโยบายดห้านรมฐวพิสาหกพิจ ครมนงททมั่ 4/2556 ในสมุ่วนของอมตราและ
หลมกเกณฑย์การจมุ่ายคมุ่าตอบแทนและเบทนยประชมมกรรมการรมฐวพิสาหกพิจ

100 100 - สผว.

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 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 20 ครมนง โดยมท
    รายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 4 ตมลาคม 2561         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 25 ตมลาคม 2561         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.4) การประชมม ครมนงททมั่ 14/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.5) การประชมม ครมนงททมั่ 15/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 ธมนวาคม 2561         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.6) การประชมม ครมนงททมั่ 16/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 ธมนวาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.7) การประชมม ครมนงททมั่ 17/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 ธมนวาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.8) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 23 มกราคม 2562         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

           1.9) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 21 กมมภาพมนธย์ 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.10) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มทนาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน 
           1.11) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 21 มทนาคม 2562         
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.12) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 เมษายน 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.13) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 15 พฤษภาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.14) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 23 พฤษภาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           1.15) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 มพิถมนายน 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.16) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กรกฎาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           1.17) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 22 สพิงหาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.18) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 สพิงหาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           1.19) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กมนยายน 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน  

100 100 - สผว
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

           1.20) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 กมนยายน 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
    10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 12 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 ธมนวาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 15 มกราคม 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 มกราคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 กมมภาพมนธย์ 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มทนาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
           2.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 

100

100

100

100

-

-

สผว.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

           2.10) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 18 กรกฎาคม 2562
                   จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.11) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 15 สพิงหาคม 2562
                   จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.12) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 10 กมนยายน 2562
                   จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 10 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 มกราคม 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมมภาพมนธย์ 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 มทนาคม 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.5) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 เมษายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.6) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.7) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน

100

100

100

100

-

-

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

           3.8) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 กรกฎาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.9) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 กมนยายน 2562          
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           3.10) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กมนยายน 2562
                   จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการ
    ประชมมจดานวน 12 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 29 ตมลาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 24 ธมนวาคม 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
           4.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มกราคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
           4.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 1 กมมภาพมนธย์ 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           4.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มทนาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน
           4.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน

100

100

100

100

-

-

สตส.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

           4.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
           4.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
           4.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 กรกฎาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 17 คน
           4.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 สพิงหาคม 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 17 คน
           4.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 17 กมนยายน 2562
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           5.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           5.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กมมภาพมนธย์ 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           5.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
           5.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 20 สพิงหาคม 2562
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน

100

100

100

100

-

-

ฝบท.

กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

กรรมการ กทพ./คณะ
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 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 6 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           6.1) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 ตมลาคม 2561
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
          6.2) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤศจพิกายน 2561
                 จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
          6.3) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 18 ธมนวาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
           6.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 15 มกราคม 2562         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           6.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 1 สพิงหาคม 2562            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           6.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 กมนยายน 2562         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
   การประชมม 6 ครมน ง /ปปี  และในปปี งบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 -
    กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 12 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 10 ตมลาคม 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 8 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 ธมนวาคม 2561
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน

100

100

50

100

-

-

ฝกม.

ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

            7.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 9 มกราคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
            7.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมมภาพมนธย์ 2562            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           7.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 14 มทนาคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
            7.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 4 เมษายน 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           7.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 พฤษภาคม 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           7.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            7.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 กรกฎาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
            7.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 16 สพิงหาคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           7.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 11 กมนยายน 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           8.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 22 พฤศจพิกายน 2561
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน

100

100

100

100

-

-

ฝกส.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

            8.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤษภาคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มท
    การประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           9.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มกราคม 2562
                   โดยการเวทยนวาระการประชมม
           9.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กมมภาพมนธย์ 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน 
           9.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 27 พฤษภาคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           9.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 26 สพิงหาคม 2562
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
     การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม
      2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
          10.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2561
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน  
        10.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 30 เมษายน 2562            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 14 คน
        10.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 สพิงหาคม 2562
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน  

100

100

100

100

100

75

-

-

-

ฝบท.

สผว.

ฝคจ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

11) คณะกรรมการอพิสระ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อย 6 เดพอน/ครมนง และ
      ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมม
      จดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 กมมภาพมนธย์ 2562
                  จดานวนคณะกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
12) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองดห้านการเงพิน และการลงทมนของ กทพ.
     กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562
      (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไมมุ่มทการประชมม

13) คณะอนมกรรมการกลมมั่นกรองและกดากมบเรมุ่งรมดการเบพิกจมุ่ายงบประมาณประจดาปปี
     ของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ 1 ครมนง และ
     ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการ
      ประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           13.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 ตมลาคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน 
           13.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 14 มกราคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน 
           13.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           13.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กรกฎาคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน 
14) คณะอนมกรรมการกดากมบการศจึกษาความเหมาะสมเพพมั่อจมดทดาแผนแมมุ่บททาง
     พพิเศษ กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
       2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไมมุ่มทการประชมม 

100

100

100

100

50

-

100

-

-

ไดห้มทการรายงานสถานะ
การเงพินใหห้คณะกรรมการ
บรพิหารของ กทพ. ทราบ
เปป็นประจดา

-

-

สผว.

ฝกง.

ฝกง.

ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

กรรมการ กทพ./คณะ
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 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 9 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
           15.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 5 ตมลาคม 2561
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           15.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           15.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           15.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมมภาพมนธย์ 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           15.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มทนาคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           15.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 12 คน
           15.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
           15.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 9 กรกฎาคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
           15.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 9 สพิงหาคม 2562
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน

100 100 - ฝจค./ฝสท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

16) คณะอนมกรรมการเพพมั่อแกห้ไขปปัญหาเรพมั่องเอกสารสพิทธพิธิ์ททมั่ดพินในพพนนททมั่อดาเภอกะทมูห้
    ททมั่ ถมู ก เขตทางโครงการทางพพิ เศษสายกะทมูห้  -  ปป่ าตอง  จม งหวม ดภมู เกร็ ต
     กดาหนดใหห้มทการประชมม 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม
     2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยด
     ดมงนทน
            16.1) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 25 ธมนวาคม 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 16 คน
            16.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤษภาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน
17) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ
      การทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย (Change Agent) กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่
      นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน
      2562) ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
            17.1) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            17.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            17.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 13 มพิถมนายน 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
            17.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 11 กรกฎาคม 2562
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน

100

100

100

100

-

-

ฝกส.

ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

กรรมการ กทพ./คณะ
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 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้มทการประชมม
     จดานวน 18 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
            18.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 1 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
            18.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 12 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.5) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 20 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.6) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.7) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 23 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            18.8) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 27 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน

- - - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

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

            18.9) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤศจพิกายน 2561
                     จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
            18.10) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 3 ธมนวาคม 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            18.11) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 14 ธมนวาคม 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            18.12) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 17 ธมนวาคม 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน
            18.13) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2561 เมพมั่อวมนททมั่ 19 ธมนวาคม 2561
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            18.14) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มทนาคม 2562
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
            18.15) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มทนาคม 2562
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            18.16) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มทนาคม 2562
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
            18.17) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 พฤษภาคม 2562
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            18.18) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤษภาคม 2562
                       จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน

- - - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

3. รายงานทางการเงนิน รายงานทางการบรนิหาร การควบคตุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.1 ก า ร ร า ย ง า น ท า ง

การเงพิน                  
1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานประจดาเดพอน เสนอคณะกรรมการบรพิหารของ
    กทพ. ทมกเดพอน
2) จมดทดารายงานทางการเงพินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส
    ภายใน 45 วมน และเมพมั่อวมนททมั่ 16 ตมลาคม 2562 ไดห้ดดาเนพินการปปิดงบการเงพิน
    สดาหรมบปปีสพินนสมดวมนททมั่ 30 กมนยายน 2562 แลห้วเสรร็จ และไดห้จมดสมุ่งใหห้ สตง.
     ตรวจสอบและรมบรองตมุ่อไป
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ. สดาหรมบงวด
   ไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2561 และประจดาปปีงบประมาณ 2561 ในการ
    ประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 1/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 3 มกราคม 2562
4) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ. สดาหรมบงวด
    ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2562 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่
    6/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562 
5) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานงบการเงพินของ กทพ. สดาหรมบงวด
    ไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2562 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่
    8/2562 เมพมั่อวมนททมั่ 5 กมนยายน 2562 

100 100 - ฝกง./สตส.

