
 

เรื่องที่ ... 
เรื่อง  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และ 

การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
….......................................................... 

 
๑. เรื่องเดิม  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ประกอบดวยการประเมินผล 8 ดาน ซึ่งการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองคกร
เปนเกณฑดานหนึ่งที่ กทพ. ตองประเมินผลการดําเนินงาน 
 

๒. ขอเท็จจริง  
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

เพื่อพิจารณาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 และมีมติดังนี้ 
  1) เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  2) เห็นชอบแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  3) เห็นชอบการทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  4) เห็นชอบการทบทวนคูมอืจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  5) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
  6) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
  และใหนําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบตอไป โดยมีรายละเอียดสรุปไดดงัน้ี 
  2.1 แผนปฏิบัติการดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565  
   กทพ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565
โดยไดรวบรวมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 45 กิจกรรม 
ซึ่งมีกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2564 จํานวน 3 กิจกรรม 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. 
(CSR in Process) จํานวน 37 กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการ
ดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) จํานวน 5 กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน จํานวน 3 กิจกรรม (เอกสารแนบ 1) 

 2.2 แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565  
  กทพ. ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยไดกําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4 กลยุทธ ไดแก 1)  การสงเสริมจรรยาบรรณเพ่ือมุงเนน
การปองกันและลดการทุจริตในองคกร 2) การบริหารจัดการเชิงรุกกับคูสัญญาใหเปนไปตามสัญญาเพ่ือมิใหเกิด
ประเด็นขอพิพาทเพิ่มมากขึ้น 3) การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือใหตัวชี้วัดของการประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เปนไปตามเปาหมาย และ 4) การสงเสริมการ
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ดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบ 2) ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
โดยมีแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 9 หมวด รวมทั้งสิ้น 41 กิจกรรม ดังนี้ 
  หมวดที ่1  บทบาทของภาครัฐ กทพ. กํากับดูแลในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ความถี่ และจํานวน
กรรมการ/อนุกรรมการที่เขารวมประชุม) 
  หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจไมมีผูถือหุน 
  หมวดที่ 3 คณะกรรมการ กํากับดูแล 7 ประเด็น ไดแก 1) องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ. 
2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. 3) วาระการดํารงตาํแหนงของคณะกรรมการ กทพ. 4) ความเปนอิสระของ
คณะกรรมการ กทพ. 5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ. 6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 
และ 7) การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ. 
  หมวดที่ 4  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย กทพ.  กํากับดูแล 13 ประเด็น ไดแก 1) การรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากผูใชบริการทางพิเศษ 2) การจัดกิจกรรมสําหรับผูใชบริการ
ทางพิเศษ 3) การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากเจาหนาที่ กทพ. 4) การรับสมัครและ
คัดเลือกเจาหนาที่ กทพ. 5) การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 6) การเปดเผยขาวการประกวด
ราคา/จัดซื้อจัดจาง 7) การรองเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง 8) การเปดเผยผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อ
จัดจางในเว็บไซต กทพ. 9) การวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง 10) การรองเรียน/ขอพิพาทกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 11) ขอพิพาทกับคูสัญญา (กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทขึ้นไป) 
12) การปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ 13) กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
  หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม กทพ. กํากับดูแล 3 ประเด็น ไดแก 1) ผลงานวิจัย
ที่ทําการศึกษาแลวเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทําแลวเสร็จและเผยแพรใหพนักงาน กทพ. เพื่อสรางการรับรูและการเรียนรู
อยางตอเนื่องผานระบบ Intranet 2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพ่ือแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ 
(Congestion Index Indication System) และ 3) การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 
ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 
  หมวดที่ 6 การเปดเผยขอมูล กทพ. กํากับดูแล 4 ประเด็น ไดแก 1) การเปดเผยขอมูลผาน
ระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  2) การประชาสัมพันธ 3) การรายงาน
ทางการเงินและ 4) การจัดทํารายงานประจําป 
  หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กทพ. กํากับดูแลใน 4 ประเด็น ไดแก 
1) การบริหารความเสี่ยง 2) การควบคุมภายใน 3) การตรวจสอบภายใน และ 4) การรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชน  
 หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ กทพ. กํากับดูแลใน 5 ประเด็น ไดแก  1) การเผยแพรความรูเรื่อง
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 2) รายงานการทุจริตปงบประมาณ 2565 3) การฝาฝนกฎระเบียบ
ขอบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 4) การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม และ 
5) การพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการฝาฝนการควบคุมภายใน ฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม 
หรือการกระทําผิดทางการเงนิตอ กทพ. อยางมีนัยสําคัญ   
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  หมวดที่ 9  การติดตามผลการดําเนินงาน กทพ. กํากับดูแล 4 ประเด็น ไดแก 1) ผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2) ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
3) การสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และ 4) ระบบประเมินผล
การดําเนินงานใหม (Enablers) 
  2.3 การทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
   กทพ. ไดทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 โดยได
ปรับแกไขคูมือฯ ดังกลาว เพ่ือใหมีขอมูลในสวนท่ี 2 ขอมูลสําคัญขององคกร (วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตร
องคกร) และสวนที่ 4 แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. (หมวดที่ 3 คณะกรรมการ หมวดท่ี 5 ความยั่งยืน
และนวัตกรรม และหมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน) ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน และ
ไดจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ที่ไดทบทวนเรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 3) 
  2.4 การทบทวนคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
   กทพ. ไดทบทวนคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564
โดยไดปรับแกไขคูมือฯ ดังกลาวในสาระสําคัญของความเปนมาที่ สคร. ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ซึ่งหากประมวลจริยธรรมดังกลาวมีผลบังคับใชแลว กทพ. จะปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
ใหสอดคลองกับประมวลจริยธรรมฯ ดังกลาวตอไป และเพ่ิมเติมสวนที่ 5 จรรยาบรรณของกรรมการ กทพ. ที่มีปรากฏ
อยูแลวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาบรรจุในคูมือฯ นี้เพ่ือความครบถวน และไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานของ กทพ. ท่ีไดทบทวนเรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 4) 

  2.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)  

   กทพ. ไดมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ/กิจกรรม โดยแบงออกเปนโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in Process) โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมนอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) และโครงการ/กิจกรรมการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนี ้(เอกสารแนบ 5)  

 

โครงการ/กิจกรรม 
ในกระบวนการดาํเนินงานหลัก 

ของ กทพ. (In Process)   

โครงการ/กิจกรรม 
นอกกระบวนการดําเนินงานหลัก

ของ กทพ. (After Process)  

โครงการ/กิจกรรม 
ในการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวัง 
จํานวน 35 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวัง  
จํานวน 4 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความตองการ/ความคาดหวัง  
จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

 
   การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามแผนงาน 
จํานวน 36 โครงการ/กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ไมบรรลุตามแผนงานที่กําหนด 6 โครงการ/กิจกรรม ไดแก  
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  1) การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ดําเนินการตรวจ
สุขภาพประจําปใหแกพนักงานและลูกจาง กทพ. แตเนื่องจาก กทพ. ไดมีประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการปองกันแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564 เพ่ือเปนการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อน
การตรวจสุขภาพประจําปออกไป  
   2) ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทางพิเศษ
สายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 
ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ เตรียมรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก แตเนื่องจากสถานการณ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมินภายนอกออกไป 
   3) กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งตามแผนงาน
ในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อติดตาม
การดําเนินระบบฯ และรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก แตเนื่องจากสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมินภายนอกออกไป 
   4) การติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสท่ี 3 คือ ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 5/5 แตเนื่องจากอุปกรณตรวจวัด
สภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินการทดสอบความแมนยําตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะได คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแลวเห็นควรลดคาปรับ พรอมทั้งขยายระยะเวลา
การตรวจรับพัสดุ และ ผวก. ไดอนุมัติแลวตามทายบันทึกที่ กวพ/427 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ทําให
การสงมอบงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวแตเดิม 
   5) จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา 
ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะหจุดอันตรายของทางพิเศษศรีรัชและ
ทางพิเศษอุดรรัถยา จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ และการวิเคราะหจุดอันตราย แตเนื่องจากสถานการณ
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว 
   6) โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 
และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ จัดกิจกรรมนําประชาชน
กลุมเปาหมายไปทัศนศึกษา รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร 
(สวพ. FM91) แตเนือ่งจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมได 
   นอกจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 แลว กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการตาง ๆ เชน 
   1) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุรเชษฐ  เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. รับมอบผลิตภัณฑ
สนับสนุนโครงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต 2564 
จากบริษัทพันธมิตรดานการตลาดของ กทพ. ไดแก บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สนับสนุน ถุงมีสติ จํานวน 
1,000 ถุง บริษัท โอสถสภา จํากัด สนับสนุน น้ําดื่มยันฮี จํานวน 15,000 ขวด และบริษัท อมาโด กรุป จํากัด 
สนับสนุน เจลแอลกอฮอล Hi Touch จํานวน 10,000 ซอง  
   2) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กทพ. ไดนําน้ําดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ กทพ. ไปมอบ
ใหหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใชในภารกิจที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขในชวงสถานการณการแพรระบาด
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ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบดวย ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
กรุงเทพมหานคร กองบังคับการอํานวยการ และโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนกวา 4,000 ขวด 
   3) กทพ. ไดจัดโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพ่ือการแบงปน” เพ่ือสนับสนุน 
การชวยเหลือทางการแพทย ที่เก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนน โดยทุกครั้งที่ผานทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กทพ. จะสมทบทุนมูลคา 10 สตางคตอเที่ยว 
ใหแก มูลนิธิการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบอุปกรณทางการแพทยฉุกเฉิน เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟา
อัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนยายผูปวยข้ันพื้นฐาน และอ่ืน ๆ  
  2.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)     
   1) กทพ. ไดดําเนินการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) เรียบรอยแลว 
โดยแยกการดําเนินงานเปน 9 หมวด ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 
(เอกสารแนบ 6)  
    

หมวดที่ จํานวนกิจกรรม 
1. บทบาทของภาครฐั 1 กิจกรรม 
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจไมมีผูถือหุน 
3. คณะกรรมการ 8 กิจกรรม 
4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 13 กิจกรรม 
5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 
6. การเปดเผยขอมูล 4 กิจกรรม 
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4 กิจกรรม 
8. จรรยาบรรณ 5 กิจกรรม 
9. การติดตามผลการดําเนินงาน 4 กิจกรรม 
 
 

  ทั้งนี้ กิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานไดเปนรายไตรมาสมีจํานวน 30 กิจกรรม 
และรายปจํานวน 12 กิจกรรม โดยในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย 29 กิจกรรม และไมเปนไปตามเปาหมาย 1 กิจกรรม คือ หมวดที่ 1 การประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เนื่องจากประสบปญหา ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมาย กําหนดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงาน คือ มีการประชุมในเดือนเมษายนและ
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มิถุนายน 2564 เพียง 2 ครั้ง เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2564 อยูระหวางแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมายเพิ่มเติม จึงไมสามารถจัดประชุมตามกําหนดได 2) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ กําหนดใหมี
การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดาํเนินงาน คอื มีการประชุมในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 เพียง 2 ครั้ง 
เนื่องจากรอการแตงตั้งกรรมการฝายลูกจาง จึงยังไมสามารถจัดประชุมตามที่กําหนดได อยางไรก็ตามแมจะ
ไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย แตไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานในภาพรวมแตอยางใด 
  2) กทพ. ไดรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะทอนผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 14 ตัวชี้วัด โดยสามารถ
รายงานผลเปนรายป (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จํานวน 7 ตัวชี้วัด และรายงานผลในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน - มิถุนายน 2564) จํานวน 7 ตัวชี้วัด (เอกสารแนบ 7) ซึ่งในไตรมาสที่ 3 มีผลการดําเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้   
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน
ที่ไดรับ 

(หมวดที่ 1) 
การเขารวมประชุม 
คณะกรรมการ กทพ. 

 
ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น
กรรมการที่ เขารวมใน
การประชุมแตละครั้ง 

 
ระดับ 3 

รอยละ 70 
 

รอยละ 96.97  
5 

(หมวดที่ 4) 
4.2 การปฏิบัติตอผูที่   

 ไดรับผลกระทบ 
จากการเวนคืน 

 
ระยะ เวล าพ ิจ ารณา    
คํารองของผูถูกเวนคืนใน
เรื่องของ ทางเขา - ออก 
ตามสิทธิเดิมใน 2 กรณ ี
- กรณีระหว างการ
กอสรางทางพิเศษจะ
พิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการ 
- กรณีหลังกอสรางจะ
พิ จ า ร ณา แ ล ว เ ส ร็ จ
ภายใน 19 วันทําการ 
ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่ม 
นั บ เ มื่ อ หน ว ย ง าน ท่ี
เก่ียวของไดสงเอกสาร
ให กจก. ครบถวนแลว 

ระดับ 5  
 
 

7 วันทําการ 
 
 
 

19 วันทาํการ 

 
 
 
 
 

เฉลี่ย 7 วันทําการ 
 
 
 

เฉลี่ย 19 วันทําการ 

 
5   
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ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่
ไดรับ 

(หมวดที่ 6) 
6.2 การรายงาน        

ทางการเงิน 
 
จ ัดทํ า ร า ย ง านทาง 
การเงินรายไตรมาสตามที่ 
กระทรวงการคลังกําหนด 
เพ่ือสงกระทรวงการคลัง
ภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันสิ้นสุดของแตละ
ไต รมาสผ านระบบ 
GFMIS - SOE 

ระดับ 3 
45 วัน  

22 วัน  
5 

 
6.3 การจัดทํารายงาน   
      ประจําป 

 
สามารถจ ัด ทําและ 
เผยแพรรายงานประจําป 
ของปที่ลวงมาแลวภายใน 
2 เดือนหลังจากสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) รบัรองงบการเงิน
ของสิ้นปบัญชีรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ 5 
ภายใน 2 เดือน หลังจาก 
สตง. รับรองงบการเงนิ
ของสิ้นปบัญชีรัฐวิสาหกิจ 

 
สามารถดํ าเนินการได 
แลวเสร็จภายใน 2 เดือน 
หลังจาก สตง. รับรองงบ
การเงินของสิ้ นปบัญชี
รัฐวิสาหกิจ 

 
5 

(หมวดที่ 7) 
    7.1 การบริหาร            
          ความเสี่ยง 

 
รอยละความสําเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ระดับ 5 
รอยละความสําเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได
รอยละ 100 

 
สามารถบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใหความเสี่ยงอยู ใน
ระดับที่ยอมรับได คิดเปน 
รอยละ 89.56 
อยางไรก็ตาม ยังคงอยู
ภายใตระดับความเสี่ยงที่
ย อ ม ใ ห เ บี่ ย ง เ บ น ไ ด 
ที่กําหนดไวไมนอยกวา
รอยละ 80 จึงถือวาระดับ
ความสําเร็จของการจัดการ
ความเสี่ ยง เปนไปตาม
เปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน
ที่ไดรับ  

7.2 การควบคุมภายใน  
รอยละความสําเร็จของ
การควบคุมภายในให
อยูในระดับที่ยอมรับได 

ระดับ 5 
รอยละความสําเร็จของ
การควบคุมภายในให
อยูในระดับที่ยอมรับได
รอยละ 100 

 
คว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ควบคุมภายใน  คิดเปน
รอยละ 99.84 อยางไรก็ตาม 
ยั ง ค งอยู ภ าย ใต ร ะดั บ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ ย อ ม ใ ห
เบี่ยงเบนได ที่กําหนดไว
ไมนอยกวารอยละ  90   
จึงถือวาระดับความสําเร็จ
ของการควบคุมภายใน
เปนไปตามเปาหมาย 

 
5 

(หมวดที่ 9) 
9.1 การสรางมูลคาเพ่ิม 

    เชิงเศรษฐศาสตร 
(Economic Value  

   Management :  
       EVM) 

 
การสรางคา 
Economic Profit (EP) 
เทียบกับเปาหมาย 

ระดับ 3 
เปนไปตามเปาหมาย 

 
ดีกวาเปาหมาย 388 
ลานบาท 
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 3. ขอเสนอ 
  เพ่ือทราบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และการดําเนินงานดานการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ กทพ. ดังนี ้
  3.1 แผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  3.2 แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  3.3 การทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  3.4 การทบทวนคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  3.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
  3.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
 
มติที่ประชุม 



แผนปฏิบัติการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ  กทพ .  
ป�งบประมาณ 2565 
CSR ACTION PLAN 2022

กองกํากับดูแลกิจการที� ดี
สาํนักผู้ ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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บทที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เดิมเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ
ตั้งแตวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
โดยการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๑ ปจจุบัน กทพ. มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายใตขอบแหงวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ี 
 

 (๑) สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
 (๒) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เปนประโยชนแก กทพ. 
 

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความวา 
ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้นหรือไดรับโอนหรือไดรับมอบไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใตพื้นดิน หรือ
พื้นนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรเปนพิเศษ และใหหมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค เรือสําหรับขนสง
รถขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนก้ันนํ้า ทอ หรือทางระบายน้ํา กําแพง
กันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไวในเขตทางเพ่ืออํานวย
ความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับงานทางพิเศษ 
 กทพ. ไดกําหนดวิสัยทัศน รวมถึงทิศทางที่สําคัญตอการดําเนินงานของ กทพ. ภายใตแผนวิสาหกิจ
ปงบประมาณ 2560 - 2565 ดังน้ี 
 
วิสัยทัศนของ กทพ. (Vision) 
 

"มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อใหบริการที่ดี มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอยางยั่งยืน" 
 

มุงมั่น 
• มุงมั่นในการปฏิบัติงาน โดยมีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนาที่การงาน 

ดวยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

พัฒนาทางพิเศษ 
• พัฒนาปรับปรงุทางพิเศษปจจุบันใหมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น สามารถอํานวยความสะดวก

ในการเดินทางใหกับผูใชบริการ 
• ขยายโครงขายทางพิเศษโดยการสรางทางพิเศษสายใหม 

เพื่อใหบริการที่ดี 
• พัฒนาระบบการใหบริการ เชน ระบบจัดเก็บคาผานทาง ระบบควบคุมจราจร ระบบ

กูภัย และระบบขอมูลขาวสารจราจรใหดียิ่งขึ้น 
มีความคุมคา • คุมคาโดยประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดนํ้ามันและลดการสึกหรอของเครื่องยนต 

สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

• กทพ. จะใหบริการแกผูใชทาง ใหเดินทางดวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
ตั้งแตเริ่มเขาใชบริการบนทางพิเศษและตลอดเสนทางการเดินทาง 

อยางย่ังยืน 
• กทพ. จะดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย และผูไดรับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก

ดวยความเปนธรรม พรอมการบริหารจัดการผลประกอบการควบคูกันไปอยางย่ังยืน 
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ภารกิจของ กทพ. (Mission) 
 (1) จัดใหมี การพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
 (2) บริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม 
 (3) บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางศกัยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษ
และประโยชนตอสังคม 
 (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาองคกร 
 
คานิยมของ กทพ. (Core Value) 
 
 "บริการที่ด ีพัฒนากาวไกล ภาพลักษณใสสะอาด" 
 
เปาประสงคของ กทพ. (Corporate Goals) 
 (1) ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง 
 (2) การบริการอยางมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
 (3) ทางพิเศษและสินทรัพยถกูใชเต็มประสิทธิภาพ 
 (4) เปนองคกรแหงการเรียนรู พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 (5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ความสามารถพิเศษของ กทพ. (Core Competency : CC) 
 สิ่งที่ กทพ. มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด เปนขีดความสามารถท่ีสําคัญเชิงยุทธศาสตร ซึ่งจะสรางความ
ไดเปรียบในการดําเนินงานอยางย่ังยืน ประกอบดวย 
 (1) การวางโครงขายทางพิเศษที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) การจัดเก็บคาผานทางท่ีรวดเร็วและมีความโปรงใส 
 (3) การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 (4) การใหบริการกูภัย 
 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ตองสรางในอนาคตหาก กทพ. ตองการที่จะ
ขยายขอบเขตในการดําเนินการไปสูการใหบริการลักษณะอื่น ก็จําเปนที่จะตองมีการกําหนดความสามารถพิเศษ 
(Core Competency) ในอนาคตดวย เพื่อรองรับการใหบริการใหมที่อาจเกิดข้ึน ไดแก “การบริหารสินทรัพย
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพื่อสรางรายได” 
 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กทพ. (Strategic Issues) 
 เพื่อใหการขับเคลื่อนองคกรบรรลุตามวิสัยทัศนที่ กําหนด กทพ. จึ งไดจัดทําแผนวิสาหกิจ
ปงบประมาณ 2560 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 โดยแบงยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตรที ่1 ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษ อยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที ่2 ใชประโยชนจากสินทรัพยอยางคุมคา 
 ยุทธศาสตรที ่3 สรางความย่ังยืนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที ่4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต 
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วัฒนธรรมทั้ง 5 ดาน ของ กทพ. 
 
 1. วัฒนธรรมองคกรของ กทพ. : SMILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง : 3R 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 วัฒนธรรมดิจิทลั : ACTIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 วัฒนธรรมนวัตกรรม : iFAST 
 

 
 
 
 
 
 

S    =   Service – minded  การใหบริการท่ีดี 
M   =   Mutuality   การทํางานเปนทีม 
I     =   Integrity   ความซื่อสัตยตอหนาที่ 
L    =   Loyalty & Engagement ความรักและผูกพันตอองคกร 
E    =   Endeavour   การมุงผลสัมฤทธิ์ของตนและองคกร 

  

Revolution  ความสามารถในการปฏิวัติองคกรอยางสรางสรรค 
Revitalization ความสามารถในการฟนฟูเมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
   ทางธุรกิจ 
Robustness ความสามารถในการสรางความม่ังคั่ง 

 

Any (Where, Time, Device) ความพรอมทุกสถานการณ 
     (ทกุที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ) 
Collaborative   ทํางานรวมกัน 
Trust    นาเชื่อถือ มีมาตรฐาน 
Innovative    สรางสรรคสิ่งใหม 
Variety     ความหลากหลาย 
Easy     ทําใหงาย ไมยุงยาก 

 

Inspired by Executives   ผูบรหิารกลาคิดกลาทํา 
Focus on Customer/Stakeholder คุณและเราคือคนสําคัญ 
Act with Wisdom   มีองคความรู 
Seek Innovation from Everyone & หาไอเดียจากทุกคนทุกที่ 
Everywhere 
Transform into Digital   พลิกสูสังคมดิจิทัล 

 



 
 

4 
 

  5 วัฒนธรรมการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ.   
 ปจจุบันมีทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. ที่เปดใหบริการทางพิเศษแลว จํานวน 8 สายทาง 
4 ทางเช่ือมตอ ระยะทางรวม 224.6 กิโลเมตร 

 

 (1) ทางพิเศษ 8 สายทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ปลูกฝง สงเสริม กระตุนการเรียนรู เพ่ือมุงสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน       

(1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระยะทาง 27.1 กม.) 
 
(2) ทางพิเศษศรีรัช (ระยะทาง 38.4 กม.) 
 
(3) ทางพิเศษฉลองรชั (รวมทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ทางพิเศษฉลองรชัเดิม ระยะทาง 18.7 กม. ทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.8 กม. (รวมระยะทาง 28.2 กม.)  

(4) ทางพิเศษอุดรรัถยา (ระยะทาง 32.0 กม.) 
 
(5) ทางพิเศษบูรพาวิถี (ระยะทาง 55.0 กม.) 
 
(6) ทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค (ระยะทาง 4.7 กม.) 
 
(7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ) (ระยะทาง 22.5 กม.) 
 
(8) ทางพิเศษสายศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 16.7 กม.) 
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 (2) ทางเชื่อมตอ 4 ทางเช่ือมตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบงานของ กทพ. 
 

 
  

(1) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทางขึ้น - ลง 
เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือสงเสริมการใหบริการสนามบนิสวุรรณภูมิ) 
 

(2) ทางเชื่อมตอทางพเิศษกาญจนาภิเษก (บางพล ี- สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทาง
ขึ้น – ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอระหวาง
ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ)) 
 
(3) ทางเชื่อมตอเฉลิมราชดําริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี - สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอ
ระหวางทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สขุสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)) 
 
(4) ทางเชื่อมตอทางพิเศษสายศรรีชั - วงแหวนรอบนอบกรุงเทพมหานครไปยังทางพเิศษศรีรัช 
ดานทิศเหนือ (มุงไปทางแจงวัฒนะ) 
 

(1) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทางขึ้น - ลง 
เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือสงเสริมการใหบริการสนามบนิสวุรรณภูมิ) 
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 จากการวิเคราะหระบบงานใหบริการทางพิเศษ ซึ่งมีกระบวนการงานหลัก 4 กระบวนการ พบวา
ระบบงานดังกลาวมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะหปจจัยนําเขาตาง ๆ เชนความตองการหลักของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดตามกฎหมาย และมาตรฐานตาง ๆ ท่ีชัดเจนทําใหกระบวนการการทํางานมีกรอบ
ระยะเวลาที่ไมนาน มีตนทุนต่ําท่ีสุด โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญดังแสดงในตาราง 
 

กระบวนการ ขอกําหนดที่สําคัญ 

1. วางแผน การกอสรางทางพิเศษมีความคุมคาตอการลงทุนและเปนไปตามแผนงาน 

2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชในการกอสรางทางพิเศษ 

3. กอสรางทางพิเศษ กอสรางทางพิเศษแลวเสร็จตามสัญญาเปนไปตามแบบและขอกําหนด 

4. ปฏิบัติการ ใหบริการทางพิเศษมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

 
 (1) กระบวนการงานวางแผน 

 เปนการเริ่มตนของระบบงานใหบริการทางพิเศษ ซึ่งประกอบไปดวยงานยอย 2 งาน ไดแก 
 - งานศกึษาความเหมาะสม เปนการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อนําเรื่องเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการ 
 - งานออกแบบรายละเอียด เพื่อใชในการกอสรางทางพิเศษ 
 ทั้ง 2 งานยอย จําเปนตองใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนงาน รวมถึงยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ มาตรฐานงานดานวิศวกรรม
รวมถึงความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่ง กทพ. เปนหนวยงานที่มีขอมูลจากแหลงตาง ๆ เปนจํานวนมากสามารถ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําแผนได ทั้งขอมูลปฐมภูมิที่ กทพ. จัดเก็บเอง ขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ตลอดจนการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชในการวางแผน และออกแบบ ประกอบกับบุคลากรของ กทพ. 
ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห และการวางแผน สงผลใหกระบวนการวางแผนสามารถดําเนินการได อยางเปนระบบ
อยางไรก็ตามขั้นตอนในการเสนอ ครม. อาจมีปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินการได 
 (2) กระบวนการงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 เปนการดําเนินงานตอเนื่องหลังจากแผนงานไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลวโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีอสังหาริมทรัพยสําหรับใชในการกอสรางทางพิเศษซึ่งการดําเนินงานในกระบวนงานนี้ กทพ. ตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน สัญญาสัมปทานกอสรางทางพิเศษ เปนตน ซึ่งบุคลากรของ กทพ. มีความรู
ความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเปนอยางดี อยางไรก็ตามการดาํเนินการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินนั้น
มีปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน เชน การคดัคานจากชุมชน รวมถึงขอพิพาทตาง ๆ 
 (3) กระบวนการงานกอสรางทางพิเศษ 

 เปนงานกอสรางทางพิเศษใหแลวเสร็จตามสัญญา และเปนไปตามแบบและขอกําหนด โดยเปน
การดําเนินการรวมกับผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ ซึ่งบุคลากรของ กทพ. มีความรู และความเขาใจในเชิง
วิศวกรรม การควบคุมการกอสราง รวมถึงกฎ ระเบียบ ตาง ๆ เปนอยางดี 

 (4) กระบวนการงานปฏิบัติการ 
  เม่ือ กทพ. ไดกอสรางทางพิเศษเสร็จเรียบรอยแลว กทพ. จะตองเปดใหบริการทางพิเศษดังกลาว 

โดยที่มีงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการงานปฏิบัติการ 3 งาน ดังน้ี 
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 - งานจัดการจราจร กูภัยและสื่อสาร 
 - งานจัดเก็บคาผานทาง 
  - งานบาํรุงรักษา 
  ซึ่งกระบวนการนี้มีความสําคัญมากเพราะเปนกระบวนการที่สงผลกระทบตอผูใชบริการโดยตรง 

ดังนั้น กทพ. จึงวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานโดยการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และการสํารวจ
เชิงลึกเพ่ือรับฟงเสียงของลูกคา (Voice of Customer)  
 

พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 สําหรับพื้นที่ใตทางพิเศษและพื้นท่ีในเขตทางพิเศษ ซึ่งเรียกรวมวา “พื้นที่ในเขตทางพิเศษ” ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2564 กทพ. มีพื้นที่ในเขตทางท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดทุกสายทางรวม 1,160,369 ตารางวา 
(2,900 ไร 3 งาน 69 ตารางวา) โดยแยกเปน 

- พื้นที่ในเขตเมือง ไดแก พื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช 
(รวมสวนตอขยายรามอินทรา-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ทางพิเศษ
อุดรรัถยาบางสวน (ชวงถนนแจงวัฒนะ-ถนนศรีสมาน) และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เน้ือที่ 
631,098 ตารางวา (1,577 ไร 2 งาน 98 ตารางวา) ซึ่งถูกนํามาใชประโยชนแลว จํานวน 484,214.31 ตารางวา 
คิดเปนรอยละ 76.73 ของพื้นที่ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 
 - พื้นที่นอกเขตเมือง ไดแก พื้นที่ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา (ชวงถนนศรีสมาน-บางปะอิน) ทางพิเศษ
บูรพาวิถ ีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางเชื่อมตอเฉลิมราชดาริ 84 พรรษา (กาญจนาภิเษก-
วงแหวนอุตสาหกรรม) เนื้อที่ 529,271 ตารางวา (1,323 ไร 71 ตารางวา) ซึ่งถูกนํามาใชประโยชนแลวจํานวน 
79,266.55 ตารางวา คิดเปนรอยละ 14.98 ของพื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 
 
ตารางที่ 1.1 การใชประโยชนพื้นที่ในเขตทางพิเศษ (ในเขตเมือง) 

วัตถุประสงคการใชพื้นที่ จํานวน (แหง) เนื้อที่ ( ตารางวา ) คิดเปนสัดสวน (%) 

พื้นที่ในเขตเมือง    

1. จัดทําสวนหยอม สวนสาธารณะ  129 246,592.15  39.07 

2. จัดทําลานกีฬา  30 31,650.63  5.02 

3. จัดทําเสนทางลัด/ทางจักรยาน  23 55,859.44 8.85  

4. เพื่อสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ  192 67,624.92  10.72 

5. พื้นท่ีใหเชา  683 82,487.71 13.07 

รวม 1,057 484,214.31 76.73 

คงเหลือพื้นท่ี 146,883.69 23.27 

ที่มา : กทพ. ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
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ตารางที่ 1.2 การใชประโยชนพื้นที่ในเขตทางพเิศษ (นอกเขตเมือง) 

วัตถุประสงคการใชพื้นที่ จํานวน (แหง) เนื้อที่ ( ตารางวา ) คิดเปนสัดสวน (%) 

พื้นที่นอกเขตเมือง    

1. จัดทําสวนหยอม สวนสาธารณะ  16 34,102.92 6.44 

2. จัดทําลานกีฬา  2 1,085.25  0.21 

3. จัดทําเสนทางลัด/ทางจักรยาน  6 4,906.55 0.93  

4. เพื่อสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ  32 18,875.13 3.57 

5. พื้นท่ีใหเชา  51 20,296.70  3.83 

รวม 107 79,266.55 14.98 

คงเหลือพื้นท่ี 450,004.45 85.02 

ที่มา : กทพ. ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
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บทที่ 2 งานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
 

2.1 งานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
 ปจจุบันองคกรตาง ๆ หันมาใหความสําคัญกับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
Responsibility) หรือ CSR โดยเฉพาะในองคกรภาคธุรกิจไดออกมาดําเนินการในเรื่องนี้กันอยางจริงจัง โดยกระแส
ความรับผิดชอบตอสังคมนั้น พัฒนามาจากแนวคิดของประเทศตะวันตกที่มองวาการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ 
ไดสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แรงผลักดันดังกลาวทําใหหลายองคกรดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับความรบัผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ตลอดจน
องคกรชั้นนําระดับโลกรวมถึงองคกรในประเทศไทย องคกรไมแสวงหากําไร (NGOs) ก็ไดออกมารณรงคในเรื่องดังกลาว
เชน ธนาคารโลก (World Bank) ท่ีไดกําหนดองคประกอบความรับผิดชอบตอสังคมใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตาม
องคกรสหประชาชาติ (UN) ไดกําหนด “The global compact” หรือ “The UN global compact” ซึ่งประกอบดวย
เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และตอตานการทุจริตรวมทั้งองคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO) 
ไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 social responsibility) ข้ึน เปนมาตรฐาน
การแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคกร เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 2.1.1 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 
  ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 
   Carter V. Good ใหความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนคุณธรรมที่เปนความคดิรวบยอด

ในความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี อันเปนเรื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองความปรารถนา สามารถมองเห็นวา
อะไรเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของคนกลุมใหญ และพรอมท่ีจะแสดงออกเมื่อมีเหตุการณหรอืสิ่งแวดลอมมากระตุน 

   R. Wayne Monday ใหความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนขอผูกมัดของผูบริหารใน
การหาวิธีที่จะรักษาหรือปกปองผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนขององคกรอยางเดียว 

   World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) ใหความหมายไววา
เปนความมุงมั่นหรือพันธะสัญญาที่ธุรกิจท่ีมีอยูอยางตอเนื่องในการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมและมีสวนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน ตลอดจนครอบครัวของเขา และมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคมในวงกวาง 

   Bowen (1953) ความรับผิดชอบทางสังคมของนักธุรกิจ หมายถึง หนาที่ของนักธุรกิจใน
การทําใหลุลวงตามนโยบาย การตัดสินใจหรือการดําเนินตามเสนทางของการปฏิบัติที่ทําใหพึงพอใจในแงของ
วัตถุประสงคและคุณคาของสังคม 

   Matten and Moon (2004) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เปนกลุมของแนวคิดที่
คาบเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ การชวยเหลือสาธารณะ การเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ความรับผิดชอบอยางย่ังยืน 
และความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแนวคิดที่เปนพลวัตรและสามารถโตแยงได เนื่องจากขึ้นกับแตละบริบท
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสถาบัน 

   Philip Kotler and Nancy Lee (2004) ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ หมายถึง การทํา
สิ่งที่ดีท่ีสุดสําหรับบริษัทและเปาหมายขององคกรธุรกิจ 

   บัณฑิตา  ทรพัยกมล ใหความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม เปนเรื่องของจริยธรรม คุณธรรม 
บทบาทและหนาที่ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องคกรภาคธุรกิจจัดข้ึนเพื่อใหความชวยเหลือ ปรบัปรุง และสงเสริม
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ใหสังคมและประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
   มนตรี  เลิศสกุลเจริญ ใหความหมายไววา ความรบัผิดชอบตอสังคมเปนการแสดงออกของพฤติกรรม

องคกรตอสังคมภายนอก เปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรทําใหเกิดการยอมรับจากสังคม การปฏิบัติขององคกร
จะตองอยูในความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการใชดุลยพินิจขององคกรที่พึงเห็นสมควร
ซึ่งการจัดกิจกรรมหรอืการบริการสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ ทั้งทางดานพัฒนาชุมชน สุขภาพอนามัย การศึกษา 
สิ่งแวดลอม สิทธิผูบริโภค และวัฒนธรรม 

   สถาบันไทยพัฒน ใหความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง 
การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกลดวยการใชทรพัยากร
ท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 

   สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ใหความหมายไววา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง การเอ้ือประโยชน
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเหมาะสมโดยไมเบียดเบียนฝายใด 

   The European Commission นิยามความหมายของ CSR วาหมายถึง แนวคิดที่บริษัท
ผสานความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอมไวในกระบวนการดําเนินธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายใต
พื้นฐานการกระทําดวยความสมัครใจ  

   ISO 26000 นิยามความหมายของ CSR วาเปนเรื่องของการที่องคกรตอบสนองตอประเด็น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมโดยมุงท่ีการใหประโยชนกับ คน ชุมชน และสังคมนอกจากนั้น ยังเปนเรื่องของ
บทบาทขององคกรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคกรธุรกิจ โดยจะตองทําดวยความสมัครใจ
และผูบริหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถวัดผลไดใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
2.2 ประเภทของ CSR 

 CSR สามารถจําแนกไดตามบทบาทและความเก่ียวของของหนวยงาน โดยจําแนกได 3 ประเภท คือ 
 "กิจกรรมเพื่อสังคม" (CSR after process) เปนการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน ซึ่งโดยมากเปนองคกร

ธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสรางใหเกิดประโยชนแกสังคมในดานตาง ๆ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมักแยกตางหากจาก
การดําเนินธุรกิจที่เปนกระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่
ไดรับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจายสิ่งของชวยบรรเทาสาธารณภัย การเปนอาสาสมัคร
ชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหลาน้ีมักเปนกิจกรรมที่อยูนอกเหนือเวลาทํางานตามปกติ 

 "ธุรกิจเพื่อสังคม" (CSR in process) คือ การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูในกระบวนการทํางาน
หลักของกิจการ หรือเปนการทําธุรกิจที่หากําไรอยางมีความรับผิดชอบ เชน การปองกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวน 
การผลิตเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน การผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามขอกําหนดในฉลาก
ผลิตภัณฑ การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑอยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค การชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิดจาก
ความผิดพลาดและความบกพรองของพนักงาน ซึ่งการดําเนินความรับผิดชอบเหลานี้ถือเปนกิจกรรมที่อยูในเวลา
ทํางานปกติของกิจการ 

 "กิจการเพื่อสังคม" (CSR as process) ในสวนนี้เรียกวาเปนบทบาทขององคกรธุรกิจโดยตรง กิจการ
ในกลุมนี้มักเปนกรณีที่องคกรดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไรใหแกตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนหนวยงานที่
กอตั้งขึ้นเพ่ือยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอยางของกิจการที่อาจจัดอยูในขายนี้ ไดแก 
มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตาง ๆ 
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2.3 มาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบตอสังคม   ปจจุบันทุกหนวยงานทั่วโลกไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมจากแนวคิด
พื้นฐาน คือ การดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางมากทําใหมีการ
กําหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั ่งยืนที่
นํามาใชกันอยางแพรหลาย เพื่อใหองคกรการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้    2.3.1 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรกับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

  ปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงงาน CSR กับแนวความคิดอื่น ๆ ที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิด
ของการพัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development) วาหากองคกรไดมีการบริหารจัดการงาน CSR อยางมี
ประสิทธิผลแลวยอมกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังตอองคกรและตอสังคมท่ีเกี่ยวของ โดยมีการแบงแนวคิดที่
สําคัญของการพัฒนาอยางย่ังยืนได ดังน้ี   แนวคิดที่ 1 สามมิติพื้นฐานของการพัฒนาอยางย่ังยืน (The Triple Bottom Line) 

 

 
ภาพที่ 1 The Triple Bottom Line 

 
การพัฒนาอยางยั่งยืน คือ การพัฒนาที่เพียงพอกับความตองการของชนรุนปจจุบัน 

โดยไมสงผลกระทบตอการพัฒนาอยางพอเพียงกับความตองการของชนรุนตอไปในอนาคต โดยอาศัยหลักแนวคิด
พื้นฐานมุมมองในการพัฒนาสามดานอยางเทาเทียมกันอันประกอบดวย  

(1) เศรษฐกิจ (Profit) หมายถึง การทําใหธุรกิจเติบโตมีกําไร โดยไมคํานึงถึงกําไรสูงสุด 
แตเพียงอยางเดียว แตตองคํานึงถึงประโยชนและตนทุนที่มีผลตอสังคม สิ่งแวดลอมจากการดาํเนินธุรกิจดวย 

(2) สังคม (People) หมายถึง การมีสวนรวมกับสังคมและชุมชน การเก้ือกูลผูคนรอบขาง 
การใหความเปนธรรมตอแรงงาน การเสริมสรางความเปนอยูที่ดีใหกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

(3) สิ่งแวดลอม (Planet) หมายถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่จะตองพยายาม
ลดการใชทรพัยากร การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหม การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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 แนวคิดที่ 2 การเขาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Approach) เปนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

แนวคดินี้มองวางาน CSR เปนประเดน็ทางสังคม (Social Issues) ที่มุงเนนไปยังกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หรือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจในสังคมระดับตาง ๆ  ที่แวดลอมองคกรอยู 
ไมวาจะเปนสังคมภายในขององคกรเอง (ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน) สังคมใกล (คูคา คูแขง ลูกคา ชุมชนโดยรอบ) หรือสังคมไกล 
(รัฐ องคกรเอกชนอื่นและประชาชนในวงกวาง) อาจมองไดวางาน CSR เปนการบริหารจัดการ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders 
Management) ที่สะทอนถึงการเปดโอกาสใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ  และสาธารณชน  

 แนวคิดที่ 3  การพัฒนาอยางย่ังยืนในฐานะที่เปนพื้นฐานของงาน CSR  
 เมื่อพิจารณามิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 3 ดาน พบวา มีความครอบคลุม

ในทุกภาคสวนของสังคมไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในขณะที่งาน CSR ถูกมองวาเปนความ
รับผิดชอบในระดับขององคกรเทานั้น ดังนั้น การพัฒนาอยางยั่งยืนจึงเปนเสมือนกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ขั้นพื้นฐานของงาน CSR ขององคกร นอกจากนี้ยังไดรับการมองวาเปนเรื่องของการสรางคุณคาใหกับองคกร 
การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงมุมมองของการเปนมิติทางสังคมของ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง 

 
 แนวคิดที่ 4  การพัฒนาอยางย่ังยืนและ CSR ในความหมายเดียวกัน 

 แมวาจะมีการวิพากษในหลากหลายประเด็นถึงความแตกตางทางแนวคิด
พื้นฐานระดับของการมุงเนน มุมมอง หรือมิติ รวมถึงขอบเขตของแนวคิด ระหวางการพัฒนาอยางย่ังยืนหรือ กับความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ในทางปฏิบัติกลับพบวา ทั้ง 2 แนวคิดน้ีมักถูกนําไปใชในความหมายเดียวกัน
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจากหลักฐาน หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาว 
สงผลตอทิศทาง การบริหารจัดการองคกรธุรกิจจํานวนมากที่เริ่มสรางพันธสัญญาทางสังคมและสิ่งแวดลอมให
เขากับ CSR ของตนเอง ซึ่งแนวโนมดังกลาวนี ้ในชวงแรกเริ่มไดพบเห็นในแถบอเมรกิาในชวงระยะเวลา 3 - 4 ปที่ผานมา 
โดยเห็นไดอยางชัดเจนวาทิศทางของการนิยามความหมายของ “การพัฒนาอยางย่ังยืน” กับ“ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรธุรกิจ” กําลังดําเนินมาคูกัน แมวาองคกรสวนใหญจะใหความสําคัญกับพันธสัญญาทางสังคม
มากกวาโครงการและความสําเร็จในประเด็นของความย่ังยืนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมก็ตาม 

 
 2.3.2 ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เปนกระบวนการการจัดการภายในองคกร 

เพื่อกําหนดทิศทางและสอดสองดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกร โดยประกอบดวยหลักปฏิบัติที่สําคัญ คือ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Compliance) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได (Accountability) และ
ความโปรงใส (Transparency) องคกรตองแสดงออกถึงการเปนสมาชิกหรือพลเมืองที่สําคัญของสังคม ดังนั้น 
จึงตองมีความรับผิดชอบที่กวางขวางกวาการใหความสําคัญเฉพาะผลการปฏิบัติงานขององคกร แบงเปน 2 รูปแบบ คือ  (1) รูปแบบผูถือหุน (Shareholder Model) มีพื้นฐานความคิดท่ีวาการตัดสินใจในการบริหาร
ตองมุงใหผลประโยชนสูงสุดแกผูลงทุน เพื่อสรางความมั่งคั่งสูงสุดใหแกนักลงทุนและเจาของกิจการ ซึ่งรูปแบบนี้ใช
พื้นฐานแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม  (2) รูปแบบผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Model) คือ การบริหารตองมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติมจากความรับผิดชอบในความสําเร็จเชิงเศรษฐศาสตร เนนความรวมมือและใหความสําคัญ
กับความสัมพันธขององคกรกับสวนประกอบขององคกร 
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 จากแนวคิดท้ัง 2 รูปแบบดังกลาว ไดแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของของสาขาวิชาตาง ๆ เชน 
เศรษฐศาสตร จริยศาสตร สังคมวิทยา รัฐศาสตรและนิติศาสตร จึงอาจสรปุไดวาความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsibility) และการกํากับดูแลท่ีดี หมายถึง การจัดการเพื่อใหองคกรมุงสูการเปนองคกรที่ตรวจสอบได 
มีความสามารถในการเชื่อมโยงกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง และการสรางความสมดุลระหวางผลตอบแทน
ทางการเงนิหรือความสามารถในการเตบิโตอยางม่ันคงรวมกับมิติอื่น ๆ  

  2.3.3 ความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ (Strategic CSR)  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ คือ การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรท่ีอาจสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน แบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน คือ  ระดับที่ 1 Generic Social Impact เปนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็น
ท่ัวไปเพื่อทําใหองคกรไดรับการมองวาเปนพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) เชน การบริจาค  ระดับท่ี 2 Value Chain Impact เปนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรับ
โดยเขาไปดูแลแกไขในหวงโซคุณคา (Value Chain) ขององคกร  ระดับท่ี 3 Social Dimension of Competitive Context เปนการดาํเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่มีสวนชวยเสริมสรางความสามารถทางธุรกิจขององคกร   2.3.4 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000  
  มาตรฐาน ISO 26000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดโดยองคกรระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับองคกรตาง ๆ 
ในการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นกับองคกรและใหคําแนะนําเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
(Social Responsibility) แกองคกรทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศกําลังพัฒนาในการสนองตอบ
ความตองการของสังคมเพิ่มเติมจากการประกอบการ ในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดวยขอแนะนําที่ใหหนวยงาน
นําไปปฏิบัต ิโดยสมัครใจมิใชขอกําหนด (Requirements) ดังเชน มาตรฐานการรับรอง ISO 9001 หรือ ISO 14001  
  มาตรฐาน ISO 26000 สามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมในองคกรไดทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนหนวยงานในภาครัฐหรือเอกชน องคกรท่ีแสวงหากําไรหรือไมแสวงหากําไร 
รวมถึงในภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม การบรกิาร การศึกษา สาธารณสุข ขนสงหรืออื่น ๆ นอกจากนั้น 
ยังสามารถนําไปใชไดทั้งในกลุมประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาดวย 
  เห็นไดวามาตรฐาน ISO 26000 ใหความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” ไววาเปน
ความรับผิดชอบขององคกรตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร (รวมถึงผลิตภัณฑ 
บริการ และกระบวนการ) ที่มตีอสังคมและสิ่งแวดลอมผานการแสดงออกอยางโปรงใสและมีจริยธรรม ประกอบดวย 
  - การมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมถึงการสรางสุขอนามัยและสวัสดิการที่ดีกับสังคม 
  - การคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  - การปฏิบัติตามขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล 
  - การบูรณาการใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรภายใตของเขตของอิทธิพลและผลกระทบ  
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  มาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดหลักการ (Principle) ของความรับผิดชอบตอสังคม
ออกเปน 7 หลักการ  
 
ตารางที่ 2.1 หลักการ (Principle) ของความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 
 

หลักการ รายละเอียด 
1. ความรับผิดชอบ  

(Accountability) 
องคกรควรมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบ
จา กอ งค ก รที่ มี ต อ สั ง ค ม  เ ศ รษ ฐกิ จ แล ะ
สิ่งแวดลอม 

2. ความโปรงใส  
(Transparency) 

องคกรควรมีความโปรงใสในการตัดสินใจและ
การดําเนินการตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 

3. การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  
(Ethical Behavior) 

องคกรควรมีจริยธรรมในการดําเนินกิจกรรม
หรือดําเนินธุรกิจตลอดเวลา 

4. การเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  
(Respect for Stakeholder Interests) 

องคกรควรเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 

5. การเคารพตอหลักนิติธรรม  
(Respect for the Rule of Law)  

องคกรควรยอมรับวาการปฏิบัติตามหลักนิติ
ธรรมเปนสิ่งท่ีบังคับใหตองทํา 

6. การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล  
(Respect for International Norms of 
Behavior) 

องคกรควรเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของ
สากล ในขณะท่ียังคงยึดมั่นกับหลักการของการ
เคารพตอนิติธรรม 

7. การเคารพตอสิทธิมนุษยชน  
(Respect for Human Right) 

องคกรควรเคารพตอสิทธิมนุษยชนและใหการ
ยอมรับถึงความสําคัญและความเปนสากลของ
สิทธิมนุษยชน 
 

 
 

 นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดแนวปฏิบัติ (Core Subjects) ของความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื่อใชเปนขอบขายในการดําเนินงานออกเปน 7 หัวขอ ดังนี้  
 (1) ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)  
 (2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
 (3) การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 
 (4) สิ่งแวดลอม (The Environment) 
 (5) การปฏิบัติที่เปนธรรม (Fair Operating Practices) 
 (6) ประเด็นดานผูบรโิภค (Consumer Issues) 

 (7)  การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
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ภาพที่ 2 แนวปฏิบัติ (Core Subjects) ของมาตรฐาน ISO 260000 

 
ขอมูลอางอิง : คูมือการแสดงความรับผดิชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2564 (หนา 15-16) 
  2.3.5 กรอบแนวทางในการจัดทาํรายงานพฒันาอยางย่ังยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI)   Global Reporting Initiative (GRI) เปนองคกรอิสระที่กอตั้งโดยสํานักงานโครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ (UNEP) และเครือขาย Ceres กรอบแนวทางในการจัดทํารายงานพัฒนาอยางย่ังยืนตาม (GRI) 
เปนกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ไดรับความนิยมอยางหนึ่ง เนื่องจากมีตัวชี้วัดการรายงานที่เขาใจงาย ชัดเจนและ
ไมซับซอน เหมาะกับองคกรทุกประเภท ทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม โดยเผยแพรแนวปฏิบัติหลักของกรอบการรายงาน
ความยั่งยืน หรอื Core Guidelines สําหรับการจัดทํารายงานความย่ังยืนครั้งแรกในป 2543 เรียกวา ฉบับ G1 จากนั้น
ไดมีการปรับปรุงเปนฉบับ G2 (พ.ศ.2545) ฉบับ G3 (พ.ศ.2549) ฉบับ G3.1 (พ.ศ.2554) และฉบับ G4 (พ.ศ.2556) 
จนกระทั่งในป พ.ศ.2559 (GRI) ไดยกระดับแนวทางการรายงานแหงความยั่งยืนเปน “มาตรฐานการรายงานแหงความย่ังยืน” 
หรือ “Sustainability Reporting Standards” (สถาบันไทยพัฒน, 2563) โดยเนนคุณภาพการรายงานมากกวาปริมาณ
การรายงานโดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลในประเด็นการวิเคราะหและคัดเลือกประเด็นสําคัญของธุรกิจ (Material Aspects) 
และประเด็นการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร (Stakeholder Analysis) อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงระดับของ
การรายงานที่แตเดิมกําหนดเปน Level A, B, C ทําใหเกิดความสับสนวาการใหเกรดเปนการบงชี้คุณภาพของการรายงาน 
ซึ่งที่จริงแลวเปนเพียงมาตรวัดปริมาณหรือระดับของการเปดเผยขอมูลตามแนวทาง GRI ดังนั้น จึงใชการวัดตามหลักเกณฑ
ท่ีเรียกวา “In Accordance” ในแบบหลัก (Core) หรือแบบรวม (Comprehensive) แทนวิธีการให Level ซึ่งจะทําให
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องคกรโฟกัสใหความสําคัญกับเนื้อหาการรายงานใหสอดคลองกับบริบทของธุรกิจและความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
มากยิ่งข้ึน (อรุณี ตันติมังกร และ ศุภกร เอกชัยไพบูลย, 2560)  
  GRI Standards ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนการรายงานเพ่ือสื่อสารและเปน (Checklist) ที่ชวยใหองคกร
นําไปวางแผนกลยุทธในระยะยาว โดยการรายงานตามกรอบแนวทางในการจัดทํารายงานพัฒนาอยางย่ังยืน (GRI) 
จะชวยใหองคกรเห็นชองวางระหวางการดําเนินธุรกิจกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคา เม่ือองคกร
เขาใจวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อปดชองวางเหลานั้น ก็จะทําใหเกิดกระบวน “การพัฒนา” เพื่อนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกองคกรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น GRI Standards จึงเปนเรื่องของการจัดการธุรกิจไมใชแค
การทํารายงานเทานั้น  
  โครงสรางของรายงานนั้นไมมีรปูแบบที่ตายตัว ข้ึนอยูกับลักษณะของแตละองคกร อยางไรก็ดีในคูมือ
ของ (GRI) ไดใหคําแนะนําสําหรับการวางโครงสรางไวเปนแนวทางเบื้องตนประกอบดวย 2 สวน โดยอาศัยตัวชี้วัดหลัก 
(Core Indicators) ประกอบดวย (1) ขอมูลพื้นฐานการรายงาน (Universal Standards) ไดแก ขอมูลบริษัท การกํากับ
ดูแลกิจการ กลยุทธองคกร ความเสี่ยง ประเด็นสําคัญของธุรกิจ (Material Aspects) และการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder Analysis) (2) ขอมูลเฉพาะที่ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Topic-specific Standards) 
โดย (GRI) แนะนําใหองคกรผูจัดทํารายงานพัฒนากระบวนการรายงานเปน 5 ระยะ (สถาบันไทยพัฒน, 2563) ดังนี้  
  1. PREPARE - เปนข้ันของการเตรียมการภายในองคกร  
  2. CONNECT - เปนขั้นของการพูดคุยหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในและนอกองคกรตอเรื่อง
ท่ีไดเลือกมารายงาน  
  3. DEFINE - เปนขั้นของการกําหนดเปาประสงคและเนื้อหารายงาน  
  4. MONITOR - เปนขั้นของการติดตามเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการรายงาน 
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด  
  5. REPORT - เปนขั้นของการลงมือเขียนรายงาน ท่ีเริ่มจากการพิจารณารูปแบบและชองทาง
ของการรายงาน เพ่ือใหแนใจวาผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ไดรบัรายงานกันอยางทั่วถึง  
  การรายงานที่เปนระบบจะชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลการรายงานโดยการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญบางตัว นอกจากนี้โครงสรางของ GRI Standards ไดออกแบบใหรองรับการเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือ
ขอกําหนดภายในอนาคตโดยไมตองทบทวนใหมทั้งฉบับแตอยางไรก็ตามควรศึกษาและติดตามการอัพเดทขอมูลจาก 
(GRI) อยางสม่ําเสมอ 
 
ขอมูลอางอิง : แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 3 ป (2564-2566) (หนา 2-6, 2-7) 
 
2.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) 
   ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Theory) หมายความถึง บุคคลหรือกลุมที่สามารถสงผลกระทบ (Affect) 
และไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เก่ียวของ ทั้งนี้กลุมผูมีสวนไดสวนเสียนี้เปนกลุมที่กําหนด
ขอเสนอดานคุณคาสําหรับธุรกิจ และเปนสวนหนึ่งของเสียงที่สรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา พนักงาน และผูลงทุน
ซึ่งเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
   ขอตกลงระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย และธุรกิจจึงเปนไปในลักษณะที่เรียกวา กลุมของสัญญา (Nexus of 
Contracts) ที่หมายถึง การกําหนดสิ่งท่ีองคกรคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสีย และการกําหนดสิ่งที่ผูมีสวนไดสวนเสีย
คาดหวังจากองคกรซึ่งภายใตกรอบแนวคิดนี้องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการจัดการขอตกลง คือ การสรางและ
การรักษาความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Collaboration) 
 



 
   โดยขอตกลงท่ีกลาวถึงนั้น 
แรงงานรวม (Collective Agreement) สัญญาคูการผลิต
ซึ่งสามารถเห็นไดอยางชัดเจนและ (2
ดังน้ัน ผลของขอตกลงแบบนี้จึงไมมีความชัดเจน
เขารวมในขอตกลงแตละประเด็น ดังน้ัน
enforcing) หรอืแบบความสัมพันธ (Relational)    
   2.4.1 กลุมผูมีสวนไดเสียของ กทพ

  กทพ. ไดคํานึงถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ
กบัการดําเนินงานขององคกร รวมถึงการพฒันาและปรับปรุงองคก
ที่สําคัญตอองคกรซึ่ง กทพ. ไดมีการใชมาตรฐานแนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย 
Engagement Standard) เปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดวิเคราะหระหวางผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ
และการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสามารถปรับใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานและแนวปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมทุกขอบเขตการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก 
ออกเปน ๗ กลุมดังนี ้

 

 

ภาพที่ 

ขอมูลอางอิง : รายงานการจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
2559 ตามกรอบการรายงาน GRI. (หน
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 จะประกอบดวย 2 สวนคือ (1) ขอตกลงท่ีชัดแจง (Explicit) 
สัญญาคูการผลิต (Supplier Contract) ที่ถูกควบคุมและบังคับใชโดยกฎหมาย

2) ขอตกลงโดยนัย (Implicit) เปนสัญญาที่ไมไดถูกควบคุม
ผลของขอตกลงแบบนี้จึงไมมีความชัดเจน และยากที่จะสังเกต หรือพิจารณาเก่ียวกับคุณคาของ

ดังนั้น ขอตกลงโดยนัยบางครั้งจึงถูกเรียกวาขอตกลงแบบควบคุมตนเอง
Relational) 

ลุมผูมีสวนไดเสียของ กทพ. 

ไดคํานึงถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวของ
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองคกรเพื่อใหสนองตอความคาดหวังของผู

ไดมีการใชมาตรฐานแนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย AA1000SES
เปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดวิเคราะหระหวางผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ

ร ซึ่งสามารถปรับใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานและแนวปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ
การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผูมสีวนไดสวนเสีย ๗ กลุมของ กทพ.  
 

รายงานการจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ
หนา 12) 

Explicit) ไดแก สัญญาจาง
ท่ีถูกควบคุมและบังคับใชโดยกฎหมาย

เปนสัญญาท่ีไมไดถูกควบคุมโดยกฎขอบังคับ 
หรือพิจารณาเก่ียวกับคุณคาของแตละสวนที่

ขอตกลงโดยนัยบางคร้ังจึงถูกเรียกวาขอตกลงแบบควบคุมตนเอง (Self-

ไดคํานึงถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท้ังภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ
รเพื่อใหสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

AA1000SES (Stakeholder 
เปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดวิเคราะหระหวางผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 

ร ซึ่งสามารถปรับใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานและแนวปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ
โดยสามารถกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ. 

ของ กทพ. ประจําป 
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 กทพ. ไดกําหนดถึงแนวปฏิบัติและกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ที่คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางเปนธรรมไดดังนี ้
 
ตารางที่ 2.2 : แนวทางปฏิบตัิตอผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 

 

ขอมูลอางอิง : คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual) พ.ศ. 2563 (หนา 45) 
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   กทพ. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย เรื่อง นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับลง
วันท่ี 23 กันยายน 2563 โดยคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบนโยบายดังกลาว และคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 
เมือ่วันที่ 14 กันยายน 2563 ไดมีมติรบัทราบนโยบายดังกลาวแลว 
 
ตารางที่ 2.3 : นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
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   ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหประสบความสําเร็จน้ัน กทพ. ตระหนักดีวาการ
สรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียเปนหัวใจสําคัญที่จะสามารถขับเคล่ือนสังคมใหไปสูความยั่งยืนได ดังนั้น
กทพ. จึงไดกําหนดชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความชัดเจน เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการดาํเนินงาน
ขององคกรและสรางการมีสวนรวมกับสังคมของ กทพ. ไดรวบรวมความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตอความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อนําผลสํารวจความคาดหวังดังกลาวมาเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
 
ตารางที่ 2.4 ภาพรวมความคาดหวังตอการดําเนินงานของผูมีสวนไดสวนเสีย 7 กลุม ของ กทพ.  
 

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ กทพ. 

ความคาดหวังและความตองการตอการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคม
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2560-2563 

ภาครัฐในฐานะเจาของ 

๑) การพัฒนาเสนทางพิเศษและหาแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุเพื่อแกปญหาการจราจร
ติดขัด ควรพัฒนาระบบการใหบริการใหทันสมัยและสะดวกกับผูใชบริการใหมากที่สุด
เชน การใชบัตรแมงมุม การใชเทคโนโยลีในการชําระคาผานทาง หรือการแสดงสภาพ
การจราจรกอนใชเสนทาง รวมทั้งหามาตรการเพิ่มจํานวนผูใช Easy Pass ใหมากยิ่งขึ้น 
2) ดานการดําเนินงานเพื่อชุมชนและสังคม คือ การใชทรัพยสินของ กทพ. (พื้นที่ใต
เขตทางพิเศษ) ใหเกิดประโยชนในดานการใชบริการสวนรวมอยางเปนรูปธรรม และควร
ปรับปรุงดูแลทรัพยสินใหอยูในสภาพปลอดภัยตอการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
พื้นที่ใตทางพิเศษที่มีผูบุกรุกเขาทําประโยชน ซึ่งทําใหการบํารุงรักษาทําไดยาก 
3) ควรรวมมือกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การพัฒนาพื้นที่รอบเขตทางพิเศษใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนเปนพื้นที่สาธารณประโยชนใหมากขึ้น เชน ลานออกกําลังกาย   
ลูจักรยาน หรือแมแตหนวยบริการประชาชนฉุกเฉิน หรือกูภัยฉุกเฉิน เปนตน 
4) การชวยเหลือชุมชนรอบเขตทางพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินงานของ 
กทพ. และการชวยเหลือชุมชนโดยเนนความย่ังยืน 
5) การสรางภาพลักษณในการประชาสัมพันธขาวสารดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ตอประชาชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเปนหนวยงานตนแบบในการใหบริการ
ประชาชนดวยคุณภาพที่เปนเลิศ และการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบของ
สังคมใหแกเจาหนาที่ กทพ. และการสื่อสารภายในองคกรและการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของ กทพ. อยางตรงไปตรงมาตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม  
6) ควรนําแนวทาง Green Development หรือ Green Industry มาปรับใชในองคกร 

ผูบรหิาร พนักงาน 

และลูกจาง 

1) การดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ควรมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตราย
ขณะทํางานในจํานวนที่เพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใชงาน 
2) การใหบริการแกผูใชบริการทางพิเศษอยางมีไมตรีจิต เนนความปลอดภัยของเจาหนาที่ 
กทพ. มีพนักงานเพียงพอตอปริมาณรถของผูใชบริการทางพิเศษ  
3) การเขาถึงการสมัครระบบ Easy Pass ไดงายขึ้น และการประชาสัมพันธใหผูใชบริการ
ทางพิเศษอยางทั่วถึง 
4) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยางสม่ําเสมอ การบริจาคเงิน การพัฒนาพื้นที่รอบเขต
ทางพิเศษ การทํากิจกรรมเรื่องการรณรงคสิ่งแวดลอม การกระจายแหลงงานสูชุมชน
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รอบเขตทางพิเศษ ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนและการกอสรางทางพิเศษ
และการเนนผลประโยชนของชุมชน 
5) ปลูกตนไมและจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการลดมลภาวะทางอากาศ รณรงครักษาความ
สะอาดบนทางพิเศษ การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองบริเวณชุนชนรอบเขตทางพิเศษ 
การสํารวจผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางอากาศ และการเพิ่มจุดพักรถบนทางพิเศษ 
6) ใหความสนใจดูแลพื้นที่ใตทางพิเศษใหมีความสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดลอมที่ดี 
โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมากข้ึน 
7) ควรมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม เชน การตรวจสุขภาพประจําป โดยพนักงานและลูกจาง
สามารถเลือกโรงพยาบาลไดเอง เพิ่มเติมสถานท่ีในการตรวจสุขภาพประจําปที่พนักงาน
สามารถเดินทางสะดวก หรือเลือกรับการตรวจสุขภาพที่ละเอียดขึ้นโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม 
8) ควรเพิ่มสวัสดิการดานคาผานทางพิเศษ เชน สวัสดิการบัตร Easy Pass หรือจัด
ใหมีบัตรในราคาพิเศษแกพนักงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการมาปฏิบัติงาน และเปน
การเพ่ิมสิทธิประโยชนของพนักงานใหครอบคลุมเชนเดียวกับองคกรรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ 

9) ควรจัดชองทางใหผูใชทางและผูอยูใกลพื้นที่ทางพิเศษไดแจงปญหาและใหความชวยเหลือ
ในการแกปญหาน้ัน ๆ ในกรณีที่เกิดปญหาขึ้น 

10) ควรสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร และเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงาน 
เชน การเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานเพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนรับฟงปญหาและ
หาแนวทางแกไข 

คูคา 

๑) งดเวนคาผานทางพิเศษในชวงเทศกาล เพื่อแกปญหาการจราจรรถติดหนาดานฯ  
๒) ปรับลดคาผานทางพิเศษ 
๓) การวางโครงสรางทางพิเศษใหเกิดประสิทธิภาพในการระบายรถท่ีดีเยี่ยมและ
คุมคากับเงนิคาผานทางพิเศษที่จายไป 
4) เพิ่มเติมปายสัญญาณ สถานการณการจราจรบนทางพิเศษ และแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม
ใหกับผูใชบรกิาร 
5) การสื่อสารของเจาหนาที่ กทพ. ตอกลุมคูคาที่เปนมิตร โดยมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ
ขาวสารใหประชาชนในการจัดการพื้นท่ี มีการแจงขาวสารที่ชัดเจน ใชเทคโนโลยีใน
การติดตอสื่อสารใหมากขึ้น และประชาสัมพันธกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. และปรับปรุงการประชาสัมพันธตาง ๆ ของการทางพิเศษฯ ใหเขาถึงบุคคลทั่วไป
ไดงายยิ่งข้ึน 
6) ควรมีการดําเนินงานในลักษณะการอนุรกัษ และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 
7) การพิจารณาคัดเลือกคูคาเพื่อดําเนินงานที่เปนธรรม ขั้นตอนการเบิกจายและ
การดําเนินงานท่ีรวดเร็วมากย่ิงขึ้น คาปรับและการบวกภาษีมูลคาเพิ่มควรเปนไป
ตามขอกฎหมายกําหนด การดําเนินงานตาม TOR ที่ระบุไว ไมทําใหคูคาไดรับผลกระทบ 
ไมเอาเปรียบคูคาในการทํางาน การคืนประโยชนใหกับสังคม และการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คอนขางเปนไปไดยากในสังคมไทย 
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ผูใชบริการทางพิเศษ 

๑) การพัฒนาระบบ Easy Pass ใหมีความเสถียรเพิ่มชองทาง Easy Pass ใหมากขึ้นเพิ่มการ
ประชาสัมพันธการใช Easy Pass ใหทั่วถึงและเตรียมเจาหนาที่ ณ จุด Easy Pass สําหรับ
แกปญหา และเมื่อมีการรองเรียนเก่ียวกับระบบ Easy Pass ควรดําเนินการแกไขใหกับ
ผูใชบรกิารทางพิเศษโดยเร็วที่สุด เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการทางพิเศษ 
2) อบรมพนักงานใหมีใจรักในงานบริการมากขึ้นและใหความรูเกี่ยวกับเสนทางตาง ๆ 
แกพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ เพ่ือใชสาํหรับใหบริการแนะนําเสนทางแกผูใชทางพิเศษ 
3) รณรงคเสริมสรางความปลอดภัย การจํากัดความเร็ว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชทาง
พิเศษรวมกัน รวมตลอดถึงการรักษาความสะอาดบนทางพิเศษ และมีการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาดานสิ่งแวดลอมตามบริเวณจุดพักรถ และการลดมลภาวะทางอากาศ
บริเวณทางพิเศษ   
4) ควรเพิ่มปายประชาสัมพันธสภาพการจราจรและปาย ณ จุดข้ึนลง ทางแยกใหชัดเจนมากขึ้น 
5) ควรมีการจัดการดานการจราจรบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดในชวงเวลาเรงดวน 
6) ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7) ลดอัตราคาใชบริการทางพิเศษ การยกเวนคาผานทางพิเศษชวงสุดสัปดาห  
8) การพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตทางพิเศษใหเปนพื้นที่ที่สรางประโยชนแกชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ  
9) การพัฒนาพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษเปนพื้นที่สีเขียว ลานกีฬาและพื้นที่นันทนาการ  
10) การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน  
11) การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นของการทางพิเศษฯ ใหใชงานงายย่ิงขึ้น การเพิ่ม
ชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารของ การแกไขปญหารถติดบนทางพิเศษ การใช
บริการระบบ Easy Pass อยางมีความเสถียร การขยายจุดใหบริการสาธารณูปการ
อยางท่ัวถึง การดูแลความปลอดภัยบนทองถนน การลดจํานวนดานเก็บคาผานทาง
พิเศษใหนอยลง และการเพิ่มชองเก็บคาผานทางพิเศษ 
12) การรับผิดชอบตอผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย การสรางรายไดใหกับชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยูใกล
การกอสรางทางพิเศษ 

ผูไดรับผลกระทบจากการ
เวนคืน 

๑) การสํารวจผลกระทบและการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนหรือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียทั้งกอนและหลังการดําเนินงานโครงการฯ รวมทั้งเพ่ิมมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาฝุนละอองที่เกิดกับผูอาศัยบริเวณรอบเขตทางพิเศษ รวมไปถึงการดําเนินการ 
กอสรางใหแลวเสร็จอยางรวดเร็วที่สุด  
2) การลดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางพิเศษ 
3) ควรใหความชวยเหลือแกผูถูกเวนคืนในการจัดการที่อยูอาศัยใหม การประกอบ
อาชีพที่ม่ันคง และดูแลคุณภาพชีวิตหลังจากถูกเวนคืนอยางสม่ําเสมอ และการสราง
ความเขาใจกับชุมชนและสังคม และการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชนหรือกลุมผูมีสวนได
สวนเสียทั้งกอนและหลังการดําเนนิงานโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม  
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4) ควรประชาสัมพันธโครงการและขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและเขาถึงไดงายแกผูถูกเวนคืน 
5) ควรแกไขปญหาผลกระทบจากการใชทางพิเศษในเรื่องของมลพิษทางอากาศและทางเสียง 
ซึ่งผูถูกเวนคืนบางรายยังคงมีพื้นที่พักอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับทางพิเศษ  และดาน
การควบคมุปญหามลภาวะฝุนควันและเสียงรบกวน ไมใหรบกวนประชาชนที่อยูบริเวณรอบ ๆ  
ทางพิเศษ และลดปญหาระหวางการกอสราง ไมใหเดือดรอนตอบริเวณรอบขาง และ
ดําเนินการใหเสร็จเร็วที่สุด 
6) ควรเพิ่มชองทางในการรับฟงปญหาจากผูถูกเวนคืนและเพิ่มชองทางการสื่อสาร
โครงการ กทพ. ใหมากยิ่งข้ึน เพื่อใหผูถูกเวนคืนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก
รวดเร็ว ลดปญหาขอขัดแยงท่ีผูถูกเวนคืนมีตอองคกร 

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

๑) การสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชนและโรงเรยีน การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ การสนับสนุนผูสูงอายุ การสรางลานกีฬาในชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
การเพิ่มงบประมาณการพัฒนาชมุชนรอบเขตทางพิเศษและการสนบัสนุนอุปกรณ
ดับเพลิงใหชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การปรับปรงุพื้นที่ใตเขตทางพิเศษเปนลานกีฬา 
การจัดกิจกรรม การสรางอาชีพแกผูสูงอายุและประชาชนในชุมชนรอบขาง การจัดสรร
พื้นที่จอดรถในชุมชนอยางเปนระเบียบ และความรบัผิดชอบของ กทพ. ตอชุมชนผูไดรบั
ผลกระทบจากการเวนคืนและการกอสรางทางพิเศษ  
2) ควรทํางานกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยางสม่ําเสมอ การพัฒนาพื้นที่รอบเขต
ทางพิเศษเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ การชวยเหลือชุมชน
ท่ีไดรับผลกระทบดานความเสยีหายของที่อยูอาศัย  
3) การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณใตเขตทางพิเศษ การปรับปรุงพื้นที่ใตเขตทางพิเศษ
เปนลานกีฬา การเพิ่มมาตรการจัดการมลภาวะทางอากาศจากทางพิเศษและการวาง
ระบบทอระบายน้ําบนทางพิเศษ ใหความสนใจในความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนโดยรอบเขตทางพิเศษอยางทั่วถึง รวมถึงการสอดสองความดูแลความ
ปลอดภัย การปลูกตนไมเพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ การเพิ่มมาตรการจัดการมลภาวะ
ทางอากาศจากทางพิเศษ และการวางระบบทอระบายน้ําบนทางพิเศษ การสํารวจ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษทางอากาศและเสียง  
4) การวางแผนงานรวมกันระหวาง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เชน การวางแผน
ปองกันอัคคีภัย การใชพื้นที่ใตเขตทางพิเศษ 

สงัคม 

๑) ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือผูดอยโอกาสใน
ตางจังหวัด และใหความชวยเหลือ หรือบริจาค สิ่งของสาํหรับชุมชนทั้งท่ีใกลและไกล 
รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมใหขยายเครือขายสูเปนภูมิภาคใหมากข้ึน และมีการแจง
เตือนชุมชนรอบเขตทางพิเศษเวลามีกอสรางทางพิเศษ ระบุระยะเวลาในการ
กอสรางทางพิเศษอยางเปนจริง และการขยายแหลงงานใหชุมชน 
2) ควรพัฒนาการประชาสัมพันธขาวสารของ กทพ. ใหเขาถึงกลุมคนตางจังหวัด 
3) การขยายพื้นที่เสนทางพิเศษ เนนความสะดวกสบายของผูใชบริการทางพิเศษ 
เพิ่มการบรกิารทางพิเศษใหไมกระจุกอยูแตในกรุงเทพฯ ครอบคลุมผูใชงานทุกกลุมเปาหมาย 
การขยายทางพิเศษไปยังตางจังหวัด  
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ผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ กทพ. 

ความคาดหวังและความตองการตอการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคม
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2560-2563 

4) การบํารุงรักษาทางพิเศษ เพือ่ความปลอดภัยของผูใชบริการการทางพิเศษ และการรักษา
ความสะอาด  
5) ดูแลชุมชนที่ไดรบัผลกระทบจากทางพิเศษ การแจงเตือนชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
เมื่อมีการกอสรางทางพิเศษ และการขยายแหลงงานใหชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
6) เจาหนาที่ กทพ. ควรบริการดวยใจ บริการอยางมีคุณภาพและตรวจสอบได ไมมี
ผลประโยชนทบัซอนกับคนกลุมใดกลุมหนึ่งในการสรางทางพิเศษเพื่อปองกันการเกิด
ความเสียหายภายหลัง 
7) ควรมีการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยบนทางพิเศษ  ยกระดับมาตรการการ
รักษาความสะอาดของพนักงานโดยรณรงคใหสวมถุงมือขณะใหบริการในชวงโควิด-19  
8) การเพิ่มปายสัญลักษณเพื่อความสะดวกแกผูใชบริการ และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
โดยจัดจุดจอดรถฉุกเฉินอยางเหมาะสม จัดสัญญาณแจงเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุบน
ทางพิเศษอยางชัดเจน รวมถึงควรมีปายบงชี้และบอกเสนทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
9) ควรสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองนํ้าสาธารณะ สัญญาณไฟ จัดสถานที่
สาธารณะ รวมถึงสภาพแวดลอมรอบดานใหสวยงามนาอยูเสมอ 
10) ควรดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ควบคุมมลพิษดานตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้น เชน มลพิษทางอากาศ ฝุนละออง ควัน มลพิษทางเสียง 
11)  ควรประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจักครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศผานชองทาง
สื่อทุกชองทาง 
12) ควรดําเนินงานอยางมีระบบและมมีาตรฐานดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานได 

 
ขอมูลอางอิง : 1. รายงานการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ปงบประมาณ 2560 
  2. รายงานการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ปงบประมาณ 2561 
  3. รายงานการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ปงบประมาณ 2562 
  4. รายงานการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ปงบประมาณ 2563 
 
2.5 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM 
  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดพัฒนาระบบประเมินผลตอยอดจาก
โครงการระบบประเมินผลเต็มที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเน ินงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เปนรูปธรรม และสามารถสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานได
อยางแทจริง รวมท้ังปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหมและปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เพ่ือนํามาใช
ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจตั้งแตป 2563 เปนตนไป 
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 การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรฐัวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงาน (Key Performance Area) ไดแก  
  (1) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรของ
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
  (2) ผลการดําเนินงานที่สําคัญ (Key Result) เชน ผลการดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญ แผนงาน
โครงการที่สําคัญที่สะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ โดยเปนการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย ของคณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน รายสาขา (Sub-PAC) 
 2. การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย 8 หลักเกณฑ ไดแก 
  (1) การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร (Corporate Governance and Leadership : CG and Leadership) 
  (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Planning : SP) 
  (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control : RM & IC) 
  (4) การมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (Stakeholder & Customer Management : SCM) 
  (5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) 
  (6) การบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management : HCM) 
  (7) การจัดการความรูและนวตักรรม (Knowledge Management and Innovation 
Management : KM & IM) 
  (8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA) 
 

  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไดกําหนดใหการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ของรัฐวิสาหกิจและการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของรัฐวิสาหกิจ เปนสวนหนึ่งในเกณฑดานการกํากับดูแลที่ดี
และการนําองคกรตามระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE - AM 
โดยหัวขอ “บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย” กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานดาน CSR in Process 
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบขั้นต่ํา ไดแก โครงสรางผูรับผิดชอบระบบการบริหารจัดการ ระบบการสงเสริมการดําเนินงาน 
ระบบติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน โดยใหจัดทํานโยบาย คูมือการปฏิบัติงาน แผนแมบทระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจําป ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับนําเสนอให
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบ และในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหบรรลุตาม
เปาหมายของแผนปฏิบัติการประจําปดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ครบถวนรอยละ 100 แผนปฏิบัติงาน
ประจําปดานการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในกระบวนการ (CSR in Process) ควรมีองคประกอบ
สําคัญ ไดแก 1. วัตถุประสงค 2. เปาหมาย 3. ข้ันตอน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณคาใชจาย หรือ เงินลงทุน 
6. ผูรบัผิดชอบ 7. ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ โดยมีการกําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ใหมีความถ่ีอยางนอยเปนรายไตรมาส  
 ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสําคัญตามความสามารถพิเศษของ กทพ. ไดมีการวิเคราะห
และคัดเลือกรายชื่อชุมชนสําคญั และไดจัดทําแผนเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนสําคัญที่สอดคลองกับความสามารถ
พิเศษขององคกร ระบุเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เพื่อนําเสนอใหแก
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการ กทพ. ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. เพ่ือรับทราบตอไป 
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2.6 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 กทพ. ตระหนักถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชุนรอบเขตทางพิเศษ จึงไดดําเนินการแตงตั้ง

คณะทํางานพิจารณาสนับสนุนสังคมและชุมชุน ตามบันทึกที่ กกด/38 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งประกอบดวย

บุคคลดังตอไปนี ้

  ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน     ประธานคณะทํางาน 

  ผูอํานวยการสํานักผูวาการ     คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ  สํานักผูวาการ   คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองจัดการสิ่งแวดลอม ฝายนโยบายและแผน  คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน  คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝายกรรมสิทธ์ิที่ดิน คณะทํางาน 

  ผูอํานวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ    คณะทํางาน 

  ฝายควบคุมการจราจร  

  ผูอํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผูวาการ  เลขานุการ 

  ผูอํานวยการกองพัฒนาองคกร ฝายบริหารทั่วไป   เลขานุการ 

  หัวหนาแผนกสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน  ผูชวยเลขานุการ 

  กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผูวาการ 

  หัวหนาแผนกประเมินคณุภาพและพัฒนามูลคาองคกร  ผูชวยเลขานุการ 

  กองพัฒนาองคกร ฝายบริหารทั่วไป 

  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษและกําหนด

ลําดับความสําคัญของชุมชน สรางการมีสวนรวมของผูนําระดับสูงและบุคลากรในการพิจารณาการสนับสนุนสังคม

และชุมชนที่สอดคลองความตองการและความคาดหวังของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ตอมาตั ้งคณะทํางาน

พิจารณาการสนับสนุนสังคมและชุมชนไดจัดทําหลักเกณฑการกําหนดชุมชนรอบเขตทางพิเศษของ กทพ. เพื่อเปน

ขอมูลท่ีสําคัญในการจัดทํากิจกรรมสนับสนุนชุมชนสูความยั่งยืน ดังนี้ 

 (1) เปนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนของ กทพ. พิจารณาจาก จํานวนครัวเรือนที่เหลือของชุมชนนั้น ๆ  
หลังถูกเวนคืน  (2) เปนชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. พิจารณาจาก ระยะทางระหวางที่ตั้ง
ชุมชนกับแนวเขตทางพิเศษ 

 (3) เปนชุมชนที่อาจสรางผลกระทบ ความเสียหายใหแกทางพิเศษ พิจารณาจาก ชุมชนนั้นอาจสราง
ผลกระทบ ความเสียหายใหแกทางพิเศษ ไดแก ความเสียหายตอโครงสรางทางพิเศษเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นใน
ชุมชน ชุมชนบุกรุกพื้นท่ีของ กทพ. ชุมชนทําลายทรัพยสินของ กทพ. ชุมชนเปนแหลงม่ัวสุม  
 (4) เปนชุมชนที่ กทพ. ตองการใหมีสวนรวมและรวมกันเผยแพร ประชาสัมพันธ กทพ. พิจารณาจาก 
ขนาดของชุมชน เปนชุมชนแออัด ประชากรในชุมชนเปนผูมีรายไดนอย ผูนําชุมชนไดรับความนับถือ เชื่อใจ 
ความเรงดวนในการสรางความรวมมอื 
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จากหลักเกณฑดังกลาว ทําใหไดรายชื่อชุมชุนรอบเขตทางพิเศษ จํานวน 74 ชุมชุน และจัดลําดับความสําคัญดงันี้ 
 

รายชื่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ (เรียงตามผลการจัดลําดับความสําคญั)  
 

ลําดับที ่ ชุมชน สังกัดสํานักงานเขต 

ทางพิเศษฉลองรัช 

1 ชุมชนเกาะกลาง พระโขนง 

2 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา หวยขวาง 

3 ชุมชนบึงพระราม 9 หวยขวาง 

4 ชุมชนสวนออย คลองเตย 

5 ชุมชนบางมะเขือ พระโขนง 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

6 ชุมชนวัดชองลม ยานนาวา 

7 ชุมชนคลองขวาง ยานนาวา 

8 ชุมชนล็อค 1 2 3 คลองเตย 

9 ชุมชนรมเกลา คลองเตย 

10 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ราชเทวี 

11 ชุมชนนองใหม คลองเตย 

12 ชุมชนล็อค 4 5 6 คลองเตย 

13 ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 คลองเตย 

14 ชุมชนพัฒนาบอนไก ปทุมวัน 

15 ชุมชนหัวโคง คลองเตย 

16 ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา ยานนาวา 

17 ชุมชน 70 ไร คลองเตย 

18 ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 คลองเตย 

19 ชุมชนเย็นอากาศ 2 ยานนาวา 

20 ชุมชนริมทางดวนบางนา บางนา 

21 ชุมชนเฉลิมอนุสรณ ปทุมวัน 

22 ชุมชนริมทางรถไฟสายทาเรือ คลองเตย 

23 ชุมชนรวมใจ ราษฎรบูรณะ 

24 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 คลองเตย 

25 ชุมชนนิคมมักกะสัน ราชเทวี 

26 ชุมชนสถาพร ราษฎรบูรณะ 
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27 ชุมชนหนาโรงเรียนบางจาก พระโขนง 

28 ชุมชนขางโรงกลั่นน้ํามันบางจาก พระโขนง 

29 ชุมชนพัฒนาใหมคลองเตย คลองเตย 

30 ชุมชนรวมน้ําใจ ราษฎรบูรณะ 

31 ชุมชนวัดสีสุก จอมทอง 

32 ชุมชนอนามัย ราษฎรบูรณะ 

ทางพิเศษศรีรัช 

33 ชุมชนริมคลองสามเสน มักกะสัน 

34 ชุมชนสวนเงิน ราชเทว ี

35 ชุมชนริมทางรถไฟหลังกรมทางหลวง ราชเทวี 

36 ชุมชนวัดไผเงิน บางคอแหลม 

37 ชุมชนโสณมัย - อรามดวง ยานนาวา 

38 ชุมชนโรงแกว บางคอแหลม 

39 ชุมชนโรงนํ้าแข็ง ยานนาวา 

40 ชุมชนวัดมะกอกสวนหนา พญาไท 

41 ชุมชนตรอกสลักหิน ปทุมวัน 

42 ชุมชนวัดดวงแข ปทุมวัน 

43 ชุมชนบานครัวตะวันตก ราชเทวี 

44 ชุมชนโคงรถไฟยมราช ราชเทวี 

45 ชุมชนบานครัวใต ปทุมวัน 

46 ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน พญาไท 

47 ชุมชนเมืองอยูดี บางคอแหลม 

48 ชุมชนสระแกว ราชเทวี 

49 ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ราชเทวี 

50 ชุมชนสุขสวัสดิ์ พญาไท 

51 ชุมชนตรอกหานาย บางรัก 

52 ชุมชนดอนกุศลรวมใจ สาทร 

53 ชุมชนจรัสเมือง ปทุมวัน 

54 ชุมชนมั่นสิน ราชเทว ี

55 ชุมชนภักดี จตุจักร 

56 ชุมชนรวมพัฒนาวรพจน 1 สาทร 

57 ชุมชนแสงจันทรใน สาทร 

58 ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม บางรัก 
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59 ชุมชนกรุงเทพพัฒนา จตุจักร 

60 ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร โซน 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

61 ชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร โซน 2 อ.เมือง จ.นนทบุรี 

62 ชุมชนวัดบัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ 

63 ชุมชนศุภนิมิตร 1-2 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

64 ชุมชนมิตรไมตรี 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

65 ชุมชนมิตรไมตรี 2 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

66 ชุมชนบางปูนคร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

67 ชุมชนคลองหนามแดง หมู 9 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

68 ชุมชนลัดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

69 ชุมชนหมู 8 ถนอมสุข อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

70 ชุมชนบางหญาแพรก หมู 16 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

71 ชุมชน 22 วัดบางหญาแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

72 ชุมชนศิษยคุณธรรม หมู 18 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

73 ชุมชนประชารวมใจ หมู 20 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมานคร ดานตะวันตก 

74 ชุมชนวัดสน ราษฎรบูรณะ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

บทที่ 3 การขับเคล่ือนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ 
 กทพ. ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 ตามกรอบแนวทางแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560-2565 
และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 รายงานความย่ังยืน
ตามกรอบการรายงาน GRI Standards และระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
State Enterprise Assessment Model : SE-AM ตลอดจนความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่มีตอการ
ดําเนินงานของ กทพ. มาประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยแผนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. แตละแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

 1. วัตถุประสงค  
 2. เปาหมาย 
 3. ขั้นตอน 
 4. ระยะเวลา 
 5. งบประมาณคาใชจาย หรือเงินลงทุน 
 6. ผูรับผิดชอบ 
 7. ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ 

 ในปงบประมาณ 2565 มีโครงการ/กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม จํานวนรวม 45 กิจกรรม
(โดยกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2564 จํานวน 3 กิจกรรม) 
แบงเปนโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. 
(CSR in Process) จํานวน 37 กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
นอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) จํานวน 5 กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรม
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (In Process) จํานวน 37 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง” (ฝจค.) (หนา 35) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 2. กิจกรรมพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ (ฝจค.) (หนา 36) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 

3. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝกท.) (หนา 37) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน   

4. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง (ฝกท.) (หนา 39) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน   

5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝกท.) (หนา 40) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน 

6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝกท.) (หนา 42) 
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- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 7. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน (ฝบท.) (หนา 44) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” (ฝบท.) (หนา 45) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- สังคม 

9. การใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) 
(สผว.) (หนา 46) 

- สังคม 10. กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART (สผว.) (หนา 48) 

- สังคม 11. การรายงานความขัดแยงผลประโยชน (สผว.) (หนา 49) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- สังคม 

12. ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละอองจากการจราจร 
บนทางพิเศษ รวมท้ังบํารุงรักษาตนไมในพ้ืนท่ีเขตทางพิเศษ (ฝบร.) (หนา 50) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 13. การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. (ฝคจ.) (หนา 52) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม  

14. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) (สผว.) (หนา 53) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 15. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) (สผว.) (หนา 55) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

16. การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ  
(EXAT Call Center) (สผว.) (หนา 56) 

- ผูใชบริการทางพิเศษ 

 

17. การสาํรวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการ 
และภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2565 (สผว.) (หนา 57) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

18. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show (สผว.) (หนา 60) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

19. กิจกรรมจัดทําสื่อการตลาด (สผว.) (หนา 62) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

20. ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทางพิเศษ
สายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)) (ฝจค.) (หนา 64) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
-ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
 

21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝจค.) (หนา 66) 
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- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

22. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ (สผว.) (หนา 68) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

23. โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  
(ฝจค. ฝคจ. สผว.) (หนา 70) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

24. กิจกรรมวันสงกรานต (ฝจค.) (หนา 72) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- สังคม 

25. ตรวจวัดระดับเสยีงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ (ฝนผ.) (หนา 73) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

26. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
ปงบประมาณ 2565 (ฝนผ.) (หนา 74) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

27. กิจกรรมบริหารคณุภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 (ฝนผ.) 
(หนา 76) 

- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- คูคา 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

28. การสาํรวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2565 (สผว.) (หนา 78) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 

29. งานศึกษา วิจัย และพฒันาเพ่ือแกปญหาการจราจร (กวพ.) (หนา 79) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 30. การจัดซื้อจัดจางสินคาและบรกิารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฝบท.) (หนา 80) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

31. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษบูรพาวิถี (กวป.) 
(หนา 81) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
 

32. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 
2565 (ฝบท.) (หนา 83) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

33. การจัดทําขอมูลรายงานความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. 
ประจําป 2564 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards (สผว.) (หนา 85) 
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- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

34. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝกส.) (หนา 86) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

35. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและ
ทางพิเศษอุดรรัถยา (กวป.) (หนา 95) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

36. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. 
ประจําป 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards (สผว.) (หนา 96) 
 

- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน  
- คูคา 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

37. การสาํรวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ปงบประมาณ 2564 (สผว.) (หนา 97) 
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โครงการ/กิจกรรม 
นอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (After Process)จํานวน 5 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 1.  กิจกรรม “ทางดวนเพ่ือเยาวชน” (สผว.) (หนา 87) 

- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานี จส.100 และสถานีวิทยุ

พิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) (สผว.) (หนา 88) 

- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ภาครัฐในฐานะเจาของ 

3. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ (สผว.) (หนา 89) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- สังคม 

4. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สผว.) (หนา 90) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

5. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองรมิทางดวน” (สผว.) (หนา 91) 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 3 กิจกรรม 
ความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 

 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

1.  การฝกซอมการกูภัยและความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 

(ฝคจ.) (หนา 92)   

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

2. การใหความรูเก่ียวกับข้ันตอนการอพยพกรณเีกิดเหตุเพลิงไหม (ฝคจ.)  
(หนา 93) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

3. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ (ฝกส.) (หนา 94) 
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1. โครงการ “ทางพเิศษคูใจผูใชทาง” 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนามาตรฐานการใหบริการของพนักงานในงานจัดเก็บคาผานทางพิเศษใหเปนรูปธรรมภายใตวิสัยทัศน
ของ กทพ. ยกระดับการบริการใหเปนท่ีประทับใจในรูปแบบและบุคลิกภาพที่เปนมาตรฐาน ตอบสนองตอผูใชบริการ
ทางพิเศษทุกจุดสัมผัสของงานจัดเก็บคาผานทางพิเศษ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ กทพ. 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. สังคม 

 

งบประมาณ 
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

ระดับคุณภาพของพนักงาน 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
กทพ. สามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 
 

วิธีวัด  
การประเมินคุณภาพการใหบริการของพนักงานประจําแตละดานเก็บคาผานทางพิเศษ ปละ 2 ครั้ง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตามคูมือการใหบรกิาร
ตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. ประเมินผลคุณภาพการใหบรกิารของพนักงานประจําแตละดานเก็บ
คาผานทางพิเศษ ปละ 2 คร้ัง     

 
 
 

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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2. กิจกรรมพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานประจําดานเก็บคาผานทางพิเศษ สรางแรงจูงใจพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
อยูในอาคารดานฯ ใหมีความต้ังใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ สงเสริม ยกยอง และเชิดชูความดี
ความซื่อสัตยของพนักงาน เสริมสรางจิตสํานึกการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และสรางสายสัมพันธ
ระหวางผูบริหาร พนักงาน และผูใชบริการทางพิเศษ 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครฐัในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. สังคม 

 

งบประมาณ 
 1,500,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
พนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ จํานวน 16 คน 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 
คัดเลือกเพื่อใหไดพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ จาํนวน 16 คน 
 

วิธีวัด  
 การคัดเลือกจากพนักงานที่ไดรบัการเสนอชื่อจากหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑ ทีฝ่ายจัดเก็บคาผานทางกําหนด 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ประชาสัมพันธภายใน ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
 

  
 

 
 

 
 

2. หัวหนาแผนกเสนอรายชื่อพนักงานตามเกณฑที่ ฝจค. กําหนด 
 

  
 

 
 

 
 

3. สรุปรายชื่อพนักงานที่ไดรับการเสนอชือ่ใหคณะทาํงานคัดเลอืกเปน
พนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ จํานวน 16 คน 

    
 

4. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก     
 

หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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3. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 
 

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อติดตามการดําเนินงานของผูรับจางในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในระหวาง
การกอสรางพรอมท้ังตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางใกลชิด เพื่อใหดําเนินการเปนไปตาม     
ขอกําหนดของสัญญาและประสานงานกับหนวยงานเจาของพื้นที่ที่เก่ียวของในการจัดการจราจรและสิ่งแวดลอม     
ขณะดําเนินงานกอสรางใหมีความปลอดภัย 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
  
งบประมาณ 
  - 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 

 

เปาหมายตัวชี้วัด  
เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 2 ครั้ง 

 

วิธีวัด  
เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง ไมเกิน 2 ครั้ง   : ดมีาก 

เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง จํานวน 3-4 ครั้ง     : ปรับปรุงแกไข 

เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง จาํนวน 5 ครั้งข้ึนไป : แย 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายกอสรางทางพิเศษ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของผูรบัจางอยางเครงครดั     

2. ประชุมเรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพื่อทําความเขาใจ
และกาํหนดแนวทางการดําเนินการใหผูรบัจางและผูควบคุมงาน
เพื่อใหเกิดอบัุติเหตุนอยท่ีสดุหรือไมเกิดอุบัติเหตุเลย 

    

3. ตรวจสอบในทุกจุดการทํางานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อใหผูรับจางดําเนินการตามขอกําหนดของความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอยางเครงครดั 

    

4. ผูรบัสัมปทานจัดใหมีการอบรมกอนขึ้นปฏิบัติงาน (Morning Talk) 
และอบรมระหว างการปฏิบัติ งานดานความปลอดภัย (Safety 
Training) 

    

5. ประสานงานกับหนวยงานเจาของพ้ืนที่และสถานีตํารวจทองที่
ในการจัดการจราจรและดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมในระหวางการกอสราง     