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

ดดาเนพินการแลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่แกมุ่หนมุ่วยงานทมนงภายในและภายนอก กทพ .
เรทยบรห้อยแลห้ว 

100 100 - สผว.

3.3 การตรวจสอบภายใน ตมวชทนวมดททมั่กดาหนดไวห้ในแผน ไดห้แกมุ่ รห้อยละความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจ ซจึมั่ง
ประเมพินจากระบบงานททมั่ตรวจสอบ จดานวน 10 ระบบงาน

79 80.80 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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
                          - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                               คพิดเปป็นรห้อยละ 98.48
      1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)
             ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ
             กทพ. โดยใชห้ผลการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อ
             การใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง ดมงนทน 
              ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562 
                            - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                                คพิดเปป็นรห้อยละ 87.40
      1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th) ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจและ
             พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
             ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง ดมงนทน
                            - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
                                คพิดเปป็นรห้อยละ 85.60

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.1 การ รม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด

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

2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการ
   ใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 โดยมท
    รายละเอทยดดมงนทน
    2.1) ผวก. ไดห้ใหห้ความเหร็นชอบใหห้ดดาเนพินการจห้างสดารวจความพจึงพอใจ
         และพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและ
         ภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 เมพมั่อวมนททมั่  11
            ธมนวาคม 2561 
      2.2) ดดาเนพินการจมดทดารมุ่างขอบเขตงานจห้างสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรม
          ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ
            กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562
      2.3) กทพ. ไดห้ดดาเนพินการจมดจห้างสถาบมนเทคโนโลยทพระจอมเกลห้าเจห้าคมณทหาร
            ลาดกระบมง เพพมั่อดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้
            บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดา
            ปปีงบประมาณ 2562 โดยเรพิมั่มปฏพิบมตพิงานตมนงแตมุ่วมนททมั่ 22 มทนาคม 2562
     2.4) คณะผมูห้วพิจมยไดห้ทดาการเกร็บขห้อมมูลจากแบบสอบถามแลห้วรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อ
          นดามาวพิเคราะหย์และจมดทดารมุ่างรายงานการสดารวจความพจึงพอใจและ
           พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
         ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 โดยมทกดาหนดแลห้วเสรร็จ
            ตามสมญญาภายในวมนททมั่ 19 กรกฎาคม 2562
     2.5) คณะผมูห้วพิจมยไดห้จมดสมุ่งผลการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
           ททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.ปปีงบประมาณ 2562 ทมนงนทน
            ผลการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการ
           และภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2562 โดยรวมคพิดเปป็น
            รห้อยละ 94.70 โดยแบมุ่งออกเปป็น 7 ดห้าน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.1 การ รม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด

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

3) กทพ. ชทนแจงขห้อเทร็จจรพิงทางหนมงสพอพพิมพย์ททมั่ไดห้ตทพพิมพย์ขห้อรห้องเรทยนจากประชาชน
    จดานวน 8 ขมุ่าว

100 100 - สผว.

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

1) กทพ. รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจรนดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษไปทมศนศจึกษาและ
    รมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์เพพมั่อสมงคมสรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้าง
    ภาพลมกษณย์ททมั่ดท โดยตามแผนงานดดาเนพินการปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน
       ครมนงททมั่ 1 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 1” โดย กทพ. รมุ่วมกมบ
                 สถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์ (สวพ. FM 91) นดาผมูห้ใชห้บรพิการทาง
                พพิเศษรมุ่วมทดากพิจกรรม “ทางดมุ่วนลมดฟป้า ...สรห้างฝาย ตามรอย
                 พระราชดดารพิ อมุ่างเกร็บนนดานฤบดพินทรจพินดากมบการทางพพิเศษแหมุ่ง
                    ประเทศไทย และ สวพ. FM 91” ณ โครงการอมุ่างเกร็บนนดานฤบดพินทร
                  จพินดา เมพมั่อวมนททมั่ 16 - 17 มทนาคม 2562 ณ จมงหวมดปราจทนบมรท
                  โดยผลสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่เขห้ารมุ่วม
                    กพิจกรรมอยมูมุ่ในระดมบดท คพิดเปป็นรห้อยละ 85.00
     ครมนงททมั่ 2 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 2” รมุ่วมกมบสถานทวพิทยม
               ขมุ่าวสารและการจราจร (จส.100) นดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษรมุ่วม
                  กพิจกรรม “ลมดฟป้า สรห้างฝาย หนห้าฝน ตห้นนนดาจมงหวมดระยอง ” เมพมั่อวมนททมั่
                6 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ จมงหวมดระยอง โดยผลสดารวจความ
                 พจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมอยมูมุ่ในระดมบดทมาก
                   คพิดเปป็นรห้อยละ 89.06

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส จดานวน 3 งาน
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
      - งาน “มหกรรมยานยนตย์” ครมนงททมั่ 35 ระหวมุ่างวมนททมั่ 29 พฤศจพิกายน 2561 -
         10 ธมนวาคม 2561 ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค เมพองทองธานท
         ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมจดานวน 2,298 คน และจากการสดารวจความพจึงพอใจ
         ของผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่
         มทความพจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.25 คพิดเปป็นรห้อยละ 85.00
     - 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
      - งาน “เททมั่ยวทมมั่วไทย ไปทมมั่วโลก ครมนงททมั่ 25” ระหวมุ่างวมนททมั่ 22 - 25 สพิงหาคม
         2562 ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค เมพองทองธานท ซจึมั่งมทผมูห้เขห้า
        รมุ่วมกพิจกรรมจดานวน 527 คนและจากการประเมพินผลความพจึงพอใจของ
        ผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่
         มทความพจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.36 คพิดเปป็นรห้อยละ 87.20

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

3) กพิจกรรมสมุ่งเสรพิม/กระตมห้น/จมูงใจ ใหห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษเพพิมั่มขจึนน ดมงนทน
      - จมดกพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดเชพิงนมนทนาการเพพมั่อเปป็นการกระตมห้นและสมุ่งเสรพิม
        ใหห้มทผมูห้ใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS) โดยใชห้
         บมตร Easy Pass ใหห้เพพิมั่มมากขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
4) กพิจกรรมสพมั่อสารการตลาดและสรห้างแบรนดย์ของ กทพ.
      - สพมั่อสารขห้อมมูลทางการตลาด และภาพลมกษณย์ของ กทพ. เพพมั่อเผยแพรมุ่ลงใน
         สพมั่อสมงคมออนไลนย์ผมุ่านทาง www.facebook.com/exatsociety
      - จมดกพิจกรรม Like & Share ในแฟนเพจ www.facebook.com/exatsociety
         แจกของรางวมลตามกพิจกรรมตมุ่าง ๆ อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
     - เผยแพรมุ่หมมุ่นสพมั่อสมญลมกษณย์ (Mascot Character) ของ กทพ. “พทมั่ลมดฟป้าและ
        นห้องพาสมข” อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส 
     - จมดทดาแผมุ่นพมบแผนททมั่ จดานวน 85,000 ชพินน เพพมั่อแจกใหห้แกมุ่ผมูห้ใชห้บรพิการทาง
        พพิเศษและประชาชนทมมั่วไป
      - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ บมตร Easy Pass จดานวน 2,000 บาท
        รมบฟรทรมุ่มตราสมญลมกษณย์ กทพ. และเตพิมเงพินสดารองฯ จดานวน 10,000 บาท
        รมบฟรทกระเปป๋าตราสมญลมกษณย์ กทพ. 
      - จมดทดาถมงกระดาษตราสมญลมกษณย์ กทพ. จดานวน 20,000 ใบ เพพมั่อมอบใหห้แกมุ่
        ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษและประชาชนทมมั่วไป ททมั่เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมของ กทพ. ใน
         โอกาสตมุ่างๆ   
      - กพิจกรรมแบมุ่งปปันรอยยพินม แดมุ่นห้องรพิมทางดมุ่วน ประจดาปปีงบประมาณ 2562
         เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2562

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

     - 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
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์ 2562
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ รองรมบการ
        เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 26 ธมนวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 จดานวน 6 จมด
       ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางแกห้ว ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ
        ดาวคะนอง ดมุ่านฯ จตมโชตพิ และ ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) เพพมั่อรณรงคย์ปป้องกมน
        การเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ โดยการตมนงจมดกวดขมนวพินมยจราจร จดานวน 3 จมด
        ไดห้แกมุ่ บรพิเวณดมุ่านฯ ชลบมรท ดมุ่านฯ ฉพิมพลท และ ดมุ่านฯ บางขมนเททยน 1
     - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
      ปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่ ว ง เทศกาล ปปี ใหมมุ่
       2562 ระหวมุ่างวมนททมั่  26 ธมนวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 และ
        สนมบสนมนสพินคห้าและบรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษจดานวน
        16 ราย รวมมมูลคมุ่าทมนงสพินน 1,494,914.- บาท  

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

     - 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
6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร)
     - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
        2015
     - รมบการตรวจประเมพินจากผมูห้ตรวจประเมพินภายใน (คณะทดางานตรวจตพิดตาม
        คมณภาพภายใน ISO 9001 : 2015) ระหวมุ่างวมนททมั่ 7 - 31 มกราคม 2562 
    - รมบการตรวจประเมพินภายนอกจากบรพิษมท บทเอสไอ แมเนจเมห้นทย์ซพิสเตร็มสย์
       (ประเทศไทย) จดากมด เมพมั่อวมนททมั่ 14 - 15 มทนาคม 2562

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวนการปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
        ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส 
     - มทการประเมพินผลคมณภาพการใหห้บรพิการของดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ปปีละ
       2 ครมนง ในเดพอนกมมภาพมนธย์ และเดพอนมพิถมนายน ซจึมั่งผลการประเมพินผมุ่านอยมูมุ่ใน
       เกณฑย์ดท - ดทมาก (คะแนน 3.00 ขจึนนไป)
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2562 
      - มทการประชาสมมพมนธย์ภายในองคย์กร ในเดพอนมทนาคม - เมษายน 2562
      - ดดาเนพินการคมดเลพอกดมุ่านฯ ครมนงททมั่ 1 และสรมปผลโดยคณะทดางานกลมมุ่มยมุ่อยแยก
        ตามสายทาง ในเดพอนมพิถมนายน - กรกฎาคม 2562
      - ดดาเนพินการคมดเลพอกดมุ่านฯ ครมนงททมั่ 2 และสรมปผลโดยคณะทดางานกลมมุ่มยมุ่อยแยก
        ตามกลมมุ่มดมุ่านฯ ในเดพอนสพิงหาคม 2562
      - ดดาเนพินการคมดเลพอกดมุ่านฯ ครมนงททมั่ 3 และสรมปผลการคมดเลพอกดมงนทน ดมุ่านฯ ยอดเยทมั่ยม
        จดานวน 1 ดมุ่าน ดมุ่านฯ ดทเดมุ่น จดานวน 8 ดมุ่าน ดมุ่านฯ ชมเชย จดานวน 9 ดมุ่าน
       และจมดเตรทยมโลมุ่ประกาศเกทยรตพิคมณรวมถจึงของททมั่ระลจึกในเดพอนกมนยายน
        2562
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
     - มทการประชาสมมพมนธย์ภายในฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง และดดาเนพินการคมดเลพอก
      พนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว
      จดานวน 16 คน และจมดเตรทยมโลมุ่ประกาศเกทยรตพิคมณรวมถจึงของททมั่ระลจึกใน
       เดพอนกมนยายน 2562

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.3 การรม บฟปั ง ค ว ามคพิ ด

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

1) จมดทดา Fan Page/Facebook/แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ กทพ. ดดาเนพินการสมุ่งขห้อมมูล
    ขมุ่าวสาร กพิจกรรม รวมถจึงเปปิดรมบฟปังความคพิดเหร็นและปปัญหาของพนมกงานและ
    ลมูกจห้าง กทพ. และรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อนดาเสนอผมูห้บรพิหารตามสายงาน และ
    ผมูห้บรพิหารระดมบสมูงทราบ โดยในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 -
     กมนยายน 2562) ไมมุ่มทพนมกงานและลมูกจห้างแจห้งสอบถามและแสดงความคพิดเหร็น
2) ดดาเนพินโครงการผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ . ครมนงททมั่ 1
    เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมมภาพมนธย์ 2562 โดย ผวก. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงาน
    ในสายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
     ณ อาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษศรทสมาน (ขาออก)
3) ดดาเนพินโครงการผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ . ครมนงททมั่  2
    เมพมั่อวมนททมั่ 19 มทนาคม 2562 โดย ผวก. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงาน
    ในสายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
     ณ อาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษสมขาภพิบาล 5
4) ดดาเนพินโครงการผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงานและลมูกจห้าง กทพ . ครมนงททมั่ 4
    เมพมั่อวมนททมั่ 28 มพิถมนายน 2562 โดย ผวก. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงพบพนมกงาน
    ในสายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 4 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
     ณ อาคารศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) 

100 100 - ฝบท.

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

ในการรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม
2561 - กมนยายน 2562)  
      - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
        การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนา
        และไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบ
         คมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ

ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2562
(ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) จดานวน 67 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 57 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 10 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

100 100 - ฝกส.

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

100 100 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

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

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.8 การ เปปิ ด เผยผลการ

ดดา เนพินงานเรพมั่องรห้อง
เรทยนจมดซพนอจมดจห้างใน
เวร็บไซตย์ กทพ.

- ในปปีงบประมาณ 2562 ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ. 100 100 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิ เคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

- ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง ปปีงบประมาณ 2562
  เรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - 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. ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 86 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 83 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 3 เรพมั่อง
2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ไดห้ดดาเนพินการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน/ขห้อเสนอแนะ จาก
   ผมูห้ใชห้บรพิการ ซจึมั่งปรากฏวมุ่าในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน
    2562) ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการใหห้บรพิการของศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.

100 100 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ . กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) มทจดานวน 14 ขห้อพพิพาท โดยเปป็นขห้อ
พพิพาทททมั่อยมูมุ่ ในชมนนคณะผมูห้พพิจารณา จดานวน 3 ขห้อพพิพาท ขห้อพพิพาทททมั่อยมูมุ่ ในชมนน
อนมญาโตตมลาการ จดานวน 7 ขห้อพพิพาท และชมนนศาล จดานวน 4 ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจาก
ขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมทคดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่
กรณทฝป่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณท

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

ฝป่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิก
ถอนคดาชทนขาด จจึ งไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบขห้อเทร็จจรพิง
จจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละไตรมาส) ดมงนทน
    1) เมพมั่อวมนททมั่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผมูห้พพิจารณาขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่
        78/2561 และ 79/2561 ไดห้กดาหนดนมดประชมมคมูมุ่พพิพาททมนงสองฝป่าย โดย
        คณะผมูห้พพิจารณาไดห้พยายามหาทางใหห้คมูมุ่พพิพาททมนงสองฝป่าย มทการเจรจากมน
        อยมุ่างฉมนทย์มพิตรแลห้ว แตมุ่คมูมุ่พพิพาททมนงสองฝป่ายไมมุ่สามารถตกลงกมนตามสมญญา
        ขห้อ 27.1 ไดห้จจึงใหห้ยมตพิการพพิจารณา และใหห้ผมูห้พพิพาทนดาขห้อพพิพาทดมงกลมุ่าวไป
         ดดาเนพินการตามสมญญาในชมนนอนมญาโตตมลาการตมุ่อไป
    2) เมพมั่อวมนททมั่  19 กมนยายน 2562 ศาลปกครองกลางไดห้มทคดาพพิพากษาคดท
       หมายเลขดด าททมั่  1646/2559 หมายเลขแดงททมั่  1448/2562 โดย
        พพิพากษาใหห้ยกคดารห้องขอใหห้บมงคมบตามคดาชทนขาดของคณะอนมญาโตตมลาการ
         ขห้อพพิพาทหมายเลขดดาททมั่ 116/2552 หมายเลขแดงททมั่ 112/2556 ลงวมนททมั่
        20 ธมนวาคม 2556 และคพนคมุ่าธรรมเนทยมศาลทมนงหมดใหห้แกมุ่ผมูห้รห้อง (กรณท
        บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด (มหาชน) เรทยกรห้องใหห้ กทพ.
        ชดาระคมุ่างานเพพิมั่มตามหนมงสพอเปลทมั่ยนแปลงงานจดานวน 3 ฉบมบ)
นอกจากนมนนยมงมทคดทแพมุ่งอทกจดานวน 1 คดท โดยมทการดดาเนพินกระบวนพพิจารณา ดมงนทน
     1) คดทหมายเลขดดาททมั่ พ.2367/2560 ระหวมุ่างนายสมพงศย์  อพิมั่มอารมยย์ ททมั่ 1 กมบ
         พวกรวม 2 คน โจทกย์ กทพ. จดาเลย ขห้อหาหรพอฐานความผพิดผพิดสมญญาเชมุ่า
         ททมั่ดพิน จดานวนทมนทรมพยย์ 524,987,525.94 บาท เมพมั่อวมนททมั่ 23 กรกฎาคม
       2562 ศาลแพมุ่งมทคดาสมมั่ งจดาหนมุ่ายคดทชมมั่ วคราวเพพมั่อรอผลคดาพพิพากษา
        ศาลปกครองสมูงสมด ราย นายแกห้ว  นห้อยจมนทรย์ และนางเยพนอน  นห้อยจมนทรย์
         (ผมูห้รห้องสอด)