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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4. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเตรยีมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมไดใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุอยางสม่ําเสมอ 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 
งบประมาณ 
  - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสราง 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 2 ครั้ง 
 

วิธีวัด 
เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสราง ไมเกิน 2 ครั้ง   : ดีมาก 

เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสราง จาํนวน 3-4 ครั้ง     : ปรับปรุงแกไข 

เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสราง จาํนวน 5 ครั้งข้ึนไป : แย 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายกอสรางทางพิเศษ 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ผูรับจางเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีหากมอีุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดเกิดขึ้น     

2. ผูรับจางซอมแผนเพ่ือใหมคีวามพรอมเผชญิเหตุโดยสม่าํเสมอ 
     

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน 
 

วัตถุประสงค 
 เพื่อใหทุกฝายรวมกันศึกษาสาเหตุที่จะทําใหเกิดความเดือดรอนจนสงผลใหมีเรื่องรองเรียนเนื่องจากการ
กอสรางในโครงการและเพื่อหาวิธีปองกันรวมทั้งเรงดําเนินการแกไขปญหาในสวนที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเรื่อง
รองเรียนเน่ืองจากสาเหตุของการกอสรางใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 

งบประมาณ 
  - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

จํานวนครั้งที่เกิดเรื่องรองเรยีน 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
เกิดเรื่องรองเรียนและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 10 ครั้ง 
 

วิธีวัด  
เกิดเรื่องรองเรียน ไมเกิน 10 ครั้ง   : ดีมาก 
เกิดเรื่องรองเรียน จํานวน 11-15 ครั้ง      : ปรับปรุงแกไข 
เกิดเรื่องรองเรียน จํานวน 16 ครั้งขึ้นไป  : แย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายกอสรางทางพิเศษ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ทุกฝายที่เก่ียวของรวมกันศึกษาถึงสาเหตุในทุกๆ ดานที่จะทําให
เกิดผลกระทบและความเดอืดรอนจนสงผลใหมีการรองเรียนเกิดขึ้น 
และรวมกันพิจารณาหาวิธีการปองกันและเรงดําเนินการแกไขปญหา
ใหไดขอยุติโดยเร็วที่สุด 

    

2. ผูควบคมุงานตรวจสอบการทํางานของผูรับจางใหเปนไปตาม
มาตรฐานการกอสราง และใหดาํเนินการคืนพ้ืนที่ตามสภาพเดิม
กอนการกอสรางใหแกประชาชนท่ีอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่
กอสรางรวมท้ังดูแลเร่ืองสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน เสียง ฝุนละออง 
เปนตน 

    

3. ประชาสัมพันธและพูดคุยกับผูที่อาศัยอยูใกลเคียง บริเวณพ้ืนที่
กอสรางใหทราบลวงหนาถึงกิจกรรมการกอสรางที่จะดําเนินการใน
บริเวณนั้นๆเพ่ือเปนการปองกันขอรองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการกอสรางมีความปลอดภัยและกระทบกับผูที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสรางนอยที่สุดและ
เพื่อปองกันการเกิดขอรองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการกอสราง โดยหากมีขอรองเรียนเกิดขึ้นจะเรงดําเนินการ
แกไขปญหาใหไดขอยุติโดยเรว็ที่สุด 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 

งบประมาณ 
 - 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

จํานวนครั้งที่เกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
เกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 2 คร้ัง 
 

วิธีวัด  
เกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง ไมเกิน 2 ครั้ง : ดีมาก 
เกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางจํานวน 3-4 ครั้ง     : ปรับปรุงแกไข 
เกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางจํานวน 5 ครั้งข้ึนไป : แย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายกอสรางทางพิเศษ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ผูควบคมุงานตรวจสอบการทํางานของผูรับจางใหดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไวในเงื่อนไขสัญญาในเรื่องของการดูแลสภาพแวดลอม
ในระหวางการกอสรางตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และตามกฎระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน การตรวจวัด     
ระดับเสียง และฝุนละออง การลางลอรถกอนออกจากสถานที่
กอสราง และการเก็บกวาดวัสดุกอสรางใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

    

2. ผูรับจางดูแลเร่ืองทางเขา-ออก และสภาพถนนใหแกผูอยูอาศัย
บริเวณใกลเคียง 

    

3. ผูรบัจางดูแลปองกันการบุกรุกพื้นที่ในระหวางการกอสราง 
 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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7. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อตระหนักถึงโรคที่อาจเกิดขึ้นและเฝาระวังภาวะสุขภาพของพนักงานและลูกจางในอนาคต 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 

2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
งบประมาณ 
 9,886,559 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

จํานวนครั้งของการตรวจสุขภาพประจาํปของพนักงานและลูกจาง 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานและลูกจาง อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
วิธีวัด 

จัดใหมกีารตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานและลูกจาง 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกสวัสดิการ กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ ฝายบริหารทั่วไป 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ประสานงานกับโรงพยาบาลในรายละเอียดและเงื่อนไขของการ
ตรวจสุขภาพ     

2. กําหนดระยะเวลารวมทั้ง วันเวลา และสถานท่ีในการเขารับการ
ตรวจสุขภาพ 
 

    

3. ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําป 
 

    

4. แจงผลและรายงานผลการตรวจสขุภาพประจําป 
 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง      
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8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพย และเปนสวัสดิการตลอดจนเปนหลักประกันใหแกสมาชิก
และครอบครวัเม่ือสมาชิกลาออกจากงาน หรือครบเกษียณอายุ ถึงแกกรรม หรือลาออกจากกองทุน 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

เจาหนาท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 
งบประมาณ 
 - 
 

ตัวชีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 
 รอยละ 100 ในแตละไตรมาส 

 

วิธีวัด 

 ความสําเร็จในการดําเนินงานไดตามเปาหมาย 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกสวัสดิการ กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ ฝายบริหารทั่วไป 

 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. เพ่ือกําหนดจํานวนเงินสมบทของ 
กทพ. เขากองทุนตามทีข่อบังคบักองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยดําเนินการภายในวันที่   
1-15 ของแตละเดือน 

 
 

   

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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9. การใหบริการศนูยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริการโดยศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) เปนไปตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 5. คูคา 
 6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 7. สังคม 
 
งบประมาณ 
  - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 ระยะเวลาการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 ไดอยางถูกตองครบถวน 
แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 15 วัน จากวันที่มาขอขอมูล 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารของ กทพ. ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540       
ไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามท่ีไดรองขอภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
วิธีวัด 
 สามารถปฏิบัติตามระยะเวลาไดอยางถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกวิเคราะหและเผยแพรขอมูลขาวสาร กองกํากับดูกิจการที่ดี สาํนักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
ประสานงานและติดตามขอมูลขาวสารท่ีประชาชนรองขอจาก
หนวยงานภายใน กทพ. และจัดสงขอมูลใหประชาชนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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10. กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเสริมสรางความเขาใจในดานจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
งบประมาณ    
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 จํานวนสถานที่ท่ีสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรูเร่ืองจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
ตามสถานทีต่าง ๆ ของ กทพ.  
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART อยางนอย 10 สังกัด 
 
วิธีวัด 
 จํานวนสังกัดหนวยงานที่รวมในกิจกรรม 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกพัฒนาการกาํกับดูแลกิจการ กองกํากับดูกิจการที่ดี สํานักผูวาการ 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
จัดกิจกรรม OJT สญัจร : HEARTS to HEART เพ่ือเผยแพรความรูเรื่อง
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.  
 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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11. การรายงานความขัดแยงผลประโยชน 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนการรายงานวาผูบริหาร พนักงานและลูกจางของ กทพ. ทุกคนไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับองคกร 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 

งบประมาณ    
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 จํานวนผูท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 จัดทํารายงานวาผูบรหิาร พนักงานและลูกจางของ กทพ. มีหรือไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
องคกรท้ัง 3 กรณี ไดแก 

1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนประจําป 
2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อไดรับตําแหนงใหม 
3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป 

 
วิธีวัด 
 การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนท้ัง 3 กรณี  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกพัฒนาการกาํกับดูแลกิจการ กองกํากับดูกิจการที่ดี สํานักผูวาการ 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนประจําป      
2. การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อไดรับตําแหนงใหม 
 

    

3. การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นในระหวางป 
 

    

4. ติดตามความครบถวนของการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน     
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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12. ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละอองจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้ง
บํารงุรักษาตนไมในพื้นที่เขตทางพิเศษ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อรักษาความสะอาดบนทางพิเศษใหพรอมใชงาน ลดการสะสมของฝุนละอองจากการจราจรบนทางพิเศษ 
และบํารุงรักษาตนไมในพื้นที่เขตทางพิเศษใหมสีภาพแวดลอมที่ดี 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 
งบประมาณ    
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

รอยละของปริมาณงานรกัษาความสะอาดทางพิเศษและบํารุงรักษาตนไมในพื้นที่เขตทางพิเศษที่ปฏิบัติได 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
ดําเนินงานรกัษาความสะอาดทางพิเศษและบํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษท่ีปฏิบัติไดตามแผนงานที่กําหนด

รอยละ 90 ของพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)       

 
วิธีวัด 

พิจารณาปริมาณงานรักษาความสะอาดทางพิเศษและบํารุงรักษาตนไมในพื้นท่ีเขตทางพิเศษที่ปฏิบัติไดเมื่อเทียบ
กับแผนงานท่ีกําหนด 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกรักษาความสะอาดและสวน 1 และแผนกรักษาความสะอาดและสวน 2 ฝายบาํรุงรักษา 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
 ปฏิบัติงานในทางพิเศษฉลองรชั ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค
ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) ดังนี ้
 1. ทําความสะอาดผิวทางพิเศษ 
 2. ทําความสะอาดระบบระบายน้ําของทางพิเศษ 
 3. บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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13. การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. 
 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อรักษาทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกันและลดการใชทรัพยากรจากการเปลี่ยนทดแทนทรัพยสินท่ีสูญหาย 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 5. สังคม 
 

งบประมาณ    
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

รอยละของการดําเนินงานตามแผน 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
ดําเนินการตรวจพื้นท่ีในเขตทางพิเศษโดยเฉพาะจุดเส่ียงตลอด 24 ชม. ไดตามแผนรอยละ 100 
 

วิธีวัด 
พิจารณาจากรอยละการดาํเนินงานตามแผน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 ฝายควบคุมการจราจร 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ทําการตรวจพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษโดยเฉพาะจุดเสี่ยงตลอด 24 ชม. 
 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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14. ปรบัปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) 
 

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. ใหรองรับการใชงานไดเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหมี
รูปแบบการนําเสนอท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปถึงผูใชบริการทางพิเศษและ
ประชาชนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 5. คูคา 
 6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 7. สังคม 
 

งบประมาณ 
 795,000 บาท (จางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,300,000 บาท) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

เปาหมายตัวชี้วัดตัวช้ีวัด 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80 
 

วิธีวัด 

 พิจารณาจากผลสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 1 ครั้ง/ป 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกสื่อประชาสัมพันธและพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร กองประชาสัมพันธ สาํนักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ  
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ดําเนินงานตามสัญญาจางฯ ในงวดงานที่ 5/5     
2. ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชบรกิารทางพิเศษ ประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผูใชงานที่เปนผูพิการ โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันตลอดเวลา 

    

3. ใหบริการตอบขอรองเรียน/ขอซักถาม/ขอเสนอแนะ ผานทาง
ระบบรับเรื่องรองเรียนบนหนาเว็บไซตของ กทพ. 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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15. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบริการไดรับขอมูลขาวสารถูกตองครบถวน รวมทั้งการประสานงานใหความชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษและประสานงานในการรบัเรื่องรองเรยีน/ขอเสนอแนะจากผูใชบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 
 4. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

5. สังคม 
 

งบประมาณ   - 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 ระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ  
 
เปาหมายตัวชี้วัดตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
วิธีวัด 

ผูใชบริการศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) ประเมินความพึงพอใจภายหลังการรับบริการ
ผานระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) โดยมีการวัดผลสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ปละ 2 ครั้ง 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ กองประชาสัมพันธ สาํนักผูวาการ 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
การใหบริการโดยศูนยบรกิารขอมลูผูใชทางพิเศษ (EXAT Call 
Center) จัดใหมีการเปดเผยขอมลูขาวสารผานระบบตอบรับ
โทรศัพทอตัโนมัต ิ(IVR) และการใหบรกิารของพนักงานบริการขอมลู
ของศูนยบรกิารขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) ให
ผูใชบริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปผานหมายเลขโทรศัพท 
1543 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง  
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16. การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของศนูยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหทราบถึงการใหบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ รวมทั้งเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรงุการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 
 3. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  4. สังคม 
 
งบประมาณ 
  - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 ระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ 
 
เปาหมายตัวชี้วัดตัวช้ีวัด  ระดับความพึงพอใจในดานการใหบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
วิธีวัด 

ผูใชบริการศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) ประเมินความพึงพอใจภายหลังการรับบริการ
ผานระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) โดยมีการวัดผลสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ ปละ 2 ครั้ง 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ กองประชาสัมพันธ สาํนักผูวาการ 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการผูใชบริการทางพิเศษและ
ประชาชนทั่วไป ปละ 2 คร้ัง 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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17. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ประจําปงบประมาณ 2565 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเชื่อม่ันตอการใหบริการของ กทพ. 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูใชบริการทางพิเศษท่ีมีตอระดับชื่อเสียง และภาพลักษณของ กทพ. 
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการดานตาง  ๆของ กทพ. 
 4. เพื่อนําผลการสํารวจมาใชในการดําเนินการดานการตลาดและพัฒนาปรับปรุงดานการใหบริการของ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะผูเปนเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย  4. สังคม 
 
งบประมาณ 
 2,500,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 รอยละของการดําเนนิงานแลวเสร็จตามกําหนด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด   ผูรับจางดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจฯ และจัดทํารายงานเสนอ กทพ. แลวเสรจ็ตามกําหนด 
 

วิธีวัด 
 ดําเนินการสาํรวจความพึงพอใจฯ และจัดทํารายงานเสนอ กทพ. แลวเสรจ็ตามกําหนด 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกการตลาดและวิจัยการตลาด กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สาํนักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผวก. ใหดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 

    

2. จัดทําบันทึกถึง รผบ. เพื่อขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
รางขอบเขตการจางสํารวจความพงึพอใจที่มตีอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. 

    

3. คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจางฯ ดาํเนินการจัดทําราง
ขอบเขตการจางสาํรวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบรกิารและ
ภาพลักษณของ กทพ. และจัดสงให กต. กพต. สผว. 

    

4. จัดทําบันทึกถึง ผอ.ฝบท. เพื่อดําเนินการจางหนวยงานภายนอก 
มาดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิารทางพิเศษฯ และ
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจการจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ   
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

    

5. คณะผูวิจัยที่ กทพ. ไดวาจางใหสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบรกิารทางพิเศษฯ จัดทําแบบสอบถามและจัดสงให กทพ. 
พิจารณา และ กพต. สผว. ดําเนินการตรวจสอบใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  

    

6. คณะกรรมการตรวจการจางรวบรวมขอแกไข ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะแบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิาร
ทางพิเศษฯ สงใหคณะผูวิจัยปรับปรุงแกไข 

    

7. คณะผูวิจัยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการทางพิเศษ     

8. คณะผูวิจยัจัดทํารายงานผลการสํารวจรอบ 3 เดอืน 6 เดือน 
และ 9 เดอืน สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา 

    

9. จัดสงรางรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะและ กต. กพต. สผว. ดําเนินการรวบรวม
ขอคดิเห็นจัดสงใหคณะผูวิจัยจากหนวยงานภายนอกปรับปรุง/แกไข
รางรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบรกิารทางพิเศษฯ 

    

10. จัดประชุมผูบริหารระดับฝายขึ้นไป โดยม ีผวก. เปนประธาน
เพื่อรับฟงการนําเสนอผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ทางพิเศษฯ และ ผวก. ไดมอบหมายโดยแจงขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการพัฒนา ปรับปรงุ/แกไขการ
ดําเนินงานตามผลการสาํรวจความพึงพอใจ 

    

11. คณะผูวิจัยจากหนวยงานภายนอกแกไขรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมผูบริหารระดับฝายขึ้นไปและจัดสง
รายงานฉบับสมบูรณให กทพ.  
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รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
12. จัดสงรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ และรายงานการประชุมใหหนวยงานที่เก่ียวของนําขอมูล
ไปดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจาก
ผูใชบรกิารทางพิเศษและคณะผูวิจัยตอไป 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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18. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือนําเสนอขอดีและประโยชนของการใชทางพิเศษและระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) 
โดยใชบัตร Easy Pass  

2. เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ กทพ. 
3. เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการสื่อสารและใหองคความรูกับกลุมลูกคา 
4. เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผานการสื่อสารและใหองคความรูกับกลุมลูกคาผูใชทางประเภทพาณิชย 
5. เพื่อสรางการรับรูในขอมูลขาวสารของ กทพ.  
6. เพื่อสรางความพึงพอใจลูกคาในระยะยาวผานการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมลูกคากับ กทพ. 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

4. สังคม 
 
งบประมาณ 
 1,000,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
 
วิธีวัด  
 การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกลูกคาสัมพันธ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ประสานงานกับหนวยงานที่จัดงานแสดงนิทรรศการ     

2. กําหนดเนื้อหารูปแบบการจัดกิจกรรม     
3. ขออนุมติัเขารวมจัดกิจกรรม     
4. วางแผนการใชสือ่เพ่ือการประชาสมัพันธการจัดกิจกรรม     
5. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ     
6. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show     
7. สรุปการประเมินความพึงพอใจในการ จัดกิจกรรม 
 

    

 
หมายเหตุ : 1) กิจกรรมดําเนนิการตอเนื่อง 
 2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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19. กิจกรรมจัดทําสื่อการตลาด 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสื่อสารใหผูใชบริการทางพิเศษท่ีชําระคาผานทางพิเศษดวยเงินสด เปลี่ยนมาชําระคาผานทางพิเศษ
ดวยระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass 

2. เพื่อใหผูใชบริการทางพิเศษของ กทพ. ไดมีความรูความเขาใจและอํานวยความสะดวกในการใชทางพิเศษ
เพิ่มมากขึ้น 
 3. เพื่อเปนการสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีใหกับ กทพ. 
 4. เพ่ือใหผูใชบริการทางพิเศษเกิดการรับรูและจดจาํแบรนดของ กทพ. 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 
งบประมาณ 
 500,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 รอยละความสําเร็จของงาน 

 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ดําเนินการตามแผนงานไดรอยละรอย 

 
วิธีวัด 

 ดําเนินงานไดตามแผนงาน 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกการตลาดและวิจัยตลาด กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สาํนักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. กําหนดเนื้อหาและรูปแบบการจัดทํา     
2. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดทํา     
3. จัดทําบันทึกขออนุมัติ ผวก.     
4. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจดัจางผานระบบ SAP      
5. ยืนยันรูปแบบกับหนวยงานภายนอกเพ่ือทําการผลิต     
6. รับมอบและจัดทาํทะเบียนรับ/สง     

 
หมายเหตุ :   1) กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง  2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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20. ระบบบรหิารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทางพิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/
สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหทางพิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) มีระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการเปนไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีการควบคุม
และแกปญหาในการใหบริการอยางเปนระบบ และใชทรัพยากรอยางคุมคา มีการปองกันแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางภาพลักษณที่ดใีหกับ กทพ. 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. คูคา 
5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
6. สังคม 

 
งบประมาณ 
 350,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม    

ไดรับการรับรองระบบจากผูตรวจประเมินภายนอก 
 

เปาหมายตัวชี้วัด    
ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการเปนไปตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทางพิเศษ

สายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรอื/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 
 

วิธีวัด 
การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายในและภายนอก 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ทบทวนพนักงานใหปฏิบัติงานตามคูมอืระบบบริหารงานคุณภาพดาน
บริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (งานชําระคาผานทางทางพิเศษ
สายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือและ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์) 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. เตรียมพรอมรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายใน   
 

 
 

 
 

3. เตรียมพรอมรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 
 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง”  
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหพนักงานที่ปฏิบัติงานตามดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหบริการตามบุคลิกภาพ กทพ. ที่ผูใชทางพิเศษ
สามารถสัมผัสไดจากพนักงานของ กทพ. ท่ีมีเอกลักษณของ กทพ. ดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีการยิ้มแยม ทักทาย ใสใจตอ
ผูใชบริการทางพิเศษ มีความกระตือรือรนพรอมใหบริการอยางจริงใจ กอใหเกิดความประทับใจและความพึงพอใจ
ใหกับผูใชบรกิารทางพิเศษ ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีในการใหบริการของ กทพ. 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ  
2.ภาครัฐในฐานะเจาของ 

  3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. สังคม 

 
งบประมาณ 
 300,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 

 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม    
คะแนนจากการตรวจดานเก็บคาผานทางพิเศษของคณะทํางาน 

 

เปาหมายตัวชี้วัด     
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหบริการยอดเย่ียม 1 ดาน ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหบริการดีเดน 11 ดาน 

และดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหบริการชมเชย 12 ดาน 

 

วิธีวัด   

การตรวจใหคะแนนดานเก็บคาผานทางพิเศษ เพื่อคดัเลอืกดานฯ ใหบริการยอดเยี่ยม 1 ดาน ดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
ใหบริการดีเดน 11 ดาน และดานเก็บคาผานทางพิเศษ ใหบริการชมเชย 12 ดาน 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ประชาสัมพันธภายในฝายจดัเก็บคาผานทาง 
 

  
 

 
 

 
 

2. คัดเลือกคร้ังท่ี 1 สรุปผลโดยคณะทาํงานกลุมยอยแยกตามสายทาง   
 

 
 

 
 

3. คัดเลือกคร้ังท่ี 2 สรุปผลโดยคณะทาํงานกลุมยอยแยกตามกลุม
ดานฯ     

4. คดัเลือกครั้งที่ 3 สรปุผลดานฯ ใหบริการยอดเย่ียม 1 ดานดานฯ 
ใหบริการดีเดน 11 ดาน และดานฯ ใหบรกิารชมเชย 12 ดาน  

 
   

 

5. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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22. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดกีับผูใชบริการทางพิเศษใหเกิดความภักดีตอ กทพ. 
2. เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการทางพิเศษเกิดความประทับใจและผูกพันตอ กทพ. เปนกระบอกเสียง

สําคัญของ กทพ. ตอไป 
3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ กทพ. 
4. เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมลูกคาผูใชทางพิเศษ (เงินสด/Easy Pass) กับ กทพ. 
5. เพื่อสรางความภักดี (Loyalty) ในกลุมลูกคาผูใชทางพิเศษ 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
  2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
  3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
  4. สังคม 
 
งบประมาณ 
 600,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม    
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 

เปาหมายตัวชี้วัด     
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

 

วิธีวัด   

ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกลูกคาสัมพันธ กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สํานักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. กําหนดเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรม 
     

2. กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม     
3. วางแผนการใชสือ่เพ่ือการประชาสมัพันธการจัดกิจกรรม     
4. ขออนุมติัจัดโครงการ     
5. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ     

6. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลาที่กําหนด     

7. สรุปการประเมินผลความพึงพอใจในกิจกรรม     
 
หมายเหตุ :  1) กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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23. โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
 
วัตถุประสงค 
 1. อํานวยความสะดวกดานการจราจร และชวยเหลือกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุแกผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. เพื่อหาหนวยงานภายนอก/พันธมิตรทางธุรกิจเขารวมโครงการชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  

3. เพื่อเปนการเสรมิสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ กทพ. 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. คูคา 
5. สังคม 

 
งบประมาณ 
 1,400,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 1. จัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ป ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
 2. จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมโครงการชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 1. เพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 

2. หนวยงานที่เขารวมโครงการชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตไมนอยกวา 5 ราย/ครั้ง 
 
วิธีวัด 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 
2. หนวยงานภายนอกเขารวมโครงการไมนอยกวา 5 ราย/ครัง้ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1. ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
 2. ฝายควบคุมการจราจร 
 3. สํานักผูวาการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1. ประชุมรูปแบบการจัดงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    
 

 

2. จัดเตรียมสถานทีสํ่าหรับตั้งหนวยบริการ   
 

 
 

 
 

3. ดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในอาคารดานฯ   
 

 
 

 
 

4. ประสานบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) จัดเตรียมวัสดอุุปกรณทีจํ่าเปน 

  
 

 
 

 

5. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกและหนวยงานที่
เก่ียวของ 

  
 

 
 

 

6. ดําเนินการจัดเตรียมงานและกิจกรรมตามเวลาที่กําหนด   
 

 
 

 

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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24. กิจกรรมวันสงกรานต 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม รวมท้ังสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานและ
ผูใชบริการทางพิเศษในชวงเทศกาลสงกรานต โดยใหพนักงานประจําดานเก็บคาผานทางพิเศษสวมใสเสื้อลายดอก
ตลอดชวงเวลาที่จัดกิจกรรมสงกรานต และอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการทางพิเศษสรงน้ําพระในชวงวัน
สงกรานต โดยจัดซุมสรงน้ําพระท่ีดานเก็บคาผานทางพิเศษ ตนทางและปลายทางของแตละสายทางพิเศษบริเวณ
หนาอาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. สังคม 

 
งบประมาณ 
 250,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

ดําเนินกิจกรรมไดตามกําหนด 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
ดําเนินการจัดซื้อเสื้อลายดอกใหดานเก็บคาผานทางพิเศษตาง  ๆและจัดซุมสรงน้ําพระที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษ 

ตนทางและปลายทางของแตละสายทางพิเศษตามเวลาที่กําหนด 
 
วิธีวัด  

การจัดกิจกรรมไดตามแผนที่กําหนด 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ฝายจัดเก็บคาผานทาง 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสท่ี 4 
1. จัดซื้อเสือ้ลายดอกใหดานเก็บคาผานทางพิเศษตาง ๆ   

 
 
 

 
 

2. จัดซุมสรงน้ําพระที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษตนทางและปลายทางของแต
ละสายทางพิเศษ รวม 16 ดานเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูใชบริการทาง
พิเศษสรงนํ้าพระ อันเปนการรักษาประเพณีสงกรานต 

  
 

 
 

 

หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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25. ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ 
 
วัตถุประสงค 

ดําเนินการตรวจวัดเสียงเมื่อไดรับการรองเรียนและกําหนดมาตรการลดผลกระทบกรณีที่ผลการตรวจวัด 
ระดับเสียงมีคามากกวามาตรฐานที่กําหนด 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 3. สังคม 
 

งบประมาณ    
 - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนงานตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ 
(หนวยวัด : รอยละ) 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษตามแผนงาน รอยละ 100 
 
วิธีวัด 
 จํานวนการตรวจวัดระดับเสียงตอจํานวนเรื่องรองเรยีน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม กองจัดการสิ่งแวดลอม ฝายนโยบายและแผน 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. ตรวจสอบระดับเสียงบรเิวณที่มีการรองเรียน และจัดทํา
สรุปผลการตรวจวัดแจงผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

    

2. ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือกําหนดมาตรการลด
ผลกระทบดานระดับเสียงกรณีระดับเสียงเกินกวามาตรฐาน 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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26. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ ปงบประมาณ 2565 
 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน 
ตามแนวสายทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค 
และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ภายหลังเปดดําเนินโครงการตามที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ เพื่อทราบแนวโนมของคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีประชาชนไดรับ
ผลกระทบอันเนื่องจากการดําเนินโครงการทางพิเศษ 

2) หากผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมมีคาเกินกวามาตรฐานกําหนด ใหเสนอมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากทางพิเศษ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่พักอาศัยใกล
ทางพิเศษ รวมทั้งปญหารองเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาํเนินโครงการทางพิเศษ 

3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษฉลองรชั ทางพิเศษ
บูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ภายหลังเปดดําเนิน
โครงการวาเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีระบุไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 5. สังคม 
 
งบประมาณ    
 11,000,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รบัผิดชอบ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
  
 รอยละของจํานวนจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และ
ความสั่นสะเทือนเกินมาตรฐานที่กําหนด (หนวยวัด : รอยละ)  
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
 1. จํานวนจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่มีผลการตรวจวัดแสดงคาเกินมาตรฐาน เทากับรอยละศูนย 
 2. จํานวนจุดตรวจวัดระดับเสยีง ที่มีผลการตรวจวัดแสดงคาเกินมาตรฐาน เทากับรอยละศูนย 
 3. จํานวนจุดตรวจวัดความสัน่สะเทือน ที่มีผลการตรวจวัดแสดงคาเกินมาตรฐาน เทากับรอยละศูนย 
 

วิธีวัด 
 ผลการตรวจวัดเทียบกับคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
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หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม กองจัดการสิ่งแวดลอม ฝายนโยบายและแผน 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ผวก. อนุมัตโิครงการ     

2. รายงานการเริ่มงาน     

3. รายงานความกาวหนา1     

4. รายงานความกาวหนา 2     

5. ดําเนินการศึกษาโครงการแลวเสร็จ     
 
หมายเหตุ :  กิจกรรมท่ีดําเนินการตอเนื่อง    
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27. กิจกรรมบริหารคณุภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
 
วัตถุประสงค 

ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) และทางพิเศษบูรพาวิถี มีการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. คูคา 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 
งบประมาณ    
 150,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 การไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) และทางพิเศษบูรพาวิถี ไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 
 
วิธีวัด 
 พิจารณาจากความสาํเร็จของการดําเนินงานเทียบกับแผนการดาํเนินงาน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกวิเคราะหสิ่งแวดลอม กองจัดการสิ่งแวดลอม ฝายนโยบายและแผน 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. คณะทาํงานกลุมยอยฯ จัดทํารายการลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม 
รายการลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ และผูรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มีนัยสาํคญัจัดทําวัตถุประสงค/เปาหมายและ
แผนงานสิ่งแวดลอม รวมทั้งนําเสนอ ผวก. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

    

2. ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแผนงานสิ่งแวดลอม ขั้นตอน การปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน  
อยางนอย 4 คร้ัง/ป 

    

3. ประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม 
 

    

4. ตรวจติดตามภายในโดยคณะทํางานตรวจติดตามฯ (Internal Audit) 
 

    

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อตดิตามการดําเนินระบบฯ        
ปละ 1 ครั้ง 
 

    

6. ตรวจติดตามโดยหนวยงานใหการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14001 จากภายนอก (External Audit) 

    

 หมายเหตุ :  กิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง 
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28. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2565 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. จากผูมีสวนไดเสีย ๗ กลุม ประกอบดวย
ผูใชบริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจาของ เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย ผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
เวนคืน คูคา ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย  1. ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 
5. คูคา 
6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
7. สังคม 
 

งบประมาณ 
1,000,000 บาท (ใชงบทําการของแผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
 ระดับคะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

 
เปาหมายตัวชี้วัด  
 คะแนนภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. อยูระดับดี 
 
วิธีวัด  
 พิจารณาจากผลการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. จากผูมีสวนไดเสียทั้ง 7 กลุม 
โดยหนวยงานหรือองคกรที่มีความนาเชื่อถือ โดยมีระดับคะแนนผลการสํารวจ 5 ระดับ คือ ระดับดีมาก 4.21 - 5.00 
ระดับด ี3.41 - 4.20 ระดบัปานกลาง 2.61 - 3.40 ระดับพอใช 1.81 - 2.60 ระดับควรปรับปรุง 1.00 - 1.80 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
แผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี สํานักผูวาการ  

แผนการดําเนินโครงการ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

การสํารวจภาพลักษณดานความรบัผิดชอบตอสังคมของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2565 

    
หมายเหตุ : กิจกรรมเริ่มใหมในปงบประมาณ 2565   
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29. งานศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อแกปญหาการจราจร 
 
วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 
 เพื่อศกึษา วิจัย และพัฒนาเพื่อแกปญหาการจราจร พรอมทั้งเผยแพรใหพนักงาน กทพ. เพื่อสรางการรับรูและ
การเรยีนรูอยางตอเน่ืองผานระบบ Intranet 
  
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 

งบประมาณ 
 15,000,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม   
 จํานวนผลงานวิจัยที่ทําการศกึษาแลวเสรจ็หรือมาตรฐานที่จัดทําแลวเสร็จและเผยแพรใหพนักงาน กทพ. 
เพื่อสรางการรับรูและการเรียนรูอยางตอเนื่องผานระบบ Intranet  
  
เปาหมายตัวชี้วัด  
 มีผลงานวิจัยที่แลวเสร็จตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวพรอมทั้งเผยแพรใหพนักงาน กทพ. เพื่อสรางการรับรู
และการเรียนรูอยางตอเน่ืองผานระบบ Intranet 
 
วิธีวัด 

พิจารณาจากผลงานศึกษาวิจัยที่แลวเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทําแลวเสร็จและเผยแพรใหพนักงาน กทพ. 
ไดรับทราบในระบบ Intranet ในปงบประมาณนั้น 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กองวิจัยและพัฒนา   
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. ศกึษา วิเคราะห สํารวจความตองการและปญหาอุปสรรคท่ีมีตอ
ภารกิจของ กทพ. 

    

2. จัดทําแนวทางในการสนองความตองการ และแนวทางในการ
แกปญหา 

    

3. จัดทําขอบเขตและแนวทางในการทําวิจัย     
4. จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนที่ กทพ. จะไดรับ     
หมายเหตุ : กิจกรรมเริ่มใหมในปงบประมาณ 2565 
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30. การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 
 เพื่อใหไดสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามรายการสินคาและบริการ ที่ไดจัดทําเกณฑขอกําหนดไว 
หรือสินคาท่ีไดฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียวฉลากลดคารบอนหรือบริการที่ไดการรับรองดานสิ่งแวดลอม 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย  1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 

 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 3. คูคา 
 4. สังคม 
 

งบประมาณ 
  - 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดตามรายการที่หนวยงานขอใหซื้อหรือจาง 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดตามรายการที่หนวยงานขอเบิก     

ไดตามแผนรอยละ 100 
 

วิธีวัด 
ไดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามรายการสินคาและบรกิารที่หนวยงานขอใหซื้อหรือจาง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กองจัดซื้อจัดจาง ฝายบริหารท่ัวไป 

 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
ที่ขอเบิก 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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31. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษบูรพาวิถี 
 

วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 
 เพื่อการดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในสายทางพิเศษบูรพาวิถีใหครอบคลุมทั้งชองทาง
วิ่งไหลทาง ทางขึ้น-ลง บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ สายทางหลัก (Main Line) ทางแยกตางระดับ
และถนนที่เชื่อมตอกับสายทางอ่ืน ๆ ของทางพิเศษ รวมท้ังบริเวณที่ทางพิเศษเชื่อมตอกับถนนระดับดิน อันจะเปน
การปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จะเปนผลตามมา โดยอาศัย
วิธีเชิงรุก คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit ตามคูมือการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2547 ของกระทรวงคมนาคม หรือตามที่ กทพ. กําหนด 
  
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 

  
งบประมาณ 
 4,500,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

จํานวนสายทางท่ีไดรบัการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ 

 
เปาหมายตัวชี้วัด  
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษอยางนอย 1 สายทาง เมื่อสิ้นปงบประมาณ   
 
วิธีวัด 

พิจารณาจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไดแก การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษ
ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง อุปกรณอํานวยการจราจร และไฟฟาสองสวาง ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
ในแตละสายทาง 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกวางแผนระบบความปลอดภัยและการจราจร กองวางแผนปฏิบัติการ 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ลงนามในสัญญา/เร่ิมงาน     
2. วางแผนการดําเนินงาน     
3. จัดสงรายงานเบื้องตน     
4. กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะหจุดอันตรายของ
ทางพิเศษบูรพาวิถี 

    

5. จัดสัมมนานาํเสนอผลการตรวจสอบฯ และการวิเคราะหจุด
อันตราย 

    

6. จัดสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงานฉบับสมบูรณสําหรบั
ผูบริหาร 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมเริ่มใหมในปงบประมาณ 2565 
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32. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2565 
 

วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 
 เพื่อใหการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานและลูกจางผูเก่ียวของ
มีความปลอดภัยในการทํางาน สถานที่ทํางานมีสุขอนามัยที่ดี 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย  1. ผูใชบริการทางพิเศษ  2. ภาครัฐในฐานะเจาของ  3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย  4. สังคม 
  

งบประมาณ 
 1,500,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
 รอยละความสาํเร็จ 
 
เปาหมายตัวชี้วัด  

ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน จํานวน 5 กิจกรรม 

 
วิธีวัด 

จํานวนกิจกรรมงานที่เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทํางาน ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนงาน 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ  
ฝายบริหารท่ัวไป 
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แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
1. การปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกตําแหนงหัวขอการสงเสริมความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ
พนักงานที่ไดรบับรรจุใหม 

 
     

2. กิจกรรม 5 ส“กทพ. กาวหนาเพราะพัฒนา 5 ส” 

3. กิจกรรม“กทพ. หนวยงานสขีาวตอตานยาเสพตดิ” 

4. การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําปงบประมาณ 
2565 

5. กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม (COVID-19) การรณรงคไม
สูบบุหรี,่ การปองกันและเฝาระวังโรคอุบัตใิหม โรคไขหวัดสายพันธุ
ใหม 2009 โรคไขเลือดออก การปองกันการติดเชื้อ HIV การ
หามดื่มและวางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตบริเวณใน
พ้ืนท่ีของ กทพ. และอื่นๆ 

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
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วัตถุประสงค 
  เพื่อรายงานขอมูลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. สูสาธารณชนและผูมีสวนไดเสีย 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 5. คูคา 
 6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 7. สังคม 
 
งบประมาณ    
 1,900,000 บาท (ใชงบทาํการของแผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2564 ตามกรอบ
การรายงาน GRI Standards 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ดําเนินการตามแผนงานไดรอยละ 100 
 
วิธีวัด 
 การไดขอมูลเพื่อจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2564 ตาม
กรอบการรายงาน GRI Standards 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผูวาการ 
 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
การจัดขอมลูรายงานความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. 

ประจําป 2564 ตามกรอบรายงาน GRI Standards 
    

 หมายเหตุ :  กิจกรรมเริ่มใหมในปงบประมาณ 2565 
 

33. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2564 ตามกรอบ
การรายงาน GRI Standards 
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วัตถุประสงค 

พัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกพื้นที่รอบเขตทางพิเศษเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
ทางพิเศษฉลองรชั ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา เพ่ือประโยชนตอชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 3. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 4. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 5. สังคม 
 

งบประมาณ    
 300,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

รอยละของการดําเนินงานตามแผน 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
ดําเนินการไดตามแผนรอยละ 100 
 

วิธีวัด 
พิจารณาจากรอยละการดาํเนินงานตามแผน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1,2 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นท่ีใต
เขตทางพิเศษ     

2. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เพื่อสรางสัมพันธที่ดีกับชมุชน     

 
หมายเหตุ : 1) กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 2) หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลตําบล สาํนักงานเขต เปนตน 

34. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อมอบทุนการศึกษาแกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเพ่ือสรางความสมัพันธอันดี
ระหวางชุมชน กับ กทพ. ในการเกื้อกูลและสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 2. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 3. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 4. สังคม 
 
งบประมาณ 
 720,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 สามารถจัดกิจกรรมไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 จัดกิจกรรมไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 
 
วิธีวัด 
 พิจารณาจากการดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนงานที่ตองดําเนนิการ 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกงานสัมพันธ กองประชาสัมพันธ สาํนักผูวาการ 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
ขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนการศกึษาแกเยาวชนในชมุชนและ
โรงเรียนรอบเขตทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

35. กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง กทพ. กับผูใชบริการกลุมเปาหมาย โดยการจัดกิจกรรม 
ทัศนศึกษารวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) พรอมท้ัง
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ กทพ. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. สังคม 
 
งบประมาณ 
 2,000,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษไมนอยกวารอยละ 80 
 

วิธีวัด 

 ใชผลสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษที่เขารวมกิจกรรมแลวนํามาประมวลเปนรอยละ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธ สํานักผูวาการ 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
จัดกิจกรรมนาํประชาชนกลุมเปาหมายไปทัศนศกึษา รวมกับสถานีขาวสาร
และการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91)
เพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจระหวางผูใชบริการทางพิเศษ และ
ผูบริหาร กทพ. 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 

36. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง”รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุ
พิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) 
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วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 

เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดยสรางเปนอัตลักษณขององคกร 
(Corporate Identity) ที่จะสะทอนวิสัยทัศนและภารกิจของ กทพ. อยางตอเนื่องในปตอไป 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 

งบประมาณ 
1,000,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 สามารถจัดโครงการไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 
  
เปาหมายตัวชี้วัด 

จัดโครงการไดแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 
 
วิธีวัด 
 พิจารณาจากการดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกงานสัมพันธ กองประชาสัมพันธ สาํนักผูวาการ  
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือผูประสบภยัในจังหวดัตาง ๆ   
ทั่วประเทศ 

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมเริ่มใหมในปงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและภาพลักษณอนัดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยใน
จังหวัดตาง ๆ 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ในการรวมกันลดปญหาภาวะโลกรอน 

2. มอบโตะ-เกาอ้ีท่ีไดจากการรไีซเคิลกลองยเูอชทีใหกับหนวยงานท่ีขอรบัการสนบัสนุนและขาดแคลน อันเปน
การสงเสริมโอกาสในการเรียนรู เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนตอไป 

 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. คูคา 
5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
6. สังคม 

 

งบประมาณ 
400,000  บาท (ใชงบทําการของแผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

จํานวนโตะ-เกาอ้ีท่ีผลิตไดจากการรไีชเคิลกลองยูเอชทีท่ีรวบรวมกับใหกับบริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
ผลิตมอบโตะ-เกาอี้ที่ไดจากการรีไซเคิลที่ทําจากกลองยูเอชทีผลิตไดอยางนอย จํานวน 40 ชุด 
 

วิธีวัด  
จํานวนโตะ-เกาอี้จากการรีไซเคิลกลองยูเอชทีที่บริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
แผนกสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี สํานักผูวาการ 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. จัดเตรยีมโครงการ     

2. ประชาสัมพันธโครงการ     

3. รวบรวมกลองยูเอชทีที่แกะลาง เก็บเรียบรอยแลวสงใหกับบริษัท 
อําพลฟูดสฯ เพ่ือนําไปรีไซเคลิเปนแผนชิปบอรด เชน โตะ-เกาอี้นักเรียน 
โตะอาหารและโตะชั้นวางหนังสือ เปนตน  

    

หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 

38. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแกนักเรียนในโรงเรยีนรอบเขตทางพิเศษ เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และ
ความรวมมือในการดําเนินงานแก กทพ. 
  
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
2. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
3. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
4. สังคม 

 
งบประมาณ 

400,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

 สามารถดําเนินการไดแลวเสรจ็ตามแผนงานที่กําหนด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด  
 จัดกิจกรรมไดแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด 

 
วิธีวัด 

 พิจารณาจากการดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนงานที่ตองดําเนนิการ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

แผนกงานสัมพันธ กองประชาสัมพันธ สํานักผูวาการ 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที ่4 
ขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน อุปกรณ
การเรียน อุปกรณกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ดานตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแกนักเรยีนในโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ  

    

 
หมายเหตุ : กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 

39. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริมทางดวน” 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกูภัย การควบคุมจัดการจราจร และการประสานงานการสื่อสารและใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตรายในทางพิเศษ 
 2. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในทางพิเศษรวมกับ
หนวยงานภายนอก 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

4. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
5. สังคม 

 
งบประมาณ    
 300,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตรายแลวเสร็จตามแผน 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
จัดการฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขตทางพิเศษอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 

 
วิธีวัด  

การดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนงานการประเมินผลจากฝกซอม 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 ฝายควบคุมการจราจร 
 
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัตเิหตุ
รายแรงในเขตทางพิเศษ     

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 

 

40. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออบุัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
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วัตถุประสงค 
 การใหความรูเ ก่ียวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหมให กับพนักงานของ กทพ. และ
บุคคลภายนอก 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 5. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 6. สังคม 
 

งบประมาณ    
 - 

 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  

จัดการใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคลภายนอก 
 

เปาหมายตัวชี้วัด  
มีการจัดการใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมใหกับพนักงาน กทพ. และ

บุคคลภายนอก อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

วิธีวัด  
พิจารณาจากการดําเนินงานไดแลวเสรจ็ตามแผนงานที่ตองดําเนินการประเมินผลจากการฝกซอม 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 ฝายควบคุมการจราจร 
  
แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบคุคลภายนอก และชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ 
 

    

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
  

41. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนสวนหนึ่งของการเสริมสรางสังคมเขมแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน แกไข ใหความชวยเหลือ
กรณีเกิดอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 

3.เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. ชมุชนรอบเขตทางพิเศษ 
5. สังคม 

 
งบประมาณ 
 430,000 บาท (ใชงบทําการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมายตัวชี้วัด 
ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 80 
 

วิธีวัด 
 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ/กิจกรรม 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1,2 ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 
แผนการดําเนินโครงการ 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
1. ขออนุมตัิฝกซอม     

2. เชิญสวนราชการท่ีใช/เชาพื้นทีใ่นเขตทางรวมทั้งชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษทําการฝกซอม 
3. รายงานผลการฝกซอม 
หมายเหตุ : 1) กิจกรรมดําเนินการตอเนื่อง 
 2) หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน เทศบาลตําบล สาํนักงานเขต เปนตน 

42. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพเิศษและการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคภัียในเขตทางพิเศษ 
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วัตถุประสงค/เปาหมายของกิจกรรม 
 เพื่อการดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในสายทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยาให
ครอบคลุมทั้งชองทางวิ่งไหลทาง ทางขึ้น-ลง บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ สายทางหลัก (Main Line) ทางแยก
ตางระดับและถนนที่เชื่อมตอกับสายทางอ่ืน ๆ ของทางพิเศษ รวมท้ังบริเวณที่ทางพิเศษเชื่อมตอกับถนนระดับดิน
อันจะเปนการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่จะเปนผลตามมา 
โดยอาศัยวิธีเชิงรุก คือ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หรือ Road Safety Audit ตามคูมือการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2547 ของกระทรวงคมนาคม หรือตามที่ กทพ. กําหนด 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 

  
งบประมาณ 
 4,000,000 บาท (ใชงบทาํการของหนวยงานที่รับผิดชอบ) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
จํานวนสายทางท่ีไดรบัการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ 

 

เปาหมายตัวชี้วัด  
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษอยางนอย 2 สายทางเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

วิธีวัด 
พิจารณาจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไดแก การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของทางพิเศษ

ปายจราจรเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง อุปกรณอํานวยการจราจร และไฟฟาสองสวาง ท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จ
ในแตละสายทาง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 แผนกวางแผนระบบความปลอดภัยและการจราจร กองวางแผนปฏิบัติการ 

 

แผนการดําเนินโครงการ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะหจุดอันตรายของ 
ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา 

    

2. จัดสัมมนานาํเสนอผลการตรวจสอบฯ และการวิเคราะหจุด
อันตราย 

    

3. จัดสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงานฉบับสมบูรณสําหรบั
ผูบริหาร 

    

หมายเหต ุ: เปนกิจกรรมที่เริ่มตนดําเนินการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ปงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 1     
             วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ปงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 300 วัน) 

43. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพเิศษอดุรรัถยา 
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วัตถุประสงค 
  เพื่อรายงานขอมูลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. สูสาธารณชนและผูมีสวนไดเสีย 
 

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
 1. ผูใชบริการทางพิเศษ 
 2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
 3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคนื 
 5. คูคา 
 6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 7. สังคม 
 
งบประมาณ    
 1,780,000 บาท (ใชงบทาํการของแผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 
 
ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ
การรายงาน GRI Standards 
 
เปาหมายตัวชี้วัด 
 ดําเนินการตามแผนงานไดรอยละ 100 
 
วิธีวัด 
 การไดขอมูลเพื่อจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตาม
กรอบการรายงาน GRI Standards 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ   
 แผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผูวาการ 
 
 

แผนการดําเนินโครงการ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
การจัดขอมลูรายงานความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. 

ประจําป 2563 ตามกรอบรายงาน GRI Standards 
    

หมายเหตุ :  เปนกิจกรรมท่ีเริ่มตนดําเนินการเมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ปงบประมาณ 2564 เสรจ็สิ้นในไตรมาสที่ 1  
                วันที่ 31 มกราคม 2564 ปงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 210 วัน) 
 

44. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ
การรายงาน GRI Standards 
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วัตถุประสงค 
 เพื่อสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. จากผูมีสวนไดเสีย๗กลุมประกอบดวย
ผูใชบริการทางพิเศษภาครัฐในฐานะเจาของเจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
เวนคืนคูคาชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคม 
 
กลุมผูมีสวนไดเสีย  1. ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. ภาครัฐในฐานะเจาของ 
3. เจาหนาที่การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
4. ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 
5. คูคา 
6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
7. สังคม 
 

งบประมาณ 
1,000,000 บาท (ใชงบทําการของแผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม  
ระดับคะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

 
เปาหมายตัวชี้วัด  
 ภาพลักษณดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. อยูระดับดี 
 
วิธีวัด  
 พิจารณาจากผลการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. จากผูมีสวนไดเสียทั้ง 7 กลุม 
โดยหนวยงานหรือองคกรท่ีมีความนาเชื่อถือโดยมีระดับคะแนนผลการสํารวจ 5 ระดับคือระดับดีมาก 4.21-5.00 
ระดับด ี3.41-4.20 ระดับปานกลาง 2.61 – 3.40 ระดับพอใช 1.81-2.60 ระดับควรปรับปรุง 1.00-1.80 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

แผนกสงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผูวาการ  
แผนการดําเนินโครงการ 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ไตรมาสที ่1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
การสํารวจภาพลักษณดานความรบัผิดชอบตอสังคมของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 

    
หมายเหตุ : เปนกิจกรรมที่เริ่มตนดําเนินการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ปงบประมาณ 2564 เสรจ็สิ้นในไตรมาสที่ 1  
               วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ปงบประมาณ 2565 (ระยะเวลา 180 วัน) 

45. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 



EXAT

Expressway Authority of Thailand

111 ถนนริมคลองบางกะป�  แขวงบางกะป�  
เขตห้วยชวาง  กรุงเทพฯ  10310 

อาคารศูนยบ์รหิารทางพเิศษ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย



แผนการดำเนินงาน
ด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.

2565
ป�งบประมาณ 

กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู�ว�าการ



     แผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  ปีงบประมาณ 2565	
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน้า 1 

	

1. บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา 
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลัง       
การปฏิรูประบบราชการต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(พ.ร.บ. กทพ.) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบัน กทพ. มีอํานาจหน้าที่กระทํา
กิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิ เศษและธุรกิจอ่ืนที่ เก่ียวเน่ืองกับทางพิ เศษหรือที่            

เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 

ทั้งน้ี ตาม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือ
ได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พ้ืนดิน หรือพ้ืนนํ้า เพื่ออํานวย       
ความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสําหรับขนส่งรถข้ามฟาก 
ท่าเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนก้ันนํ้า ท่อ หรือทางระบายนํ้า กําแพงกันดิน 
รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออํานวย   
ความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับงานทางพิเศษ 

 
1.2 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ กทพ. (ด้านการบริหารจัดการทางพิเศษ) 
 
 กทพ. เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาจราจร โดยการก่อสร้างทางพิเศษ ซึ่งช่วย
สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการขนส่งของประเทศมาโดยตลอด โดยปัจจุบันทางพิเศษ      
ในความรับผิดชอบของ กทพ. เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จํานวน 8 สายทาง 4 ทางเช่ือมต่อ ระยะทางรวม 
224.6 กิโลเมตร (กม.) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 ทางพิเศษในความรับผิดชอบของ กทพ. 

 

ทางพิเศษ 
ระยะทาง 

(กม.) 
ทางพเิศษ 8 สาย 
    ๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
    2) ทางพิเศษศรีรัช 
    3) ทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
        กรุงเทพมหานคร ทางพิเศษฉลองรัชเดิม ระยะทาง 18.7 กม. ทางพิเศษ 
        สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.5 กม.) 
    4) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
    5) ทางพิเศษบูรพาวิถี 
    6) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ 
    7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 
    8) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 
27.1 
38.4 
28.2 

 
 

32.0 
55.0 
4.7 

22.5 
16.7 

 
ทางเชื่อมต่อ 4 ทางเชื่อมต่อ 
    1) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี  
        (เป็นทางขึ้น-ลง เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือส่งเสริมการให้บริการ 
        สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
    2) ทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 
        (เป็นทางขึ้น-ลง เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือส่งเสริมการเดินทางเช่ือมต่อ 
        ระหว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)) 
    3) ทางเช่ือมต่อเฉลิมราชดําริ 84 พรรษา (ทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
        (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเดินทางเช่ือมต่อ 
        ระหว่างทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)    
    4) ทางเช่ือมต่อทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษ 
        ศรีรัช ด้านทิศเหนือ (มุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ) 
 

 

รวมระยะทางทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว 224.6 
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 ปัจจุบัน กทพ. ได้จัดทําแผนแม่บททางพิเศษ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและเป็นเครื่องมือในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานโครงการ เพ่ือให้มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการวางแผน      
การพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพ้ืนที่   
ที่มีศักยภาพน้ัน มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงในการจัดทําแผนโครงการ      
ทางพิเศษในอนาคต เพ่ือลดความซ้ําซ้อน ซึ่งการวางแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในอนาคตพิจารณาถึง
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐ และ
แผนงานโครงการด้านคมนาคมขนส่งในภาพรวม รวมท้ังสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรในปัจจุบัน
และอนาคต  และอํานวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  โดย  กทพ .             
มีแผนพัฒนาโครงการทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และเมืองหลักตาม
ภูมิภาค ดังภาพที่ 1 โครงข่ายทางพิเศษตามแผนแม่บทการพัฒนาทางพิเศษ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 
2580 และตารางที่ 2 โครงการทางพิเศษในอนาคต  
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ภาพที ่1 โครงข่ายทางพเิศษตามแผนแม่บทการพฒันาทางพเิศษ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

แผนระยะแรก 10 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2570) และระยะถัดไป (พ.ศ. 2571 – 2580) 
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ตารางที่ 2  โครงการทางพเิศษในอนาคต 
 

ลําดับ หมาย 
  เลข 

ชื่อสายทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ค่าลงทุน (ล้านบาท) ระยะแรก 10 ปี ระยะถัดไป สถานะปัจจุบัน 
ค่า

ก่อสร้าง 
ค่า

เวนคืน 
รวม ปีท่ี 1-5 

(2561-
2565) 

ปีท่ี 6-10 
(2566-
2570) 

ปีท่ี 11-15 
(2571-
2575) 

ปีท่ี 16-20 
(2576-
2580) 

1 E1 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษศรรีัช-  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยัง
ทางพิเศษศรีรัชด้านทศิเหนือ (มุ่งไปทาง
แจ้งวัฒนะ) 

0.37 4.57 17 474 /    เปิดให้บริการแล้ว 

2 E2 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – 
ด า ว ค ะ น อ ง -ว งแ ห วน ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

18.7 35,200 807 36,007 /    ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
แล้วเสร็จ/EIA ผ่านความเห็นชอบ/
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

3 E3 โครงขา่ยทางเช่ือมระหว่าง ทางยกระดับ 
อุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (Missing Link) 

2.2 3,845 273 4,118 /    ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
แล้วเสร็จ/EIA ผ่านความเห็นชอบ 

4 E4 โครงการระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนือ 
ตอน N2 เช่ือมต่อไปยังถนนวงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
และส่วนทดแทน ตอน N1 

18.4 24,320 734 25,055 /    ทบทวนการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอยีดแลว้เสรจ็/
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ดําเนินโครงการ 

5 E5 โครงการทางพิเศษสายกะทู-้ป่าตอง 
จังหวัดภูเก็ต 

3.98 7,427 7,265 14,692 /    ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
แล้วเสร็จ/EIA ผ่านความเห็นชอบ/ใน
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่
2/2564 เมือ่วันที่ 17 พ.ค. 2564 
เห็นชอบในหลักการ ในรูปแบบ PPP 
Net Cost ระยะเวลาสัปมปทาน 35 ปี

6 E6 โครงการทางเช่ือมต่อทา่เรือกรุงเทพและ
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 

2 3,585 570 4,155 /    โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ / ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
การศึกษาความเหมาะสมฯ 

7 E7 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

3.5 5,846 315 6,161 /    โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ / ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง 
การศึกษาความเหมาะสมฯ 

8 E8 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-
นครนายก-สระบุร ี

104.7 34,576 9,321 43,896 /    ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ / 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าการพจิารณา EIA 

9 E9 โครงการทางพิเศษยกระดับช้ันที่ 2 
(Double Deck) 

24.2 42,981 4,073 47,053  /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ 

10 E10 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-
ปทุมธานี 

20.5 36,023 2,534 38,557  /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ 

11 E11 โครงการทางพิเศษสายถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก-อุดรรัถยา 

13.8 28,211 6,437 34,648  /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

12 E12 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษสาย   
บางพล-ีสุขสวสัด์ิ-พระสมุทรเจดีย ์

0.58 2,243 198 2,441  /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

13 E13 โครงการทางพิเศษสายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวนัตก-ถนนเพชรเกษม 

18.7 27,976 18,449 46,425   /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

14 E14 โครงการทางพิเศษสายพระราม 2 - 
ถนนบรมราชชนนี 

12.1 19,832 9,712 29,544   /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ 

15 E15 โครงการทางพเิศษสายถนนบรมราชชนน-ี
อุดรรัถยา 

41.5 66,074 10,576 76,650    /  โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

16 E16 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา - 
ฉลองรัช 

28.3 42,655 18,666 61,320    /  โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

 
รวมระยะทาง 

153.85 59.08 30.80 69.80  
212.93 100.60 

313.53 
 

รวมค่าลงทุน 
134,558 122,700 75,969 137,970 

257,258 213,940 
471,198 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากแผนวิสาหกิจ ปงีบประมาณ 2560 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงีบประมาณ 2565 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
               (ฉบับผ่านความเห็นชอบจาก รวค. เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564) 
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2. หลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ี (Corporate Governance) 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขีอง กทพ. 
 
 

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและสนับสนุนให้ 
กทพ . มีระบบบริหารจัดการที่ ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์          
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โดยกลไกของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ดังภาพที่ 2) แสดงการขับเคล่ือนการดําเนินงานของ กทพ. 
ทั้งในด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการและ        
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนําไปสู่แนวทางการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในด้าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร คือ 1. การดําเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 2. การออกระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3. โครงสร้างองค์กรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 4. การตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และ 6. การกําหนด
นโยบายและขั้นตอนในการดําเนินงาน  ซึ่ งเป็นการสร้างความม่ันใจให้ กับผู้ที่ เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ว่า               
การดําเนินงานขององค์กรน้ันอยู่ภายใต้หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตอบสนองต่อ       
การควบคุมและการบริหารงานขององค์กร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
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2.1 ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ 
 

ในส่วนของภาครัฐมักใช้คําว่า “ธรรมาภิบาล” อันหมายถึง การบริหารของภาครัฐที่มุ่งความดีงาม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐได้ริเริ่ม
ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไว้ใน       
แผนนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงธรรมาภิบาลของรัฐ ทั้งน้ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย   
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หลักการธรรมาภิบาลของรัฐ ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

ในส่วนของภาคเอกชนมักใช้คําว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หรือ “บรรษัทภิบาล” ซึ่งองค์กรเพ่ือ 
ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : 
OECD) ได้ให้ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่า หมายถึง “ระบบการกํากับและควบคุมกิจการ     
โดยการแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ     
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ที่กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ ขึ้นในกิจการ
โดยยึดวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นสําคัญ” หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายว่า 
“ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นําและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตาม
หน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่าให้กับ        
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ ดี โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนและสังคมโดยรวม
ประกอบ” 

 
 

2.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร 
 

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คําจํากัดความของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ ดี หมายถึง การกํากับดูแลกิจการที่ เป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้ กิจการอย่างย่ังยืน 
นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล 
(Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

 1 ) สามารถแข่ งขั น ได้ และมี ผลประกอบการ ท่ี ดี โดยคํ า นึ งถึ งผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) 

 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย     
(Ethical and Responsible Business) 

 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate 
Citizenship) 

 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience) 
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2.3 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
 
 สคร. ได้กําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดยแบ่ง
การดําเนินงานเป็น 9 หมวด ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 
 หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
 หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 หมวดที่ 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
 หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล 
 หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 
 หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
 ทั้งน้ี กทพ. มีนโยบายให้นําหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ กทพ. 
 
2.4 แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

 เพ่ือให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานท่ีดี ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ กทพ. จึงได้นําแนวทางและวิธีปฏิบัติของ สคร. ตาม
ข้อ 2.3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ กทพ. เพื่อให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ศึกษา      
ทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติทั้ง 9 หมวด ดังน้ี 

 หมวดที่ 1  บทบาทของภาครัฐ 

 หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 หมวดที่ 3  คณะกรรมการ 

 หมวดที่ 4  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 หมวดที่ 5  ความย่ังยืนและนวัตกรรม 

 หมวดที่ 6  การเปิดเผยข้อมูล 

 หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ 
 หมวดที่ 9  การติดตามผลการดําเนินงาน 

  
 ทั้งน้ี คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กําหนด
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม
ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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2.5 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ กทพ. 

 แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ได้กําหนด  
ทิศทางและยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์
องค์กร ความสามารถพิเศษ ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังงบประมาณใน
การดําเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอกของ กทพ . โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
1. วิสัยทศัน ์(Vision) 
  “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างย่ังยืน” 
 
2. ภารกิจ (Mission) 
   เพ่ือการมุ่งมัน่ในการดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ กทพ. ได้กําหนดภารกิจไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) จัดให้ม ีพัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
  2) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 

  3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษ  
   และประโยชน์ต่อสังคม  

  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 
 

3. ค่านิยม (Core Value) 
   กทพ. มุ่งมั่นให้มีการพัฒนาทางพิเศษอย่างต่อเน่ือง ไม่หยุดย้ัง โดยการเติบโตขององค์กรจะต้องมี
ความย่ังยืน ทั้งในด้านศักยภาพการประกอบธุรกิจและการได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชน และไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
   ดังน้ัน บุคลากรของ กทพ. จึงควรยึดถือชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญและมีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการบริการที่ดี พัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสังคมและชุมชนรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงกําหนดค่านิยมไว้ดังน้ี 
  “บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด” 
 

4. เปา้ประสงค์องคก์ร (Corporate Goals) 
   สิ่งที่ กทพ. ต้องการบรรลุในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ได้แก่ 
 1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
  2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
  3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถกูใช้เต็มประสิทธิภาพ 
  4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. ความสามารถพิเศษ (Core Competency : CC) 
 สิ่งที่ กทพ. มีคววามเช่ียวชาญมากที่สุด เป็นขีดความสามารถที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสร้าง
ความได้เปรียบในการดําเนินงานอย่างย่ังยืน ประกอบด้วย 
 1) การวางโครงข่ายทางพิเศษที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2) การจัดเก็บค่าผ่านทางที่รวดเร็วและมีความโปร่งใส 
 3) การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 4) การให้บริการกู้ภัย 
 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ต้องสร้างในอนาคตหาก กทพ. ต้องการที่จะ
ขยายขอบเขตในการดําเนินการไปสู่การให้บริการลักษณะอ่ืน ก็จําเป็นที่จะต้องมีการกําหนดความสามารถ
พิเศษ (Core Competency) ในอนาคตด้วย เพ่ือรองรับการให้บริการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ “การบริหาร
สินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทางพิเศษเพ่ือสร้างรายได้” 
 
6. ยุทธศาสตร์การดําเนินงานระยะ 6 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2565) 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายใน รวมถึงการกําหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กรตามตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ นํามาซึ่ง
การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด เช่ือมโยง และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมถึง
เป้าหมายและทิศทางขององค์กรสู่การปฏิบัติ โดยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ 
กทพ. โดยคํานึงถึงเป้าหมายตามตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของ กทพ. ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความย่ังยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
 
7. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Objectives) 
 เป็นการกําหนดโดยพิจารณาว่าการที่ยุทธศาสตร์ของ กทพ. จะประสบความสําเร็จ อะไรคือผลลัพธ์
ที่ต้องการไปถึงซึ่งในการจัดทําวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ กทพ. ได้มีการเขียนเป้าประสงค์ของแต่ละ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไว้เพ่ือความชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่า
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นน้ีจะทําอะไร โดยเป็นประเด็นมุ่งเน้นซึ่งกําหนดให้แคบลงจากยุทธศาสตร์ สําหรับ
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะบอกถึงความคาดหวังเมื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์น้ัน ๆ แล้ว จะต้องได้ “ผล” อะไร และการจะได้มาซึ่ง “ผล” ที่ต้องการน้ัน จะมี
ขั้นตอนและวิธีย่อยๆ ลงไปอย่างไรนั้น ได้มีการเขียนเป็นกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้ที่จะต้องนําแผนไปปฏิบัติสามารถ
ออกแบบแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆมารองรับได้อย่างเหมาะสมและตรงกับประเด็นที่ กทพ. 
ต้องการมุ่งเน้นมากขึ้น 
 สําหรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และมีกลยุทธ์ที่ใช้ใน     
การดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ แสดงได้ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

1. ขยายโครงข่าย
และให้บริการ     
ทางพิเศษอย่างย่ังยืน 

1. เสริมสร้าง         
ขีดความสามารถ   
ด้านการแข่งขันในด้าน
คมนาคมของประเทศ 
2. การให้บริการ
โครงข่ายที่ทั่วถึงเพ่ือ
บรรเทาปัญหาจราจร 
3. มีการพัฒนา
เส้นทางใหม ่

1. การเดินทาง การขนส่ง 
และการจราจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

1. พัฒนาทางพิเศษให้เช่ือมต่อ     
การเดินทางกับถนนสายหลกัที่สําคัญ
และโครงการขนส่งมวลชนต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึน้ 
2. จัดทําแผนและจัดลําดับการลงทุน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่าย
การขนส่งของประเทศ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ การตลาด
และลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือใหม้ีการเดินทาง
โดยใช้ทางพิเศษเพ่ิมขึ้น 

4. บริการมีคณุภาพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย   
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1. มีการบริการลูกค้าที่ดี 4. พัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพ
ของทางพิเศษและอุปกรณ์ต่าง ๆ บน
ทางพิเศษให้มคีวามสะดวก ปลอดภัย 
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
กทพ. เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร 
6. ปรับปรุงบริการเพ่ือสร้าง       
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
7. เตรียมการรับมือกับสถานการณ์
วิกฤติ หรือภัยพิบัติเพ่ือให้บริการที่มี
คุณภาพได้อย่างต่อเน่ือง 

2. ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

5. บริหารทรพัยากร 
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน 

1. กทพ. มสีถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง 

1. บริหารค่าใช้จ่ายตลอดวงจรชีวิต
ของสินทรัพย์ (Asset Life Cycle) 
อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน 
3. กํากับดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย และ
ควบคุมค่าใช้จา่ยประจําให้อยู่ในเกณฑ์
ที่กําหนด 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

2. ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
(ต่อ) 

5. บริหารทรพัยากร 
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน (ต่อ) 

1. กทพ. มสีถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง (ต่อ) 

4. พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ      
ทางพิเศษ และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์และพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ  
ให้มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 

5. บริหารจัดการทางการเงินเพ่ือให้
ภาระต้นทุนทางการเงิน (Negative 
Carries) มีจํานวนน้อยที่สุด และ
บริหารจัดการภาระหน้ีสินที่ กทพ. 
ต้องชดเชยค่าเสียหายจากคดีและ   
ข้อพิพาท รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการชดเชยค่าเสียหายจาก
คดีและข้อพิพาทในอนาคต 

3. สร้างความย่ังยืน
ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

6. ดําเนินกิจการโดยมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. กทพ. มีภาพลักษณ์ที่ดี
ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร 
2. จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ
และผู้มสี่วนได้เสีย 
3. ควบคุมดูแลและตรวจติดตาม
สิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ ไม่ให้ส่ง 
ผลกระทบในด้านลบต่อชุมชน 

4. สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต 

7. มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพของ    
การทํางาน 

1. กทพ. มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่คล่องตัว 
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของ กทพ. ในทุกรูปแบบ 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงาน และกระบวนงานด้านต่าง ๆ 
ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 
2. เตรียมความพร้อมในการบริหาร 
ทางพิเศษภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด   
ข้อพิพาทในอนาคต 
3. ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ
หน่วยธุรกิจ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ        
ที่เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

4. สร้างสรรค ์กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต (ต่อ) 

8. มีการประยุกต์ใช้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 

1. บุคลากรเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่า (Human 
Capital) 

4. บริหารขีดความสามารถและ
อัตรากําลังของบุคลากรให้ทาํงาน      
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
6. บริหารค่าตอบแทนการใหร้างวัล  
ยกย่องชมเชยบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากร 
7. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน 

9. ผู้นําระดับสงูมี
ศักยภาพการขับเคลื่อน
นโยบายและเป้าหมาย
สู่การปฏิบัติได้จริง 

1. ผู้นํามีศักยภาพสูง  
(ผู้นํา หมายถึง ผู้บริหาร
ต้ังแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) 

8. พัฒนาการสร้างผู้นํา และส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 

 
9. ดําเนินการตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี่ 

 
10. พัฒนา กทพ. สู่
การเป็นองค์กรแห่ง  
การเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เกิดนวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. กทพ. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การใช้
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในการ
จัดการองค์กร 

10. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่าง
เป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและ
นํานวัตกรรมมาใช้ 

2. มีงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่นําไปใช้
ประโยชน์ในองค์กรได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

11. ศึกษา วิจยั เพ่ือพัฒนาและนําไป
ประยุกต์ใช้ ตรงตามความต้องการและ
จําเป็นขององค์กร 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

4. สร้างสรรค์ กทพ.    
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต (ต่อ) 

11. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ มคีวาม
มั่นคงปลอดภัย และ
เหมาะสมกับ       
ความต้องการใช้งาน 

1. มีข้อมลูและสารสนเทศที่
ทันสมัย สนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร 

12. ปรับปรุงข้อมูลใหม้ีความทันสมัย
และพัฒนาให้เป็นสารสนเทศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มีความเสถียร มัน่คง 
ปลอดภัย ได้มาตรฐานและ
พร้อมใช้งาน 

13. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับใช้
ในการดําเนินงานขององค์กร 

 
 ภายใต้การดําเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น กทพ. มีความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการ
จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น ส่วนชุมชน ประชาชน และ  
ผู้อยู่อาศัยใกล้เขตทางพิเศษจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการบริหารกํากับดูแลองค์กรที่ดี และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร    
ซึ่งจะส่งผลให้ กทพ. บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 กทพ. ได้จัดทํายุทธศาสตร์การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 - 2565 โดยกําหนดให้ 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีน้ันอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 9 ได้แก่ ดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว กทพ. จึงได้กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
เพ่ือให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์
ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
กทพ. ทั้ง 9 หมวด โดย กทพ . มีโครงสร้างองค์กรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ . ซึ่ง
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานในสังกัด เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนค่านิยม นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและระบบการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีของ กทพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กทพ. ได้จัดทําแนวปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 9 หมวด ดังนี้ 
               
     = หมวดที่ 1  บทบาทของภาครัฐ                                                 = หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย                        = หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและ 
                                                                                                                                                                                                     การควบคุมภายใน 
 
      = หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น                       = หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม                        = หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 
                                                                                                                         
 
      = หมวดที่ 3 คณะกรรมการ                                                         = หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล                                   = หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
                          

สํานักผู้วา่การ 
1 3 

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ 

กองกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5 6 

5 
1 6 

1

กระทรวงคมนาคม 

คณะกรรมการ กทพ. 

สคร. สตง. 

คณะกรรมการที่แต่งต้ังตามกฎหมาย คณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งต้ัง 

ผู้ว่าการ 

รองผูว้่าการ
ฝ่ายบริหาร 

รองผูว้่าการ 
ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน 

รองผูว้่าการ 
ฝ่ายกฎหมายและ
กรรมสทิธิ์ที่ดิน 

รองผูว้่าการ      
ฝ่ายก่อสรา้งและ

บํารุงรักษา 

รองผูว้่าการ       
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยผูว้่าการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 

1 4 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

1 

กองวิจัยและพฒันา 

1 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1 4 

ฝ่ายกฎหมาย 

1 8 4 

ฝ่ายก่อสรา้ง     
ทางพิเศษ

ฝ่ายบํารุงรักษา 

ฝ่ายควบคมุ
การจราจร 

1 4 

ฝ่ายจัดเก็บ  
ค่าผา่นทาง 

2 

1 

3 

4 

กองวางแผน
ปฏิบัติการ 

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

1 7 

ผู้ชํานาญการ (ด้านนิติศาสตร์) 

6 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

8 9 
9 

1 

7 8 

7 8 

4 

ผู้ชํานาญการ (ด้านการบริหาร) 

ผู้ชํานาญการ (ด้านวศิวกรรมศาสตร์) 

สํานักตรวจสอบภายใน 
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 ในการจัดทําแผนการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีปีงบประมาณ 2565 ได้ยึดถือตามแนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. เพ่ือให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติ    
และแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ดังน้ัน จึงได้
กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. 
ได้ศึกษา ทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติทั้ง 9 หมวด ดังน้ี 
  

หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 
 
 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อ กทพ.  
 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ หรือที่ เรียกว่า Statement of Direction (SOD) หมายถึง          
ความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีต่อรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์
กระทรวงเจ้าสังกัด วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้ภาครัฐ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงาน
สามารถใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและ
ยุทธศาสตร์ประเทศ  โดย กทพ. จะกํากับดูแลการดําเนินงานงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ      
ชุดต่าง ๆ ในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งต้ัง
โดยคณะกรรมการ กทพ. 
  
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
  กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น  
 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 
 

 การกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการท่ีจะทําหน้าที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน โปร่งใส จะนําไปสู่ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชน 
ฉะน้ัน ในการกํากับดูแลหมวดน้ีจะพิจารณาใน 7 ประเด็น คือ 
 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. 
 2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. 
 3) วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ กทพ. 
 4) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ. 
 5) อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 
 6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 
 7) การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. 
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หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 กทพ. กําหนดผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก โดยเรียงลําดับตามความสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของ กทพ. ดังน้ี 
 1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
 2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
 3) เจ้าหน้าที่ กทพ. 
 4) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
 5) คู่ค้า 
 6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 7) สังคม 
 

 โดยมีประเด็นในการกํากับดูแล 13 ประเด็น คือ 
 1) การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
 2) การจัดกิจกรรมสําหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
 3) การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 
 4) การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ. 
 5) การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
 6) การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง 
 7) การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 8) การเปิดเผยผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ. 
 9) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 10) การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 
 11) ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) 
 12) การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 13) กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
 
หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
  
 กทพ. จะกํากับดูแลในเรื่องของการนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
การให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความย่ังยืน 
ตลอดจนจัดทํารายงานความย่ังยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบ GRI เพ่ือเผยแพร่           
ผลการดําเนินงานและทิศทางการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล GRI Standards     
ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียรับทราบต่อไป โดยจะดําเนินการกํากับ
ดูแลใน 3 ประเด็น คือ 
 1) ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทําแล้วเสร็จ และเผยแพร่ให้พนักงาน 
กทพ. เพ่ือสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ Intranet 
 2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion 
Index Indication System) 
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 3) การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน GRI 
Standards 
 
หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล 
 
 กทพ. ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ได้รับทราบผลการดําเนินงานของ กทพ. อย่างโปร่งใส จึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน 
รายงานทางการบริหาร ซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่
เหมาะสม ถูกต้อง เช่ือถือได้และทันเวลากับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ตลอดจน
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544  โดยจะดําเนินการกํากับดูแลใน 4 ประเด็น คือ 
 1) การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 2) การประชาสัมพันธ์ 
 3) การรายงานทางการเงิน  
 4) การจัดทํารายงานประจําปี 
  
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 กทพ. จะกํากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในใน 4 ประเด็น คือ 
 1) การบริหารความเสี่ยง 
 2) การควบคุมภายใน 
 3) การตรวจสอบภายใน 

 4) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

หมวดที่ 8 จรรรยาบรรณ 
 

 กทพ. จะกํากับดูแลการส่งเสริมจรรยาบรรณ และการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ใน 5 ประเด็น คือ 
 1) การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
 2) รายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2565 
 3) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
 4) การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 
  5) การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน   
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทําผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ  
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หมวดที่ 9 การตดิตามผลการดําเนินงาน 
 

 กทพ. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ  เสนอคณะกรรมการ กทพ. กระทรวง
คมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี เพ่ือให้
คณะกรรมการ กทพ. สามารถติดตามให้ กทพ. นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน 

   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของ กทพ. เป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงาน
กํากับดูแลกําหนด กทพ. จึงได้กําหนดการกํากับดูแลผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ใน 4 ประเด็น คือ  
 1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
 2) ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
 3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) 
 4) ระบบประเมินผลการดําเนินงานใหม่ (Enablers) 
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สรปุผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงานด้านการกํากบัดแูลกิจการทีด่ีของ กทพ. ปงีบประมาณ 2564 
 
 กทพ. สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการดําเนินงาน 
ตามแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ในปีงบประมาณ 2564 โดยวิเคราะห์จาก           
ผลการดําเนินงานขององค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนฯ ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้ตามแผนฯ 
จะถือว่าผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนฯ ที่ได้กําหนดไว้ ผลการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับได้ และเป็นที่       
พึงพอใจ (Favourite) และมีความจําเป็นในการปรับปรุงน้อย แต่หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนฯ      
จะถือว่าผลการดําเนินงานยังไม่เป็นที่พึงพอใจและต้องปรับปรุง (Unfavourite) โดยต้องปรับปรุงประเด็น/
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนฯ ดังกล่าวอย่างมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานและต้องกําหนดกลยุทธ์
เพ่ือนําไปสู่การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาสามารถวิเคราะห์ถึงประเด็นการดําเนินงานท่ีมี
ระดับผลการดําเนินงานที่ยอมรับได้และพึงพอใจ (Favourite) และยังต้องปรับปรุง (Unfavourite) ดังแสดงใน
ตารางที่ 4  
 
ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ งานด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ี  
              ในปีงบประมาณ 2564 
 

หมวดที ่ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

1 บทบาทของภาครัฐ     
 การประชุมคณะกรรมการ กทพ./ คณะกรรมการ  

และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งต้ังโดย
คณะกรรมการ กทพ. (ความถี ่และจํานวนกรรมการ /      
อนุกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม) 

 2  2 

2 สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุน้     
 กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น     

3 คณะกรรมการ     
 3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.3 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.5 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.7 การเข้าถงึข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
 3.8 การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. 1  1  
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หมวดที ่ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

4 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย     
 4.1 การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ 

      กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
1  1  

 4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ 1  1  
 4.3 การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ 

      กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 
1  1  

 4.4 การรับสมคัรและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ. 1  1  
 4.5 การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 1  1  
 4.6 การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง 1  1  
 4.7 การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 1  1  
 4.8 การเปิดเผยผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียน 

      จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ. 
1  1  

 4.9 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 1  1  
 4.10 การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

        จากการดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 4.11 ข้อพิพาทกับคู่สญัญา 
        (กรณีทนุทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) 

 2  2 

 4.12 การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 1  1  
 4.13 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 1  1  

5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม     
 5.1  ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือมาตรฐาน

ที่จัดทําแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. 
เพ่ือสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ผ่านระบบ Intranet 

1  1  

 5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion 
Index Indication System) 

1  1  

 5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Report) ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

1  1  
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หมวดที ่ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

6 การเปดิเผยขอ้มูล     
 6.1 การเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. 

      ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1  1  

 6.2 การประชาสัมพันธ์ 1  1  
 6.3 การรายงานทางการเงิน 1  1  
 6.4 การจัดทํารายงานประจําปี 1  1  

7 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน     
 7.1 การบริหารความเสี่ยง 1  1  
 7.2 การควบคุมภายใน 1  1  
 7.3 การตรวจสอบภายใน 1  1  
 7.4 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1  1  

8 จรรยาบรรณ     
 8.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ               

ในการดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 8.2 รายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2564  2  2 
 8.3 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และ 

      จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
 2  2 

 8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 1  1  
 8.5 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบเก่ียวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน 
      ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทําผิด 
      ทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ 

1  1  

9 การตดิตามผลการดาํเนินงาน     
 9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 1  1  
 9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล 

      การดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 9.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ์(Economic 
      Value Management : EVM) 

1  1  

 9.4 ระบบประเมินผลการดําเนินงานใหม่ (Enablers) 1  1  
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จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของ กทพ. 
ในปีงบประมาณ 2564 สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับผลการดําเนินงาน ความจําเป็นในการปรับปรุงการดําเนินงาน และ 
             ความสามารถในการบริหารจัดการของงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  ในปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ผลการดําเนนิงานขององคก์ร 
Favourite    = ผลการดําเนินงานที่พึงพอใจ 
Unfavourite = ผลการดําเนินงานที่ไม่พึงพอใจ 
 
ความจําเป็นในการปรับปรุง 
น้อย = ความจําเป็นในการปรับปรุงน้อย 
มาก = ความจําเป็นในการปรับปรุงมาก 
 
หมายเหต ุ: พ้ืนที่หมายเลข 1 มีความสําคญัสูงในการปรบัปรุงการดําเนินงาน 
               สว่นพ้ืนที่หมายเลข 2, 3 และ 4 มีความสําคญัลดหลั่นลงมาตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความจําเปน็ในการปรับปรุง 

ผล
กา

รด
ําเน

นิง
าน

ขอ
งอ

งค
ก์ร

 

Unfavourite 13

2

ข้อ 1,4.11,8.2 และข้อ 8.3 

ข้อ 2. 
ข้อ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 และ 3.8 

ข้อ 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9 

    4.10,4.12 และ 4.13 

ข้อ 5.1,5.2 และ 5.3 

ข้อ 6.1,6.2,6.3 และ 6.4 

ข้อ 7.1,7.2,7.3 และ 7.4 

ข้อ 8.1,8.2,8.4 และ 8.5 
ข้อ 9.1,9.2,9.3 และ 9.4 

4

Favourite 

น้อย มาก 
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จากการวิเคราะห์การดําเนินงานในปีงบประมาณ 2564 สามารถนําประเด็น/กิจกรรม/โครงการ           
ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ ในปีงบประมาณ  2564  การประชุมคณะกรรมการ กทพ. 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ กทพ. กทพ. สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้ ยกเว้นบางคณะที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ไตรมาสที่ 1  
 - คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กําหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงานคือ      
ไม่มีการประชุม เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประกอบกับยังไม่มีประเด็นที่จะต้องนําเสนอในการประชุม อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถ
ดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด 
 ไตรมาสที่ 2  
 - คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กําหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการดําเนินงานคือ      
มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง ในเดือนมีนาคม 2564 เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงมาตรการป้องกันควบคุมการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับยังไม่มีประเด็นที่จะต้องนําเสนอในการประชุม 
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน
ในภาพรวมแต่อย่างใด  
 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite) 
 
 หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น 
 
 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ  ในปีงบประมาณ 2564 มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่จะทํา
หน้าที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจน นําไปสู่ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชน อีกทั้งยังเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารองค์กร จึงได้มีการประมวล
เรื่องที่เก่ียวกับกรรมการและข้อกําหนดในรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้
ยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ีสามารถดําเนินงานได้บรรลุตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ผลการดําเนินงานเป็นที่พึงพอใจ 
(Favourite) 
 
 หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถดําเนินการกับ      
ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่มหลักของ กทพ. โดยสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ เช่น การจัด
กิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้ทางพิเศษ
และการใช้บัตร Easy Pass การจัดโครงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในข้อ 4.11 ข้อพิพาทกับคู่สัญญา (กรณี    
ทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) ยังมีข้อพิพาทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ดังน้ี 
 ไตรมาสที่ 1 
 มีข้อพิพาทอยู่ในช้ันศาล จํานวน 2 ข้อพิพาท (เน่ืองจากข้อพิพาทช้ันอนุญาโตตุลาการน้ัน เมื่อ      
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลขอบังคับตาม
คําช้ีขาดและคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคําช้ีขาดไม่ถูกต้องก็จะดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลขอเพิกถอนคําช้ีขาด 
จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทําให้ข้อมูลคดีในช้ันศาลมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากที่
รายงานในแต่ละไตรมาส) ดังน้ี 
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 - คดีหมายเลขดําที่ อ.620/2556 (การคิดอัตราดอกเบ้ียที่แตกต่างกัน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสด์ิ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้อ่าน            
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม   
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น ที่พิพากษาให้ กทพ. ชําระดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลาจํานวน 2 ครั้ง 
เป็น เงิน  248,005,530.18 บาท  พร้อมดอกเบี้ ย ใน อัตราร้อยละ  7.5 ต่อ ปี  ของเงิน ต้นจํ านวน 
230,746,804.12 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเงินเป็นการเสร็จสิ้น 

 นอกจากนั้นยังมีคดีแพ่งอีกจํานวน 1 คดี โดยมีการดําเนินกระบวนพิจารณา ดังน้ี 
 - คดีหมายเลขดําที่ พ.2367/2560 ระหว่างนายสมพงศ์ อ่ิมอารมย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน โจทก์ 
กทพ. จําเลย ข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจํานวนทุนทรัพย์ 524,987,525.94 บาท และเมื่อ
วัน ที23 ก รกฎ าคม2562 ศ าลแ พ่ งมี คํ าสั่ งจํ าห น่ ายค ดี ช่ั วค ราว เพ่ื อ รอผลคํ า พิ พ ากษ าศ าล 
ปกครองสูงสุด รายนายแก้ว  น้อยจันทร์ และนางเย้ือน  น้อยจันทร์ (ผู้ร้องสอด) และในไตรมาสที่ 1 ไม่มี    
การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข้อมูลเชิงรุกเพ่ือ       
ความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี 
 ไตรมาสที่ 2 
 - ข้อพิพาทที่ยังอยู่ระหว่างดําเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา ในปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) มีข้อพิพาทอยูในช้ันศาล 1 ข้อพิพาท (เน่ืองจากข้อพิพาทช้ันอนุญาโตตุลาการน้ัน 
เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยช้ีขาดแล้วคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็จะดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลขอบังคับ
ตามคําช้ีขาดและคู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดี หากเห็นว่าคําช้ีขาดไม่ถูกต้องก็จะดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลขอเพิกถอน
คําช้ีขาด จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงทําให้ข้อมูลคดีในช้ันศาลมีจํานวนเพิ่มขึ้น
จากที่รายงานในแต่ละไตรมาส)  

 - คดีหมายเลขดําที่ อ.620/2556 (การคิดอัตราดอกเบ้ียที่แตกต่างกัน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสด์ิ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้อ่าน           
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตาม 
คําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น ที่พิพากษาให้ กทพ. ชําระดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลาจํานวน 2 ครั้ง 
เป็น เงิน  248,005,530.18 บาท  พร้อมดอกเบี้ ย ใน อัตราร้อยละ  7.5 ต่อ ปี  ของเงิน ต้นจํ านวน 
230,746,804.12 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเงินเป็นการเสร็จสิ้น  

 นอกจากนั้นยังมีคดีแพ่งอีกจํานวน 1 คดี โดยมีการดําเนินกระบวนพิจารณา ดังน้ี 
 - คดีหมายเลขดําที่ พ.2367/2560 ระหว่างนายสมพงศ์  อ่ิมอารมย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน 
โจทก์ กทพ. จําเลย ข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช่าที่ดินจํานวนทุนทรัพย์ 524,987,525.94 บาท 
และเมื่อวันที่  23กรกฎาคม2562 ศาลแพ่งมีคําสั่ งจําหน่ายคดี ช่ัวคราวเพ่ือรอผลคําพิพากษาศาล 
ปกครองสูงสุด รายนายแก้ว  น้อยจันทร์ และนางเย้ือน  น้อยจันทร์ (ผู้ร้องสอด) และในไตรมาสที่ 2            
ได้ดําเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข้อมูลเชิงรุก
เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี ดังน้ี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
จัดประชุมร่วมกับกองกู้ภัย ฝ่ายควบคุมการจราจร เรื่อง การดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทํา
ละเมิด กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนทรัพย์สินของ กทพ. ได้รับความเสียหาย 
 เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite)  
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 หมวดที่ 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม  ในปีงบประมาณ 2564 สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ี
กําหนดไว้ ทําให้ผลการดําเนินงานเป็นที่พึงพอใจ (Favourite)   
  
 หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล ในปีงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย  
ที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงาน และดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ . 2544 ผลการดําเนินงานเป็นที่พึงพอใจ 
(Favourite)  
 

 หมวดที ่ 7 การบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ  2564 
สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที ่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินงานทั้งในเรื ่องของการบริหาร  
ความเสี ่ยง การควบคุมภายใน  และการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถรายงาน      
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ ผวก. ภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยการรายงานความขัดแย้ง         
ทางผลประโยชน์น้ัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจําปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทพ. จะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจําทุกปี 2) การรายงาน   
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อได้รับตําแหน่งใหม่ (การได้รับตําแหน่งใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง    
ให้เป็นผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหน่งบริหาร และมิได้ดํารงตําแหน่งบริหาร มีการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 6 เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7        
ในระหว่างปี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปในระหว่างปี หรือ
เจ ้าหน้าที ่ กทพ . ที ่ได ้ร ับการบรรจุและแต่ง ตั ้งให ้ดํารงตําแหน่งในระดับ  7 ขึ ้น ไปในระหว่างปี )              
3) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี ซึ่งผลการดําเนินงานเป็นที่พึงพอใจ (Favourite) 
 
 หมวดที ่ 8 จรรยาบรรณ  ในป ีงบประมาณ  2564 สามารถดําเน ินการเผยแพร่คู ่ม ือ
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน และการจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ แต่สําหรับในข้อ 8.2 รายงานการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 เมื่อ
วิเคราะห์แล้วพบว่าผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite) เน่ืองจาก ในไตรมาสที่ 1 มี
พนักงาน กทพ. เข้าสู่กระบวนการทางวินัยฐานทุจริต จํานวน 1 ราย ข้อ 8.3 เรื่อง การฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. น้ัน เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าผลการดําเนินงานอยู่
ในระดับที่ต้องปรับปรุง (Unfavourite) เน่ืองจากยังมีรายงานการกระทําผิดวินัยที่มิใช่ฐานทุจริต โดยไตรมาสที่ 1 
มีจํานวน 1 ราย ไตรมาสที่ 2 จํานวน 2 ราย โดยละทิ้งหน้าที่เกินกว่าเจ็ดวัน จํานวน 1 ราย ผลการดําเนินการ
สอบสวน คือ ลงโทษไล่ออก และดําเนินการสอบสวนวินัย เรื่องอ่ืน ๆ จํานวน 1 ราย ผลการดําเนินการสอบสวน คือ 
ไม่ถูกลงโทษทางวินัย อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้เพิ ่มการส่งเสริมและปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นการเน้นยํ้า ปลูก และปลุกจิตสํานึกในเรื่องของคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมขององค์กรที่เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติ 

 หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 การกํากับดูแลในส่วนของ     
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล              
การดําเนินงานของ กทพ. การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ และระบบประเมินผลการดําเนินงานใหม่ 
(Enablers) สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ผลการดํานินงานเป็นที่พึงพอใจ (Favourite) 
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 จากการวิเคราะห์ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ ในงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในปีงบประมาณ 
2564 การดําเนินงานดังกล่าว สามารถนํามากําหนดกลยุทธ์เพื่อนําไปสู่การกํากับดูแลกิจการที่ดี และ 
การแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2565 ได้ 4 กลยุทธ์ คือ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันและลดการทุจริตในองค์กร 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเรื่องของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ที่มุ่งเน้นการป้องกัน
และลดการทุจริตภายในองค์กรในปีงบประมาณ 2565 กทพ. จะดําเนินกิจกรรมเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายโดยการ
เผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
เก่ียวกับเรื่องของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กทพ. จึงปรับกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจรรยาบรรณของ กทพ. คือ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ (HEARTS)” ผ่านระบบเสียงตามสาย
(EXAT Sound) ข่าวประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมการอบรมพนักงานใหม่ผ่านโปรแกรม Zoom รวมทั้งการจัดให้มี  
การตอบคําถามเก่ียวกับเรื่องของจรรยาบรรณเพื่อชิงรางวัลต่าง ๆ ผ่านระบบเสียงตามสาย (EXAT Sound)  
และ Facebook ของ กทพ. เป็นต้น  
 
กลยุทธ์ที่ 2 การบรหิารจัดการเชิงรุกกบัคูส่ญัญาใหเ้ปน็ไปตามสญัญาเพื่อมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มมากข้ึน  
 จากการศึกษาผู้มีส่วนได้เสีย กทพ. สามารถกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องดูแลรับผิดชอบทั้งสิ้น 
7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 2) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 3) เจ้าหน้าที่ กทพ. 4) ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน 5) คู่ค้า 6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ 7) สังคม ซึ่งกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการคือ 
กลุ่มคู่ค้า ทั้งน้ี จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาน้ัน กทพ. มีกรณีพิพาทกับคู่สัญญา ซึ่งคดีอยู่ในช้ันอนุญาโตตุลาการ 
และในช้ันศาล จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยการกําหนดตัวช้ีวัด ได้แก่  
 1) ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดการด้านข้อพิพาทและคดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ร้อยละของจํานวนการจัดประชมุร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีของ กทพ. 
ในการประสานข้อมูลเชิงรุก เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี จํานวน
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
  
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ตัวชี้วัดของการประชุมคณะกรรมการและ 
 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ประสานเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ 
กทพ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดน้ันๆ ให้จัดทํา      
แผนปฏิทินกําหนดการประชุม และแจ้งแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่ละชุดทราบล่วงหน้าเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอเป็นไปตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ต่อไป 
 
กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ สคร. ได้มีนโยบายให้ กทพ. นําระบบ
การประเมินผลการดําเนินงานใหม่ (Enablers) มาใช้เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยอยู่ในด้านที่ 1 
การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG) อีกทั้ง การดําเนินงาน
ยังต้ังอยู่บนพ้ืนฐานและความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
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ของ สคร.  โดย กทพ. ได้นํามาปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องและนําสู่แนวทางการปฏิบัติ 9 หมวด ซึ่งคณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ กทพ. สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ สคร. 
กําหนด 
 
 นอกจากน้ี เครื่องมือที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงซึ่งสามารถสะท้อนความโปร่งใสตามกลยุทธ์ดังกล่าว 
ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป .ป .ช .) ทําการประเมินหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทั ่วประเทศตามแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ .ศ . 2561 – 2580) ได้
กําหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน   
ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้กําหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ทั้งน้ี การประเมิน
ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ   
อันจะนําไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงได้ตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีระดับคุณธรรม           
ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงขึ้น อันจะส่งผลโดยรวมไปถึงการยกระดับค่าดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม       
ในการดําเนินงานปีงบประมาณ 2565 กทพ. ก็จะยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของ ITA เพื่อให้ความร่วมมือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดย กทพ. เข้าร่วมการประเมิน ITA ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 ปรากฏผลคะแนนของ 
กทพ. ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

ภาพที่ 5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557 ถึง ปีงบประมาณ 2563 
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 หลักเกณฑ์และเคร่ืองมือที่สํานักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563
ประกอบด้วย 

1) กรอบการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้
งบประมาณ 3) การใช้อํานาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพ    
การดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  
  2.1) แ บ บ ว ัด ก า ร ร ับ รู ้ข อ ง ผู ้ม ีส ่ว น ไ ด ้เ ส ีย ภ า ย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู ้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานของตนเอง 
 2.2) แบ บ ว ัด ก า ร ร ับ รู ้ข อ งผู ้ม ีส ่ว น ได ้เส ีย ภ าย น อ ก  (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้เสียภายนอกที่ม ีต ่อ
หน่วยงาน 
 2.3) แ บ บ ว ัด ก า ร เ ป ิด เ ผ ย ข ้อ ม ูล ส า ธ า ร ณ ะ  (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 
  
 3) เกณฑ์ระดับผลการประเมิน (Rating Score) แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ดังน้ี  

คะแนน ระดบั 

95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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 ผลการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563)  
กทพ. ได้รับคะแนน 89.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ “A”  
สํานักงาน ป.ป.ช. ได้สรุปประเด็นที่สําคัญของ กทพ. ดังน้ี 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนน) 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
    (จากการสํารวจความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ กทพ.) 
    ประกอบด้วยตัวช้ีวัดจํานวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
    1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 
    1.2 การใช้งบประมาณ 
    1.3 การใช้อํานาจ 
    1.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    1.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

100 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 

80.17 
 
 

88.44 
76.39 
81.41 
75.44 
79.18 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
    (จากการสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ.) 
    ประกอบด้วยตัวช้ีวัดจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
    2.1 คุณภาพการดําเนินงาน 
    2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    2.3 การปรับปรุงการทํางาน 

100 
 
 

100 
100 
100 

85.26 
 
 

90.03 
84.39 
81.36 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
     (จากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของ กทพ.)   
    ประกอบด้วยตัวช้ีวัดจํานวน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
    3.1 การเปิดเผยข้อมูล 
    3.2 การป้องกันการทุจริต 

100 
 
 

100 
100 

100 
 
 

100 
100 

คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าํหนักรวม (IIT+EIT+OIT) 100 89.63 
 
 1) กทพ. มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนข้ึนไป) จํานวน 2 แบบวัด ได้แก่ 1) แบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 2) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 2) กทพ. มีคะแนนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) จํานวน 1 แบบวัด คือแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
  ทั้งน้ี กทพ. ได้ดําเนินการจัดทําวาระการประชุมเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อทราบ 
เนื่องจากผลประเมินดังกล่าวเป็นเรื่องสําคัญขององค์กรและมีความเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานใน กทพ. ทั้งน้ี
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีผลประเมินที่ดีย่ิงขึ้นในปีถัดไป 
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 กทพ. ได้จัดทํารายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์
ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการและแนวทางตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
กทพ. ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดังปรากฏในตารางที่ 5 และมีแผนการดําเนินงาน    
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 2565 ของ กทพ. ดังปรากฏในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5 แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1 บทบาทของภาครัฐ ภาครัฐมีหน้าที่ กํากับดูแลในฐานะเจ้าของ
กิจการ กล่าวคือ จะต้องให้ความสําคัญในการ
เพิ่มมูลค่ากิจการหรือมูลค่าหุ้น และยังต้อง
ปฏิบัติการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมตามกฎหมายทั่วไปด้วย 

การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.  
(ความถี่และจํานวนกรรมการ/อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
      1) คณะกรรมการ กทพ. 
      2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 
      3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
      4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
      5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
      6) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
      7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ใน 
          เขตทางพิเศษ 
      8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและ 
          ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กทพ. 
      9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
      10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร  
            ในทางพิเศษ 
      

 
 
 

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

 
ฝบท. 