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

และในปปีงบประมาณ 2562 ไดห้มทนพิตพิกรของกองคดทเขห้ารมุ่วมการฝฝึกอบรมหรพอสมมมนา
ในหมวขห้อททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบกฎหมายททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพินการขห้อพพิพาทและคดท
ทมนงหมดจดานวน 14 หลมกสมูตร โดยมทนพิตพิกรเขห้ารมุ่วมอบรมมากกวมุ่า 3 หลมกสมูตร ตมุ่อคน ตมุ่อปปี 

100 100 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ
เขตทางพพิเศษ 

1) อนมญาตใหห้กองพลทหารมห้าททมั่ 2 รมกษาพระองคย์ ใชห้พพนนททมั่วางระบบทมุ่อระบายนนดา
2) ดดาเนพินการจมดเกร็บขยะเศษวมสดม สมาคมตระกมูลโตต๋ว
3) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้บรพิเวณซอยเจรพิญราษฎรย์ 5
4) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ บรพิเวณกดาแพงกมนตกขอบทางลงถนนพระราม 4
5) ดดาเนพินการจมดเกร็บขยะบรพิเวณขห้างดมุ่านฯ อมรมพงษย์
6) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ บรพิเวณกดาแพงกมนตกขห้างดมุ่านฯ อมรมพงษย์
7) อนมญาตใหห้องคย์การบรพิหารสมุ่วนตดาบลเชทยงรากใหญมุ่ ใชห้พพนนททมั่เพพมั่อกมุ่อสรห้างถนน
    คอนกรทตเสรพิมเหลร็ก
8) อนมญาตใหห้องคย์การบรพิหารสมุ่วนตดาบลบห้านปทมม ใชห้พพนนททมั่ เพพมั่อกมุ่อสรห้างถนน
    คอนกรทตเสรพิมเหลร็ก
9) อนมญาตใหห้สดานมกงานประปาสาขาทมมุ่งมหาเมฆ ใชห้พพนนททมั่กมุ่อสรห้างวางทมุ่อประปาใหมมุ่
    เพพมั่อทดแทนประปาเดพิม
10) ดดาเนพินการจมดเกร็บขยะบรพิเวณซอยศาสนา
11) ดดาเนพินการจมดเกร็บขยะบรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
12) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความและตมดตห้นไมห้บรพิเวณหลมงดมุ่านฯ สมรวงศย์
13) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณรพิมถนนวงแหวนกาญจนาภพิเษก (ตมุ่างระดมบ
     จตมโชตพิ) รมุ่วมกมบสดานมกงานเขตคลองสามวา ระหวมุ่างวมนททมั่ 1 - 3 เมษายน
      2562 เพพมั่อเตรทยมความพรห้อมในเสห้นทางเสดร็จพระราชดดาเนพินพระบาทสมเดร็จ
     พระปรเมนทรรามาธพิบดทศรทสพินทรมหาวชพิราลงกรณมหพิศรภมูมพิพลราชวรางกมูร
       กพิตพิสพิรพิสมบมูรณอดมลยเดช สยามพินทราธพิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพพิตร พระวชพิรเกลห้าเจห้าอยมูมุ่หมว

100 100 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษ
เปป็นพพนนททมั่เปปิด  มทการ
ลมกลอบทพินงขยะและมท
การบมกรมกอยมูมุ่เปป็นประจดา
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ

เขตทางพพิเศษ (ตมุ่อ)
14) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมการสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษ และ
      การฝฝึกซห้อมการปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร (ดาวคะนอง -
      ทมุ่าเรพอ) โดยมอบถมงดมบเพลพิงใหห้กมบโรงเรทยนนนทรทวพิทยา จดานวน 30 ถมง ชมมชน
     วมดชมุ่องลม จดานวน 20 ถมง และชมมชนคลองขวาง จดานวน 20 ถมง รวมทมนงสพินน
      70 ถมง (และซมุ่อมแซมและเตพิมนนดายาถมงดมบเพลพิงของโรงเรทยนฯ จดานวน 10 ถมง)
      เมพมั่อวมนททมั่ 19 มพิถมนายน 2562
15) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายเหลร็กยาวประมาณ 36 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
16) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายเหลร็กยาวประมาณ 75 เมตร บรพิเวณซอยสามมคคท
17) ดดาเนพินการเกร็บขยะและตมดตห้นไมห้บรพิเวณขห้างดมุ่านฯ สะพานสวมุ่าง
18) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่ายบรพิเวณถนนเจรพิญราษฎรย์
19) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
20) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณแยกสทลม
21) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณดมุ่านฯ อมรมพงษย์
22) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อลานกทฬาพมฒนย์ 2
23) ดดาเนพินการทาสทลบขห้อความ เสาตอมมุ่อบรพิเวณทางเขห้าไอดห้า
24) ดดาเนพินการจมดทดารมนวปป้องกมนผมูห้บมกรมกยาว 90 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา หนห้าลาน
      กทฬา
25) ดดาเนพินการจมดทดาโครงเหลร็กยาวประมาณ 60 เมตร บรพิเวณซอยรมุ่วมสมข
26) ดดาเนพินการเกร็บขยะและซมุ่อมแซมรมนวประตมูเหลร็กบรพิเวณลานกทฬากรมงเทพแขร็งแรง
27) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวตาขมุ่ายบรพิเวณหนห้าดมุ่านฯ หมวลดาโพง
28) รมุ่วมกมบเทศบาลนครปากเกรร็ด ดมูสถานททมั่ ซห้อมดมบเพลพิงบรพิเวณทางพพิเศษ
      อมดรรมถยา

100 100 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษ
เปป็นพพนนททมั่เปปิด  มทการ
ลมกลอบทพินงขยะและมท
การบมกรมกอยมูมุ่เปป็นประจดา
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบ

เขตทางพพิเศษ (ตมุ่อ)
29) รมุ่วมกมบเทศบาลนครปากเกรร็ด โรงเรทยนและชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ ฝฝึกซห้อม
      การปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยใตห้บรพิเวณทางพพิเศษอมดรรมถยา
30) รมุ่วมกมบบรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้
      บรพิเวณศรทสมาน ซอย 8

100 100 - พพนนททมั่เขตทางพพิเศษ
เปป็นพพนนททมั่เปปิด  มทการ
ลมกลอบทพินงขยะและมท
การบมกรมกอยมูมุ่เปป็นประจดา
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.

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
ยตุทธศาสตรธททที่  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

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.13 กพิ จกรรมดห้ านความ

รมบผพิ ดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

              -  การใหห้บรพิการศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ  กทพ . (EXAT Public
                        Information Center)
                     - การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์
    กลยมทธย์ 1.3 ความรมบผพิดชอบตมุ่อการใหห้บรพิการทางพพิเศษ เชมุ่น
                     - โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
                     - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์
                     - การตรวจสอบความปลอดภมยทางถนนบนทางพพิเศษ
ยตุทธศาสตรธททที่ 2 การสรห้างเสรพิมการยอมรมบจากชมมชนและสมงคมอยมุ่างเปป็นธรรม
(Sustainable Society) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 2.1 การสมุ่งเสรพิมการบรพิหารความสมมพมนธย์ผมูห้ถมูกเวนคพน ไดห้แกมุ่
                   - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call
                       Center) โทรศมพทย์หมายเลข 1543
                    - การสดารวจภาพลมกษณย์ดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของการทาง
                       พพิเศษแหมุ่งประเทศไทย ปปีงบประมาณ 2562
                     - โครงการหมุ่วงใยใสมุ่ใจผมูห้ถมูกเวนคพน
    กลยมทธย์ 2.2 การสรห้างการมทสมุ่วนรมุ่วมพมฒนาดมูแลชมมชนและสมงคมอยมุ่างยมมั่งยพน เชมุ่น
                     - กพิจกรรม “ทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน”
                     - โครงการ “ยมวชนการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย”
                     - โครงการ “ของดทชมมชนรอบรมนวทางพพิเศษ”
ยตุทธศาสตรธททที่ 3 การพมฒนาขทดความสามารถตมุ่อการบรรเทาและพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อม
(Sustainable Planet) ประกอบดห้วย 2 กลยมทธย์
    กลยมทธย์ 3.1 การสมุ่งเสรพิมความรมบผพิดชอบตมุ่อสพิมั่งแวดลห้อมในการดดาเนพินงาน เชมุ่น 
                   - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 :
                         2015

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

4. บทบาทตห่อผดูด้มทสห่วนไดด้สห่วนเสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ) 

                     - โครงการศจึกษาและตพิดตามตรวจสอบผลกระทบสพิมั่งแวดลห้อมของ
                       ทางพพิเศษในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล ปปีงบประมาณ 2562
                    - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
    กลยมทธย์ 3.2 การดมูแลประสพิทธพิภาพการใชห้พลมงงาน และผลกระทบจากการ
                      เปลทมั่ยนแปลงสภาพภมูมพิอากาศ เชมุ่น
                     - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
                     - โครงการ “กลมุ่องวพิเศษ ทางพพิเศษรมกษย์โลก” 
                     - การจมดซพนอจมดจห้างสพินคห้าและบรพิการททมั่เปป็นมพิตรกมบสพิมั่งแวดลห้อม
ทมนงนทน ไดห้รายงานผลการดดาเนพินงานตามแผนดมงกลมุ่าว เสนอคณะอนมกรรมการกดากมบดมูแล
กพิจการททมั่ดท และคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส

100 100 - สผว./ฝกส.

5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส 
5.1 ก า ร เ ปปิ ด เ ผ ย ขห้ อ มมู ล

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

การเผยแพรมุ่ขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มทขมนนตอนการดดาเนพินงาน ดมงนทน
1) ดดาเนพินงานตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจมดใหห้มทศมูนยย์
    ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ซจึมั่งตมนงอยมูมุ่บรพิเวณดห้านหนห้าอาคารสดานมกงาน กทพ. จตมจมกร
    เพพมั่อใหห้ประชาชนสามารถสพบคห้นไดห้โดยสะดวก และมทเจห้าหนห้าททมั่รมบผพิดชอบประจดา
    ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. เปป็นการเฉพาะ 
2) จมดระบบขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    มาตรา 9 โดยการคห้นควห้า ปรมบปรมงดมชนท และบมตรรายการ แฟป้มขห้อมมูลขมุ่าวสารใหห้
    เปป็นปปัจจมบมนไวห้ใหห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.
3) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอแกมุ่ประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 9) แหมุ่ง
    พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จดานวน 48 ราย

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส (ตห่อ)
5.1 ก า ร เ ปปิ ด เ ผ ย ขห้ อ มมู ล

ผมุ่านระบบสารสนเทศ/
ตาม  พ .ร .บ .  ขห้อมมูล
ขมุ่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 (ตมุ่อ)

4) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอเฉพาะราย แกมุ่ประชาชน (มาตรา 11) แหมุ่ง
    พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จดานวน 12 ราย
5) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 546 เรพมั่อง
6) ดดาเนพินการปรมบปรมงขห้อมมูลททมั่เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ . ใหห้เปป็นปปัจจมบมน
    ตลอดเวลา
7) มทการพมฒนาเวร็บไซตย์ใหห้ทมนสมมยและทมนเหตมการณย์อยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง รองรมบการใชห้งาน
   ไดห้เพพิมั่มเตพิมหลากหลายรมูปแบบโดยในปปีงบประมาณ 2562 ไดห้ดดาเนพินการจห้าง
    ปรมบปรมงและพมฒนาเวร็บไซตย์ กทพ. ตมุ่อเนพมั่องเปป็นระยะเวลา 3 ปปี (เรพิมั่มสมญญา
    1 ตมลาคม 2559 - 30 กมนยายน 2562) แบมุ่งออกเปป็น 5 งวดงาน ซจึมั่งขณะนทน
    อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการเบพิกจมุ่ายงวดสมดทห้าย
8) จมดทดาบมนทจึกถจึงทมกฝป่าย/สดานมก เพพมั่อตรวจสอบขห้อมมูลบนเวร็บไซตย์ของ กทพ. ใน
    สมุ่วนงานททมั่รมบผพิดชอบเปป็นประจดาทมก ๆ 3 เดพอน เพพมั่อใหห้ขห้อมมูลมทความถมูกตห้อง
    และเปป็นปปัจจมบมนมากททมั่สมด โดยในปปีงบประมาณ 2562 ไดห้ดดาเนพินการจมดสมุ่งบมนทจึก
    ไปยมงทมกหนมุ่วยงาน เพพมั่อใหห้ตรวจสอบและปรมบปรมงขห้อมมูลแลห้วจดานวน 4 ครมนง 
9) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ประชาสมมพมนธย์ขห้อมมูลจากหนห้าเวร็บไซตย์ กทพ. ทางสพมั่อสพิมั่งพพิมพย์
   สพมั่อสมงคมออนไลนย์ (Social Network : Facebook และ Twitter ของ กทพ.)
    รวมถจึงปป้ายประชาสมมพมนธย์ททมั่อยมูมุ่ในพพนนททมั่ของ กทพ. จดานวน 326 เรพมั่อง

100 100 - สผว.

5.2 การประชาสมมพมนธย์ 1) การประชาสมมพมนธย์ภายใน เพพมั่อใหห้พนมกงานและลมูกจห้างในองคย์กรรมบรมูห้ขมุ่าวสาร
    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ เผยแพรมุ่ขห้อมมูลขมุ่าวสารผมุ่าน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

5. การเปปิดเผยสารสนเทศและความโปรห่งใส (ตห่อ)
5.2 การประชาสมมพมนธย์

(ตมุ่อ)
    ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ต จมดทดานพิทรรศการ ระบบเสทยงตามสาย ระบบปป้าย
    ดพิจพิทมล และปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ 
2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
   อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ หนมงสพอพพิมพย์ วพิทยม โทรทมศนย์
   ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์  เอกสารประชาสมมพมนธย์  จมดทดานพิทรรศการ และ
    ขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ผมุ่านสพมั่อสมงคมออนไลนย์ 
นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
      - จมดทดาโครงการของดทชมมชนรอบรมนวการทางพพิเศษ
      - จมดกพิจกรรมมอบทมนการศจึกษาในกพิจกรรมทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน
     - จมดกพิจกรรม กทพ. มอบความรมก เนพมั่องในวมนผมูห้สมูงอายมแหมุ่งชาตพิ ประจดา
        ปปีงบประมาณ 2562
      - จมดกพิจกรรมจพิตอาสา ทางดมุ่วนไทย
      - จมดกพิจกรรมปลมูกตห้นไมห้เฉลพิมพระเกทยรตพิ เนพมั่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธท
        บรมราชาภพิเษกพระบาทสมเดร็จพระปรเมนทรรามาธพิบดทศรทสพินทรมหาวชพิราลงกรณ
        มหพิศรภมูมพิพลราชวรางกมูร กพิตพิสพิรพิสมบมูรณอดมลยเดช สยามพินทราธพิเบศรราช
        วโรดม บรมนาถบพพิตร พระวชพิรเกลห้าเจห้าอยมูมุ่หมว

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

6. ความขกัดแยด้งทางผลประโยชนธ
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