 
สผว. 
ฝคจ. 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1 บทบาทของภาครัฐ (ต่อ)       11) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดําเนินการคดีข้อพิพาท   
            ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และสัญญาเพื่อ 
            การต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (สว่นดี)  
            ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
            จํากัด (มหาชน) (BEM) และคดีขอ้พิพาทตามสัญญา 
            โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ.  
            กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (NECL)  
      12) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ  
            หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)  
            ของ กทพ. 
      13) คณะกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
      14) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 

ฝกม. 
 
 
 
 
 
 

ฝบท. 
 
 

กวพ. 
ฝกม. 

 
 

2 สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้น 

- กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น - 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

3 คณะกรรมการ การกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ที่จะ  
ทําหน้าที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจน นําไปสู่ความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจจากภาครัฐและ
ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นในการยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในการบริหารองค์กร จึงได้มีการ
ประมวล เรื่ อ งที่ เ กี่ ย ว กับกรรมการและ
ข้อกําหนดในรายละเอียดที่ ชัดเจน เพื่อให้ 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ยึดถือ
ปฏิบัติ 

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. 
3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. 
3.3 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ กทพ. 
3.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ. 
3.5 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 
3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 
3.7 การเข้าถงึข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ. 
 

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

 
 

4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย กทพ. มีการดําเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่ งแต่ละกลุ่มมี
วัตถุประสงค์และความคาดหวังที่ ต่างกัน 
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. มีความ
มุ่งมั่นที่จะดําเนินงานและบริหารจัดการด้วย
หลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดย
คํ า นึ งถึ งกฎหมาย  และข้ อ กํ าหนดทาง
จรรยาบรรณเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนําไปสู่
ความมั่นคงของธุรกิจ 

4.1 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ.  
      จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ 
 
4.3 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. 
      จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 
4.4 การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ.  
4.5 การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
4.6 การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง 
4.7 การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.8 การเปิดเผยผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 
      ในเว็บไซต์ กทพ. 

สผว. 
 

สผว./ฝคจ./ 
ฝจค. 
ฝบท. 

 
ฝบท. 
ฝกส. 
ฝบท. 
ฝบท. 

ฝบท./สผว. 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)  4.9 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
4.10 การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
        การดําเนินงานของ กทพ. 
4.11 ข้อพิพาทกับคู่สญัญา (กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทขึ้นไป) 
4.12 การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
4.13 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ฝบท. 
สผว. 

 
ฝกม. 
ฝกส. 

สผว./ฝกส. 
5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม กทพ . จะนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา 

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให้บริการ 
และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ อันนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
ค ว าม ยั่ ง ยื น  ต ล อ ด จน จั ด ทํ า ร าย ง าน  
ความยั่งยืนหรือรายงานความรับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม ต า ม ก ร อ บ  GRI เ พื่ อ เผ ย แ พ ร่  
ผลการดําเนินงาน และทิศทางการดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน 
สากล GRI Standards ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติ
เศ รษ ฐ กิ จ  สั งค ม  แล ะสิ่ งแ วดล้ อ ม ต่ อ  
ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบต่อไป 

5.1 ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทํา 
      แล้วเสร็จและเผยแพรใ่ห้พนักงาน กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และ 
      การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Intranet 
5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อแสดง 
      จุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index Indication  
      System) 
5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)  
      ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

กวพ. 
 
 

กวพ. 
 
 

สผว. 

6 การเปิดเผยข้อมูล กทพ. ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล 
เพื่อให้ภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของ ประชาชน และ  
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เสี ย ทุ ก ก ลุ่ ม  ไ ด้ รั บ ท ร า บ  
ผลการดําเนินงานของ กทพ. อย่างโปร่งใส    

6.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล    
      ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.2 การประชาสัมพันธ์  
6.3 การรายงานทางการเงิน 

สผว. 
 

สผว. 
ฝกง./สตส. 
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6 การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ) จึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานทางการเงิน 
รายงานทางการบริหาร  ซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้
และทันเวลากับผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย  
ความเป็นธรรม  เท่ าเที ยม กัน  ตลอดจน
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  

6.4 การจัดทํารายงานประจําปี 
 

สผว. 
 

7 การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย 
(ทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ) หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรได้ ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว องค์กรจึงต้องมีการจัดทํา
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น 

7.1 การบริหารความเสี่ยง 
7.2 การควบคุมภายใน 
7.3 การตรวจสอบภายใน 
7.4 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการรายงานใน 3 กรณี คือ 
      กรณีที ่1) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจําปี 
      กรณีที ่2) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เมื่อได้รับ 
                  ตําแหน่งใหม่ (การได้รับตําแหน่งใหม่ หมายถึง      
                  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ กทพ.   
                  ระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหน่งบริหารและมิได้ 
                  ดํารงตําแหน่งบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งใน 
                  ระหว่างปีหรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 6 เลือ่นขึ้นเป็น  
                  เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ในระหว่างปี หรือผู้ที่ได้รับ 
                  การแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าแผนก 

กบค. 
กบค. 
สตส. 
สผว. 
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7 การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน (ต่อ) 

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. จัดให้มี
ขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ก า ร ดํ า เนิ น ง าน ข อ ง  ก ท พ . จ ะ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน ด้านการ
รายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนรายการ  
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
กทพ. ได้กําหนดให้มีหน่วยงานภายในที่เป็น
อิสระเพื่อสอบทานประสิทธิภาพของระบบ  
การควบคุมภายใน 

                  ขึ้นไปในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่ได้รับ 
                  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับ 7 ขึน้ไป 
                  ในระหว่างปี)  
    กรณีที ่3) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี 

 

8 จรรยาบรรณ กทพ. เชื่อว่า องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่มี
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
โดดเด่น จะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่ทําให้
องค์กรมีการเจริญเติบโต ก้าวหน้า มีชื่อเสียง 
แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม เชื่ อ ถื อ  ไ ว้ ว า ง ใจ จ าก  
ทุกภาคส่วน ดังนั้น กทพ. จึงมุ่งส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ กทพ. ได้รับรู้ และตระหนักถึง
ความสําคัญในด้านนี้ และมีจิตสํานึกด้วย
ตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ 

8.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.  
8.2 รายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2565 
8.3 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณใน 
      การดําเนินงานของ กทพ. 
8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 
8.5 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ 
      การฝ่าฝืนการควบคุมภายใน ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือ 
      การกระทาํผิดทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ  
 
 
 

สผว. 
ฝกม. 
ฝกม. 

 
สผว./ฝบท. 

สตส. 
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หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

9 การติดตามผลการดําเนินงาน ก ท พ .  มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น  
ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต่ า ง  ๆ   เ ส น อ
คณะกรรมการ กทพ. กระทรวงคมนาคม และ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อให้
คณะกรรมการ กทพ . สามารถติดตามให้ 
กทพ. นําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ได้  
ตกลงไว้ในข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน 

9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  
9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน 
      ของ กทพ. 
9.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร ์(Economic Value  
      Management : EVM) 
9.4 ระบบประเมินผลการดําเนินงานใหม่ (Enablers) 

ฝนผ. 
ฝนผ. 

 
ฝบท. 

 
ฝบท. 

นิยามศัพท์  
เจ้าหน้าที่ กทพ. หมายถึง ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. 



 ตารางที่ 6 แผนการดําเนินงานด้านการกํากับดแูลกิจการทีด่ี ปีงบประมาณ 2565 ของ กทพ. 

ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

1. บทบาทของภาครัฐ 
1 การประชุมคณะกรรมการ กทพ./ คณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งตั้งโดย 
คณะกรรมการ กทพ. (ความถีแ่ละจํานวนกรรมการ / 
อนุกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม) 
 

           

 1) คณะกรรมการ กทพ. 
จัดประชุมทุกเดือน 

ร้อยละของจํานวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมในการประชุม 

แต่ละครั้ง  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 

    2,700,000 สผว. 

 2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ.     จัดประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 10 ครั้ง 

 

     510,000 สผว. 

 3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
(เป้าหมายที่กําหนดไม่รวมกรณี มีการเปลี่ยนแปลง  
กรรมการตรวจสอบ เช่น การลาออก เป็นต้น) 

25% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

50% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

75% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

100% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

ร้อยละของการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

 25% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

50% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

75% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

100% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

ร้อยละของจํานวนกรรมการ
ตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
การประชุมแต่ละครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

 4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์       มีการประชุมอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครัง้ 

     2,310,000 ฝบท. 

 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง     

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 

 6) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

มีการประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     891,000 ฝกม. 

 7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่
ในเขตทางพิเศษ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 

จํานวนครั้งที่มี 
การจัดประชุม  

(ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง) 

     315,000 ฝกส. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

 8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง   
แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ของผู้ว่าการ กทพ. 

    มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

     339,500 ฝบท. 

 9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

มีการประชุมอย่างน้อย  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
การจราจรในทางพิเศษ จัดประชุม ไม่น้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง 

     650,000 ฝคจ. 

 11) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดําเนินการ
คดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
และสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน
ขั้นที่ 2 (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วน 
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) และ  
คดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสาย     
บางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท   
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (NECL) 

    อยู่ระหว่างการประสาน
ข้อมูลกับ ฝกม. 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 

 12) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. 

ดําเนินการสรรหา CFO ตามขั้นตอนและกระบวนการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ภายใน 1 ปี หลังจากมี
โครงสร้างที่สามารถรองรับ
ตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินของ กทพ. 

(Chief Financial Officer : 
CFO 

     270,000 ฝบท. 

 13) คณะกรรมการการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

25 50 75 100 จัดประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 

 14) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 

    จะมีการแจ้งขอ้มูลกรณ ี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 

      ฝกม. 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น 

 
    -       

3. คณะกรรมการ 
3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 

การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 
     ใช้งบดําเนินการของ

ปีงบประมาณ 
2565 

สผว. 

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.3 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

3.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.            
 - คณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบันจะรับรอง 

ความเป็นอิสระของตนเป็นประจําทุกปี 
ในเดือนตุลาคม 
 

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.5 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 
 
 

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.            
 จัดทําสรุปผลการประเมินตนเองเสนอ 

คณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบเป็นรายบุคคล และ
เสนอกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง    
เพื่อทราบ รวมทั้งนําสรุปผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ. เสนอคณะกรรมการ กทพ. 
เพื่อพิจารณา และใหม้ีการอภิปรายร่วมกัน          
ในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. เดือนพฤศจิกายน 
2565 (การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
กทพ. ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565) 
 

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.7 การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ.            
 1) แจ้งกําหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. 

ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางระบบ  
E-mail ทกุเดอืน 
 

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้
คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้า กอ่นวัน
ประชุม 7 วัน 
 

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 3) จัดส่งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือ 
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ กทพ. หรือ
กรรมการ กทพ. ให้คณะกรรมการ กทพ. 
เพื่อทราบทกุสปัดาห ์

ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) มีการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้ 
คณะกรรมการ กทพ. ทราบเป็นประจําทาง 
E-mail ทกุวันทาํการ 
 

ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4.1 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
    ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10

     2,500,000 สผว. 

4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ           
 1) โครงการอํานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม ่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

    ปีละ 2 ครั้ง      950,000 ฝคจ. 

 2) การจัดกิจกรรมสญัจร EXAT Road Show เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ใช้ทางพิเศษ โดยนําเสนอข้อดี และประโยชน์ของ 
การใช้ทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass และเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กทพ. เช่น งาน
มหกรรมยานยนต์ งานวิชาการ เป็นต้น 

    ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ

กิจกรรมสญัจร EXAT 
Road Show ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/กิจกรรม 

     1,000,000 สผว. 

 3) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ใช้บริการทางพิเศษในโอกาสวันสําคัญ เช่น วันแม่ 
เป็นต้น 
 

    ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ    

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80/กิจกรรม 

     600,000 สผว. 

 4) การจัดหาหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน
หน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น 
ปีใหม่ สงกรานต์ 

    หน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

5 ราย/โครงการ 

     400,000 สผว. 

 5) จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงรุก โดยจัดทําสื่อ
ทางการตลาด ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 
คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ  แผ่นพับ  ถุงกระดาษ
Roll up  แบนเนอร์  เต็นท์การ์ด  ป้าย
ประชาสัมพันธ์แบบตั้งพื้น (สแตนดี้) และ/หรือ     
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อสารข้อมูลของ กทพ. 
และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) 
รวมไปถึงกิจกรรมโครงการสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนทั่วไปได้ 
รับทราบ 

    สามารถจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 สื่อ/ปี 

     1,500,000 สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ กทพ. ให้แก่
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

        4,500,000  

     6.1) ดําเนินการจัดทําของสมนาคุณที่ม ี       
ตราสัญลักษณข์อง กทพ. และสื่อสัญลกัษณ ์
(Mascot Character) ของ กทพ. เพื่อสื่อสารและ 
ส่งมอบให้กับผูใ้ช้บริการทางพิเศษของ กทพ. และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

    จํานวนชนิด
ของสมนาคุณ 2 ชนิด/ปี 

     สผว. 

      6.2) ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้ใช้ทางพิเศษที่ชําระค่าผ่านทางด้วย
บริการแบบเงินสดเปลี่ยนมาใช้ระบบเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass 
มากขึน้ 

    จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเชิงรุก 
2 กิจกรรม/ปี 

     สผว. 

 7) การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ      จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
(อย่างน้อย 1 ครั้ง) 

 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 8) ระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
(งานจัดเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) 

    ได้รับการรับรองระบบจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

     650,000 ฝจค. 

 9) โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง”     ดําเนินโครงการฯ  
ได้ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝจค. 

 10) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใสใ่จ 
ผู้ใช้ทาง” 

    ดําเนินโครงการฯ  
ได้ตามกําหนด 

     300,000 ฝจค. 

 11) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 

    ดําเนินกิจกรรมฯ  
ได้ตามกําหนด 

     250,000 ฝจค. 

 12) กิจกรรมพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บ    
ค่าผ่านทางพิเศษ 

    ดําเนินกิจกรรมฯ 
ได้ตามกําหนด 

     128,000 ฝจค. 

 13) กิจกรรมสงกรานต์  
 

    ดําเนินกิจกรรมฯ 
ได้ตามกําหนด 

     200,000 ฝจค. 

4.3 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 
กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 

           

 - การจัดกิจกรรม ผวก. /ผู้บรหิาร พบพนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ. 
 
 

    ดําเนินการจัดกิจกรรม 
ทุกครั้งตามนโยบาย 

     800,000 ฝบท. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

4.4 การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ. 
 
 
 

    ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ
ในการรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานของ กทพ. โดยระบุ 

เพศและศาสนา 

     ค่าใช้สอยและ 
ค่าเช่า     

สถานที่สอบ 
200,000 

ฝบท. 

4.5 การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
 
 
 
 
 
 
 

    ระยะเวลาพิจารณาคําร้อง 
ของผู้ถูกเวนคืนในเรือ่งของ
ทางเข้า-ออก ตามสิทธิเดิม 
ใน 2 กรณ ีคือ 
กรณทีี ่1) กรณีระหว่าง 
การก่อสร้างทางพิเศษ      
จะพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 7 วันทาํการ 
กรณทีี ่2) กรณีหลังกอ่สร้าง
จะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 
19 วันทําการ ทั้งนี ้ระยะ 
เวลาจะเริ่มนับเมื่อหน่วยงาน
ที่เกีย่วขอ้งได้ส่งเอกสารให้ 
ฝกส. ครบถ้วนแล้ว

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกส. 

4.6 การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา /จัดซื้อจดัจ้าง     ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
กําหนดการประกาศ 

เผยแพร่ครบทกุรายการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.7 การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง     ตอบกลับข้อร้องเรียน
ภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับการร้องเรียน 

 
หมายเหตุ ปรับให้สอดคล้อง 
กับศูนย์บริการประชาชน  

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.8 การเปิดเผยผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ 
จัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ. 

    ภายในไตรมาส      ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท./สผว. 

4.9 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง     ได้ผลการวิเคราะห์
ภายใน 1 เดือน หลังจาก 

สิ้นปีงบประมาณ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.10 การร้องเรียน / ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของ กทพ. 
 

    ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

4.11 ข้อพิพาทกับคู่สัญญา 
(กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทขึ้นไป) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

1) ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการจัดการด้าน 
ข้อพิพาทและคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     3,000,000 
(เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนิน
ข้อพิพาทและ
คดีในทุก
โครงการ) 

ฝกม. 

- - - ร้อยละ 100 2) ร้อยละของจํานวนการ 
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดี
ของ กทพ. ในการประสาน
ข้อมูลเชิงรุกเพื่อความเข้าใจ 
ที่ตรงกันและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนินคดี
จํานวนอย่างน้อย 4 ครั้ง  
ต่อปี 

     

4.12 การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ           
 - พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ เพื่อสาธารณประโยชน์

และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 

    จํานวนครั้งที่มี
การพัฒนาพื้นที่  

(เป้าหมายจํานวน 4 ครั้ง) 

     180,000 ฝกส. 

4.13 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.            
 - จัดทําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ทุกไตรมาส 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 - กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.          240,000 ฝกส. 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
5.1 ผลงานวิจัยที่ทาํการศึกษาแลว้เสร็จหรือมาตรฐานที่

จัดทําแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. เพื่อ
สร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบ Intranet 
(วัดไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากกระบวนการจัดทํางานวิจัยอาจมีการ
แปรเปลี่ยนวิธีการและกรอบเวลาการดําเนินงานยืดหยุ่นตามนโยบาย
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นจึงไม่สามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน   
รายไตรมาสได้) 

   ผลงานไม่น้อยกว่า 
8 เรื่อง 

จํานวนผลงานวิจัยที่
ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือ
มาตรฐานที่จัดทําแล้วเสร็จ
และเผยแพรใ่ห้พนักงาน 

กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบ Intranet  
ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 

5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
แสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index 
Indication System) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละของจํานวนรายงาน
เพื่อแสดงตําแหน่งและ
ระดับความติดขัดของ
การจราจรบนทางพิเศษ 

พร้อมจัดลําดับความสําคัญ
รวมถึงประเมินผลการแก้ไข

จุดติดขัด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Report) ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

    มีรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR Report) 
ตามกรอบการรายงาน 

 GRI Standards 

     1,900,000 สผว. 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
6.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
           

 1) กทพ. จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผ่านระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) และ   
การให้บริการของพนักงานให้บริการข้อมูลของ
ศูนย์บริการข้อมูลผูใ้ช้ทางพิเศษ (EXAT Call 
Center) ให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชน
ทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 
 
 

        ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ของ กทพ. 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 3) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจําทุก 3 เดือน เพื่อให้ข้อมูล 
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลาย
รูปแบบ 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 5) ปรับปรุงประกาศ ระเบียบ คําสั่ง ของ กทพ.  
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ และนําลงประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

    สามารถนําข้อมูลข่าวสาร 
ของ กทพ. ลงประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา 
 ได้อย่างรวดเร็ว 

ภายในเวลาที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมลู      
ข่าวสารฯ โดยมีการจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามคําขอ (มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 11) 
แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ รวมทั้งสํารวจ      
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ กทพ. 
 
 

    

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

 7) เผยแพร่การดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย
การเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นสถานที่
ศึกษาดูงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก กทพ. รวมทั้งจัดบูธนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารฯ 

    
ผลการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อมูลข่าวสาร 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

6.2 การประชาสัมพันธ์            
 - จัดจ้างสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ
เชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 
 

    สามารถดําเนินการได้       
 แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัตกิาร

ประชาสัมพันธ์เชิงรกุ 
ปีงบประมาณ 2565 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

6.3 การรายงานทางการเงิน            
 1) ความถี่ในการจัดทํารายงานทางการเงิน เสนอ

คณะกรรมการ กทพ. ฯลฯ 
หลังจาก สตง. 

สอบทาน 
งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
สอบทาน 

งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
สอบทาน 

งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
ตรวจสอบ 

งบการเงินแล้ว 

จัดทํารายงานทางการเงิน
รายไตรมาสตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อส่งกระทรวงการคลัง

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
สิ้นสุดของแต่ละไตรมาส
ผ่านระบบ GFMIS - SOE 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกง. 

 2) สรุปผลการตรวจสอบบัญชี กทพ.  
ของ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกง. 

 3) การสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

100% 100%  100%  100%  คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานงบการเงิน ซึ่งได้

ผ่านการรับรองจาก
สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินแล้วครบถ้วน 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

6.4 การจัดทํารายงานประจําปี     สามารถจัดทําและเผยแพร่
รายงานประจําปีของปีที่ 

ล่วงมาแล้วภายใน 2 เดือน
หลังจากสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) รับรอง 
งบการเงินของสิ้นปีบัญชี

รัฐวิสาหกิจ 

     550,000 สผว. 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
7.1 การบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละความสาํเร็จของ 

การจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

7.2 การควบคุมภายใน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละความสาํเร็จของ 
การควบคุมภายใน 

ให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 

7.3 การตรวจสอบภายใน    80% ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

7.4 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์           ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 1) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจําปี 
 

     
 

จํานวนผู้ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

(ไม่มีผูม้ีความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์) 

 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อ
ได้รับตําแหน่งใหม ่

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 3) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เกิดขึ้นระหว่างปี 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) การติดตามความครบถ้วนของการรายงาน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินงานของ กทพ.  
           

 - เผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณใน 
การดําเนินงานของ กทพ.  

    จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู ้

เรื่องจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินงานของ กทพ. 

 ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

8.2 รายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2565     1) จํานวนพนักงานที่เข้าสู่
กระบวนการทางวินัย 
ฐานทุจริต 
2) จํานวนพนักงานที่ถูก
ลงโทษทางวินัยฐานทุจริต 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 

8.3 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และ 
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 

    1) จํานวนพนักงานที่เข้าสู่
กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่
ฐานทุจริต 
2) จํานวนพนักงาน 
ที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช่
ฐานทุจริต 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคณุธรรม            
 1) จัดอบรมจริยธรรมและคณุธรรม     จัดอบรมจริยธรรม 

และคุณธรรม 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

 

     300,000 ฝบท. 

 2) การจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับ
เรื่องจรรยาบรรณผ่านระบบเสียงตามสาย (EXAT 
Sound)  และ Facebook ของ กทพ.  
 

    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง      ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
 

 

 3) การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
ผ่านระบบเสียงตามสาย (EXAT Sound)       
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ Intranet ของ กทพ. 

    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

8.5 
 

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน 
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรอืการกระทําผิด
ทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณากรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนการฝ่าฝืน 
การควบคุมภายใน  

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 
หรือการกระทําผิด 

ทางการเงินต่อ กทพ. 
 อย่างมีนัยสําคัญ 

 
 หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กําหนดไม่รวม
กรณีไม่ครบองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ไม่สามารถจัดประชุมได้  
  

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2564 

สตส. 

9. การติดตามผลการดําเนินงาน 
9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี            

 1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 
 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     
 

ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

 2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

 3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

 4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 
(1 ตุลาคม 2564 – 30 มถิุนายน 2565) 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 

           

 1) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปี
งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย   
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในกรอบระยะเวลาที่ สคร. 
กําหนด 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงานตามบันทึก

ข้อตกลงประเมินผล 
การดําเนินงาน 

ของ กทพ. ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ สคร. กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

 2) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก 
ข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
ประจําปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เสนอ 
กระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน
กรอบระยะเวลาที่ สคร. กําหนด 

    มีรายงานผล 
การดําเนินงานตาม 
บันทึกข้อตกลง 
ประเมินผล 

การดําเนินงาน 
ของ กทพ. ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ สคร.กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

9.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Management : EVM) 
 

    การสร้างค่า Economic 
Profit (EP) เทยีบกับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

      

 1) คํานวณค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร 
ให้สอดคล้องกับข้อมูลตามบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปีบัญชี 
2564 และกระจายค่า EP เป้าหมายลงสู่ระดับ 
ศูนย์ EVM 

    ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ของการคํานวณค่า EP

เป้าหมาย 
(ภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ปีงบประมาณ) 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

 2) รายงานความก้าวหน้าในการนําระบบ          
การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร กทพ. 
เสนอคณะกรรมการ กทพ. รายไตรมาส 

 
 
 

รายงานข้อมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
 
 

รายงานข้อมูล 
ปีงบประมาณ

2564 

 
 
 

รายงานข้อมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 

 
รายงานข้อมูลสิ้นสุด

ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 

2565 
 

จํานวนครั้งของการรายงาน
ความก้าวหน้าในการนําระบบ 

EVM มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร กทพ. 

เสนอคณะกรรมการ กทพ. 
 (จํานวน 4 ครั้ง / ปี) 

 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 1 2 3 4 (บาท) 

9.4 ระบบประเมินผลการดําเนินงานใหม่ (Enablers)     ระยะเวลาในการจัดส่ง
ข้อมูลประกอบการประเมิน 
Core Business ทั้ง 8 ด้าน 

     ฝบท. 

 - ส่งข้อมลูเข้าระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
ของ สคร. เพื่อประกอบการประเมิน Core 
Business ทั้ง 8 ด้าน 

 
 
 

   ภายใน 1 เดือน 
หลังสิ้นปีบัญชี 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

 

  หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 1 = การส่งเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันและลดการทุจริตในองคก์ร 

               กลยุทธ์ที่ 2 = การบริหารจัดการเชิงรุกกับคู่สัญญาให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น 

               กลยุทธ์ที่ 3 = การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ตัวชี้วัดของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามเป้าหมาย 

               กลยุทธ์ที่ 4 = การส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

หน้า 51 
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 วิสัยทัศน์ ภารกิจและค่านิยม       7 
 วัฒนธรรมองค์กร         8 
 ยุทธศาสตร์องค์กร        9 
 โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานของ กทพ.     10 
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ส่วนที่ 3 หลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ.    15 
 ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดี      16 
 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.      19 
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ส่วนที่ 4 แนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ.    21 
 แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.   23 
 หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ        24 
 หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น     26 
 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ        27 
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(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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 หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบตัิของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
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 คําสั่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ 5/2553 เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 
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ค าน า 

 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่ภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และต่อมาได้มีการปรับปรุง
กฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุ ประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์  

แก่ กทพ. 
กทพ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดขึ้น โดยได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และวาง
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การทําหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษ
ให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่ม  

ดังนั้น กทพ. จึงได้ทําการทบทวนและจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นใหม่ เพ่ือให้คู่มือฯ มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ 
สคร. กําหนด โดยได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในส่วนของความเป็นมา 
ข้อมูลสําคัญขององค์กร และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ได้รับทราบและนําไปถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพ่ือให้ทรัพยากร 
ขององค์กรได้ถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตรงตามเปูาหมายอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม  ซึ่งจะทําให้ กทพ.  เป็นองค์กร 
ที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สํานักผู้ว่าการ 
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ความเป็นมา 
  
การกํากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

เป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ โดยมีการนํามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1989 จากรายงาน
ของธนาคารโลก (World Bank) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการมี Good Governance และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธรรมาภิบาล ต่อมาได้มีการนํามาใช้ยังหน่วยงานต่าง ๆ และ
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ Good Governance อย่างมาก 
 ในปี 2540 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนขาดประสิทธิภาพ มีการกระทําผิด
ทุจริตและขาดจริยธรรม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาระดับ
โครงสร้าง ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามลําดับ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการ ได้แก่ 
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึงร่วมทําและร่วมรับผล 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนถึงปัจจุบัน ได้กําหนดว่า
การบริหารจัดการประเทศต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะปูองกันและแก้ไขปัญหาทั้งในภาคเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณ์ว่า 
“การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดขอบเขต
ของคําว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทําภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในสิ่ งเหล่านี้ คือ เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้หลักการและแนวทางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (คนร.) 
ได้มีคําสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) ให้มีอํานาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการ
กํากับดูแลและระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการกํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการกํากับดูแลและธรรมาภิบาล
ของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสม และในปี พ.ศ. 2562  ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักการและแนวทาง 



 4 

 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดทําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕6๒ สําหรับรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ ให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนําไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม 

คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพ่ือใช้แทนหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒ โดยให้
รัฐวิสาหกิจรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้
บังคับกับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป นําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปปฏิบัติและนําไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าว 
ได้มีการศึกษากรอบแนวคิดและหลักการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

 
๑. หลักการและแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน

รัฐวิสาหกิจ ค.ศ. ๒๐๑๕ (OECD Guidelines on Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises 2015 EDITION) 
จัดทําโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 
 

๒. หลักการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. ๒๐๑๔ (Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises (2014)) จัดทําโดย
ธน า ค า ร ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อก า ร บู ร ณ ะแ ล ะ พั ฒ น า 
หรือธนาคารโลก (World Bank) 
 
 

๓. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสํ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

๔. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสํ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (The Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2012) จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 



 5 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจหลัก 
ในการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้บริการประชาชนมากว่า 40 ปี ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา กทพ. ได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับและดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจน 
วางโครงสร้าง และวางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้การทําหน้าที่หลักในการ
พัฒนาทางพิเศษของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพ่ิมมูลค่าในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่ม  

จากการดําเนินงานที่มุ่งมั่น และเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและความ
ยั่งยืน กทพ. จึงได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยได้ดําเนินตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. และกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีไว้ 9 หมวด ได้แก่ 1) บทบาทของภาครัฐ 
2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 3) คณะกรรมการ 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 5) ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
6) การเปิดเผยข้อมูล 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ 9) การติดตามผล 
การดําเนินงาน โดยยึดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการคลัง
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกํากับ ติดตาม ควบคุม และดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่
ให้ไปทําหน้าที่ทางการบริหาร และเพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเปูาหมาย 
อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะทําให้ กทพ. 
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลส าคัญขององค์กร 
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วิสัยทัศน์ ภารกจิ และค่านิยม 
 

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งดูแลการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีเศษของการดําเนินงาน กทพ. ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ 
กทพ. ผู้ใช้บริการ ภาครัฐ และสาธารณชนในวงกว้างถึงการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนําที่มีระบบการบริหารจัดการ
และการลงทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการเดินทางที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และ 
ภาคธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม 
 

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล 
ภาพลักษณ์ใสสะอาด 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งม่ันพัฒนาทางพิเศษ 
เพ่ือให้บริการที่ดี มี
ความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 

ภารกิจ 
1. จัดให้ม ีพัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และปลอดภัย 

2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 

3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษ
และประโยชน์ต่อสังคม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 

 วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตที่สมาชิกในองค์กรยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัย
และความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษา วัตถุ
สิ่งของต่างๆ วัฒนธรรมทําให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมา
ในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทํา
ให้การดําเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กรทุกประเภท 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ
ภาพพจน์ที่ดีอันนํามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร 
 ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าหากมองที่ตัวบุคคลจะเห็นว่า 
บุคคลจะกระทําการไปสู่เปูาหมายใด ๆ ได้นั้น ต้องอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็นตัวนํา ดังที่มักกล่าวกันว่า 
“สําเร็จด้วยใจ” เมื่อบุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจ
เหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงาน
ในหน่วยงานที่ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่ง ๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์กร เมื่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อการทํางานของ
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดวิถีการทํางานของคนในองค์กร 
ให้สามารถทํางานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้ 
 ปัจจุบัน กทพ. มีวัฒนธรรมองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง วัฒนธรรมดิจิทัล วัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด กทพ. จึงได้จัดทําแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2560 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีการกําหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 
2563 ฉบับทบทวน ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
(Statement of Direction : SOD) และมีการวัดผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมตาม
หลักการบริหารงานของ Balance Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านกระบวนการทํางาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของ กทพ. ออกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
 

  

 

 

 

 

• ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

• ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

• สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

• สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตรอ์งค์กร 
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เพ่ือให้การดําเนินงานของ กทพ. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสอดคล้องกับหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กทพ. จึงได้กําหนดระบบงานที่สําคัญออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 
 

1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ก่อให้เกิดการสร้างและให้บริการทางพิเศษ 
เริ่มจากการศึกษาความเหมาะสม ขออนุมัติโครงการ เวนคืนที่ดิน ออกแบบและก่อสร้างแล้วเปิดให้บริการ รวมถึง
การบํารุงรักษา (ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ Stakeholders) ได้แก่ 

• C1 การดําเนินการตามนโยบาย ศึกษาและขออนุมัติโครงการ 
- C1.1 กระบวนการน าเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย 
- C1.2 กระบวนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- C1.3 กระบวนการศึกษาความเหมาะสม 
- C1.4 กระบวนการออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น 
- C1.5 กระบวนการขออนุมัติโครงการ 

• C2 การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- C2.1 กระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- C2.2 กระบวนการส่งมอบพื้นท่ี 

• C3 การออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน 
- C3.1 กระบวนการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
- C3.2 กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
- C3.3 กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 
- C3.4 กระบวนการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จ 

• C4 การบ ารุงรักษา 
- C4.1 กระบวนการวางแผนบ ารุงรักษา 
- C4.2 กระบวนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
- C4.3 กระบวนการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข 
- C4.4 กระบวนการบริหารวัสดุ อะไหล่ และเครื่องมือเพ่ือการบ ารุงรักษา 

  ธุรกิจหลัก : การให้บริการทางพิเศษโดยเก็บเงินค่าผ่านทาง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักเกือบทั้งหมดของ กทพ. 
เริ่มจากการวางแผนให้บริการ ให้บริการ การเก็บข้อมูลด้านบริการรวมถึงการพัฒนาธุรกิจหลักและการตลาด 
(ลูกค้า) ได้แก่ 

• C0 การวางแผนให้บริการ 
- C0.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ 

• C5 การให้บริการ 
- C5.1 กระบวนการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
- C5.2 กระบวนการจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
- C5.3 กระบวนการควบคุมจราจร 

 

ระบบงานของ กทพ. 
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• C6 การให้บริการข้อมูล 
- C6.1 กระบวนการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 

• C7 การพัฒนาธุรกิจหลักและการตลาด 
- C7.1 กระบวนการพัฒนาธุรกิจ 
- C7.2 กระบวนการการตลาด 
- C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 

ธุรกิจรอง : การพัฒนาและบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษหรือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ  กทพ. เช่น 
การเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน ได้แก่ 

• C8 การพัฒนาและบริหารธุรกิจอ่ืน 
- C8.1 กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ และเพ่ือประโยชน์

กับ กทพ. 
 
2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process) เป็นกระบวนการที่คอยสนับสนุนกระบวนการหลักให้

เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานด้านอาคาร
และสถานที ่และกลุ่มงานเทคโนโลยี–นวัตกรรม ได้แก่ 

• S1 กลุ่มงานบริหารองค์กร 
- S1.1 กระบวนการน าและสร้างความยั่งยืนขององค์กร 
- S1.2 กระบวนการพัฒนาองค์กร 
- S1.3 กระบวนการก ากับดูแลกิจการ สังคม ชุมชน 
- S1.4 กระบวนการก ากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- S1.5 กระบวนการสนับสนุนคณะกรรมการและผู้น าองค์กร 
- S1.6 กระบวนการวางแผนและประเมินผล 
- S1.7 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
- S1.8 กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- S1.9 กระบวนการจัดการด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
- S1.10 กระบวนการด้านกฎหมาย 
- S1.11 กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- S1.12 กระบวนการตรวจสอบรายได้ 
- S1.13 กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- S1.14 กระบวนการบริหารเอกสารและงานสารบรรณ 

• S2 กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
- S2.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- S2.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- S2.3 กระบวนการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

• S3 กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง 
- S3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- S3.2 กระบวนการจัดการด้านพัสดุ  

• S4 กลุ่มจัดการด้านอาคารสถานที่ 
- S4.1 กระบวนการจัดการด้านอาคารสถานที่ 

• S5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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- S5.1 กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- S5.2 กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  
- S5.3 กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร 

 
ซึ่งทั้ง Core Process และ Support Process จะมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพ่ือบริหารจัดการที่

เป็นระบบและปรับปรุง/แก้ไขเพ่ือพัฒนาการให้บริการที่ดี นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีด้านธุรกิจ คุณภาพการบริการและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนวัตถุประสงค์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในผังระบบงานของ กทพ. (EXAT Work System) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. มีการกําหนดกรอบทิศทางการกํากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําปีของ กทพ. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

2. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของ กทพ. ทั้งในส่วนของกระบวนการทํา งาน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กรและการกําหนดเปูาหมายการเติบโตในอนาคต  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ 
รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กทพ. ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงาน และเกิดการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการให้บริการภาครัฐแบบ
ครบวงจร ณ จุดเดียว 

4. การบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาและสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

5. มีกระบวนการหรือการกระทําทั้งหมดท่ีจําเป็นเพ่ือทําให้ กทพ. ปราศจากความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวัง
ปูองกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทําลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบพ้ืนฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) 
การรักษาความคงสภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล 
(Availability) โดยการนําเทคโนโลยี Blockchain และ AI เข้ามารวมในการทํางานของ Big Data ซึ่งเทคโนโลยี AI 
จะเป็นส่วนในการดูแลและจัดการสําหรับการ Prediction และ Analytic หรือ Refine ซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ของข้อมูล 
มีความแม่นยําและถูกต้องเป็นไปตามข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนเทคโนโลยี Blockchain เป็นรูปแบบ
การเก็บข้อมูล (Data Structure) รูปแบบหนึ่งที่ทําให้ข้อมูล Digital Transaction ไปยังกลุ่มผู้ที่ถูกอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ที่สําคัญเป็นการปูองกันสําหรับการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล 
ของข้อมูลได ้

6. กระบวนการทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ  เพ่ือเป็นการสร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทําแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management 
Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจในการบริการ 
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ภาพที่ 1 ระบบงานของ กทพ. 

ประสิทธิผลของโครงข่าย ความปลอดภัย คณุ
ภาพบริการ  

และตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของลูกค้า และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของ กทพ. 

ผลประกอบการทางธุรกิจ 
ผังระบบงานองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(EXAT Work System) 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง กทพ. 
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ในส่วนของภาครัฐมักใช้คําว่า “ธรรมาภิบาล” อันหมายถึง การบริหารของภาครัฐที่มุ่งความดีงาม และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐได้ริเริ่มใน      
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไว้ในแผนนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงธรรมาภิบาลของรัฐ ทั้งนี้  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หลักการธรรมาภิบาลของรัฐ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม            
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

 
ในส่วนของภาคเอกชนมักใช้คําว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หรือ “บรรษัทภิบาล” ซึ่งองค์กรเพ่ือ 

ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) 
ได้ให้ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่า หมายถึง “ระบบการกํากับและควบคุมกิจการโดยการแบ่งแยก
สิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
ที่กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ ขึ้นในกิจการโดยยึดวัตถุประสงค์ของ
กิจการเป็นสําคัญ” หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายว่า “ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและ
โครงสร้างของภาวะผู้นําและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมี
จริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวมประกอบ” 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คําจํากัดความของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี หมายถึง การกํากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (Governance Outcome) 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

๑. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) 

๒. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Ethical and Responsible Business) 

๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Good Corporate Citizenship) 

๔. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience) 

 

 

 

 

 

ความหมายของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
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กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
 
กลุ่มบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
1. เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเป็นสากล ชัดเจน 

และตรวจสอบได้ 
2. สร้างความเชื่อถือ และความม่ันใจ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
3. ทําให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป็นที่ยอมรับสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 
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4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบ ถูกต้อง 

เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ และทันเวลา 
5. ทําให้เกิดจรรยาบรรณขององค์กร ให้กรรมการ ฝุายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ทราบถึง

มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 
6. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
7. ใช้เป็นเครื่องมือปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
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หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

 
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมี

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและสนับสนุนให้ กทพ. 
มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โดยกลไกของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี(ดังภาพที่ 2) แสดงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กทพ. ทั้งใน
ด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนําไปสู่แนวทางการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร คือ 1. การดําเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 2. การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. โครงสร้างองค์กรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 4. การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 5. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และ 6. การกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มว่า การดําเนินงานขององค์กรนั้นอยู่ภายใต้
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตอบสนองต่อการควบคุมและการบริหารงานขององค์กร ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

 

Corporate 
Governance 
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Regulatory 
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กทพ. ได้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่อยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 

การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหลักสําคัญ
อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ นอกจากนี้ ยังได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามคําสั่ง คณะกรรมการ 
กทพ. ที่ 5/2553 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยนโยบายดังกล่าวได้ระบุว่า จุดมุ่งหมายหลักของ กทพ. ในการ
ดําเนินงาน คือ การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือลดความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต้องดําเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้ กทพ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
และการกํากับดูแลกิจการ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กําหนดให้คณะกรรมการ  กทพ. 
ผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักสําคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี” คือ 

 

1. Accountability   มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. Responsibility   มีความสํานึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ 

 ส่วนเสียต่าง ๆ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
3. Equity/Equitable   ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 

Treatment 
4. Transparency   ดําเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ 
5. Value Creation  เพ่ิมความสามารถในการดําเนินงานทุกด้านเพ่ือยกระดับการแข่งขัน  

 และสร้างมูลคา่เพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

6. Ethics    ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ. 
7. Participation  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 

กลยุทธ์ เปูาหมาย และแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ส่งเสริม 
การดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการ กทพ. มีมติรับทราบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 
6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 



 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
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Corporate 
Governance และ
แนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้ง 9 
หมวดของ กทพ. 

บทบาทของ
ภาครัฐ  

สิทธิและความ
เท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความยั่งยืน
และนวัตกรรม 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม

ภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล
การดําเนินงาน 

 

 
 
เพ่ือให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์

ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ในคู่มือเล่มนี้จึงได้จัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที ่กทพ. ได้ศึกษาทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติ 9 หมวด ดังนี้ 

หมวดที ่1 บทบาทของภาครัฐ 

หมวดที ่2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 
หมวดที ่4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวดที ่5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

หมวดที ่6 การเปิดเผยข้อมูล 

หมวดที ่7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หมวดที ่8 จรรยาบรรณ 
หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. จะมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 9 หมวดดังกล่าว อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 9 หมวด ของ กทพ. 
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แผนภูมโิครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 1. กทพ. ได้จัดท าแนวปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ัง 9 หมวด ดังนี้ 
 
 = หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ     = หมวดท่ี 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

 = หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น    = หมวดท่ี 6 การเปิดเผยข้อมูล 

 = หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ     = หมวดท่ี 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

= หมวดท่ี 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย     = หมวดท่ี 8 จรรยาบรรณ 

        = หมวดท่ี 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

2. กองก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส านักผู้ว่าการ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
  

สคร. สตง. 

คณะกรรมการ กทพ. 

กระทรวงคมนาคม 

คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตามกฎหมาย 
 

คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กทพ. แต่งต้ัง 
 

ผู้ว่าการ 

ผู้ช านาญการ (ด้านนิติศาสตร์) 

ส านักผู้ว่าการ 

ผู้ช านาญการ (ด้านการบริหาร) 

ผู้ช านาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

รองผู้ว่าการฝ่าย
กฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ฝ่ายกฎหมาย 

รองผู้ว่าการฝ่าย
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 

ฝ่ายก่อสร้างทาง
พิเศษ 

ฝ่ายบ ารุงรักษา 

รองผู้ว่าการฝ่าย 
กลยุทธ์และแผนงาน 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

รองผู้ว่าการฝ่าย
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายควบคุมการจราจร 

ฝ่ายจัดเก็บ 
ค่าผ่านทาง 

กองวางแผน
ปฏิบัติการ 

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 

1 
1 

6 

1 

4 

1 

1 

7 

6 

3 

4 

4 

4 

8 

4 5 

7 

7 

9 

8 

8 

4 

กองก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
6 

ท่ีปรึกษาผู้ว่าการ 

1 

กองวิจัยและพัฒนา 

1 

1 

8 

1 

9 

5 

9 
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หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ 
 
 

ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจนั้น คือตัวแทนของประชาชนที่ได้เลือก 
ให้ภาครัฐเข้ามาทํางาน ซึ่งการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจถือเป็นการทําหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชน ภาครัฐจึงได้กําหนด
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐขึ้น 

“แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หรือที่เรียกว่า Statement of Direction : SOD หมายถึง ความคาดหวัง
ของภาครัฐในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีต่อรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเจ้าสังกัด 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้ภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงาน สามารถใช้เป็น
กรอบ/แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ประเทศ และ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้นําไปใช้ในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป 

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบายของรัฐ
ต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction : SOD) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและชี้ประเด็นที่ กทพ. 
ควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ รวมถึง การใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ กทพ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction : SOD) สําหรับ 
กทพ. มี 3 ระดับ ดังนี้ 

1. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

3. กทพ.  
พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาเมือง รวมทั้งสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ท่ีมี ให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผนในการบริหารจัดการหนี้สิน
อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนระยะสั้น 
1. ปรับปรุงระบบจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติและการบริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2. พัฒนาพ้ืนที่ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย ์
3. ศึกษาความเป็นไปได้จากการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืน 
แผนระยะยาว 
1. วางแผนเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยน (Mode Shift) จากการใช้รถมาใช้ Mass Transfer 
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน 
3. ศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดําเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางที่รองรับการขยายตัวของเมือง 
 

(ที่มา : แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลัง ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 
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ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาขนส่ง : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการ
ขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

กทพ. : พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์และการพัฒนาเมือง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ 
ที่มีให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผนในการ
บริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวงคมนาคม 

(แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบขนส่งพื้นฐานให้มี
ความเชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับความปลอดภัยและความ
มั่นคงของระบบขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่ความสําเรจ็ 

วิสัยทัศน ์
 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี 
มีความคุ้มคา่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 
 

ภารกิจ 
 
1. จัดให้ม ีพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 
ปลอดภัย 

2. บริการอย่างมีนวตักรรมและ 
คุณค่าเพิม่ 

3. บริหารจดัการสินทรัพย์อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพการดําเนินธุรกจิทางพิเศษ
และประโยชน์ต่อสังคม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การลงทุนเพื่อเพ่ิมมลูค่าองค์กร 

 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการ ใ ช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (DE) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
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หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

กทพ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่มีภาครัฐเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง 
สําหรับหมวดนี้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก ่

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ได้ยังกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับหมวดนี้ว่ารัฐวิสาหกิจที่ต้องนําหมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นไปถือปฏิบัติ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยสามารถอ้างอิงได้จากหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 ดังนั้น การด าเนินงานของ กทพ. ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ สคร. ก าหนดดังกล่าวในข้ างต้น 
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินงานในหมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
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หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจนจะนําไปสู่ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจาก
ภาครัฐและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการ
บริหารองค์กร จึงได้มีการประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการ และข้อกําหนดในรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือให้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่กทพ. ได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างคณะกรรมการ กทพ.  
 