100 100 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยง 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง 1) ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

   ปปีงบประมาณ 2562 รายเดพอนผมุ่านระบบสารสนเทศงานบรพิหารและจมดการ
    ความเสทมั่ยง และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
     - นดาผลการประเมพินการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ .
        เสนอ ผวก. เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนกมนยายน 2561 - สพิงหาคม 2562
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมและบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ .
    เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง เพพมั่อพพิจารณา และเสนอคณะกรรมการ
    กทพ. เพพมั่อทราบ ดมงนทน
     - ปปีงบประมาณ 2561 ชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน 2561)
     - ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 1  (ตมลาคม - ธมนวาคม 2561)
     - ปปีงบประมาณ 2562 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2561 - มทนาคม 2562)

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
     - ปปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2562) 
     - จมดทดารายงานการวพิเคราะหย์สถานการณย์เสทมั่ยงและทพิศทางการบรพิหารความเสทมั่ยง
      ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2560 - 2564 และกลยมทธย์จมดการความเสทมั่ยง
       ปปีงบประมาณ 2563
3) ดดาเนพินการในเรพมั่องตมุ่างๆ เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ ยง และ
    คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา ดมงนทน
    - การทบทวนการบรพิหารความเสทมั่ยงชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน
       2562) ภายใตห้คมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
       2562
     - จมดทดาคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2563
     - ดดาเนพินการทบทวนกฏบมตรคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง
4) ตพิดตามการฝฝึกซห้อมแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่ องทางธมรกพิจครบถห้วน
    ทมนง 5 สถานการณย์วพิกฤต 12 วพิกฤตการณย์ โดยพบวมุ่าบรรลมเปป้าหมายททมั่กดาหนด

100 100 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน
2562) มทความสดาเรร็จของการบรพิหารการควบคมมภายใน คพิดเปป็นรห้อยละ 85.91
จาก 100 โดยผลการควบคมมภายในไมมุ่บรรลมเปป้าหมาย 2 ตมวชทนวมด จาก 12 ตมวชทนวมด
ไดห้แกมุ่
    1) การบรพิหารงบประมาณลงทมน 
    2) การบรพิหารงานจมดซพนอ/จห้าง

100 100 1. เนพมั่องจากเบพิกจมุ่าย
งบประมาณลงทมนไมมุ่ไดห้
ตามเปป้าหมายเกพิดจาก
ความลมุ่าชห้าในขมนนตอน
ก า ร ดด า เ นพิ น ง า น /
หนมุ่วยงานททมั่รมบผพิดชอบ
เรมุ่งรมดดดาเนพินการเพพมั่อ
ใหห้ เ บพิ ก จมุ่ า ย ไดห้ ต าม
เปป้าหมาย

กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

7. การบรนิหารความเสทที่ยง (ตห่อ)
7.2 การควบคมมภายใน

(ตมุ่อ)
100 100 2. ดดา เนพินการลมุ่าชห้า

กวมุ่ าแผน (หากผมูห้ รมบ
จห้างไมมุ่ดดาเนพินการตาม
กดาหนดดมงกลมุ่าวคณะ
กรรมการตรวจการจห้าง
ถพอวมุ่าผมูห้รมบจห้างเพพิกเฉย
ขาดการเอาใจใสมุ่ตมุ่อ
งานไมมุ่ใหห้ความรมุ่วมมพอ
และไมมุ่ปฏพิบมตพิตามคดาสมมั่ง
ของคณะกรรมการ
ต ร ว จก า ร จห้ า ง จ ะมท
ความเหร็นเสนอ ผวก.
เพพมั่อบอกเลพิกสมญญา
ตมุ่อไป)

กบค.

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไดห้ดดาเนพินการ
เผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบเรพมั่องจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 11 ครมนง
2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่และประชาสมมพมนธย์ เรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ.
    คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ (HEARTS)” โดยการนดา Roll up ไปจมดตมนงไวห้ททมั่ศมูนยย์
    ควบคมมทางพพิเศษ และดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตมุ่าง ๆ

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

3) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้
    เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. จดานวน 12 แหมุ่ง คพอ เมพมั่อวมนททมั่
    13 พฤศจพิกายน 2561 โดยเปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บประชาชพมั่น
    กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    ประชาชพมั่น โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 47 คน เมพมั่อวมนททมั่ 16 พฤศจพิกายน
    2561 เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บศรทนครพินทรย์ กองจมดเกร็บ
    คมุ่าผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษศรทนครพินทรย์
    โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 27 คน เมพมั่อวมนททมั่ 8 กมมภาพมนธย์ 2562 โดยเปป็น
    วพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บสมขมมวพิท 62 กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1
    ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษสมขมมวพิท 62 โดยมทพนมกงาน
    เขห้ารมุ่วมจดานวน 25 คน เมพมั่อวมนททมั่ 15 กมมภาพมนธย์ 2562 โดยเปป็นวพิทยากรในการ
    OJT ของแผนกจมดเกร็บบางนา กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
    ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษบางนา โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 16 คน
    เมพมั่อวมนททมั่ 26 กมมภาพมนธย์ 2562 โดยเปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บ
    บางพลท กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ศมูนยย์ควบคมมทาง
    พพิเศษบมูรพาวพิถท โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 26 คน เมพมั่อวมนททมั่ 17 พฤษภาคม
    2562 จมดกพิจกรรมการอบรม OJT เรพมั่อง จรรยาบรรณของกทพ. คพอ HEARTS
    สดาหรมบพนมกงานและลมูกจห้างของ กทพ. ทมกสมุ่วนงาน ณ หห้องประชมม 2301 ชมนน 3
    อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยเปป็นวพิทยากร
    ในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บอโศก กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บ
     คมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอโศก 4 โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 19 คน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้

เรพมั่อง จรรยาบรรณใน
การดดา เนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

    เมพมั่อวมนททมั่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยเปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บ
    บางเมพอง กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 4 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่าน
    ทางพพิเศษปากนนดา 3 โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 16 คน เมพมั่อวมนททมั่  12
    กรกฎาคม 2562 จมดกพิจกรรมการอบรม OJT เรพมั่อง จรรยาบรรณของ กทพ. คพอ
    HEARTS สดาหรมบพนมกงานและลมูกจห้างของ กทพ. ทมกสมุ่วนงาน ณ หห้องประชมม
    2301 ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร  โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 88 คน
    เมพมั่อวมนททมั่ 15 สพิงหาคม 2562 โดยเปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บ
    สมขสวมสดพิธิ์ กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่าน
   ทางพพิเศษสมขสวมสดพิธิ์  โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 21 คน เมพมั่อวมนททมั่  22
    สพิงหาคม 2562 เปป็นวพิทยากรรมุ่วมในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บดพินแดง กองจมดเกร็บ
    คมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝป่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษดพินแดง โดยมท
   พนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 17 คน เมพมั่อวมนททมั่  29 สพิงหาคม 2562 โดยเปป็น
    วพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บยมราช กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 2 ฝป่ายจมดเกร็บ
    คมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษคลองประปา 2 โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วม
    จดานวน 26 คน

100 100 - สผว.

8.2 ร ายง านก ารทม จ รพิ ต
ปปีงบประมาณ 2562

ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) ไมมุ่มทการกระทดาทมจรพิต 100 100  - ฝกม.

8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝป่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.3 การฝป่าฝฝืนกฎระเบทยบ

ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
(ตมุ่อ) 

1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 12 ราย ดมงนทน
    - ประพฤตพิชมมั่วอยมุ่างรห้ายแรง จดานวน 1 ราย (ดดาเนพินการสอบสวนแลห้วเสรร็จ
       มทความผพิดตามททมั่ถมูกกลมุ่าวหา 1 ราย)
    - ฝป่าฝฝืนระเบทยบขห้อบมงคมบ จดานวน 6 ราย (ดดาเนพินการสอบสวนแลห้วเสรร็จ ไมมุ่มท
       ความผพิดตามททมั่ถมูกกลมุ่าวหา 6 ราย)
    - ละทพินงหนห้าททมั่เกพินกวมุ่าเจร็ดวมน จดานวน 5 ราย (ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ
       สอบสวนจดานวน 3 ราย และดดาเนพินการแลห้วเสรร็จ มทความผพิดตามททมั่ถมูกกลมุ่าวหา
       จดานวน 2 ราย)
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 3 ราย ดมงนทน
     - ดดาเนพินการสอบสวนเสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว ผลคพอ ไลมุ่ออก 3 ราย

100 100 - ฝกม.

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

ในปปีงบประมาณ 2562 (ตมลาคม 2561 - กมนยายน 2562) จมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม จดานวน 4 โครงการ/หลมกสมูตร ดมงนทน
 1) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างวมฒนธรรม คมุ่านพิยมสมจรพิตและการตมุ่อตห้านทมจรพิตในองคย์กร
     เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ หห้องประชมม 2301
     ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 167 คน
 2) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรม และธรรมาภพิบาล ครมนงททมั่  1
      เมพมั่อวมนททมั่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หห้องประชมม 2301
      ชมนน 3 อาคาร 2 กทพ. จตมจมกร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 179 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

100 100 - สผว./ฝบท.

66



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค หนห่วยงานททที่รกับผนิดชอบ
แผน (รด้อยละ) ผล (รด้อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.4 ก า ร จม ด อ บ ร ม

จ รพิ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คมณธรรม (ตมุ่อ)

4) หลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรม และธรรมาภพิบาล ครมนงททมั่ 2 เมพมั่อวมนททมั่
    31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วมดพระราม 9 กาญจนาภพิเษก
    เขตหห้วยขวาง กรมงเทพมหานคร โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 71 คน

100 100 - สผว./ฝบท.

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 

ในปปีงบประมาณ 2562 มทการพพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบตมุ่อขห้อรห้องเรทยน
ของ กทพ. ดมงนทน
   1) ในไตรมาสททมั่ 1 - 2 ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการฝป่าฝฝืนการควบคมมภายใน
       ฝป่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมท
       นมยสดาคมญ
   2) ในไตรมาสททมั่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยน จดานวน
       2 เรพมั่อง ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 5/2562 เมพมั่อวมนททมั่
        24 พฤษภาคม 2562
   3) ในไตรมาสททมั่ 4 คณะกรรมการตรวจสอบพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยน จดานวน
      1 เรพมั่อง ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 7/2562 เมพมั่อวมนททมั่
       30 กรกฎาคม 2562

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

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

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

ตามก าหนด ตามก าหนด ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ขององค์กร (OPR) รายงานผลการ
ตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 
(SAR) แผนพัฒนาองค์กรระยะยาว
 3 ปี (ฉบับที ่3) ปีงบประมาณ 
2563 - 2565 (OFIs 
Roadmap) และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2563 (Action 
Plan) ทีผ่่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ.  ให้ สคร. 
ตามหนังสือที ่กทพ 03/1963 
ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2562

5 ฝบท.

1.2 การสร้างมูลค่าเพิม่เชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management : EVM)

 การสร้างค่า 
Economic Profit 
(EP) เทียบกับ
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป็น
ค่าประมาณ
การเบือ้งต้น
ก่อนการ
จัดท าบันทึก
ข้อตกลง
ประเมินผล
การ
ด าเนินงาน
ของ กทพ. 
ประจ าปีบัญชี
 2562

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ทุกไตรมาส  ทุกไตรมาส  ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 

(152.80)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(74.60)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
76.40

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
152.80

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ
2562 (ตุลาคม 2561 -กันยายน
2562) (ข้อมูลงบการเงินอยู่
ระหว่างการสอบทานจาก สตง.)
-ค่า EPเป้าหมายระดับองค์กร
ระดับ 3 เท่ากับ -8,299.37
ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานจริง
เท่ากับ -8,039.12 ล้านบาท
-ผลการด าเนินงานดีกว่าค่า
เป้าหมาย 260.25 ล้านบาท 

5 ฝบท.

คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ประเดน็ / กิจกรรม / 
โครงการ

ตวัชี้วัดล าดบัที่

  1. การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ

เอกสารแนบ 2 

1



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละคร้ัง

ร้อยละ 70 อย่างน้อย
ปีละ 12 
คร้ัง

ทุกเดือน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ.ประจ าปีงบประมาณ 2562
 จ านวน 20 คร้ัง ดังนี้
 - การประชมุเดอืนตลุาคม 
2561 จ านวน 2 คร้ัง คือ
1) วันที ่4 ตุลาคม 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
2) วันที ่25 ตุลาคม 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 

4 สผว.

 - การประชมุเดอืนพฤศจิกายน 
2561 จ านวน 2 ครั้ง คือ
1) วันที ่7 พฤศจิกายน 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
2) วันที ่14 พฤศจิกายน 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
 - การประชมุเดอืนธันวาคม 
2561 จ านวน 3 ครั้ง คือ
1) วันที ่6 ธันวาคม 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

  2. คณะกรรมการ

2



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

2) วันที ่17 ธันวาคม 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
3) วันที ่20 ธันวาคม 2561 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

 - การประชมุเดอืนมกราคม 
2562
   วันที ่23 มกราคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม
 - การประชมุเดอืนกุมภาพันธ์ 
2562 
   วันที ่21 กุมภาพันธ์ 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม 

 - การประชมุเดอืนมนีาคม 
2562 จ านวน 2 ครั้ง คือ
1) วันที ่5 มีนาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 6
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.55 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม
2) วันที ่21 มีนาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 8
คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมในการ
ประชุม
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

 - 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 
    2) วันที ่23 พฤษภาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
- การประชมุเดอืนมถุินายน 
2562 
วันที ่27 มิถุนายน 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนกรกฎาคม 
2562 
วันที ่25 กรกฎาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

4



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

68%  - การประชมุเดอืนสิงหาคม 
2562 จ านวน 2 ครั้ง 
1) วันที ่22 สิงหาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
2) วันที ่29 สิงหาคม 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 6
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.55 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

 - การประชมุเดอืนกันยายน 
2562 จ านวน 2 ครั้ง 
1) วันที ่16 กันยายน 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 9
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม 
2) วันที ่26 กันยายน 2562 
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 7
 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.64 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

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

45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ไตรมาสที ่1
ส่งงบการเงินส าหรับปี  ส้ินสุดวันที่
 30 กันยายน 2561 
ปีงบประมาณ 2561 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS - SOE เมื่อวันที ่25 
ตุลาคม 2561 (25 วัน)

4.5 ฝกง.
  3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

5



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

ไตรมาสที ่2
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่1  
ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
ปีงบประมาณ 2562 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS - SOE เมื่อวันที ่18 
กุมภาพันธ์ 2562 (49 วัน)
**หมายเหต ุ: ระบบ GFMIS - 
SOE มีการขยายเวลาส่งถึงวันที ่
18 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากมี
การปรับปรุงระบบท าให้มีการ
น าส่งข้อมูลล่าช้า แต่โดยปกติจะ
สามารถน าส่งภายใน 30 วันหลัง
ส้ินไตรมาส 
ไตรมาสที ่3
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่2  
ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2562 
ปีงบประมาณ 2562 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS - SOE เมื่อวันที ่15 
พฤษภาคม 2562 (45 วัน)
***หมายเหต ุ: เนื่องจากเดือน
พฤษภาคม 2562 มี
วันหยุดราชการจ านวนหลายวัน
ติดต่อกัน จึงท าให้ส่งงบการเงิน
ล่าช้ากว่าทีก่ าหนด กบช. ได้จัดส่ง
งบการเงินให้ทาง สผว. เมื่อวันที ่7
 พฤษภาคม 2562 และ กบช. ได้
ท าหนังสือส่งออกไปยัง สตง. ตาม
หนังสือเลขที ่กทพ 04/1267
ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2562 แต่
โดยปกติจะสามารถน าส่งภายใน 
30 วันหลังส้ินไตรมาส

6



ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

ไตรมาสที ่4
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่3  
ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2562 
ปีงบประมาณ 2562 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS - SOE เมื่อวันที ่30 
กรกฎาคม 2562 (30 วัน)

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 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับ
ตรวจซ่ึงประเมินจากระบบงานที่
ตรวจสอบในปีงบประมาณ 2562
 จ านวน 10 ระบบงาน คิดเป็น
ร้อยละ 80.80

3.9 สตส.