หมายเหตุ :                    คือ คณะกรรมการที่เป็นไปตามกฎหมาย 

คือ คณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตั้ง  

คณะกรรมการ กทพ. 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี คณะอนุกรรมการพัฒนาและบรหิารจัดการพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษ 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. 

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร
ในทางพิเศษ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 

คณะกรรมการการจัดการความรูแ้ละนวัตกรรม 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด าเนินการคดี 
ข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
และสัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน
ขั้นที่ 2 (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BEM) และ
คดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสาย 
บางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท 
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด (NECL) 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน (Chief Financial 
Officer : CFO) ของ กทพ. 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ว่าการ ต้องมีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหาร 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ โดย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
2) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
3) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ กทพ. หรือในกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  กทพ. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
โดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด ที่กระทําการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้นก่อนวันที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ กทพ. เป็นผู้ถือหุ้น หรือในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ที่มีสัญญาร่วมงานหรือสัญญาสัมปทานกับ กทพ. 

2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคนควรแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น 

3. ความเป็นอิสระของกรรมการ หมายถึง การมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ และการกระทํา 
ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดําเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจําเป็น และ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังทางผลประโยชน์ หรือมีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ได้เสียอ่ืนใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
แทน หรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ กทพ. ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
โดยคํานึงถึงความระมัดระวัง (Duty of Care) มีทักษะ (Skills) และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ เป็นผู้นําและเสริมสร้างให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างประสิทธิผลอันดีแก่ กทพ. 

2. คณะกรรมการ กทพ. ให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นําในการกําหนดให้มีวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย 
มีการแสวงหาข้อมูล รับผิดชอบต่อองค์กรโดยรวม 

3. ให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมายและแผนงานต่าง ๆ ที่สําคัญ ดูแลติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยให้มีวาระการรายงานในการประชุมประจําเดือน 

4. กํากับดูแลรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีให้มีความเชื่อถือได้ โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือดูแลเรื่องระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5. กํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กทพ. ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องของโครงสร้างองค์กร การดํารงตําแหน่ง

โครงสร้างอัตราเงินเดือน การแต่งตั้งและบทลงโทษผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาอุทธรณ์ คําสั่งลงโทษพนักงาน
การเกษียณอายุก่อนกําหนด 

7. การจัดตั้งคณะกรรมการย่อย และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และตามที่คณะกรรมการ กทพ. มอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กทพ. โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที่กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กทพ. 

8. คัดเลือกผู้ว่าการ กทพ. และกําหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการเลิกจ้าง
การประเมินผลงานโดยสม่ําเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กทพ. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ของผู้ว่าการ กทพ. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ผู้ว่าการ กทพ. 
 

 
 

ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วย การประชุมของคณะกรรมการ กทพ. พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 
ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ดังนี้ 

1. การประชุมของคณะกรรมการ กทพ.  ต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด นับรวมทั้งประธานกรรมการด้วยจึงจะเป็นองค์ประชุม 

2. ในการประชุมของคณะกรรมการ กทพ. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่สามารถประชุมได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ว่าการขึ้นเป็นประธาน 
คณะกรรมการ กทพ. อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 

3. ให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการทําหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กทพ.  และ
ปฏิบัติการอ่ืน ๆ อันควรแก่หน้าที่ของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
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4. โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่เห็นสมควร 
ประธานกรรมการจะเรียกประชุมเป็นพิเศษได้ ถ้าประธานกรรมการไม่อาจทําหน้าที่ในการเรียกประชุมได้ 
ให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเรียกประชุมแทน 

5. คําวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กทพ.  คณะกรรมการ กทพ. อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกหากจําเป็น และในทางปฏิบัติ กทพ. ได้จัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ประจําปี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. และแจ้งให้คณะกรรมการ กทพ. ทราบล่วงหน้า สําหรับระเบียบ
วาระและเอกสารการประชุมจะจัดส่งให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน 
เว้นแต่ในกรณีที่มีวาระการประชุมสําคัญหรือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งจําเป็นต้องนําเสนอเพ่ิมเติมให้จัดส่งเอกสาร 
วาระการประชุมเพิ่มเติมก่อนวันประชุม หรือแจกเอกสารในที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ได ้
 
 
 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
กระทรวงการคลัง.  2544) และหลักเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2555 
ของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ข้อ 1.6 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กําหนดใหค้ณะกรรมการ กทพ.ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสไว้ในรายงานประจําปี โดยข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ 

- รายชื่อกรรมการอิสระ (ถ้ามี) 
- ประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด 
- รายงานค่าตอบแทน  
- รายงานผลการดําเนินงานในปีที่ล่วงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ และแผนงาน/โครงการ 
- รายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี 

 
 

 
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ ข้อ 3 การประเมินผลคณะกรรมการ               
(1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบ

รายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นําผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหามาใช้ในการกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

กระทรวงการคลังได้จัดส่งรูปแบบและตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติในการประเมินตนเองของกรรมการ 3 แบบ คือ แบบประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) 
แบบประเมินไขว้ (Cross Evaluation) และแบบประเมินคณะกรรมการรายคณะ (Board Evaluation) โดยให้ กทพ. 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ตามที่เห็นสมควร  

คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบ 
ร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. ตามที่ กทพ. เสนอทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินตนเองรายบุคคล 
แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินคณะกรรมการรายคณะ และให้ประเมิน 6 เดือนต่อครั้ง และคณะกรรมการ กทพ. 

การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

การประเมนิตนเอง 
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ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการ กทพ. ในวิธีการประเมินไขว้  จากการประเมินโดยการจับคู่เป็นการประเมินไขว้ โดยกรรมการ 
1 คน ประเมินกรรมการท่านอ่ืนทุกท่าน ทั้งนี้  คําตอบของแบบประเมินจะเป็นความลับ ซึ่งฝุายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการ กทพ. จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลให้กรรมการทุกท่านทราบและส่งให้กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงการคลังทราบต่อไป รวมทั้งจะจัดทําวาระการประชุมเรื่อง สรุปผลการประเมินตนเองเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

ต่อมา กทพ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเองทั้ง 3 แบบดังกล่าวเพ่ือให้สามารถชี้วัดประสิทธิภาพ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามความเห็นของคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและปรับปรุงระยะเวลา 
การประเมินตนเองให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองที่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเอง และให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมให้ความเห็นชอบต่อไป และเห็นชอบการปรับปรุงระยะเวลาการประเมินตนเองจาก 6 เดือนต่อครั้ง 
เป็นปีละ 1 ครั้ง และได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบและให้ความเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเอง
ที่ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
คณะกรรมการ กทพ. ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใน

องค์กร และการบริหารที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความน่าเชื่อถือและแสดงถึง
ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กทพ. จึงได้นําจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้ 

 
1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจน  

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กรรมการต้องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
3. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝุการเมือง และจะวางตัวเป็นกลาง  

อย่างเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
4. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับรัฐวิสาหกิจ ที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจการ 

ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
5. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร 

เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด 
(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร 
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาขององค์กร 

6. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน 
ในภายหลัง 

7. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

จรรยาบรรณของกรรมการ กทพ. 
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8. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
9. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทําธุรกิจ  
กับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 

10. กรรมการต้องไม่กระทําการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในรัฐวิสาหกิจ 
ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ หรือเอ้ือประโยชน์ให้
บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

 
 
 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสคณะกรรมการ กทพ. รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทํางานอ่ืนที่แต่งตั้ งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 
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หมวดท่ี 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
การดําเนินธุรกิจย่อมมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากองค์กร

ที่ต่างกัน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงกฎหมาย และข้อกําหนด
ทางจรรยาบรรณเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนําไปสู่ความมั่นคงของธุรกิจ 
 

ทั้งนี ้จากการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียขั้นต้น ทั้งด้านความสัมพันธ์ในเชิงผลกระทบตามกลุ่มอิทธิพลและความ
สนใจ และตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. 
ออกเป็น 7 กลุ่มหลัก โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
เจ้าหน้าที ่กทพ. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คูค้่า ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม 
 

กทพ. มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

• ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และ รับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ให้การบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบ
เส้นทางและปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงรับฟังและมีช่องทางรับข้อร้องเรียน 

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และภาครัฐ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ  

• ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทํางาน และสร้างการมี
ส่วนร่วม 

เจ้าหน้าที่ กทพ. 

• ปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายใหม่ โดย
เข้าไปรับฟังปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิต เพื่อมากําหนดสร้างแนวทางเยียวยา 
และแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

 
• ปฏิบัติและดําเนินธุรกจิต่อคู่ค้า (คู่สัญญา เจ้าหนี้) ด้วยความยตุิธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

เคารพและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่กาํหนดไว ้
คู่ค้า  

 
• ปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ สร้างการมีส่วนร่วม คํานึงถึง

ผลกระทบ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนฯ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้ชุมชนฯ 

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

 
• ปฏิบัติและให้ความสําคัญต่อสังคมอย่างเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความห่วงใย รับฟัง ร่วมดูแล สร้างสรรค์และพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน 

สังคม 
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หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
 
 
 กทพ. มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 เพ่ือการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกองวิจัยและพัฒนา 
ภายใต้สังกัดรองผู้ว่าการฝุายกลยุทธ์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา ภารกิจหลักของ 
กองวิจัยและพัฒนา คือการดําเนินงานด้านการวิจัย และพัฒนา รวบรวมผลงานวิจัย เป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิงทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ และมีการสร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของ กทพ. ทั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนามีแนวทาง 
การปฏิบัติงานหลัก 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษา/ทดสอบ/วิจัย และ 2) แนวทาง 
การดําเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 
แนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ กทพ. 
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 กองวิจัยและพัฒนา มีภารกิจหลักในการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
โดยพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหา 
วางแผนเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น
ในภาพลักษณ์ และเกิดความภักดีต่อองค์กร ดังนี้ 
 
1) การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา วิจัย และพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ โดยการศึกษา 
ค้นคว้า ตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการติดขัดบนทางพิเศษเนื่องจากสาเหตุทางด้านวิศวกรรมเพ่ือยกระดับ
การให้บริการ และได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีส่วนในการพัฒนาระบบบริหาร 
ทางพิเศษ อาทิเช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านพิเศษแบบอัตโนมัติ การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) และระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการทํางานวิจัยและแก้ไขปัญหาจราจรบน 
ทางพิเศษ 

 

 
 
2) การจัดท าคู่มือ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ  

กทพ. ได้มีการศึกษาแนวทางการทดสอบ ควบคุมคุณภาพและจัดทําเป็นคู่มือ/มาตรฐานในการพัฒนา 
ทางพิเศษทั้งในด้านการก่อสร้างและการบํารุงรักษา ตลอดจนคู่มือการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย สามารถสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เข้าใจ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
3) การบริหารงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กทพ. มีการจัดทําแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี ดําเนินการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของงานวิจัย ติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ จัดส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดรางวัล
ต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับสถาบันหรือหน่วยงานด้านวิจัยอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดทําความร่วมมือทางวิชาการ
ภายใต้ MOU กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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สําหรับด้านความยั่งยืนของ กทพ. นั้น กทพ. ได้กําหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยนําหลักการตาม

มาตรฐาน ISO 26000 และมาตรฐานการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัตินําไปสู่เปูาหมายเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. ตามมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ส าคัญทางด้าน
ธรรมาภิบาล (Organization Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Right) แรงงาน (Labor Practices) สิ่งแวดล้อม 
(The Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) ผู้บริโภค (Consumer Issues) และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ส่วนหลักการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. ตามมาตรฐาน GRI Standards มีแนวปฏิบัติในประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ 
ของ กทพ. ซึ่งมีการพิจารณาและรวบรวมประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญของ กทพ. และมีความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของ กทพ. 
ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) และนําไปจัดลําดับ
ความสําคัญตามหลัก GRI Standards โดยมีการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เผยแพร่ 
ผลการดําเนินงาน ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของ กทพ.  
อันสอดคล้องกับหลักความโปร่งใสในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. 
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หมวดท่ี 6 การเปิดเผยข้อมูล 

 
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร มีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และการประเมินประสิทธิภาพ

การดําเนินงานขององค์กรสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง กทพ. ตระหนัก 
ในหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ตลอดจนดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยมอบหมายให้กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผู้ว่าการ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ด้วย 
 

 
 

กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ กทพ. โดยกําหนดเป็นนโยบายสําคัญเน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดย กทพ. ได้จัดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองกํากับดูแลกิจการที่ด ีสํานักผู้ว่าการ เพ่ือให้ กทพ. มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ทั้งนี้ ไดก้ําหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกําหนดโดยกระทรวงการคลัง ประยุกต์กับวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ โดยการจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินและมิใช่การเงินด้วยข้อมูล  
ที่มีสาระสําคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไปได้รับข้อมูล 
หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกในเวลาที่ต้องการ 
 

 
 

กทพ. จัดให้มีระบบการส่งผ่านข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล (Update) โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  รวมทั้งมีการพิจารณากรณี
ของข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําขึ้นและมีการเปิดเผยไปยังหน่วยงานอ่ืนภายใน กทพ. เพ่ือมิให้ข้อมูลมีความ
ซ้ําซ้อนหรือแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

การจัดระบบการส่งผ่านข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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กทพ. ได้กําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ กทพ.  ได้แก่ 
กองประชาสัมพันธ์ สํานักผู้ว่าการ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีของ กทพ. โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ ซึ่งจะทําหน้าที่ประสานงานและ
ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภารกิจการดําเนินงานของ กทพ. ในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการกํากับดูแลกิจการ 
ได้ร่วมกับกองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผู้ว่าการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ข้อมูล
อย่างถูกต้อง และให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ กทพ. นอกจากนี้ ยังร่วมกับกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
สํานักผู้ว่าการ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อการให้บริการให้สาธารณชนรับทราบ 

 
 

กทพ. ได้มีการบริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยระดับนโยบาย กทพ. ได้แต่งตั้ง 
“คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” โดยมีรองผู้ว่าการฝุายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ อํานวยการฝุาย/สํานัก เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดี  สํานักผู้ว่าการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กองกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สํานักผู้ว่าการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ กทพ. ได้ออกระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ กทพ. 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ และได้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมเป็นประจํา
ทุกปี ทั้งนี้ กทพ. ยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 ให้กับเจ้าหน้าที ่กทพ. เป็นประจําอยา่งต่อเนื่องทุกปี 
 
 

กทพ. ได้ดําเนินการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สําหรับข้อมูลที่สําคัญ เช่น จัดทําสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง การประกาศประกวดราคา การสอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เป็นต้น 
เพ่ือดําเนินการเผยแพร่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) เป็นประจํา  
 
 

 
กทพ. ต้องจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สําหรับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ดังนี้ 

การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

บริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ของ กทพ. 

รายงานทางการเงิน 
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1. งบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

2. จัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินประจําไตรมาส และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นงวด 
2.2 จัดทํางบการเงินประจําปี และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นงวด 
 
 
 

กทพ. ต้องจัดให้มีรายงานทางการบริหาร ดังนี้ 
1. ด้านบริการ ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไข ข้อร้องเรียนเรื่องการ

ให้บริการตามมาตรฐานสากล 
2. ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่เกี่ยวกับแผนและงบประมาณประจําปี 

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ประมาณการ
งบกระแสเงินสด การดําเนินงานโครงการเงินกู ้การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เป็นต้น 

3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่เกี่ยวกับด้านบุคลากรและแรงงาน
สัมพันธ์ เช่น โครงสร้างองค์กร แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรอบอัตรากําลัง สถิติเกี่ยวกับ
พนักงาน แผนการฝึกอบรม เป็นต้น 

 
 

กทพ. ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholders) และ
ประชาชนทั่วไป ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ E-mail โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ 
ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เสียงตามสาย (EXAT Sound) และปูายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital 
Signage) รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์ภายนอกในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ E-mail 
โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิทรรศการ รายงานประจําปี เว็บไซต์ของ กทพ . (www.exat.co.th) เฟสบุ๊ค 
(https://www.facebook.com/Expressway.Thailand) ทวิตเตอร์ (https://twitter.com/exatwebmaster) 
ราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนจัดให้มี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” เพ่ือเป็นสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กทพ. ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวกและสามารถสืบค้น 
ได้อย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี้ กทพ. จัดให้มี “ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ” (EXAT Call Center) เพ่ือบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ สอบถามและรายงานสภาพการจราจร รับแจ้งอุบัติเหตุ และการประสานงานช่วยเหลือ
ต่าง ๆ บนทางพิเศษ รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้น
วันหยุด) 

 

ส าหรับข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยของ กทพ. ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน เช่น แผนและงบประมาณ 
งบการเงิน รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการบริหารและการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายงานเกี่ยวกับพัสดุ ข้อมูลตาม
โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน สัญญาโครงการทางพิเศษ แผนงานโครงการต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

รายงานทางการบริหาร 



 40 

บริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เช่น 
จรรยาบรรณสําหรับเจ้าหน้าที่ กทพ. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้ 
ยังมีข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการผู้ใช้ทางพิเศษ และข้อมูลสภาพการจราจร เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 

ภาพที่ 6 เว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) 
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หมวดท่ี 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 

 
 
ความเสี่ยง (Enterprise Risk)  คือ เหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมหรือ

รักษามูลค่าองค์กร ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสาเหตุความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและอาจมี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุความเสี่ยงอ่ืน โดยผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยงใดสาเหตุความเสี่ยงหนึ่งจะแตกต่างจาก
ผลกระทบจากการที่สาเหตุความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน โดย กทพ. ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
2. ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) 
3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
การบริหารความเสี่ยงภายใต้การดําเนินงานของ กทพ. เพ่ือสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ตลอดจนกํากับดูแลและสนับสนุน  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และต้อง
คํานึงถึงการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) รวมถึงการตรวจสอบภายในตามนโยบาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรมั่นใจว่าการดําเนินงานขององค์กรสามารถ
บรรลุเปูาประสงค์ท่ีกําหนดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite) ผ่านการกํากับดูแลระบบ
บริหารจัดการองค์กร 3 ระบบ คือ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ดังนี้ 
 1. ระบบบริหารความเสี่ยง : กรอบ/ แนวทางที่ทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายที่กําหนด ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 1.1) การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO – ERM 2017 
 1.2) การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2018 
 1.3) หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ของ สคร. 
 1.4) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 
 1.5) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2555 และ
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สคร. 
 1.6) ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers)  

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าองค์กร 
(Value-based enterprise risk management : VBRM) โดยเน้นการดําเนินงานด้วยกลยุทธต่าง ๆ เพ่ือบริหาร
จัดการ Intelligent Risk อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่
องค์กร 

ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กทพ. ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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 (1)  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เพ่ือให้ทราบขอบเขตการดําเนินงานขององค์กร 
(ภารกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์) และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม 

(2)  การระบุความเสี่ยง (Event Identification) เป็นการค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน (4 ด้าน)  
โดยพิจารณาจากเหตุการณ์/การกระทําใด ๆ ที่ทําให้วัตถุประสงค์ของ กทพ. ไม่บรรลุผล ผ่านการระดม 
ความคิดเห็นและแบบจําลองความเสี่ยงฉายภาพสถานการณ์ความเสี่ยง 

(3) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences : C) ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ของ กทพ. 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปูองกัน ลด
หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite/Risk Tolerance) ด้วยกลยุทธ์
ตาม 4T’s Strategic และคํานึงถึงความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่ได้รับ 

(5) การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน (Monitoring) เป็นการติดตามผลหลังดําเนินการ 
ตามแผนจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการแล้วจัดทํารายงานการบริหาร
ความเสี่ยง หรือสร้างระบบรายงานซึ่งถือเป็นระบบสัญญาณเตือนภัยต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับ 
 

 2. ระบบควบคุมภายใน : กรอบ/ แนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

2.1)  หลักการของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 
2.2)  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ 

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2.3)  หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ปี 2555 

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
2.4) ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model : 

SE-AM) 
 ทั้งนี้ กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งการควบคุมภายใน 

เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ กทพ. บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) โดยมีเปูาหมายของการควบคุมภายในที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ 1) การควบคุมภายในมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - 
Assessment : CSA) ของหน่วยงานใน กทพ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ กทพ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ กทพ. 
จึงได้กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ เพ่ือนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสายงาน 

 มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการ  แนวทาง 
การปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 มีกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งเหตุการณ์
ปกติและเหตุการณ์พิเศษ โดยเหตุการณ์ปกติจําแนกตามระยะเวลาการติดตามและประเมินผลเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก (รายไตรมาส) และ 2) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝูาระวังและเตือนภัย 
เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ยังต้องเฝูาระวัง (รายเดือน) และ
เหตุการณ์พิเศษเป็นการติดตามกระบวนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต ผ่านระบบสารสนเทศของระบบงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงระดับสายงาน (งานบริหารควบคุมภายใน) 

 มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในกรณีมีความเสี่ยงที่สําคัญได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และ 
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องมีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
สามารถควบคุมและปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

 สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝุายบริหารและ
คณะกรรมการ กทพ. เพ่ือสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : กรอบ/ แนวทางท่ีทําให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมที่จะ
แก้ไขสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร กทพ. จึงกําหนด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ กทพ. มีความพร้อมที่จะแก้ไขอุบัติการณ์ที่ทําให้การดําเนินงาน
หรือการให้บริการของ กทพ. ต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ และส่งผลต่อผลประกอบการ
และความอยู่รอดของการดําเนินธุรกิจและองค์กรในที่สุด  โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 3.1)  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 – 2012 
 3.2)  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม มอก. 22301 – 2556 
 ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 

System : BCM) ของ กทพ. ดําเนินงานตามแผน PDCA (Plan, Do, Check, Act) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 (1) การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเป็นการจัดทํากรอบนโยบาย
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กําหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ชัดเจนในการปูองกันการดําเนินธุรกิจจากภัยพิบัติ
หรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ กําหนดเกณฑ์จัดลําดับความสําคัญของบริการหลัก ๆ ในองค์กร รวมถึงกลยุทธ์การวางแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดทําแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 

 (2) การนําแผนไปปฏิบัติและดําเนินการตามนโยบาย การควบคุมกระบวนการ และขั้นตอนการ
ดําเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นการนําเอานโยบายและแผนบริหารความต่อเนื่องมาปฏิบัติ โดยการสื่อสาร
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง การควบคุมกระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานในการบริหารความต่อเนื่อง  
ทางธุรกิจมาดําเนินการ (Implement and Operate) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการ 
ที่ทําให้แน่ใจได้ว่าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) 
ที่ได้จัดทําขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก  

 (3) การเฝูาระวัง ทบทวนผลลัพธ์เทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยรายงานผลลัพธ์ต่อ  
ฝุายบริหารเพ่ือพิจารณา และสั่งให้ดําเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟู ปรับปรุง กทพ. กําหนดให้มีการเฝูาติดตาม และ
ทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
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ของนโยบาย มาตรฐานต่าง ๆ สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก ผลการฝึกซ้อมตามแผนฯ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 (4) การแก้ไขและปรับปรุง นําผลการทบทวนมาแก้ไขและปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจของ กทพ. พร้อมทั้งเผยแพร่แผนฯ ให้ฝุาย/สํานัก/กองต่าง  ๆ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ผ่านหนังสือเวียน และ Intranet  
 
 
 
 เพ่ือให้ กทพ. มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์มูลค่าแก่องค์กร (Value Creation) และสนับสนุน
กระบวนการกํากับดูแลขององค์กร กทพ. จึงกําหนดให้มี 

1. การรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงทุกเดือน 
เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานเสนอ ผวก. ทราบทุกเดือน โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้เอกสาร “การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง” เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบ ทุก 3 เดือน  

2. การรายงานความก้าวหน้าของการควบคุมภายในผ่านระบบงานบริหารควบคุมภายในทุกเดือน
ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับความรุนแรง เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอ ผวก. 
พิจารณาทุก 3 เดือน พร้อมทั้งแจ้งข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ 
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. 
เพ่ือพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทราบทุก 6 เดือน เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบ
และเสนอกระทรวงคมนาคมทุกสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

3. การรายงานความก้าวหน้าของการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอคณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือพิจารณา ทุก 6 เดือน
ก่อนเผยแพร่ผ่าน Website, Intranet และ Internet พร้อมทําหนังสือแจ้งเวียนทุกสํานัก/ฝุาย/กอง เพ่ือทราบถึง
การเผยแพร่แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ กทพ. และผู้เกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เสนอคณะทํางานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ 
กทพ. เพือ่ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

กทพ. จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญ 
ในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกิจกรรมการให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้
คําปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของ กทพ. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สํานักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามกฎบัตร
สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การตรวจสอบภายใน 
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ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของกระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล  
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) 
นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ”  
 
 
 
 คณะกรรมการ กทพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการ กทพ. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้ กทพ. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานของ 
กทพ. มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กทพ.  
 นอกจากนี้ กทพ. ได้มอบหมายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ กทพ. โดยทําหน้าที่
รายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีต่อ กทพ. และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี 
มีอํานาจตรวจสอบสภาพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของ กทพ. และให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนของ กทพ. 
 

 
 
กทพ. มีนโยบายที่มิให้เจ้าหน้าที่ กทพ. กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ขององค์กร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและมิให้เจ้าหน้าที่ กทพ. กระทําการใด ๆ อันเป็นการ 
หาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กทพ. ได้มีการระบุ
หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน ดังปรากฏในคําสั่ง กทพ.  
ที ่190/2562 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทพ. ควรจะต้อง
ทําความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเด็ดขาด โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้ 
 

1. การให้คํานิยาม  
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการให้คํานิยามบุคคล การกระทํา ที่เกี่ยวข้องกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้  
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการ กทพ.  
“เจ้าหน้าที่ กทพ.” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.  
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ของ กทพ. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
“บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมบิดา

หรือมารดาเดียวกัน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
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“ญาติ" หมายความว่า บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“พวกพ้อง" หมายความว่า ญาติ มิตรสหาย 
“ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้เป็นรางวัลหรือให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์หรือ
ให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว 
ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให้
ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“ประโยชน์อ่ืนใด" หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“การได้รับตําแหน่งใหม่” หมายความว่า ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 
ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหน่งบริหาร และมิได้ดํารงตําแหน่งบริหาร มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในระหว่างปี หรือ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 6 เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ในระหว่างปี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ 7 ขึ้นไปในระหว่างปี” 

 
2. การกระทําหรือเหตุการณ์ท่ีถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้ 

  (1) การใช้ข้อมูลของ กทพ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  (2) การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ

กทพ. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กทพ. เว้นแต่การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือตําแหน่งการบริหารอ่ืนที่ กทพ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

  (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กทพ.  

 
3. การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  (1) การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัว ที่ไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม
หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 กรณีมีความจําเป็นที่ต้องรับของขวัญไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องแจ้งข้อเท็จจริงในแบบรายงานความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ต่อผู้ว่าการทันทีที่สามารถกระทําได้ เพ่ือให้คําวินิจฉัยว่ามีความ
เหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้ว่าการวินิจฉัยว่าไม่สมควร
ก็ให้ของขวัญนั้นตกเป็นสิทธิของ กทพ. สําหรับผู้ว่าการให้รายงานต่อคณะกรรมการ กทพ. 

  (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 
ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของผู้ว่าการหรือของเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้รับของขวัญไว้ก่อนแล้ว แต่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ทราบในภายหลัง ให้ดําเนินการตามข้อ 3 (1) หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณี 

  (3) การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา  

ทั้งนี้ การรับหรือการให้ของขวัญตามข้อ 3 (1) ถึงข้อ 3 (3) ถ้าเป็นตามปกติประเพณีนิยมและมีราคา
หรือมูลค่าไม่เกินกว่าสามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 ให้สามารถกระทําได้ 

 
4. ในกรณีที่ผู้ว่าการมีการกระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้ว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อ

คณะกรรมการ กทพ. ทันทีที่สามารถกระทําได้ตามแบบรายงานความขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 
และขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ และหากเจ้าหน้าที่  กทพ. ผู้ใด มีการ
กระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผู้ว่าการทันทีที่สามารถกระทําได้ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ และ  
ให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เช่นกัน 
 

5. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นกรรมการหรือ
เป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น 

 
6. ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจัดทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เป็นประจําในเดือนกันยายนของทุกปี หรือเมื่อได้รับตําแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ในระหว่างปี 

รายงานของผู้ว่าการให้นําเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ. สําหรับเจ้าหน้าที่ กทพ. ให้นําเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ และให้รองผู้ว่าการ ผู้อํานวยการฝุาย/สํานัก เป็นผู้เก็บ รักษารายงาน
ดังกล่าวไว้อย่างน้อย 2 ปี 

 
7. การใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ดําเนินการ ดังนี้  

1) ให้ผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบุคคล ตามแบบ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2) ให้รองผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝุาย/สํานัก จัดทําสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนในสังกัดตามแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับเจ้าหน้าที ่
กทพ. ประจําผู้ว่าการ ให้ผู้มีตําแหน่งสูงสุดประจําผู้ว่าการจัดทําสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เสนอผู้ว่าการตามแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
8. ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ 
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หมวด ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า 
การดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดําเนินการ 
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
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ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติ 
ที่ให้ตามประเพณ ีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 
 
 
 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๖๗ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามมาตรา ๒๘ (๓) 

กรรมการตามมาตรา ๔๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภาแล้วแต่กรณี ภายในเวลา  
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา  
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย 
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืน
เชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ  
ด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ  
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการ
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หรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี  
ถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตน
ได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเป็นการ
ตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทําการหรือไม่กระทําการ  
ในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิง
การกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป  
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือปูองกันมิให้มีการ
กระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น  
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้างตัวแทน 
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอํานาจในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน ฟูองร้องหรือดําเนินคดี  เพ่ือมิให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  
อันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๒) ใช้กําลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบประการอ่ืน 
เพ่ือมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม  
การทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้น  
ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๓) ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใช้เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จ 
ในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 
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(๔) ใช้กําลังบังคับ ขู่ เข็ญ ข่มขู่  ข่มขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอ่ืนต่อ 
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานในตําแหน่ง  
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา 
อันมิชอบด้วยหน้าที่ 

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ  
ที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้า
พนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑๒ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่ง 

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๓๖  

หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้ช่อง 
แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๐ วรรคสี่ ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าป ีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สิน ที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึดหรืออายัดไว้ หรือ 
สั่งให้ส่ง หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๘๓ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๘๐ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  และในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฟูองเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาล ทั้งนี้
เพ่ือจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ  
ไม่เกินหนึง่แสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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หมวดท่ี 8 จรรยาบรรณ 

 
เพ่ือเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน กทพ. ให้มีประสิทธิภาพ กทพ. จึงได้กําหนดให้มีประมวล

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อันประกอบด้วยมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลัก และมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที ่กทพ.   

อย่างไรก็ตาม กทพ. ตระหนักดีว่า การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และการส่งเสริม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือการให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
มาตรฐานจริยธรรมที่ดีงามเข้าไปสู่สํานึกจนกลายเป็นความตระหนัก ประจักษ์แจ้งถึงคุณค่าท่ีมีต่อตนเองและองค์กร 
เพ่ือในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ กทพ. มีจิตสํานึก และมีความยินดีด้วยตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ
ด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ว่าการ กทพ. จึงได้มีคําสั่ง กทพ. ที่ 214/2552 เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ.  พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕๕2 เป็นต้นไป เพ่ือให้
เจ้าหน้าที ่กทพ. ยึดถือปฏิบัติ 

ในปี 2554 กทพ. จึงได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. โดยการนําสาระสําคัญของ
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ตามคําสั่ง กทพ. ที่ 214/2552 ดังกล่าว มาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เพ่ือสื่อ
ความหมายและจดจําได้ง่าย โดยเลือกสรรคําย่อที่สื่อถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวว่า “HEARTS” อันหมายถึง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยหัวใจ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
กทพ.  นําหลักการและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไปพิจารณาศึกษาและปฏิบัติจริง จนหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับการปฏิบัติประจําวันของเจ้าหน้าที่ กทพ. ทั้งนี ้“HEARTS” มีความหมายดังนี้ : 
 

H    Honesty        ความซื่อสตัย์ 
E    Equity/Equitable Treatment      ความเท่าเทียมและความเสมอภาค 
A    Accuracy               ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
R    Responsibility       ความรับผดิชอบ 
T    Transparency       ความโปร่งใส 
S    Society        ค านึงถึงสังคม 
 
 

 
 

 
 
 
“เทีย่งตรงซือ่สตัย ์ปฏบิัตเิทา่เทยีม รับผดิชอบโปรง่ใส ใสใ่จสงัคม” 

 
 



 53 

 
 

ผู้ที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบ
ข้อบังคับของ กทพ.  และในกรณีที่ความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายก็จะต้องถูกนําไปพิจารณา 
รับโทษตามกฎหมายต่อไป 
 
 
 

การพิจารณาบทลงโทษการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ให้ผู้ว่าการ กทพ. พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยให้ยึดหลักการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของ กทพ.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

การพิจารณาบทลงโทษ 

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
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หมวดที่ 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามรายงานผลและ
ประเมินผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน CG บรรลุถึงเกณฑ์ประเมินดังกล่าว กทพ. 
จึงไดด้ําเนินการตามขั้นตอนของวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) ดังภาพที่ 7 โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปีงบประมาณขึ้น (Plan) และกําหนดให้มีการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว (Do) 
โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินการด้าน CG (Check) และนําผลการดําเนินงานของแต่ละหมวดมาวิเคราะห์ 
และประเมินผล CG เพ่ือทําการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป (Act) ทั้งนี้ กทพ. ได้นําเสนอผลการดําเนินงานด้าน CG 
ต่อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 Deming Cycle 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทย จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
เครื่องมือวัดระดับการทุจริตและเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส ต่อมาสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน (Anti – Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) และได้เริ่มนําร่องทดลองใช้เครื่องมือดัชนี
วัดความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index) ซึ่งผลการทดลองใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว ได้นํามาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่งใส 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือรับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ มีอํานาจหน้าที่ที่ สําคัญ คือ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและได้รับการยอมรับในระดับสากล วิจัยและพัฒนาระบบ เทคนิค 
วิธีการ และเครื่องมือในการประเมิน บริหารและจัดการฐานข้อมูลการประเมินที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือเพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางในการปูองกันการทุจริต รวมถึงประสานงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นมาตรการปูองกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดการทุจริตตลอดไป 
 

ทั้งนี้ สคร. ได้กําหนดให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล กทพ. ตามระบบประเมินผล
การดําเนินงานใหม่ (Enablers) 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

























 



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 



- 2 - 
 

 

 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



































 

คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

กองก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ส ำนักผู้ว่ำกำร 

สิงหำคม 2564 
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ค าน า 

 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มี
ภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท าหน้าที่บริหารจัดการทางพิเศษของ
ประเทศไทยด้วยความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
บร ิหารจ ัดการอย ่างม ีหล ักธรรมาภ ิบาล เ พ่ือให้การท าหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษให้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถน าไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ทุกกลุ่ม กทพ. จึงได้จัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ. ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ กทพ. และบุคลากรขององค์กรได้มี
แนวทางปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 
 
 ส าหรับคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ. ซึ่งได้ท าการทบทวนและจัดท าขึ้นใหม่ในครั้งนี้ 
ได้รวบรวมจรรยาบรรณของกรรมการ กทพ. ตลอดจนใจความส าคัญของแนวทางปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในส่วนของความเป็นมา มาตรฐานจริยธรรม กลไกและระบบการบังคับใช้ และการ
ลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  กทพ. ได้รับทราบและน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกระท าที่อาจฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมขององค์กรที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมและประชาชนต่อไป 
 
     
 
                          กองก ากับดูแลกิจการที่ดี 
                                                                                 ส านักผู้ว่าการ 
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สารบัญ 

 
           หน้า 

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา         1 
   - แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม      1      
   - มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก      3 
   - มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร       4 
   - กลไกและระบบการบังคับใช้       6 
   - บทลงโทษ         6 
 
ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติในการใช้คู่มือ        7 
    - วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ       7 
   - ข้อปฏิบัติในการใช้คู่มือ       7 
     - หนังสือลงนามรับคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ.   8 
 
 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ.     9 
   - HEARTS                                     10 
   - Honesty         10 
   - Equity/Equitable treatment      12 
   - Accuracy         13 
   - Responsibility        15 
   - Transparency        16 
   - Society         18 

  
ส่วนที่ 4 การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ    20 
   -  มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่รายงาน ผู้ร้องเรียน   20  

     หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน การละเว้น หรือการไม่ปฏิบัติ 
     ตามหลักจรรยาบรรณ 
  -  การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ       21 
 

ส่วนที่ 5 จรรยาบรรณของกรรมการ กทพ.      22 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
ภาคผนวก 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 และมาตรา 280 
- ค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 214/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
- ข้อบังคบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2560 
-   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
-   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 
-    ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป 
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นิยามศัพท์ 

 
 
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษ  หมายถึง พนักงาน และลูกจ้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และให้   
แห่งประเทศไทย หมายความรวมถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
จรรยาบรรณ หมายถึง  ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของเจ้าหน้าที่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ
ฐานะของสมาชิกและเป็นหลักความประพฤติที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
จริยธรรม  หมายถึง ศีลธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม เพ่ือการ
บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นน าของ
ประเทศ 
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การจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  กทพ. เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยแนวทางการจัดท าได้ด าเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
ซ่ึงมาตรา ๒๗๙ ก าหนดว่า “มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น...” ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนโดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ภายในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๘๐ ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการ
บังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 
มาตรา 36 วรรค 1 ก าหนดให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท ดังนั้น การจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานต่างๆ จึงต้องจัดท าโดยใช้แนวทาง
มาตรฐานที่ทางส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดท าขึ้น ซึ่งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 ๑. ผู้ที่ต้องมีประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย 
1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
2) ข้าราชการแต่ละประเภท 
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งรวมถึง เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรรัฐวิสาหกิจ  
 องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และองค์กรของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ 
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๒. องค์ประกอบหลักของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
๑) มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒) กลไกและระบบในการด าเนินการ  
๓) ขั้นตอนการลงโทษ 
 

กทพ. ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมจึงได้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรม
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ กทพ. โดยผู้ว่าการ กทพ.      
ได้มีค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ 214/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕๕2 เป็นต้นไป โดยมีองค์ประกอบหลัก 
ดังนี้    

  - มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก   

  - มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร   

  - กลไกและระบบการบังคับใช้   

 - บทลงโทษ    
 
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
ก าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 นอกจากนี้ยังได้
มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ก าหนดให้ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย
มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ปัจจุบัน สคร. ได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งหาก
ประมวลจริยธรรมดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กทพ. จะปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ 
กทพ. ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมฯ ดังกล่าวต่อไป 
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ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะและให้ค าแนะน าในการจัดท าประมวล
จริยธรรม ได้ก าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐไว้จ านวน 9 ประการ ซึ่งเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องน าไปก าหนดเป็นมาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน  

  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย         
ที่ 214/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2552 
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม      
อันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 

 

 
 

  ตรฐ   ร   รร                    
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  มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งการก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรนี้ จะก าหนดให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
ของต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรและบทบาทขององค์กรเป็นส าคัญ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์กรที่มีต่อสังคมส่วนรวม  
  ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มีค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย         
ที่ 214/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2552 
ก าหนดให้มาตรฐานจริยธรรมนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อตกลงสภาพการจ้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

1) มีความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และเป็นที่ไว้วางใจได้ในการปฏิบัติงานของตนต่อการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

2) หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ 
ส่วนรวม และพึงระวังอย่าให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในทางที่ไม่ชอบ 

3) ไม่กระท าการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ไม่ว่าโดยส่วนตัวหรือ
กระท าในนามของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของการทางพิเศษ       
แห่งประเทศไทยไม่คดโกงต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือผู้ใช้บริการ 

4) รักษาทรัพยากรและงบประมาณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ 
การรักษาทรัพย์สินของตน 

5) สร้างบรรยากาศของความเป็นธรรมส่วนตน และปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมอยู่เสมอ 
6) ชื่อตรงต่อการจัดท าผลรายงานทางการเงิน ตรงต่อเวลาและเที่ยงตรงในการจัดท า 

รายงานไม่เปลี่ยนตัวเลขหรือข้อเท็จจริงเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีภาพลักษณ์ที่ดี 
7) มีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยต้องไม่ 

7.1) แสวงหาโอกาสจากองค์กร 
7.2) ท าให้ตนได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เป็นเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
7.3) ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้โอกาสหรือประโยชน์ตาม 7.1) และ 7.2) 
 
 
 

 
 

  ตรฐ   ร   รร         ร 
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  8) รักษาความลับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและของผู้ใช้บริการ ฐานะทางการเงิน
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือของผู้ใช้บริการ นโยบายการก าหนดราคา ความลับทางการค้า 
หรือข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมต่าง ๆ ไม่ว่าในขณะท างานอยู่ในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ
เมื่อออกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือเพ่ือประโยชน์ของคู่แข่งกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  9) ต้องไม่ให้หรือรับประโยชน์จากผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
อันเป็นการติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามหรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง ไม่รับสิ่งของ หรือรางวัลที่มีคุณค่า แต่
อาจให้หรือรับของขวัญจากผู้ใช้บริการได้ถ้าเป็นกรณีปรกติที่พึงต้องกระท าหรือตามประเพณีอันดีงาม หรือ
อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ 
  10) ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและสังคมเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ และ
การก ากับดแูลกิจการที่ดีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  11) ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ 
สัญชาติ ถิ่นก าเนิด มีความเมตตาต่อผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทุกคน 
  12) สนใจและใส่ใจต่อนโยบายของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วิธีปฏิบัติ มาตรฐาน
จริยธรรม และมาตรฐานความประพฤติอ่ืน ๆ 
  13) สร้างสภาวะแวดล้อมความปลอดภัยในที่ท างาน และเคารพต่อกฎกติกา         
ความปลอดภัยในการท างานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  14) อุทิศเวลาของตนอย่างเพียงพอต่อการท าความเข้าใจและศึกษางาน และเรียนรู้จาก
เพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์สูงกว่าในกิจการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  15) มีความพร้อมในการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความผิดปรกติหรือการกระท าผิดที่ปรากฎเป็นความผิดชัดเจน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแวดล้อมต่อ
การกระท าผิดนั้น 
  16) ต้องไม่เพิกถอนตัว ท าให้เข้าใจผิด หรือแสดงสิ่งผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
เมื่อต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
  17) ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าแก่
กิจการระยะยาวและอย่างยั่งยืน 
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กลไกและระบบการบังคับใช้ เป็นการระบุบุคคล หน่วยงาน หรือคณะกรรมการที่

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงาน และวางกติกาและระบบการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งตามค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 214/2552        
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 ระบุไว้ ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบ 
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชนทั่วไป 

2) กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามล าดับ 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใดประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าหรือที่เหลืออยู่
เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบวิธีปฏิบัติงานและข้อบังคับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย          
ที่เก่ียวข้อง 
  กรณีมีค าถามหรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกระท าของตนว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติ    
ไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือไม่ ให้ปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาของตน 
 
 
 
 
 

  ค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 214/2552 เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 ระบุเรื่องบทลงโทษว่า การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไท ย อาจถือเป็น             
การกระท าผิดวินัย 
 

 
 

       ร     ร          

    โ ษ 



                                                 คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

Code of Conduct Manual      7 

 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
 
  1. เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ กทพ. สามารถปฏิบัติตนตามคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ 
กทพ.  
  2. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้เจ้าหน้าที ่กทพ. มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  
 
ข้อปฏิบัติในการใช้คู่มือ 
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ 
กทพ. ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

  1. เจ้าหน้าที ่กทพ. ทุกคน ต้องลงนามเพ่ือแสดงถึงการรับรู้ และความเต็มใจในการน าแนวปฏิบัติ
ในคู่มือจรรยาบรรณฯ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ในนามของ 
กทพ.  
  2. เจ้าหน้าที ่กทพ. ทุกคน ต้องท าความเข้าใจในเจตนารมณ์ นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ และ
พึงระลึกถึงคุณค่าและความส าคัญในการเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. 
  3. เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน ต้องน าแนวปฏิบัติที่ระบุในคู่มือนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันตั้งแต่วันแรกที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าท างาน โดยต้องปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่ท างานในมาตรฐานเดียวกัน 
  4. ผู้บังคับบัญชาต้องท าหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติเป็น
แบบอย่างอย่างเคร่งครัด 
  5. กรณีมีค าถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  หรือสามารถ
สอบถามได้ทีก่องก ากับดูแลกิจการที่ด ีส านักผู้ว่าการ  ส านักตรวจสอบภายใน และฝ่ายกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

  ต  ุ ร                ต     ร          
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หนังสือลงนามรับคู่มือจรรยาบรรณ 

ในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

 ข้าพเจ้าชื่อ                                                 สกุล                                               .   

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง                                 แผนก                         กอง                          .                         

ฝ่าย/ส านัก………………………………….… ได้รับคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของการทางพิเศษ         

แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อย  เมื่อวันที่……..…………...เดือน..................................พ.ศ........................... 

 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ

ในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนน าแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไปใช้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีจรรยาบรรณของการทางพิเศษ  

แห่งประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างโดดเด่นและเป็นรูปธรรมต่อไป 

ลงชื่อ............................................................. 

            (...........................................................) 