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ 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 คณะผู้วิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 2562
 มีผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.7
 โดยแบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้

3.6 สผว.
  4. บทบาทตอ่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

1. ด้านสภาพทางกายภาพของ
ทางพิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 
95.2
2. ด้านความคล่องตัวของ
การจราจรบนทางพิเศษ มีความ
พึงพอใจร้อยละ 94.4
3. ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษด้วยระบบเงินสด มีความ
พึงพอใจร้อยละ 95.1
4. ด้านความปลอดภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 94.3
5. ด้านป้ายบอกทิศทางและป้าย
สัญญาณ มีความพึงพอใจร้อยละ 
94.6
6. ด้านการบริการกู้ภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 94.6
7. ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy
 Pass มีความพึงพอใจร้อยละ 94.9

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน

ระยะเวลาพิจารณา
ค าร้องของผู้ถูกเวนคืน
ในเร่ืองของทางเข้า - 
ออกตามสิทธิเดิมใน 2
 กรณี

ทุกไตรมาส 5 ฝกส./ฝกท./
กวป./กบท.

 - กรณีระหว่างการ
ก่อสร้างทางพิเศษจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ

7 วันท าการ ภายใน 7 วัน
ท าการหลังจาก

ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

ภายใน 
11 วัน
ท าการ

ภายใน 
10 วัน
ท าการ

ภายใน 
9 วัน
ท าการ

ภายใน 
8 วัน
ท าการ

ภายใน 
7 วัน
ท าการ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

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

19 วันท าการ ภายใน 19 วัน
ท าการหลังจาก
ได้รับเอกสาร
จากหน่วยงาน
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง

23 วัน
ท าการ

22 วัน
ท าการ

21 วัน
ท าการ

20 วัน
ท าการ

19 วัน
ท าการ

 - ทางพิเศษศรีรัช จ านวน 21 ราย
 - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จ านวน
 5 ราย
 - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 4 ราย
 - ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน 16 
ราย
 - ทางพิเศษสายเฉลิมราชด าริ 84
 พรรษา จ านวน 1 ราย
 - ทางพิเศษอุดรรัถยา จ านวน 8 
ราย 
 - ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวน 
รอบนอกฯ จ านวน 1 ราย
 - ทางพิเศษบูรพาวิถี จ านวน 3 
ราย
 โดยใชเ้วลาเฉลี่ย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด

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

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

ร้อยละ 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 ารวจความ
พึงพอใจของการให้บริการผ่าน
ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ซ่ึงผล
การส ารวจความพึงพอใจฯ เป็น 
ดังนี้
คร้ังที ่1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2561
 - มีนาคม 2562 มีระดับความ
พึงพอใจฯ เฉล่ียร้อยละ 98.71 
คร้ังที ่2 ช่วงเดือนเมษายน - 
กันยายน 2562 มีระดับความ
พึงพอใจฯ ร้อยละ 98.48 ทัง้นี้ผล
การส ารวจความพึงพอใจฯ ใน
ภาพรวม (คร้ังที ่1 และคร้ังที ่2) 
คิดเป็นร้อยละ 98.60

5 สผว.
  5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

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
 464 เร่ือง
 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ 3 
เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 ได้
ด าเนินการจัดส่งบันทึกไปยังทุก
หน่วยงาน เพือ่ให้ตรวจสอบและ
ปรับปรุงข้อมูลแล้วจ านวน 4 คร้ัง

 *ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2562 มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารผ่าน 
www.exat.co.th โดยภาพรวม
ร้อยละ 85.60 (ด าเนินการส ารวจ
โดย กพต.สผว.)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

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

 3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 
(EXAT Public Information 
Center) ได้ท าการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทีศู่นย์
ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ปีละ 1 
คร้ัง 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 (เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินในหัวข้อศูนย์
ราชการสะดวกของ กทพ.) มีร้อยละ
ความพึงพอใจฯ เท่ากับ 87.4

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

5 สผว.

7.1 การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

วัดโดยการ
เทียบเป้าหมาย
ให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 61 - 
กันยายน 62 
(ปีงบประมาณ 

2562)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ผลการควบคุมและบริหารความ
เส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน
 2562) สามารถจัดการความเส่ียง
 เพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 97.05

*หลักการค านวณคะแนนใน
ต าแหน่งทศนิยมด้วยวิธี
บัญญัติไตรยางค์จากอัตรภาคชั้น*

4.71 กบค.
  7. การบริหารความเสี่ยง

  6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

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 จ านวน 12
 แห่ง ดังนี้
1. วันที ่13 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษประชาชื่น 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
47 คน
2. วันที ่16 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีนครินทร์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
27 คน
3. เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท 62 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
25 คน

5 สผว.
  8. จรรยาบรรณ
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

4. เมื่อวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2562
 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
16 คน
5. เมื่อวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2562
 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ 
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี 
(CCB4) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 26 คน
6. เมื่อวันที ่17 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 
กทพ. จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 73 คน

7. เมื่อวันที ่24 พฤษภาคม 
2562 เวลา 10.30 - 11.30 น.
 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อโศก 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 19 คน
8. เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม 
2562 เวลา 10.30 - 11.30 น.
 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ปากน้ า 3 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 50 คน
9. เมื่อวันที ่12 กรกฎาคม 2562
 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ 
ห้องประชุม 2301 ชั้น 3
อาคาร 2 กทพ. จตุจักร โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 88 คน
10. เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2562
 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขสวัสด์ิ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
21 คน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

11.  เมื่อวันที ่22 สิงหาคม 
2562 เวลา 10.30 - 11.30 น.
 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ดินแดง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 17 คน
12. เมื่อวันที ่29 สิงหาคม 2562
 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ 
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
คลองประปา 2 โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 26 คน

8.2 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

การจัดอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างน้อย
ปีละ 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 179 คน

4 ฝบท.

3) หลักสูตรการเพิม่ประสิทธิผลใน
การปราบคอร์รัปชัน เมื่อวันที ่28
 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-
 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2301
 ชั้น 3 อาคาร 2 กทพ. จตุจักร 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 
158 คน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา
ประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

4) หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ประจ าปี 2562 คร้ังที ่2 ในวันที ่
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 
09.00 - 16.00 น. ณ
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 71 คน
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เรรรื่องททรื่ ... 
เรรรื่อง  รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ.  

                ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562)
-------------------------------------------

ขข้อเสนอททที่นนนเสนอคณะกรรมกนร กทพ. เพพที่อพพิจนรณน (อนนุมมัตพิ/ใหข้ควนมเหห็นชอบ)/เพพที่อทรนบ

                 กทพ. ขอรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ
กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) ซซรื่งมทจตุดมตุมุ่งหมายในการดดาเนนินกนิจกรรม
ทกัทั้งสนิทั้น 8 หมวด ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องจดานวน 39 กนิจกรรม สรตุปไดด้ดกังนททั้ 

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

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

เพรรื่อทราบรายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ
กทพ. ปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) ซซรื่งมทจตุดมตุมุ่งหมายในการดดาเนนินกนิจกรรมทกัทั้งสนิทั้น 8 หมวด
ประกอบดด้วยกนิจกรรมททรื่เกทรื่ยวขด้องจดานวน 39 กนิจกรรม ทกัทั้งนททั้  การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงาน
ดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดทของ กทพ. สามารถบรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงาน จดานวน 38 กนิจกรรม สมุ่วนกนิจกรรม
ททรื่ไมมุ่บรรลตุเปป้าหมายการดดาเนนินงานจดานวน 1 กนิจกรรม ครอ การประชตุมคณะกรรมการยมุ่อยและคณะอนตุกรรมการ
ททรื่แตมุ่งตกัทั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. นอกจากนททั้ยกังไดด้รวบรวมผลการดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดซซรื่งสะทด้อนผลการ
ดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททรื่ดททกัทั้ง 8 หมวดดกังกลมุ่าวขด้างตด้น จดานวน 14 ตกัวชททั้วกัด เมรรื่อพนิจารณาผลการ
ดดาเนนินงานตามตกัวชททั้วกัดปปีงบประมาณ 2562 (ตตุลาคม 2561 - กกันยายน 2562) พบวมุ่ามทผลการดดาเนนินงานททรื่ดท
กวมุ่าเปป้าหมาย ยกเวด้นในเรรรื่องการบรนิหารความเสทรื่ยง

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