                      ต าแหน่ง…………………..……………......... 
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         จรรยาบรรณ คือ  ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของเจ้าหน้าที่ กทพ. 
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกและเป็นหลักความประพฤติที่ใช้เป็น     
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เจ้าหน้าที่ กทพ. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 ค าว่า “จริยธรรม” แยกออกได้เป็น จริย+ธรรม ซึ่งค าว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักค าสอนของ
ศาสนา, หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลัก
แห่งความประพฤต”ิ หรือ “แนวทางของการประพฤต”ิ  
 ทั้งนี้ กทพ. จึงได้ให้ความหมายของ จริยธรรม คือ ศีลธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนของ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม เพ่ือการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในการเป็นองค์กร
รัฐวิสาหกิจชั้นน าของประเทศ 

 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า “จริยธรรม” หรือ “จรรยาบรรณ” มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ
ต้องการให้คนแต่ละคน หรือองค์กรต่าง ๆ มีแนวปฏิบัติและการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม หรือการ
ประพฤติดีประพฤติชอบทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่น เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลและดุลยพินิจ อีกทั้ง      
เป็นการสร้างจิตส านึกทางจิตใจอย่างสูงส่งของแต่ละบุคคล  

 

กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ตลอดจนสายทางการขนส่งต่าง ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศ โดยท าหน้าที่บริหาร
จัดการทางพิเศษของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่
จะสร้างความตระหนักรู้เรื่องการท างานอย่างมีจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นใน กทพ. อย่างมีนัยส าคัญ และ       
มีความหมายต่อการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ซึ่งแนวทางที่จะ
ผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ขึ้นได้นั้น ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลในหมู่
เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ใช้บริการ และประชาชนสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึง
ลักษณะเด่นด้านจรรยาบรรณของบุคลากร กทพ. ได้อย่างชัดเจน 

 

 ในปี 2554 กทพ. จึงได้น ามาตรฐานจริยธรรมขององค์กร และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลักของ กทพ. มาประมวลใหม่ โดยใช้ค าที่สื่อความหมาย ถึงความมุ่งมั่นภายในของเจ้าหน้าที่     
กทพ. ในการที่จะท าหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที ่กทพ. อย่างมีจรรยาบรรณ และมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
องค์กรได้ให้ไว้อย่างจริงจัง ดังค าย่อที่สื่อความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ กทพ. ว่า “HEARTS” อันหมายถึง 
“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ” 

 
 

 

          

 รร   รร     ร                   
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HEARTS 
ความมุ่งมั่นที่น าไปสู่การ “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ” หรือ 

“HEARTS” ประกอบด้วยหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่        
ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน ควรจะต้องน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ท างานตลอดเวลาที่ด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ กทพ . 
ดังนี้  

 
H Honesty    ความซ่ือสัตย์ 
E Equity/Equitable Treatment  ความเท่าเทียมและความเสมอภาค 
A Accuracy     ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
R Responsibility    ความรับผิดชอบ 
T Transparency    ความโปร่งใส 
S Society     ค านึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม 

 
“เที่ยงตรงซื่อสัตย์  ปฏิบัติเท่าเทียม  รับผิดชอบโปร่งใส  ใส่ใจสังคม” 

 
Honesty : ความซ่ือสัตย์ 

 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อแรกและข้อส าคัญ    

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ และแสดงออกให้เห็นถึงการเป็นเจ้าหน้าที ่กทพ. ที่มีความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรอย่างเด่นชัด 
 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. มีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดย 

- ไม่แสวงหาโอกาสจากองค์กร 
- ไม่ท าให้ตนได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. 
- ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้โอกาสหรือประโยชน์พิเศษเหนือบุคคลอ่ืนจากอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

 3. รักษาความลับของ กทพ. และของผู้ใช้บริการ ฐานะทางการเงินของ กทพ. หรือของผู้ใช้บริการ 
นโยบายการก าหนดราคา ความลับทางการค้า หรือข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมต่างๆ ไม่ว่าในขณะท างาน
อยู่ใน กทพ. หรือเมื่อออกจาก กทพ. ไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของคู่แข่งกับ กทพ. 
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ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

1. ขณะที่ นางสาว ก. ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าผ่านทางพิเศษภายในตู้เก็บเงิน สังเกตเห็นกระเป๋าสตางค์ของ
ผู้ใช้บริการตกอยู่ที่พ้ืน นางสาว ก. ควรปฏิบัติตนอย่างไร  

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

นางสาว ก. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในตู้เก็บเงิน ต้องแจ้งหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วน ไม่น า
ทรัพย์สินเก็บไว้ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน และให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามหาเจ้าของเพ่ือส่ง
ทรัพย์สินคืนอย่างถูกต้อง  

2. หากท่านพบเห็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่น าส่งเงินรายได้ค่าผ่านทาง ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยการกระท าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ ตามข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2560 หมวด 8 
วินัยและการรักษาวินัย ข้อ 74 (2) 

3. นาย ข. โทรมาบอกให้นาย ค. ลงชื่อในสมุดเวลาปฏิบัติงานของ กทพ. แทนนาย ข. เนื่องจากนาย ข. 
ป่วย ไม่ได้มาปฏิบัติงาน นาย ค. ควรปฏิบัติตัวอย่างไร 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

นาย ค. ไม่ควรที่จะลงชื่อแทนเพ่ือนพนักงาน ควรจะแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงการลาหยุดของ  
นาย ข. หากลงชื่อแทนเพ่ือนพนักงานที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน จะมีโทษตัดเงินเดือน 10   % เป็นเวลา    
2 เดือน และโทษของผู้ใช้วานผู้อ่ืนให้ท าการทุจริต มีโทษตัดเงินเดือน 10   % เป็นเวลา 1 เดือน 
อย่างไรก็ดี ในการสอบสวนความผิดทางวินัยนั้น ข้อเท็จจริงในคดี พฤติการณ์ของผู้กระท า
ความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ความหนักเบาของผลกระทบต่อบุคคลและ กทพ. และข้อเท็จจริงอ่ืนๆ 
จะต้องน ามาพิจารณาการก าหนดโทษ ผลของการพิจารณาจึงอาจแตกต่างกัน 

4. บริษัทเอกชนติดต่อเข้ามายัง กทพ. เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์         
เพ่ือน าไปใช้ในการส ารวจแบบสอบถาม โดยเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ให้กับนาย ง. ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ กทพ.  

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทที่เข้ามาติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เพราะถือว่าเป็นการน าข้อมูลภายใน กทพ. เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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5. มีเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้เบิกอุปกรณ์ส านักงาน เป็นจ านวนมากส าหรับการปฏิบัติงาน และได้น าส่วนหนึ่ง
กลับไปใช้ที่บ้าน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ส านักงานดังกล่าวอย่างไม่คุ้มค่าจนเกิดความเสียหายแก่ กทพ. 
 

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 
ควรเบิกอุปกรณ์ส านักงานในปริมาณที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งควรน าอุปกรณ์
ดังกล่าวมาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กทพ. เท่านั้น เพราะถือเป็นการรักษา
ทรัพย์สินของ กทพ. 
                                

Equity/Equitable treatment : ความเท่าเทียมและความเสมอภาค 
 

การด าเนินงานของ กทพ. มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม 
อาทิ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ เจ้าหน้าที่ กทพ. (ผู้บริหาร 
สหภาพแรงงาน พนักงานและลูกจ้าง) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คู่ค้า 
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม ในฐานะเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นกรณีพิเศษและต้องยึดหลักมนุษยชนเป็นส าคัญ 

 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกด้วย เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ 
สัญชาติ ถิ่นก าเนิด 
  2. ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว อดทน มีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
  3. สร้างบรรยากาศของความเป็นธรรมทั้งต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และยึดหลักปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม
อยู่ตลอดเวลา 
 
ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

1. หาก กทพ. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสอบ เพ่ือบรรจุในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง โดยมีผู้สมัครสอบ
เป็นเชื้อชาติและศาสนาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่พุทธศาสนา กองบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะปฏิบัติอย่างไร  

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

สามารถให้สิทธิ์สมัครสอบได้ โดยเจ้าหน้าที่ กทพ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่
แบ่งแยกด้วยเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ สัญชาติ ถิ่นก าเนิด ทั้งนี้ผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบ
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติการเป็นพนักงานพร้อมส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน  

2. หากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน       
ที่มีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

 

 

  Equity 
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 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงกระท าการที่ไม่สมควร
ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม และประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลการท างาน ความรู้
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม                                     

3. มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่เข้ามาใช้บริการพร้อมกัน คันหนึ่งเป็นรถเบนซ์ และอีกคันเป็นรถกระบะ 
เจ้าหน้าที ่กทพ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ ควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องและเหมาะสม 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกด้วย เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ อายุ 
สัญชาติ ถิ่นก าเนิด ฐานะ และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว อดทน มีอัธยาศัยที่ดี 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

4. ท่านได้รับมอบหมายจาก กทพ. ให้จัดอบรมหลักสูตรหนึ่ง โดยมีการแจกของที่ระลึกและอาหารกลางวัน 
โดยน าแบบประเมินมาแลกหลังการอบรม โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ที่เข้ามาลงชื่อแล้วไม่อยู่อบรม แต่ต้องการที่
จะรับของที่ระลึกและอาหารกลางวันด้วย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ควรที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานรับผิดชอบต่อหน้าที่    
หากผู้ใดไม่สามารถอบรมจนเต็มเวลาที่ก าหนดได้ จะไม่ได้รับของที่ระลึกและอาหารกลางวัน     
มิเช่นนั้นจะเป็นการไม่เป็นธรรมส าหรับผู้ที่อยู่อบรมจนเต็มเวลา 

 
 

Accuracy : ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
 

เจ้าหน้าที่ กทพ. ต้องยืนหยัดและยึดมั่นในความถูกต้อง โดยใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. ยึดมัน่ในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
  2. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นไปตามหลักกฎหมาย 
  3. อุทิศเวลาของตนอย่างเพียงพอต่อการท าความเข้าใจในหน้าที่ และเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงานที่มี
ประสบการณ์สูงกว่าในกิจการของ กทพ. 
  4. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการระยะยาว
และอย่างยั่งยืน 

  Accuracy 



                                                 คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

Code of Conduct Manual      14 

  5. ซื่อตรงต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน ตรงต่อเวลาและเที่ยงตรงในการจัดท ารายงาน        
ไม่ท าการเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อเท็จจริงของข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 
ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

1. นาย จ. ได้ท าการลาสิกขาบท ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน แต่มาท างานจริงวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเลย
ครบก าหนดวันลา โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงเหตุที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่ก าหนด 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

หลังจากลาสิกขาบท แล้วไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถึงเหตุที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามเวลา        
ที่ก าหนด หากปฏิบัติเช่นนั้น จะได้รับโทษภาคทัณฑ์ อย่างไรก็ดี ในการสอบสวนความผิด      
ทางวินัยนั้น ข้อเท็จจริงในคดี พฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ความหนักเบา         
ของผลกระทบต่อบุคคลและ กทพ. และข้อเท็จจริงอ่ืนๆ จะต้องน ามาพิจารณาการก าหนดโทษ 
ผลของการพิจารณาจึงอาจแตกต่างกัน 

2. กรณีที่มีหน่วยงานราชการหรือประชาชนที่มาติดต่อท่าน และผู้ที่มาติดต่อ มีข้อซักถามอย่างละเอียด       
ในฐานะเจ้าหน้าที่ กทพ. ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไร  

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ปฏิบัติด้วยหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ให้ค าแนะน าที่ชัดเจน เพียงพอ หากท่านไม่มีค าแนะน า        
ที่ชัดเจนเพียงพอ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กทพ. ที่มีผลกระทบต่อผู้มาติดต่อ เป็นเหตุให้ผู้มา
ติดต่อต้องติดต่อหลายครั้ง ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านจะได้รับโทษ
ภาคทัณฑ์ อย่างไรก็ดีในการสอบสวนความผิดทางวินัยนั้น ข้อเท็จจริงในคดี พฤติการณ์ของ
ผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้อง ความหนักเบาของผลกระทบต่อบุคคลและการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยและข้อเท็จจริงอ่ืนๆ จะต้องน ามาพิจารณาการก าหนดโทษ  ผลของการพิจารณาจึง
อาจแตกต่างกัน 

3.   นาย ช. เป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. โดยเปิดกิจการขายสินค้าผ่าน Internet โดยมักใช้เวลาระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ติดต่อซื้อและขายของกับลูกค้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นพฤติกรรมที่          
ไม่พึงปฏิบัติ 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ใช้เวลางานปฏิบัติงานให้กับ กทพ. อย่างเต็มเวลาและมีประสิทธิภาพ และควรใช้เวลาในช่วง  
หลังเลิกงาน หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์หารายได้เสริม โดยไม่กระทบเวลาปฏิบัติงาน 

4. นางสาว ญ. เป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ในต าแหน่งหนึ่งของ กทพ. ซึ่งท างานในบริษัทเอกชนมาก่อน 
อาจจะไม่เข้าใจในงานหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน นางสาว ญ. ควรจะปฏิบัติตนเช่นไรถึงจะเหมาะสม 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
อุทิศเวลาของตนต่อการท าความเข้าใจในหน้าที่ และโครงสร้างหน่วยงาน ตลอดจนศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร และเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบุคลากร รวมถึงเพ่ือนร่วมงานที่มี
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ประสบการณ์สูงกว่า เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพ่ือนร่วมงานทุกต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งที่ระดับน้อยหรือสูงกว่าตนเอง 
                                          

Responsibility : ความรับผิดชอบ 
 

เจ้าหน้าที่ กทพ. พึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยค านึงถึง
หลักความรับผิดชอบ ทั้งในระดับบุคคลและ ระดับองค์กร ทั้งนี้ต้อง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรเป็นส าคัญ 

 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส ตรงต่อเวลาและตรวจสอบได้ 
  2. รักษาทรัพยากรและงบประมาณของ กทพ. เช่นเดียวกับการรักษาทรัพย์สินของตน 
 
ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

1. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ในแผนกข้อมูลระบบงานบุคคล หากบุคคลภายนอกที่ท่านรู้จักได้ติดต่อท่าน
เพ่ือขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ กทพ. (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) เพ่ือเสนอขายสินค้าหรือบริการ และ      
สิทธิพิเศษต่าง ๆ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ  

ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ถือว่าเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย 

2. นาย ต. จะไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และมักให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่แทนเสมอ 
ผู้บังคับบัญชาเตือนหลายครั้ง แต่ไม่เชื่อฟัง ควรปฏิบัติตัวอย่างไร และหากท าเช่นนี้ จะได้รับโทษอย่างไร 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 
นาย ต. ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบทุกครั้ง ก่อนที่จะไปท าอะไรก็ตาม และไม่ให้ผู้อ่ืนท าหน้าที่
แทนตน หากปฏิบัติเช่นนี้จะได้รับโทษตัดเงินเดือน    %10  เป็นเวลา 4 เดือน อย่างไรก็ดี ในการ
สอบสวนความผิดทางวินัยนั้น ข้อเท็จจริงในคดี พฤติการณ์ของผู้กระท าความผิดและผู้เกี่ยวข้อง 
ความหนักเบาของผลกระทบต่อบุคคลและ กทพ. และข้อเท็จจริงอ่ืนๆ จะต้องน ามาพิจารณาการ
ก าหนดโทษผลของการพิจารณาจึงอาจแตกต่างกัน 

3. ท่านน ารถยนต์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานของ กทพ. ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่จนเลยเวลาท างาน         
ท่านสามารถน ารถยนต์ดังกล่าวกลับบ้านและน ามาคืนภายในวันรุ่งขึ้นได้หรือไม่ 
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 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

ไม่ควรน ารถยนต์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานของ กทพ. ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่จนเลยเวลาท างาน        
หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเกินเวลา เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ จะต้องน ารถมาคืนภายในวันที่ก าหนด   
ขอยืมรถ 

                                              

Transparency : ความโปร่งใส 
 

 กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งกลไกส าคัญที่จะสนับสนุนให้
องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือการยึดหลักความโปร่งใสใน
การด าเนินงานขององค์กร โดยเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจะต้องสร้างความ
โปร่งใสให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน 

 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  2. ไม่ให้หรือรับประโยชน์จากผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญาของ กทพ. อันเป็นการติดสินบนไม่ว่าใน
รูปแบบใดก็ตาม หรือเลี้ยง หรือรับเลี้ยง ไม่รับสิ่งของ หรือรางวัลที่มีคุณค่า แต่อาจให้หรือรับของขวัญจาก
ผู้ใช้บริการได้ถ้าเป็นกรณีปรกติที่พึงต้องกระท าหรือตามประเพณีอันดีงาม หรืออยู่ในขอบเขตที่กฎหมาย
อนุญาตให้กระท าได้ 
  3. พร้อมรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความผิดปรกติหรือ    
การกระท าผิดที่ปรากฏเป็นความผิดชัดเจน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแวดล้อมต่อการกระท าผิดนั้น 
  4. ไม่เพิกถอนตัว ท าให้เข้าใจผิด หรือแสดงสิ่งผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเมื่อต้องรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ตัวอย่างพฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

1. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีผู้เช่าพ้ืนที่ใต้เขตทางพิเศษได้มอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่า 
3,000 บาท ให้แก่นาย ท. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. เนื่องจากนาย ท. ได้อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับ กทพ. เป็นอย่างด ีส่งผลให้ผู้เช่าพ้ืนที่ได้รับความพึงพอใจ  

 
 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

นาย ท. ควรปฏิเสธการรับของขวัญดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นการให้โดยเสน่หาและนาย ท. ไม่ได้ร้องขอ 
แต่หากจ าเป็นต้องรับไว้ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดี นาย ท. ต้องแจ้งข้อเท็จจริงในแบบรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ว่าการทันที เพ่ือพิจารณาว่าสมควรที่จะรับของขวัญดังกล่าว
หรือไม่ หากไม่เห็นควรที่จะรับ ก็ให้ของขวัญนั้นตกเป็นสิทธิของ กทพ. 

 



                                                 คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

Code of Conduct Manual      17 

2. ท่านรู้จักกับบริษัทที่ปรึกษารายหนึ่ง ทั้งนี้ กทพ. อยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษา ด้วยวิธีประมูล และมี
หลายบริษัทมาสมัคร ท่านควรบอกหน่วยงานที่จัดจ้าง ให้พิจารณาบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นพิเศษ      
ได้หรือไม ่

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอ านาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใส ควรปล่อยให้เป็นไปตามอ านาจด าเนินการ        
และระเบียบและวิธีการจัดหาของ กทพ. โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น 

3. นาย ธ. รถเสียบนทางพิเศษ จึงได้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน EXAT Call Center โทร. 1543 
ต่อมา นาย น. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจรมาช่วยเหลือแก้ไขเบื้องต้น แต่ไม่สามารถแก้ไขได้    
นาย น. จึงต้องท าการยกรถดังกล่าวเคลื่อนย้ายลงจากทางพิเศษตามระเบียบฯ ที่ก าหนด นาย ธ. จึงได้มอบ
เงิน 1,000 บาท ให้ นาย น. เพ่ือเป็นสินน้ าใจ  

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 
ปฏิเสธการรับเงิน เนื่องจากเป็นการให้บริการในหน้าที่ ถึงแม้ นาย ธ. จะให้ด้วยความเต็มใจก็ตาม 

4. นาย บ. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. มีความประสงค์ที่จะไปท างานเป็นที่ปรึกษาของบริษัทคู่ค้า 
หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กทพ. โดยอาศัยประสบการณ์ในการท างานประกอบกับ    
อ านาจหน้าที่ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ใน กทพ. โดยนาย บ. ยังคงเป็นเจ้าหน้าที ่กทพ. ในเวลาเดียวกัน 

 พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

นาย บ. ในฐานะเจ้าหน้าที่ กทพ. ไม่สามารถเข้าท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทคู่ค้าหรือ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กทพ. ได้ เนื่องจากการกระท าหรือเหตุการณ์ที่ถือเป็น       
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้ 

(1) การใช้ข้อมูลของ กทพ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 

(2) การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญา
กับ กทพ. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กทพ. เว้นแต่การด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือต าแหน่งการบริหารอื่นที่ กทพ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้น 
เสียงข้างมากในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กทพ.  

 
5. นาย ป. มีความประสงค์จะเปิดร้านอาหารใต้ทางพิเศษ และวางโต๊ะอาหารบริเวณใต้ทางพิเศษดังกล่าว   
แต่ปรากฏว่าบริเวณนั้น กทพ. ไม่อนุญาตให้วางโต๊ะอาหารได้ เนื่องจากต้องท าเป็นสวนสาธารณะ ดังนั้น   
นาย ป. จึงประสานงานกับนาย พ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. เพ่ือให้สินน้ าใจ โดยให้อ านวยความสะดวก        
ในเรื่องดังกล่าว 
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 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

นาย พ. ต้องยืนยันระเบียบปฏิบัติ และไมเ่รียกรับประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตน 

 
Society : ค านึงถึงสังคม 

 
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชนในสังคมไทย โดยมีการด าเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับ
ไกลและใกล้  ดังนั้นเจ้าหน้าที่  กทพ. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ข้อก าหนดที่สอดคล้องกับประมวลจริยธรรม 
  1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. รักษาทรัพยากรและงบประมาณของ กทพ. เช่นเดียวกับการรักษาทรัพย์สินของตน 
  4. มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและสังคมเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบและการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ กทพ. 

5. สร้างสภาวะแวดล้อมความปลอดภัยในที่ท างาน และเคารพต่อกฎกติกา ความปลอดภัย       
ในการท างานของ กทพ. 
 
ตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ 

 
1. ท่านได้ยินประชาชนรอบเขตทางพิเศษพูดคุยเรื่องความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวนบนทางพิเศษ  
เฉลิมมหานคร แต่ประชาชนไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อหรือร้องเรียนไปที่ใด ท่านควรด าเนินการอย่างไร 

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

เบื้องต้นควรรับฟังข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงปัญหาเรื่องความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวนบนทางพิเศษ 
เฉลิมมหานคร และประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังประชาชน ถึงการติดต่อร้องเรียนได้ที่ EXAT Call Center 
โทร. 1543 เพ่ือแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ 

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหนัก ในพ้ืนที่ชุมชนใต้เขตทางพิเศษ ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ กทพ. ควรปฏิบัติ
อย่างไร 

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ กทพ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้าน  
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ การกู้ภัย การปฐมพยาบาลเบื้อ งต้น ฯลฯ รวมทั้ง          

  Society 
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น าพาหนะและอุปกรณ์การกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจราจรอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางของประชาชนที่ใช้ทางพิเศษให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ฯลฯ 

 
3. หากท่านพบว่าบริเวณท่ีท างาน ก าลังซ่อมบันได แต่ไม่มีป้าย Safety เตอืนบอกให้ระวัง ท่านควรปฏิบัติ
อย่างไร 
 

 พฤติกรรมทีค่วรปฏิบัติ 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดป้ายเตือน เช่น ปลอดภัยไว้ก่อน Safety First เพ่ือเป็นการสร้าง
สภาวะแวดล้อมปลอดภัยในที่ท างาน และเคารพต่อกฎกติกา ความปลอดภัยในการท างานของ 
กทพ. 

 
บทสรุป  

กทพ. เชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคน “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ” หรือเดินตามแนวทาง 
“HEARTS” อย่างสม่ า เสมอทั ่วกันแล้ว กทพ . จะสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นองค์กร
รัฐวิสาหกิจที่ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  อันจะน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจให้กับเจ้าหน้าที่ กทพ. ซึ่งเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ          
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในส านึกและในหัวใจของทุกคน 
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เจ้าหน้าที่ กทพ. นับเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
ของ กทพ. รวมถึงด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยความสมัครใจตลอดมา อย่างไรก็ตามในฐานะ
องค์กรขนาดใหญ่อาจมีบางรายที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ. ทั้งนี้
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่  กทพ. ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามล าดับ และกรณีมีการร้องเรียน
หรือปรากฏเหตุว่า ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งคนใดประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าหรือที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ทั้งนี้  การกระท าที่ เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  กทพ.            
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ. 2560 และในกรณีที่
ความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายก็จะต้องถูกน าไปพิจารณารับโทษตามกฎหมายก าหนด
ต่อไป 

มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ    
ในการรายงานการฝ่าฝืน การละเว้น หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฯ 
 

ผู้ที่รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องได้รับ         
การคุ้มครองตามหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสของการกระท าที่อาจจะน าไปสู่การฝ่าฝืน 
ละเว้น หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณฯ และต้องได้รับความเป็นธรรม โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
  

  1) ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า
การเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะท าให้
องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2) กทพ. ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึง           
ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ หรือแหล่งที่มาของข้อมูล 
 
 
 
 
 

          

  รร       ร       ร          ต ต   รร   รร  
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  3) กรณีท่ีผู้ร้องเรียนเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเอง ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอความคุ้มครองจาก กทพ . ได้ หรือองค์กรอาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ร้องเรียน 
  4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี     
ความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ 
 ในกรณีที่การรายงานข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหา ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ า การรายงาน
ข้อมูล ข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหามานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้ง
หรือสร้างความแตกแยกในหมู่เจ้าหน้าที่ กทพ. แล้ว ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นมีความผิดฐาน
ท าผิดจรรยาบรรณของ กทพ. ส่วนการก าหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของ กทพ. และ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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บทบาทการก ากับดูแลและการน าองค์กรของคณะกรรมการ กทพ. คือการขับเคลื่อนให้ฝ่ายบริหาร

สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด รวมถึงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนั้น 
คณะกรรมการ กทพ. จึงให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายใน
องค์กร และการบริหารที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือและ
แสดงถึงความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กทพ. โดยการน าจรรยาบรรณของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 
ดังนี้ 

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับขององค์กร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. กรรมการต้องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 

3. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะวางตัวเป็นกลาง 
อย่างเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

4. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับรัฐวิสาหกิจ ที่ตนเป็นกรรมการหรือ    
ในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ    
โดยทางอ้อม 

5. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ
องค์กร เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 

(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด 
(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร 
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาขององค์กร 
6. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน

ในภายหลัง 
7. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
8. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
9. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส าคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็น

กรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือ
ท าธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

          

 รร   รร ของกรรมการ กทพ. 
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10. กรรมการต้องไม่กระท าการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด  ๆ           
ในรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ หรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 
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ภาคผนวก 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มาตรา 279 และ มาตรา 280 
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คําสั่งการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ 214/2552  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเจาหนาทีก่ารทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2552  

สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
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ขอบังคับการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
วาดวย พนักงาน 

พ.ศ. 2560 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู  
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2552 
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ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 11/2557 
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 24/2557 
เรื่อง ใหพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญมผีลบังคับใชตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    





รายงานผลการดํา เ นินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของ กทพ. ป�งบประมาณ 2564
ไตรมาสที�  3

( เมษายน - มิ ถุนายน 2564)
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ในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) กทพ. ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม  
ในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (In Process) จํานวน 35 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง      
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง” (ฝจค.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
2. กิจกรรมพนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 

(ฝจค.) 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 

3. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

4. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

5. การปองกันสาเหตุท่ีทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน   

6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝกท.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 7. การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน (ฝบท.)  

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

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- สังคม 

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

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- สังคม 

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

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- สังคม 

11. การรายงานความขัดแยงผลประโยชน (สผว.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- สังคม 

12. ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละออง
จากการจราจรบนทางพิเศษรวมท้ังบํารุงรักษาตนไมในพ้ืนที่
เขตทางพิเศษ (ฝบร.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 13. การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. (ฝคจ.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- สังคม  
 

14. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของ กทพ. (www.exat.co.th) (สผว.)  
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- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

15. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
(สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

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

- ผูใชบริการทางพิเศษ 

- ภาครฐัในฐานะเจาของ 

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

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

18. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show (สผว.) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

19. กิจกรรมจัดทําส่ือการตลาด (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

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

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝจค.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 

22. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ
(สผว.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

23. โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต (ฝจค. ฝคจ. สผว.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- คูคา 

24. กิจกรรมวันสงกรานต (ฝจค.) 

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- สังคม 

25. ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ (ฝนผ.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

26. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
ทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปงบประมาณ 
2564 (ฝนผ.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 
 

27. กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
(ฝนผ.)  
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- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

28. การสาํรวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 (สผว.)  

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

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 30. การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฝบท.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- สังคม 

31. จางท่ีปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ
ศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา (กวป.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
 

32. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ประจําปงบประมาณ 2564 (ฝบท.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- สังคม 

33. โครงการศึกษาและกําหนดแนวทางในการวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2563 – 2564 
(ฝนผ.) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 

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

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

35. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝกส.)  

 

โครงการ/กิจกรรม 
นอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (After Process) จํานวน 4 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง        
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 1. กิจกรรม “ทางดวนเพ่ือเยาวชน” (สผว.) 

- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

2. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง”รวมกับสถานี จส.100 และ 

สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) (สผว.)  

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

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- สังคม 

4. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สผว.)  
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โครงการ/กิจกรรม 
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน 3 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง      
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

1. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรง
จากวัตถุอันตราย (ฝคจ.) 

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

2. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
(ฝคจ.)  

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

3. การสรางชุมชนเครอืขายเปนมิตรกับทางพิเศษและการฝกซอม
การปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ (ฝกส.) 

 
 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัด 
จํานวน 36 โครงการ/กิจกรรม โดยมีกิจกรรมท่ีไมบรรลุตามแผนงานที่กําหนด 6 โครงการ/กิจกรรม คอื  
 1) การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสท่ี 3 คือ ดําเนินการตรวจ
สุขภาพประจําป ใหแก พนักงานและลูกจาง กทพ. แตเนื่องจาก กทพ. ไดมีประกาศการพิเศษแหงประเทศไทย เรื่อง 
มาตรการปองกันแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2564 เพ่ือเปนการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อน
การตรวจสุขภาพประจําปออกไปกอน  
  2) ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทาง
พิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 
ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ เตรียมรับการตรวจประเมินของผูตรวจประเมินภายนอก แตเนื่องจากสถานการณ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมินภายนอกออกไป 
  3) กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งตามแผนงาน
ในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อติดตามการดําเนินระบบฯ และตรวจติดตามโดย
หนวยงานใหการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากภายนอก (External Audit) แตเนื่องจาก
สถานการณระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมินภายนอกออกไป 
  4) การติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Lane Control System) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 5/5 แตเนื่องจากอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินการทดสอบความแมนยําตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแลวเห็นควรลดคาปรับ พรอมทั้งขยาย
ระยะเวลาการตรวจรบัพัสดุและ ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ กวพ/427 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ทําให
การสงมอบงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวแตเดิม 
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  5) จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสท่ี 3 คือ กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะหจุดอันตรายของทางพิเศษศรีรชั
และทางพิเศษอุดรรถัยา จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ และการวิเคราะหจุดอันตราย แตเนื่องจากสถานการณ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
  6) โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 
และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ.FM91) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ จัดกิจกรรมนําประชาชน
กลุมเปาหมายไปทัศนศึกษา รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร 
(สวพ.FM91) แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมได 
  นอกจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 แลว กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการตาง ๆ เชน 
   1) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. รับมอบ
ผลิตภัณฑสนับสนุนโครงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต 
2564 จากบริษัทพันธมิตรดานการตลาดของ กทพ. ไดแก บรษิัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สนับสนุน ถุงมีสติ 
จํานวน 1,000 ถุง บริษัท โอสถสภา จํากัด สนับสนุน น้ําดื่มยันฮี จํานวน 15,000 ขวด และบริษัท อมาโด กรุป จํากัด 
สนับสนุน เจลแอลกอฮอล Hi Touch จํานวน 10,000 ซอง  
   2) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 กทพ. ไดนําน้ําดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ กทพ. 
ไปมอบใหหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชในภารกิจที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบดวย ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
กรุงเทพมหานคร กองบังคับการอํานวยการ และโรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวนกวา 4,000 ขวด 
   3) กทพ. ไดจัดโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพ่ือการแบงปน” เพื่อสนับสนุน
การชวยเหลือทางการแพทย ท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทองถนน โดยทุกการผานชองทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี 
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 กทพ. จะสมทบทุนมูลคา 10 สตางคตอเที่ยว ใหแก 
มูลนิธิการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื ่อจัดหาอุปกรณทางการแพทยฉุกเฉิน เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาอัตโนมัติ 
(AED) ชุดเคลื่อนยายผูปวยขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ   
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1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง” (ฝายจัดเก็บคาผานทาง)  
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับคณุภาพของ 
พนักงาน 

 

 

 

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

1. ไ ด ดํ า เ นิ น ก า รก า รท บท วนก า ร
ปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตาม
คูมือการใหบริการตามบุคลิกภาพมาตรฐาน
ของ กทพ. (OJT)  ตามแผนงานในไตรมาสที่ 3 
โดยจัดสงใหคณะทํางานภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 เสร็จเรียบรอยแลว  
2. ไดมีการวัดผลดวยการประเมินผล
คุณภาพการใหบริการของพนักงานประจํา
แตละดานเก็บคาผานทางพิเศษ ครั้งที่ 2
ภายในเดือนมิถุนายน 2564  พรอมทั้งได
จั ดทํ าผลสรุ ปการประ เมิ นผลเสร็ จ
เรียบรอยแลวในเดือนกรกฎาคม 2564 
 

/ 

 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

พนกังานตัวอยาง
ดานการจัดเก็บ
คาผานทางพิเศษ 
จํานวน 16 คน 

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

 

    ฝจค. โดยคณะทํางานกลุมกิจกรรม 
ไดประสานงานกับ พง. กสพ. ในเรื่อง
แนวทางการดําเนินการคัดเลือกและ  
จะไดประชาสัมพันธใหผูบริหารในสังกัด 
ฝจค. พิจารณาเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่กําหนด เขารับคัดเลือกเปน
พนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผาน
ทางจํานวน 16 คน คาดวาจะสามารถ
พิจารณารายชื่อพนักงานที่ ไดรับการ
คัด เลือกสงให  พง . ได  ภายในเดือน
สิงหาคม 2564 ตอไป 

/ / 
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3. การปองกันอบุัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพเิศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตรุะหวาง
การกอสราง 

 

เกิดอุบัติเหตรุะหวาง 
การกอสรางไมเกิน 
2 ครั้ง และสามารถ
ปรับปรุงแกไขได  
 

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

/ / 
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4. การปองกันอบุัติภัยระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติภัยระหวาง
การกอสราง 

เกิดอุบัติภัยระหวาง
การกอสรางไมเกิน  
2 ครั้ง และสามารถ
ปรับปรุงแกไขได  

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

/ / 
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5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
เรื่องรองเรียน 
 

เกิดเรื่องรองเรียน  
ไมเกิน 10 ครั้ง  
และสามารถปรับปรงุ 
แกไขได  

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

/ / 
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6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
ปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง 
การกอสราง 

เกิดปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง
การกอสรางไมเกิน   
2 ครั้ง และสามารถ
ปรับปรุงแกไขได  
 

  โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดาน
ตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวหรือไม 
ในทุก ๆ เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษา และ
ผูรบัจาง เขารวมตรวจสอบ ปจจุบันยังไม
มีการเกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวาง
การกอสราง 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งของ
การตรวจสุขภาพ
ประจําป ของ
พนักงานและ
ลูกจาง 

ไดจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพประจําป
ของพนักงานและ
ลูกจางอยางนอย  
ปละ 1 ครั้ง 
 

  กสพ. ไดประสานงานกับโรงพยาบาลบานแพว
เพื่อเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง 
สําหรับการจัดตรวจสุขภาพประจําป 
ใหกับพนักงานที่มิไดปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
(กลุมสํานักงาน) โดยแบงการตรวจสุขภาพ
ประจําปตามหนวยงานแตละสังกัด ซึ่งได
กําหนด วัน เวลา และสถานที่ในการเขารับ
การตรวจสุขภาพ ดังน้ี   
  - ระหวางวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 
และวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
  - ระหวางวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564  
  เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไดเลื่อนการตรวจสุขภาพประจําป
ออกไปกอน และไดจัดทําแผนการตรวจ
สุขภาพประจําปไว คือ 
  - ระหวางวันที ่16 - 18 สิงหาคม 2564  
     

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้น ตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
2564 ของ กทพ. และจะกําหนดตรวจใหมเมื่อเขาสูสภาวะปกติ หรอืตามชวงเวลาที่เหมาะสม 
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8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” (ฝายบริหารทั่วไป)  
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ 
ของการดําเนนิงาน 

รอยละ 100 ใน
แตละไตรมาส 
 

  ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. 
เพื่อกําหนดจํานวนเงินสมทบของ กทพ. 
เขากองทุนตามที่ขอบังคับกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชีพพนักงานการทาง พิ เศษแห ง
ประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแลวกําหนด
ดําเนินการภายในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน 
จํานวนเงินสมทบได ดังนี ้
  - เดือนเมษายน 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,895,867.28 บาท 
  - เดือนพฤษภาคม 2564 กทพ. จายเงิน 
สมทบ จํานวน 17,891,486.64 บาท  
  - เดือนมิถุนายน 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,890,602.73 บาท 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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

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

  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติผูเขาใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 
จํานวนทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งแบงออกเปน 3 
ประเภท ดังน้ี 
  1. ผูใชบริการที่เขามาขอตรวจดู/คนควา 
ขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูลขาวสาร
ของ กทพ. จํานวน 5 ราย 
  2. ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
(เสียคาใชจาย) จํานวน 1 ราย 
  3. ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
ที่มีคํารับรองถูกตอง (เสียคาใชจาย) ไมมี
ผูขอขอมูล 
  โดยไดดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสาร
ไดอยางถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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

จัดกิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS 
to HEART อยางนอย 
10 แหง 
 
 

  ในปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2564) ไมมีการจัด
กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART 
เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง จรรยาบรรณใน
การดําเ นินงานของ กทพ. เนื่องจาก
ปจจุบันไดเกิดสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
    ทั้ งนี้  กกด. สผว. อยู ระหวางการ
พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
 

/ / 
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11. การรายงานความขัดแยงผลประโยชน (สํานักผูวาการ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนผูที่มีความ 
ขัดแยงทางผล 
ประโยชน 

จัดทํารายงานวา
ผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางของ 
กทพ. มีหรือไมมี
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับองคกร 
ทั้ง 3 กรณ ีไดแก 
1) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนประจําป 
2) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เมื่อ
ไดรับตําแหนงใหม 
3) การรายงาน
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เกิดข้ึน
ในระหวางป 
 

  ในป งบประมาณ 2564 ไตรมาสที่  3 
(เมษายน – มิถุนายน 2564) ไดมีการแจง
เวียนผูบริหาร พนักงานและลูกจาง จัดทํา
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
ทั้ง 3 กรณี คือ  
   1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เมื่อไดรับตําแหนงใหม 
   2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
เกิดขึ้นระหวางป  
   3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ประจําปงบประมาณของทุกหนวยงานของ กทพ. 
  ตลอดจนติดตามความครบถวนของการ
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เปนประจําทุกป และในปงบประมาณ 2564 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
ซึ่งปรากฏวา ผูบริหาร พนักงานและ
ลูกจ างทุกคนไมมี ความขั ดแยงทาง
ผลประโยชน 
 

/ / 
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12. ดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและลดการสะสมของฝุนละอองจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้ง   
      บํารุงรักษาตนไมในพื้นท่ีเขตทางพิเศษ (ฝายบํารุงรักษา) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของปริมาณ 
งานรักษาความ
สะอาดทางพิเศษ
และบํารุงรักษา
ตนไมในพื้นที่ 
เขตทางพิเศษ   
ที่ปฏิบัติได 

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

     

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

ของทางพิเศษ ไดแก ทําความสะอาดระบบ
ระบาย นํ้าบนทางและ ใตทางพิเ ศษ 
ทอระบายนํ้าระดับดิน รางระบายน้ําไหลทาง 
แล ะลํ า รา ง ระบายน้ํ า ใต ท า งพ ิเ ศษ 
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 100% 
   1.3 บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 
ไดแก ดูแลบํารุงรักษาที่ปลูกใหมและตนไมเดิม 
ตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูพืช ดูแลเรือน
เพาะชําตนไม  ประดับตกแตงตนไม 
ตรวจสอบตัดแตงตนไมและกําจัดวัชพืช
ในเขตทางพิเศษ ( เปาหมาย 90%) 
ไดผลงาน 100% 

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

 

/ / 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

   2.1 ทําความสะอาดผิวทางพิ เศษ 
ไดแก ดูดกวาดฝุนผิวทางพิเศษ เก็บวัสดุ
ตกหลนบนทางพิเศษ กวาดจุดตอเชื่อม
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
95.73%  
   2.2 ทําความสะอาดระบบระบายนํ้า
ของทางพิเศษ ไดแก ทําความสะอาดชอง
ระบายนํ้าบนทางพิเศษ และทอระบายนํ้า
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
95.73%  
   2.3 บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 
ไดแก ดูแลบํารุงรักษาสวนและสนามหญา 
ตัดแตงกิ่งตนไมรุกล้ําทางพิเศษ กําจัด
วัชพืชตนโพธ์ิตนไทรที่ขึ้นบนทางพิเศษ 
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 95.73% 
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13. การเฝาระวังทรัพยสินของ กทพ. (ฝายควบคุมการจราจร) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

ดําเนินการตรวจ
พื้นที่ในเขตทางพเิศษ 
โดยเฉพาะจุดเสี่ยง
ตลอด 24 ชม. ได
ตามแผนรอยละ 
100 
 

  ดําเนินการตรวจพื้นที่ ในเขตทางพิเศษ
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง เปน
ประจําทุกวันไมพบผูกระทําผิด 
   
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูใชบริการ   
ไมนอยกวารอยละ 
70 

ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 70 
 

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตให
ทันสมัยและทันเหตุการณอยางตอเนื่อง
รองรับการใชงานไดหลากหลายรูปแบบมาก
ยิ่งข้ึน โดยในปงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3) 
ไดเร่ิมดําเนินงานจางปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซตของ กทพ. ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป 
(ปงบประมาณ 2563-2565) แบงออกเปน 
5 งวดงาน ซึ่ งขณะน้ีอยู ระหว างการ
ดําเนินงานในงวดงานที่ 4/5 ทั้งนี้ การ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

2. ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชบริการ
ทางพิเศษประชาชนทั่วไป โดยในไตรมาส
นี้มีการปรับปรุงขอมูลให เปนปจจุบัน 
จํานวน 130 เรื่อง  
3. ใหบริการตอบขอรองเรียน/ขอซักถาม  

ผานทางระบบรับเรื่องรองเรียนบนหนา
เว็บไซตของ กทพ. โดยในไตรมาสนี้มี
ผูใชบริการผานชองทางดังกลาว จํานวน 
15 เรื่อง 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ในดานการใหบริการ
ขอมูลผูใชทางพเิศษ  

ระดับความพึงพอใจ
ในดานการใหบริการ 
ขอมูลผูใชทางพเิศษ 
ไมนอยกวารอยละ 
70 
 

  ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) ผานระบบตอบรับโทรศัพท
อัตโนมัติ (IVR) เปนระบบที่สามารถใหบริการ
กับลูกคาที่มีการโตตอบดวยขอความเสียงที่
ถูกบันทึกไวลวงหนา คําถาม หรือใหขอมูล
ในการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ ตามความตองการ
และการตอบรับของผูโทรเขา จากน้ันระบบ
จะทําการโอนสายไปยังพนักงานหรือปลายสาย
ที่ถูกตองไดครบถวน ไดจัดใหบริการขอมูล
ขาวสารและการใหบริการของพนักงาน
ใหบริการขอมูลของศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ใหผูใชบริการ
ทางพิเศษและประชาชนท่ัวไปผานหมายเลข
โทรศัพท 1543 โดยใหบริการในชวงเดือน
เมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 
จํานวนทั้งสิ้น 56,364 รายการ 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความ    
พึงพอใจในดานการ
ใหบริการขอมูล
ผูใชทางพิเศษ  

ระดับความพึงพอใจ
ในดานการใหบริการ
ขอมูลผูใชทางพิเศษ 
ไมนอยกวารอยละ 
70 
 

  ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) ไดกําหนดแผนการสํารวจความ
พึงพอใจการใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท 
1543 ประจําปงบประมาณ 2564 ปละ 
2 คร้ัง 
  - คร้ังที่ 2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการของศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ระหวาง
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความพึงพอใจฯ 
 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานแลว 
เสร็จตามกําหนด 

ผูรับจางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจฯ 
และจัดทํารายงาน
เสนอ กทพ. แลว
เสร็จตามกําหนด 
 

    อยูระหวางดําเนินการสํารวจความ  
พึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการ
ทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณ
ของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
และสงมอบงานงวดที่ 2 
 
 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ผูเขารวมกิจกรรม  
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 
 

     อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรม 
“Expressway Matching จับคูดีดี มีรางวัล 
กับ กทพ.” ลุนรับรางวัลการเติมเงินบัตร 
Easy Pass มูลคา 300 บาท จํานวน 200 
รางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรมที่ทําตาม
กติกาไดครบถวน 200 คนแรก โดยจัด
กิจกรรมผานชองทาง Facebook : EXAT 
Society   
 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ
ของงาน 

ดําเนินการตาม
แผนงานไดรอยละ 
100 
 
 

   ดําเนินการสื่อสารการตลาดและสงเสริม
การตลาดเชิงรุกผานสื่อสังคมออนไลน: 
Facebook ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ 
กพต/273 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 
ให กพต. สผว. จัดจางหนวยงานภายนอก
ในการจัดทํากิจกรรมสื่อสารการตลาด
และสงเสริมการตลาดเชิงรุกผานสื่อสังคม
ออนไลน Facebook : Exat Society ขณะนี้
อยูในระหวางการดําเนินการจัดจาง 
 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ไดรับการรับรอง
ระบบจากผูตรวจ
ประเมินภายนอก 

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

1. ไดดําเนินการทบทวนพนักงานใหมี
ความรูความเขาใจและปฏิบัติงานตามคูมือ
ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยผานการ 
OJT ไตรมาสที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งไดมีการตรวจสอบ 
เอกสารและคูมือที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
ถูกตองตามระบบกําหนด 
2. IQA กําหนดการตรวจประเมินจาก
ผูตรวจภายในเดือนมิถุนายน 2564 ได
ดํ า เนินการแก ไขตามขอสั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของผูตรวจวัดตามคุณภาพ
ภายใน (IQA) เรียบรอยแลว กอนที่ผูตรวจ
ภายนอกจะเขาตรวจรับรองระบบตอไป 
3. ผูตรวจรับรองระบบจากภายนอก 
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ไดเขาตรวจ
รับรองระบบในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2564 โดยการประชุมผานระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม 
Zoom เรียบรอยแลว 
 
 
 
 

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการเลื่อนการตรวจ
ประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 
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21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

คะแนนจากการ
ตรวจดานเก็บคา
ผานทางพิเศษ
ของคณะทํางาน 

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

๑. ในการประชุมภายใน ฝจค. เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2563 ไดกําหนดใหมีการ
ตรวจคัดเลือกดานใหบริการดีเดนประจําป 
2564 ในโครงการ “ดานสวยสดใส บริการ
ฉับไว ใสใจผูใชทาง” เพื่อนําไปใชในการ
ตรวจคัดเลือกและเร่ิมใหประชาสัมพันธ
โครงการกับดานในสังกัดตอไป   

๒. เนื่องจากสถานการณการการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงมีการปรับแผนการตรวจ โดยยกเลิก
การตรวจคัดเลือกของคณะทํางานในครั้งที่ 1 
และครั้งที ่2 เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

๓. กําหนดกรอบระยะเวลาการตรวจ
โดยคณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก
ดานฯ ใหบริการยอดเยี่ยม และดานใหบริการ
ดี เดน ในการตรวจคัดเลือกครั้ งที่  3 
พรอมประกาศผลการคัดเลือกภายใน 
วันที ่30 กันยายน 2564 
 
 

/ / 
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22. กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการทางพิเศษ (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 600,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ผูเขารวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 

  กพต. สผว. ไดดําเนินการจัดการประกวด
ในโครงการ EXAT Contest Marketing 
จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้  
  1. กิจกรรม EXAT Young Gen Contest: 
สรางสรรคคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ 
กทพ. โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ
เพื่อสงเสริมภาพลักษณองคกร ผูเขารวม
โครงการฯ คือ นิสิต นักศึกษา ที่กําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเปนกลุม
ลูกคาของ กทพ. ตามการจําแนกลูกคา
ตามหลักภูมิศาสตรของ กทพ. แบงกลุม
ตามโซนที่อยูอาศัยในทางพิเศษเขตเมือง 
และทางพิเศษนอกเขตเมือง โดยมีรางวัล
สําหรับทีมที่ชนะการประกวดจํานวน 3 
รางวัล ประกอบไปดวย  
  รางวัลท่ี 1 มูลคา 30,000 บาท  
  รางวัลท่ี 2 มูลคา 20,000 บาท  
  รางวัลท่ี 3 มูลคา 10,000 บาท  
  ซึ่งไดผูชนะการประกวดเรียบรอยแลว ดังน้ี 
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก ทีมกองโจร จาก
มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ชื่อผลงาน ธีรเดช  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก ทีม 
Chao Mongo Lretz จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อผลงาน พลังพิเศษ 
ทางวิเศษ  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ทีม
สุภาพบุรุษสุดทางพิเศษ จากมหาวิทยาลัย
รังสิต ชื่อผลงาน “ทางวิเศษ เพื่อคนพิเศษ”   
  ขณะนี้อยูระหวางสรุปผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม และอยูระหวาง
เตรียมการจัดพิธีมอบรางวัลใหกับผูชนะ
การประกวดโครงการดังกลาวหลังจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดีข้ึน  

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

  2. กิจกรรม EXAT Photo Contest: 
ไอเดียสรางสรรคการถายภาพที่แสดงถึง 
กทพ. ผูเขารวมโครงการ คือ ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยหรือทํางาน ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ซึ่งเปนกลุมลูกคาตามการ
จําแนกลูกคาตามหลักพฤติกรรมของ กทพ. 
แบงตามรูปแบบการใชจายครอบคลุม
ลูกคาในระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบ
เงินสด และลูกคาในระบบเก็บผานทาง
พิเศษอัตโนมัต ิ(ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass 
โดยมีรางวัลสําหรับผูที่ชนะการประกวด
จํานวน 3 รางวัล ประกอบไปดวย  
  รางวัลท่ี 1 มูลคา 20,000 บาท     
  รางวัลท่ี 2 มูลคา 15,000 บาท    
  รางวัลท่ี 3 มูลคา 10,000 บาท  
  ซึ่งไดผูชนะการประกวดเรียบรอยแลว 
ดังนี ้ 
 - รางวัลชนะเลิศ ไดแก  คุณศิริพงษ 
พนาสนธ์ิ ชื่อผลงานภาพถาย ผืนฟากับ
แสงทอง ทองถนนกับทางพิเศษ รางวัล 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก คุณพงษฤทธ์ิ 
เผือกพงษ ชื่อผลงานภาพถาย สะพานขึง
คูขนานสะพานแหงอนาคต-1  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก คุณ
วรรณา บัวเผื ่อน กับผลงานภาพถาย
ทางชางเผือก และจากการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดย
ใชแบบสอบถามพบวาผูเขารวมกิจกรรม
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 
89.14 
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23. โครงการหนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (ฝายจัดเก็บคาผานทาง/ฝายควบคุมการจราจร/          

      สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 1,400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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

1. เพื่ออํานวยความ
สะดวกดานการจราจร 
ในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานต 
2. หนวยงานท่ีเขา
รวมโครงการชวง
เทศกาลปใหมและ
สงกรานตไมนอยกวา 
5 ราย/ครั้ง 
 

เทศกาลสงกรานต 
กทพ. ดําเนินโครงการอํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต
ปงบประมาณ 2564 ระหวางวันที่ 9 – 18 
เมษายน 2564 ซึ่ง กพต. สผว. ไดจัดหา
หนวยงานภายนอกแลภาคเอกชนเขารวม
สนับสนุน เพ่ือขอความรวมมือในการสนับสนุน
สินคาและบริการใหแกประชาชนและ
ผูใชบริการทางพิเศษ รวมมูลคาทั้งสิ้น 
1,509,971 บาท (หน่ึงลานหาแสนเกา
พันเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) โดยมี
หนวยงานภายนอกและภาคเอกชนเขา
รวมโครงการ จํานวน 15 ราย ไดแก  

1. บริษัท อมาโด กรุป จํากัด  
2. บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด  
3. บริษัท โอสถสภา จํากัด  
4. บริษัท โทฟุซัง จํากัด  
5. บริษัท โอซูกา นิวทราซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด  
6. บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  
7. กลุมธุรกิจ TCP (กระทิงแดง)  
8. บริษัท ธนาคารกรงุไทย จํากัด 

(มหาชน)  
9. บริษัท เยเนอรัลแคนดี ้จํากัด  
10. บริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด  
11. บริษัท ฟลลิปประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)  
12. บริษัท โรงงานแมรวย จํากัด  
13. บริ ษัท  บ๊ิกซี  ซู เปอร เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)  
14. การประปานครหลวง  
15. บริ ษัท  ทางดวนและรถไฟฟา

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

กทพ. ไดจัดตั้งหนวยบริการประชาชน 
โดยปฏิบัติรวมกับเจาหนาที่ตํารวจทางดวน 
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และหนวยงานเอกชนที่ใหการ
สนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใชทาง
พิเศษเดินทางเขา-ออก กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 จุด ดังนี้ 

1. ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ขาออกเมือง 
ระหวางวันที่ 9 - 13 เมษายน 2564 
ตั้งแตเวลา 07.00 - 21.00 น. 

   1 .1 ดานเก็บคาผ านทางพิ เศษ   
บางแกว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

    1.2 ดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
ฉิมพล ีทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร 

    1.3 ดานเก็บคาผานทางพิเศษ  
บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา 

2. ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ขาเขาเมือง 
ระหวางวันที่ 14-18 เมษายน 2564  
ตั้งแตเวลา 07.00-22.00 น. 

    2.1 ดานเ ก็บคาผานทางพิ เศษ
ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

    2.2 ดานเก็บคาผานทางพิเศษจตุโชติ 
ทางพิเศษฉลองรัช 

    2.3 ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาเขา) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
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24. กิจกรรมวันสงกรานต (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 200,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ดําเนินกิจกรรม
ไดตามกําหนด 

ดําเนินการจัดซื้อ
เสื้อลายดอกให
ดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษตาง ๆ 
และจัดซุมสรงน้ํา
พระที่ดานเก็บคา
ผานทางพิเศษ   
ตนทางและปลายทาง
ของแตละสายทาง
พิเศษตามเวลาที่
กําหนด 
 

   ฝจค. ไดดําเนินการจัดหาเสื้อลายดอก
ใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในชวงเทศกาล
สงกรานตไดสวมใสระหวางปฏิบัติหนาที่ 
โดยกําหนดใหสวมใสเสื้อลายดอกระหวาง
วันที ่12-16 เมษายน 2564 รวมทั้งได
มีการจัดซุมสรงน้ําพระในชวงระยะเวลา
เดยีวกันที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ตนทาง
และปลายทางของแตละสายทาง จํานวน
ทั้งสิ้น 15 ดาน ดังนี้ 
  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ดังนี้ 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษดินแดง 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางนา        
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษดาวคะนอง      
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษสุขสวัสดิ์ 
  2. ทางพิเศษศรีรัช  ดังน้ี 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษประชาชื่น   
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษศรีนครินทร  
  3. ทางพิเศษฉลองรัช ดังน้ี 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษจตุโชติ   
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษพระราม 9-2 
  4. ทางพิเศษอุดรรัถยา ดังนี้ 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาเขา)   
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน
(ขาออก)  
  5. ทางพิเศษบูรพาวิถี ดังนี้ 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางนา กม.6  
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษชลบุรี  
  6. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - 
สุขสวัสดิ์) ดังน้ี 
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว 1  
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางขุนเทียน 1  
   - ดานเก็บคาผานทางพิเศษปูเจาสมิงพราย   
 

/ / 
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25. ตรวจวัดระดับเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพเิศษ (ฝายนโยบายและแผน) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ
ตามแผนงานตรวจวัด 
ระดับเสียงอันเกิด
จากการจราจร
บนทางพิเศษ 
(หนวยวัด : รอยละ) 

ตรวจวัดระดับเสียง
อันเกิดจากการจราจร 
บนทางพิเศษตาม
แผนงานรอยละ
100 
 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวงเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2564 มีดังน้ี  
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการ
รองเรียนดานระดับเสียงและคุณภาพอากาศ 
จํานวน 2 ราย ไดแก  

1. นายเจริญสุข ภาระศิริพงษ ผูพัก
อาศัยบานเลขที่ 607/1 ถนนพัฒนาการ 
ซอย 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ใกลทางพิเศษฉลองรัช 

2. นายรณฤทธ์ิ นิลกาจน ผูพักอาศัย
บานเลขที่ 419/1374 หมูที่ 5 ถนน
เทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ใกลทางพิ เศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
  โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 2 ราย 
พบวามีคาเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูภายใต
มาตรฐานท่ีกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ   
   ซึ่ง ตล. กวล. ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เ พ่ือกํ าหนดมาตรการลดผลกระทบ
เรียบรอยแลว 
 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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

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

  รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 มีดังนี้ 
1. ที่ ป รึ กษา ไ ด จั ด ส ง งานงวด ท่ี  2 

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1  ให กทพ.
พิจารณา เมื่อวันที ่26 เมษายน 2564 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 เพื่อพิจารณางานงวดที่ 2 รายงาน
ความกาวหนาครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว  
3. ที่ ป รึ กษา ไ ด จั ด ส ง งานงวด ท่ี  3 

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2  ให กทพ. 
พิจารณา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 
14001 : 2015 

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

1. คณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 
เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแผนงานสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดจากการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ผลการดําเนินงานในชวง 
3 ปที่ผานมา ผลการประเมินความสอดคลอง
กับขอกฎหมาย รวมทั้งพิจารณากําหนดการ
ตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ของคณะทํางานตรวจติดตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ประจําป 
2564 และกําหนดการตรวจประเมินระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 โดยสํานัก
รบัรองระบบคุณภาพ (สรร.) ประจําป 2564 

- คณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที ่28 มิถุนายน 2564 
เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามแผนงานสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหา/อุปสรรค
ที่เกิดจากการดําเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 และรายงานผล
การตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ของคณะทํางานตรวจติดตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ประจําป 2564 ใหคณะทํางานฯ ไดรับทราบ 

2. เนื่องจากการสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ระลอกใหม  ส งผลใหการ จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ไมสามารถดําเนินการ

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ไดในไตรมาสท่ี 3 อยางไรก็ตาม ไดกําหนดการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที ่
1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
เรียบรอยแลว 

3. เนื่องจากการสถานการณระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม จึงทําใหหนวยงานที่ใหการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
จากภายนอก (External Audit) (สรร.) 
ไดประสานขอเลื่อนการตรวจไปเปนวันที่ 
9-10 สิงหาคม 2564  

 
 
หมายเหตุ: เน่ืองจากการสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมิน
ภายนอกออกไป  
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28. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทยปงบประมาณ 2564     
      (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับคะแนน
ภาพลักษณใน
ดานความ    
รับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 

ภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 
อยูระดับดี 
 

1. กทพ. ไดลงนามในสัญญาจางงาน
สํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
ปงบประมาณ 2564 กับบริษัท อินโฟเสิรช 
จํากัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 มี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 180 วัน 
นับตั้งแต วันท่ี 20 เมษายน - 16 ตุลาคม 
2564  
2. อยูระหวางดําเนินการเก็บแบบสอบถาม

การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ปงบประมาณ 2564 ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
จํานวน 7 กลุม 
 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

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

1. ตรวจรับงานงวดที่ 4/5 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2564 ไดจดัทําบันทึกที่  กวพ/427 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เร่ือง ขออนมุตัิ
ลดคาปรับใหแกบริษัท แบคเคอร อินดัสทร ี
จํากัด และขออนุมัติขยายระยะเวลาจัดทํา
รายงานการตรวจรับเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อ
เน่ืองจากขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ Sensor ในการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางลาชาจึงไมสามารถสงมอบงานได  

2. ผูรับจางไดดําเนินการสงมอบงาน
งวดที่ 5/5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
เรียบรอยแลว และจะดําเนินการตรวจรับ
งานในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564  

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องดวยอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินทดการสอบ
ความแมนยําในการทํางานไดตามที่กําหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแลวเห็นควร
ลดคาปรับ พรอมทั้งขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ ผูรับจางจึงขอลดคาปรับเน่ืองจากเก่ียวกับข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง
อุปกรณ Sensor ทําใหการสงมอบงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวแตเดิม 
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30. การจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ฝายบริหารท่ัวไป) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมได
ตามรายการที่
หนวยงานขอให
ซื้อหรือจาง 

ดําเนินการจัดซื้อ  
จัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไดตาม
รายการที่หนวยงาน
ขอเบิกไดตามแผน
รอยละ 100 
 

  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จํานวน  14 
รายการ  ตามที่หนวยงานขอเบิก ดังนี้ 

1. หมึกดํา HP LASER JET P2005 
CE505A 

2. สายไฟแกนเดียว 
3.  FLUORSCENT LAMP 36W. 
4. สายไฟออนแกนคู 
5. สีน้ํามันสีขาว ม ีมอก. 
6. สีน้ํามันสีดํา มี มอก. 
7. FLUORSCENT LAMP 18W. 
8. BALLAST – FLUORESCENT 18W. 
9. สีขาวแบงเสนจราจร มี มอก. 
10. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 9 นิ้ว x 12 นิ้ว 
11. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 10 น้ิว x 15 นิ้ว 
12. ซองน้ําตาลขยายขางตรา กทพ. 16 นิว้ 
13. ซองขาวตรา กทพ. 
14. กลองใสเอกสาร 16 นิ้ว x 12 นิ้ว x 

10 นิ้ว 

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

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนสายทางที่
ไดรับการตรวจสอบ 
ความปลอดภัย
ทางถนนในทาง
พิเศษ 

ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษอยาง
นอย 2 สายทาง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานในเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2564  ดังนี ้

1. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน   
ที่ปรึกษาแจงวาไดเขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบแลว 
ยังคงเหลือการลงพื้นที่ภาคสนามอยางนอย     
1 ครั้ง 

2. การวิเคราะหจุดอันตราย ท่ีปรึกษา
พิจารณาเปลี่ยนวิธีการวิเคราะหจุดอันตราย 
โดยใหใชขอมูล 3 ปยอนหลัง (ปพ.ศ.2560 -
2562) ตามความเห็นของคณะกรรมการ    
ตรวจรับพัสดุฯ 

 

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากการสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนนิการตาม
แผนงานที่กําหนดไว                  
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32. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานประจําปงบประมาณ 2564 (ฝายบริหารท่ัวไป)        
      (งบประมาณ 1,500,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ ดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามแผนจํานวน  
5 กิจกรรม 
 

กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม 
(COVID-19) การรณรงคไมสูบบุหร่ี การปองกัน
และเฝาระวังโรคอุบัติใหม โรคไขหวัด
สายพันธุใหม 2009 โรคไขเลือดออก 
การปองกันการติดเชื้อ HIV การหามดื่มและ
วางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขต
บริเวณในพื้นที่ของ กทพ. และอ่ืน ๆ          

1. จัดประชุมคณะทํางานศนูยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินโรคติเชื้อไวรัส (COVID-19) 
กทพ. ครั้งที่ 4/2564 วันที ่9 เมษายน 2564  

2. ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
(ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

3. จัดประชุมคณะทํางานศนูยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินโรคติเชื้อไวรัส (COVID-19) กทพ. 
ครั้งที ่5/2564 วันที ่26 เมษายน 2564 

4. ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

5. ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที ่14) ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 

6. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม “สัปดาห
ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ” และ
กิจกรรมการประกวดดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
โดยการขออนุมัติจัดกิจกรรม การเฝาระวัง
และปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําป

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

งบประมาณ 2564 ตามบันทึกที่ ฝบท/1196 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 

7. จั ดทํ าขั้ นตอนการปฏิ บั ติ กรณี
พนักงานหรือลูกจางติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามบันทึกที่ ฝบท/ว 
1279 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

8. ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
(ฉบับที ่15) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 

9. รายงานกระทรวงคมนาคม เก่ียวกับผล
การดําเนินการตามมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของ กทพ. และรายงาน
กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรสั (COVID-19) 
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33. โครงการศึกษาและกําหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ปงบประมาณ 2563-2564   
      (ฝายนโยบายและแผน) (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของผล
การดําเนินงาน 

รอยละของผล
การดําเนินงาน
รอยละ 100 

รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 มีดังนี้ 

1.  กวล. และที่ปรึกษาไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 
และดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. ระยะที่ 2 โดยไดดําเนินการ
เก็บขอมูลท่ีเก่ียวของไดครบถวนแลว 

2.  ที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ อว 6003/183 
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564 จัดสงงาน
งวดที่ 6 รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 4 
ให กทพ. พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจ
รบัพัสดุในงานจางที่ปรึกษาในการประชุม 
คร้ั งที่  2/2564 เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 
2564 ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติ
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

3.  กวล. รวมกับที่ปรึกษาจัดการประชุม
กลุมยอยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก ฝบท. ฝคจ. และ ฝจค. เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) ของ กทพ. เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564  

4.  ที่ปรึกษาไดดํ าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. 
ระยะที่ 2 เรียบรอยแลว โดยอยูระหวาง
ทวนสอบผลการประเมิน 

 

/ / 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 
 

34. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ        
การรายงาน GRI Standards (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,780,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การจัดทําขอมูล
รายงานความ     
รับผิดชอบตอ
สังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. 
ประจําป 2563 
ตามกรอบการ
รายงาน GRI 
Standards 

ดําเนินการตาม
แผนงานได  
รอยละ 100 
 

  กทพ. ไดลงนามในสัญญาจางจัดทํา
รายงานความรับผิ ดชอบต อสั งคม (CSR  
Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตาม
กรอบการรายงาน GRI Standards ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
กับมูลนิธิเพ่ือสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีระยะเวลา
ในการดําเนินงาน  210 วัน ตั้งแตวันที่ 18 
มิถุนายน 2564 - 13 มกราคม 2565 
 

/ / 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 
 

35. การพัฒนาพื้นท่ีและปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

ดําเนินการไดตาม
แผนรอยละ 100 
 

1. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  ไดรื้อถอน
ปายโฆษณา บริเวณถนนแจงวัฒนะฝงเหนือ 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 120 
ปาย (ทางพิเศษอุดรรัถยา) 
2. เมื่อวันที่  2 เมษายน 2564  ได

ดําเนินการตัดตนไมและหญาที่ขึ้นปกคลุม
ใตทางฯ บริเวณชุมชนวัดไผเงิน เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
3. เมื่อ วันที่  2 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการเขาปดกั้นพื้นท่ี บริเวณชุมชน
วัดไผเงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 30 เมตร (ทางพิเศษ
ศรีรัช) 
4. เมื่ อวั นที่  5 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการเก็บขยะพื้นที่บริเวณดานอโศก 2 
เขตดินแดง ประมาณ 400 ตาราวา (ทางพิเศษ
ศรีรัช) 
5. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  ไดจัดทําร้ัว

ตาขายบริเวณหลังดานอโศก 2 เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 12 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
6. เมื่ อ วันที่  7 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมกับเทศบาลตําบล
บางเมือง บริเวณริมถนนทางเขาดานเก็บคา
ผานทางพิเศษบางเมือง 1 โดยการเก็บขยะ   
มูลฝอย เศษวัสดุ พรอมปกปายประกาศเตือน
หามทิ้งขยะ คิดเปนพื้นที่ 200 ตารางวา    
(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)) 
7. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไดร้ือถอน

ปายโฆษณา บริเวณถนนงามวงศวาน อําเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 5 ปาย 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
8. เมื่ อวั นท่ี  30 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการตัดตนไมและหญาบริเวณใต  
ทางดวนพื้นที่บริเวณซอยเจริญราษฎร  5     
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประมาณ 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

60 ตาราวา (ทางพิเศษศรีรชั) 
9. เมื่อวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมกับเทศบาลตําบล
เทพารักษ บริเวณถนนเทพรักษ – ถนน        
ศรีนครินทร  ทายซอยหมูบานบางปูนคร     
โดยการจัดทํารั้วปดก้ันและพัฒนาพื้นที่   
เก็บขยะมูลฝอย เก็บปายโฆษณา ตําบล
เทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่ 400 ตารางวา 
(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล ี- สุขสวัสดิ์)) 
10.   เมื่ อวันที่  15 มิ ถุ นายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่รวมกับเทศบาลตําบล
บางเมืองบริเวณถนนศรีนครินทร โดยการ
ปรับปรุงพื้นที่ถนนใตทางพิเศษที่มีน้ําทวมขัง 
และจัดเก็บขยะมูลฝอย ชวงทางเขาดานเก็บ
คาผานทางพิเศษบางเมือง 1 ถนนศรีนครินทร 
ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่  300 
ตารางวา (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- 
สุขสวัสดิ)์) 
11.   เมื่อวันที่  15 มิ ถุนายน 2564 ได

ดําเนินการตัดตนไมพื้นที่บริเวณชุมชนวัดไผ
เงินเขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 
ประมาณ 30 ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
12.   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ไดจัด 

ทําความสะอาดพื้นที่โดยการเก็บและขนขยะ
ไปทิ้งพื้นที่บริเวณฝงริมคลองสามเสน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 650 ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
13.   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  ไดทํา

การเก็บขยะพ้ืนที่บริเวณใตอนุสาวรียชัย    
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประมาณ 70  
ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
14.   เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ ในเขตบริ เวณขาง
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) ซอยพูนสิน 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

โดยการตัดตนไมและหญา คิดเปนพ้ืนที่ 300 
ตารางวา (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) 
15.   เมื่อวันที่  24 มิ ถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และจัดทํารั้วในเขต 
บริเวณริมถนนถนนศรีนครินทร - ถนนสุขุมวิท  
(ชางเอราวัณ) ตําบล บางเมืองใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่ 
950 ตารางวา (ทางพิ เศษกาญจนาภิเษก    
(บางพล-ีสุขสวัสดิ์) 
16.   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไดจัดทํา

รั้วตาขายปองกันพื้นที่ บริเวณหลังดานเก็บคา
ผานทางพิเศษบางบําหรุ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ- 
มหานคร (ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร)   
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36. กิจกรรม "ทางดวนเพื่อเยาวชน" (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 530,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมได 
แลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

  ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรม “ทางดวน
เพื่อเยาวชน” ประจําปงบประมาณ 2564 
โดยมอบทุนการศึกษาแกชุมชนและโรงเรียน
รอบเขตทางพิเศษ จํานวน 86 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 860,000 
บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถวน) โดยงด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและไดประสาน
ใหชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษที่
ไดรับคัดเลือกใหติดตอเขารับทุนการศึกษา 
ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 
2564 
 
 

/ / 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใน
กิจกรรมทางดวนเพื่อเยาวชน ประจําปงบประมาณ 2564 
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 37. โครงการ ”ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร   
      (สวพ. FM91) (สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 2,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
ทางพิเศษไมนอยกวา
รอยละ 80 
 

    เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รัฐบาลยังคงมีนโยบายใหประชาชน   
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น      
    กปส. สผว. คํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนที่จะเขารวมกิจกรรม และ
ความปลอดภัยของผูบริหาร พนักงาน
และลูกจาง จึงมีความจําเปนตองชะลอ
การจัดกิจกรรมฯ จนกวาสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จะดีข้ึน 
 
 
 
 

/ ชาเล็กนอย
เรงรัดได 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ทีม่ีการแพรระบาดมากยิ่งขึ้น สงผลให
ไมสามารถจัดกิจกรรมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

50 
 

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม 
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมได
แลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

  ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรม “จิตอาสา 
ทางดวนไทย” ประจําปงบประมาณ 2564 
โดยนําผูบริหาร พนักงานและลูกจาง กทพ. 
และสื่อมวลชน จํานวน 80 คน รวมกัน
ทําความสะอาดบริเวณวัดอุทัยธาราม  
เมื่อวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564 และ
มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงโรงอาหาร
ใหแกโรงเรียนวัดอุทัยธาราม จํานวน 
50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)     
  เนื่องสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึ ง งดจั ด กิจกรรมฯ โดยไดมอบเงิ น
สนับสนุนใหแกโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 

/ / 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: ตามทายบันทึก ที่ กปส/527 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 ผวก. ไดอนุมัติยกเลิกพิธีเปดกิจกรรมจิตอาสา 
ทางดวนไทย ประจําปงบประมาณ 2564 
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39. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

กลองยูเอชทีที่ 
แกะ ลาง เก็บ
เรียบรอยแลว
รวบรวมใหกับ
บริษัท อําพลฟูดส 
โพรเซสซิ่ง จํากัด 

- รวบรวมกลองยูเอช
ทีที่ แกะ ลาง เก็บ
เรียบรอยแลวสง
ใหกับบริษัท       
อําพลฟูดส      
โพรเซสซิ่ง จํากัด 
จํานวน 400 
กิโลกรมั 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  รวบรวมกลองยูเอชทีที่ลาง แกะ เก็บ
แลวจากพนักงาน ลูกจาง กทพ. ผูใชบริการ
ทางพิเศษ และสงใหบริษัท อําพลฟูดสฯ 
ประมาณ 117 กิโลกรมั 
 
 
 
 
 
 

/ / 
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40. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย (ฝายควบคุมการจราจร)     
      (งบประมาณ 300,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การฝกซอมการ
กูภัยและการให
ความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรง
จากวัตถุอันตราย
แลวเสร็จตามแผน 

จัดการฝกซอมการ
การกูภัยและการ
ใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงใน
เขตทางพิเศษอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

  อยูระหวางดําเนินการและประเมิน     
สถานการณ เนื่องจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงมีความจําเปนตองเลื่อน
ออกไป โดยอาจจะทําการฝกซอมการกูภัย
และการใหความชวยเหลือ อุ บัติ เหตุ
รายแรงในเขตทางพิเศษจากสารเคมีและ
วัตถุ อันตราย ในชวงประมาณเดือน
สิงหาคม  2564 หากสถานการณการแพร
ระบาดคลี่คลาย และจะจัดการฝกซอมใน
รปูแบบที่เหมาะสมตอไป 
 

/ / 
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41. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม (ฝายควบคุมการจราจร) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จัดการใหความรู
เกี่ยวกับข้ันตอน
การอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม
ใหกับพนักงาน กทพ. 
และบุคคลภายนอก
อยางนอยปละ     
2 ครั้ง 

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

  อยูระหวางดําเนินการใหความรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมี
ความจําเปนตองเลื่อนออกไป คาดวาจะ
จัดการไดประมาณในไตรมาสท่ี 4  
 
 
 
 
 

/ / 
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42. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพเิศษและการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพเิศษ 
      (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 430,000 บาท)  

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

- ผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมมีระดับ
ความพึงพอใจ 
รอยละ 80 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  กําหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4  
 
 
 
 
 
 

/ / 
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ทนิศทางองคค์กร

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

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

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

2. การบรพิการอยมุ่างมทคมณภาพททมั่รวดเรร็ว ปลอดภมย
                                            3. ทางพพิเศษ และสพินทรมพยย์ถมูกใชห้เตร็มประสพิทธพิภาพ

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

จรรยาบรรณของเจด้าหนด้าททที่ กทพ  .* 
“ปฏนิบกัตนิหนด้าททที่ดด้วยหกัวใจ (HEARTS)”     

 

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

* เจห้าหนห้าททมั่ กทพ. ครอบคลมมหรพอหมายความรวมถจึง ผมูห้บรพิหาร พนมกงาน และลมูกจห้าง กทพ.
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นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• C0 การวางแผนใหร้บรนิการ
- C0.1 กระบวนการวางแผนปฏนิบมัตนิการ

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

• C6 การใหร้บรนิการขร้อมมูล
- C6.1 กระบวนการใหร้บรนิการขร้อมมูลเกอีพื่ยวกมับการใชร้บรนิการ

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

ธถรกนิจรอง : การพมฒนาและบรพิหารธมรกพิจททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบทางพพิเศษหรพอเพพิมั่มประโยชนย์ใหห้กมบ กทพ. เชมุ่น การเชมุ่าพพนนททมั่ใตห้ทางดมุ่วน จมดทดาสวนสาธารณะเพพมั่อ
เปป็นสาธารณประโยชนย์ใหห้กมบชมมชน ไดห้แกมุ่

• C8 การพมัฒนาและบรนิหารธนุรกนิจอพพื่น
- C8.1 กระบวนการพมัฒนาและบรนิหารจมัดการธนุรกนิจเกอีพื่ยวเนพพื่องกมับทางพนิเศษ และเพพพื่อประโยชนธ์กมับ กทพ.

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

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

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

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

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

• S4 กลนุค่มจมัดการดร้านอาคารสถานทอีพื่
- S4.1 กระบวนการจมัดการดร้านอาคารสถานทอีพื่

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

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

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

1) คณะกรรมการ กทพ.

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

            6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย
            7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ

8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงานของ ผวก.
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท

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

-  รห้อ ยละของจด า นวน
กรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมในการ
ประชมมแตมุ่ละครมนง

สผว.

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

ฝบท./ฝกม.

กวพ.
ฝกม.

2 สพิทธพิและความเทมุ่าเททยมกมนของ
ผมูห้ถพอหมห้น 

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

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

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

4 บทบาทของผมูห้มทสมุ่วนไดห้เสทย 4.1 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ

4.2 การจมดกพิจกรรมสดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
4.3 การรมบฟปังความคพิดเหร็นเกทมั่ยวกมบการดดาเนพินงานของ กทพ. จากเจห้าหนห้าททมั่ กทพ.

4.4 การรมบสมมครและคมดเลพอกเจห้าหนห้าททมั่ กทพ.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการเวนคพน

- ระดมบความพจึงพอใจ
ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ
ททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและ
ภาพลมกษณย์ ของ กทพ.
ไมมุ่นห้อยกวมุ่ารห้อยละ 92.1

- ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม
ทมกครมนงตามนโยบาย
- ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบ
การกดาหนดคมณสมบมตพิใน
การรมบสมมครสอบคมดเลพอก
พนมกงานของ กทพ. โดย
ระบมเพศและศาสนา
-  ระยะ เวลาพพิ จ ารณา
คดารห้องของผมูห้ถมูกเวนคพนใน
เรพมั่องของทางเขห้า - ออก
ตามสพิทธพิเดพิมใน 2 กรณท
1)  ก ร ณท ร ะ ห วมุ่ า ง ก า ร
กมุ่ อสรห้ า งทา งพพิ เ ศษจะ
พพิ จ ารณาใหห้ แลห้ ว เ ส รร็ จ
ภายใน 7 วมนทดาการ

สผว.

สผว./ฝคจ./ฝจค.
ฝบท.

ฝบท.

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

4.6  การเปปิดเผยขมุ่าวการประกวดราคา/จมดซพนอจมดจห้าง

4.7  การรห้องเรทยนในเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง

4.8 การเปปิดเผยผลการดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยนจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.
4.9 การวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

4.10 การรห้องเรทยน/ขห้อพพิพาทกมบผมูห้ททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ กทพ.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา (กรณททมนทรมพยย์ 100 ลห้านบาทขจึนนไป)

2) กรณทหลมงกมุ่อสรห้างจะ
พพิ จ า ร ณ า แ ลห้ ว เ ส รร็ จ
ภายใน 19 วมนทดาการ
ทมนงนทนระยะเวลาจะเรพิมั่มนมบ
เมพมั่อหนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้อง
ไดห้สมุ่ ง เอกสารใหห้  ฝกส .
ครบถห้วนแลห้ว
- ใหห้แลห้วเสรร็จภายในวมนททมั่
กด า หน ดกา รปร ะ กาศ
เผยแพรมุ่ครบทมกรายการ
- ตอบกลมบขห้อรห้องเรทยน
ภายใน 15 วมน นมบถมด
จ า ก วม น ททมั่ ไ ดห้ รม บ ก า ร
รห้องเรทยน
- ภายในไตรมาส
-  ไ ดห้ ผ ล กา ร วพิ เ ค ร า ะ หย์
ภายใน 1 เดพอน หลมงจาก
สพินนปปีงบประมาณ
- ระดมบความพจึงพอใจ
ดห้านการใหห้บรพิการของ
ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ ใชห้
ทางพพิ เศษ (EXAT Call
Center)
1) รห้อยละความสดาเรร็จของ
การดดาเนพินการจมดการดห้าน
ขห้อพพิพาทและคดทอยมุ่างมท
ประสพิทธพิภาพ
2) รห้อยละของจดานวนการ
จมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงาน
ททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบการดดาเนพิน

ฝกส.

ฝบท.

ฝบท.

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.

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

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อชมมชนรอบเขตทางพพิเศษ

4.13 กพิจกรรมดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมของ กทพ.

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

ฝกม.

ฝกส.

สผว./ฝกส.

5 ความยมมั่งยพนและนวมตกรรม 5.1 ผลงานวพิจมยททมั่ทดาการศจึกษาแลห้วเสรร็จหรพอมาตรฐานททมั่จมดทดาแลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่ใหห้พนมกงาน
      กทพ. เพพมั่อสรห้างการรมบรมูห้และการเรทยนรมูห้อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องผมุ่านระบบ Intranet

5.2 โครงการพมฒนาระบบฐานขห้อมมูลและสารสนเทศเพพมั่อแสดงจมดตพิดขมดบนทางพพิเศษ (Congestion
      Index Indication System)

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

กวพ.

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

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

สผว.

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

6.2 การประชาสมมพมนธย์

6.3 การรายงานทางการเงพิน

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

สผว.

สผว.

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

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

สผว.

7 การบรพิหารความเสทมั่ยงและ
การควบคมมภายใน

7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

7.2 การควบคมมภายใน

7.3 การตรวจสอบภายใน

7.4 การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์

- รห้อยละความสดาเรร็จของ
การจมดการความเสทมั่ยงใหห้
อยมูมุ่ในระดมบททมั่ยอมรมบไดห้
-  รห้อยละความสด า เรร็จ
ของการควบคมมภายใน
ใหห้อยมูมุ่ในระดมบททมั่ยอมรมบไดห้
- รห้อยละความพจึงพอใจ
ของหนมุ่วยรมบตรวจ
- จดานวนผมูห้มทความขมดแยห้ง
ทางผลประโยชนย์

กบค.

กบค.

สตส.

สผว.

8 จรรยาบรรณ 8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. 

8.2 รายงานการทมจรพิต ปปีงบประมาณ 2564

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

สผว.

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

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ ขห้อบมงคมบ กทพ. และจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรมและคมณธรรม

8.5 การพพิจารณาเรพมั่องรห้องเรทยนของคณะกรรมการตรวจสอบเกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน
      ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

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

ฝกม.

ฝกม.

สผว./ฝบท.

สตส.

9 การตพิดตามผลการดดาเนพินงาน 9.1 ผลการดดาเนพินงานตามแผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี 

9.2 ผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงานของ กทพ.

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

ฝนผ.

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

9.4 ระบบประเมพินผลการดดาเนพินงานใหมมุ่ (Enablers)

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

ฝบท.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

1) คณะกรรมการ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมทมกเดพอน และในปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 17 มพิถมนายน 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
   10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 1 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤษภาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มท
     การประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน      
          3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  

75

75

75

75

90

100

-

-

-

สผว.

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
    และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการ
     ประชมมจดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 18 คน 
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
               - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 พฤษภาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
   ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการประชมม
   จดานวน 2 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
          6.1) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 เมษายน 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
          6.2) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 29 มพิถมนายน 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน

75

75

75

75

100

66.67

75

25

-

เ ลพมั่ อ น ก า ร ป ร ะ ชม ม
เดพอนมพิถมนายน 2564
เนพมั่องจากรอการแตมุ่งตมนง
กรรมการฯ ฝฝ่ายลมูกจห้าง

-

คณะกรรมการ กทพ.
ไดห้มทคดาสมมั่งททมั่  7/2564
ลงวมนททมั่ 12 พฤษภาคม
2564  แ ตมุ่ ง ตมน ง
อนมกรรมการในคณะ
อ นม ก ร ร ม ก า ร ดห้ า น
กฎหมาย เพพิมั่มเตพิม

สตส.

ฝบท.

กบค.

ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
    การประชมม 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
     มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 14 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 1 มพิถมนายน 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           8.1) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 28 เมษายน 2564         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           8.2) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 12 พฤษภาคม 2564         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
    1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
               - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 มพิถมนายน 2564         
                 ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน

75

75

75

100

100

75

-

-

-

ฝกส.

ฝบท.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
      การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3
     (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 2 ครมน ง  โดยมท
       รายละเอทยดดมงนทน
          10.1) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 เมษายน 2564         
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 22 คน
          10.2) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มพิถมนายน 2564         
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 22 คน
11) คณะอนมกรรมการพพิจารณาแนวทางดดาเนพินการคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการ
      ระบบทางดมุ่วนขมนนททมั่ 2 และสมญญาเพพมั่อการตมุ่อขยายโครงการระบบทางดมุ่วน
      ขมนนททมั่ 2 (สมุ่วนดท) ระหวมุ่าง กทพ. กมบ บรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
      (มหาชน) (BEM) และคดทขห้อพพิพาทตามสมญญาโครงการทางดมุ่วนสายบางปะอพิน -
      ปากเกรร็ด ระหวมุ่าง กทพ. กมบบรพิษมท ทางดมุ่วนกรมงเทพเหนพอ จดากมด (NECL) ใน
       ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไมมุ่มทการประชมม
12) คณะอนมกรรมการสรรหาและพพิจารณาผลตอบแทนของหมวหนห้าเจห้าหนห้าททมั่ดห้าน
      การเงพิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564
      ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไมมุ่มทการประชมม

75

-

-

75

-

-

-

กทพ. ไดห้ลงนามในสมญญา
โครงกา รร ะบบทา งดมุ่ วน
ขมน นททมั่  2 (ฉบมบแกห้ ไข )  และ
สมญญาโครงการทางดมุ่วนสาย
บางปะอพิน – ปากเกรร็ด (ฉบมบ
แ กห้ ไ ข )  กม บ  BEM  แ ล ะ
NECL แ ลห้ ว  เ มพมั่ อ วม น ททมั่  20
กมมภาพมนธย์ 2563
อยมูมุ่ ระหวมุ่ า งทบทวนการ
ปรมบปรมงโครงสรห้างการจมด
แบมุ่งสมุ่วนงานของ กทพ. ใหห้
มท โ ค ร งส รห้ า ง ททมั่ ส า ม า ร ถ
รองรมบตดาแหนมุ่ งหมวหนห้า
เ จห้ า หนห้ า ททมั่ ดห้ า นก า ร เ งพิ น
(Chief Financial Officer :
CFO)

ฝคจ.

ฝกม.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

13) คณะกรรมการการจมดการความรมูห้และนวมตกรรม กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อย
     กวมุ่าปปีละ 2 ครมนง ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน
      2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 1 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
                  - การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 มพิถมนายน 2564
                    ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

75 100 - กวพ.

2. สนิทธนิและความเทห่าเททยมกกันของผดูด้ถซอหถด้น
กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจ
ไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น

กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น - - - -

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

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

คณะกรรมการ กทพ.
(ตมุ่อ)

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

75 75 - สผว.

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

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

75 75 - สผว.

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

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.4 ความเปป็นอพิสระของ

คณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน
2564) มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจากภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ”
ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ . จดานวน 4 คน คพอ พลเรพอโท สมวพิน  แจห้งยอดสมข
นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์ นางสาวไตรทพิพยย์  ศพิวะกฤษณย์กมล และนายบมญชมย
โสวรรณวณพิชกมล ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็น
อพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว 

75 75 - สผว.

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

เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบ
ดมูแลททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

75 75 - สผว.

3.6 การประเมพินตนเอง
ของคณะกรรมการ
กทพ.

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

75 75 - สผว.

3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ

คณะกรรมการ กทพ.
 (ตมุ่อ)

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

75 75 - สผว.

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

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

75 75 - สผว.

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย 
4.1 การรม บฟปั ง คว ามคพิ ด

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

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

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

                    - ระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมาก หรพอ
               คพิดเปป็นรห้อยละ 98.74

           ครมนงททมั่ 2 ระหวมุ่างเดพอนเมษายน - กมนยายน 2564 
                     - อยมูมุ่ระหวมุ่างการจมดเกร็บและรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อประเมพิน

               ความพจึงพอใจ
  1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) ไดห้

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

      1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th) ไดห้ทดาการสดารวจความพจึงพอใจและ
             พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์
              ของ กทพ. ปปีละ 1 ครมนง ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564
              ขณะนทนอยมูมุ่ระหวมุ่างการดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจฯ
2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อ
    การใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 โดยมท
     รายละเอทยดดมงนทน
         - อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจและพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้
            บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดา
             ปปีงบประมาณ 2564 และสมุ่งมอบงานงวดททมั่ 2
3) ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) มทขมุ่าวรห้องเรทยนจากประชาชนผมุ่าน
    ทางหนมงสพอพพิมพย์ จดานวน 2 ขมุ่าว

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

สด าหรม บผมูห้ ใ ชห้ บ รพิ ก า ร
ทางพพิเศษ 

1) กทพ. รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจรนดาผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษไปทมศนศจึกษาและ
    รมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์เพพมั่อสมงคมสรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้าง
    ภาพลมกษณย์ททมั่ดท โดยตามแผนงานดดาเนพินการปปีละ 2 ครมนง ดมงนทน 
       ครมนงททมั่ 1 โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง ครมนงททมั่ 1” โดย กทพ. รมุ่วมกมบ
              สถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์  (สวพ. FM 91)  นดาผมูห้ ใชห้บรพิการ
                 ทางพพิเศษรมุ่วมทดากพิจกรรม ทมศนศจึกษาและรมุ่วมบดาเพร็ญประโยชนย์
                 เพพมั่อสมงคม สรห้างเครพอขมุ่ายการประชาสมมพมนธย์และเสรพิมสรห้างภาพ
                  ลมกษณย์ททมั่ดท แตมุ่เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์แพรมุ่ระบาดของ
                  โรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19) จจึงมทความจดาเปป็นตห้อง
                  ชะลอการจมดกพิจกรรมจนกวมุ่าสถานการณย์จะดทขจึนน เพพมั่อความปลอดภมย
                   ของผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการและผมูห้บรพิหาร กทพ.
2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
      - กพิจกรรม EXAT Young Gen Contest สรห้างสรรคย์คลพิปวพิดทโอชพิงทมนการศจึกษา
        ของ กทพ. โดยจมดกพิจกรรมประกวดคลพิปวพิดทโอเพพมั่อสมุ่งเสรพิมภาพลมกษณย์องคย์กร
        ผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการฯ ไดห้แกมุ่ นพิสพิต นมกศจึกษา ททมั่กดาลมงศจึกษาอยมูมุ่ในระดมบปรพิญญาตรท
       หรพอเททยบเทมุ่า ศจึกษาอยมูมุ่ในสถาบมนการศจึกษาททมั่ตมนงอยมูมุ่ในเขตกรมงเทพฯ และ
        ปรพิมณฑล ซจึมั่งสามารถรวมกลมมุ่มเปป็นททม ททมละไมมุ่เกพิน 3 คน โดยมทรางวมลสดาหรมบ
       ททมททมั่ชนะการประกวดจดานวน 3 รางวมล ประกอบไปดห้วย รางวมลททมั่  1
       มมูลคมุ่า 30,000 บาท รางวมลททมั่ 2 มมูลคมุ่า 20,000 บาท และรางวมลททมั่ 3
        มมูลคมุ่า 10,000 บาท โดยไดห้ตมดสพินผลการประกวดและประกาศรายชพมั่อททมททมั่ไดห้

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

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

     รมบรางวมลผมุ่านชมุ่องทางเพจ www.facebook.com/exatsociety เมพมั่อวมนททมั่
       5 เมษายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว
    - กพิจกรรม EXAT Photo Contest ไอเดทยสรห้างสรรคย์การถมุ่ายภาพททมั่แสดงถจึง
      กทพ. ผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการคพอ ประชาชนทมมั่วไปททมั่อาศมยหรพอทดางานในเขต
       กรมงเทพฯ และปรพิมณฑล โดยมทรางวมลสดาหรมบผมูห้ททมั่ชนะการประกวดจดานวน
       3 รางวมล ประกอบไปดห้วย รางวมลททมั่ 1 มมูลคมุ่า 20,000 บาท รางวมลททมั่ 2 มมูลคมุ่า
       15,000 บาท และรางวมลททมั่ 3 มมูลคมุ่า 10,000 บาท โดยไดห้ตมดสพินผลการ
     ป ระกวดและประกาศร ายชพมั่ อ ผมูห้ ททมั่ ไ ดห้ รม บ ร า ง วม ล ผมุ่ าน ชมุ่ อ งทา ง เพจ
        www.facebook.com/exatsociety เมพมั่อวมนททมั่ 6 เมษายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว
     - โครงการ “EXAT CHARITY ทมกการเดพินทาง เพพมั่อการแบมุ่งปปัน” สดาหรมบลมูกคห้า
       ททมั่ใชห้บรพิการสายทางพพิเศษฉลองรมชและสายทางพพิเศษบมูรพาวพิถท ประเภทรถยนตย์
        4 ลห้อ รถยนตย์ 6 ลห้อ และรถยนตย์ 10 ลห้อ ทมกการเดพินทาง กทพ. จะสมทบทมน
        มมูลคมุ่า 10 สตางคย์ ใหห้แกมุ่ มมูลนพิธพิการแพทยย์ฉมกเฉพินแหมุ่งชาตพิ เพพมั่อมอบอมปกรณย์
       ทางการแพทยย์ฉมกเฉพิน (เครพมั่องฟฝืฟื้นคพนคลพมั่นหมวใจดห้วยไฟฟป้าอมตโนมมตพิ (AED)
       ชมดเคลพมั่อนยห้ายผมูห้ปฝ่วยขมนนพพนนฐาน อมปกรณย์ทางการแพทยย์ฉมกเฉพินและอพมั่นๆ )
        ตมนงแตมุ่เดพอนมพิถมนายน – สพิงหาคม 2564
     - โครงการ “Update Easy รมบฟรท 50 บาท” สดาหรมบสมาชพิกบมตร Easy Pass
       ททมั่ดดาเนพินการอมปเดตขห้อมมูลสมุ่วนตมวบมคคลใหห้เปป็นปปัจจมบมน จดานวน 100,000
        ทมุ่านแรกเทมุ่านมนน ไดห้รมบสพิทธพิธิ์ฟรทเงพินเตพิมลงในบมตร Easy Pass มมูลคมุ่า 50 บาท
     - โครงการความรมุ่วมมพอมอบสพิทธพิประโยชนย์แกมุ่ลมูกคห้าผมูห้ใชห้ทางพพิเศษระหวมุ่าง
        กทพ. กมบ บรพิษมท ออโตห้วพิชมมั่น จดากมด (พมนธมพิตรทางธมรกพิจและตลาด)
     - โครงการการรมบฟปังเสทยงของลมูกคห้า (Voice of Customer) ผมุ่านชมุ่องทางสพมั่อ
        สมงคมออนไลนย์ (Social Listening) ประจดาปปีงบประมาณ 2564

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

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

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 
      - จมดโปรโมชมมั่นเตพิมเงพินสดารองคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษในบมตร Easy Pass จดานวน 1,000 บาท
        ตมุ่อ 1 ใบเสรร็จตมุ่อ 1 ชพมั่อผมูห้ถพอบมตร ซจึมั่งสามารถนดามาแสดงเพพมั่อรมบฟรทถมงสปปันบอนดย์
        ตราสมญลมกษณย์ กทพ. 
5) โครงการอดานวยความสะดวกและความปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของ
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ 2564
      - สดาหรมบการจมดกพิจกรรมประชาชนชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ ไมมุ่มทการดดาเนพินงาน
        ตามแผนงานเนพมั่องจากมาตรการปป้องกมนการระบาดของโรคตพิดเชพนอ ไวรมสโคโรนา
        2019 (COVID – 19) แตมุ่ไดห้นดาเสพนอลายดอกททมั่จมดซพนอเมพมั่อปปีงบประมาณ 2563
       แตมุ่ยมงไมมุ่ไดห้ใชห้ นดามาแจกจมุ่ายใหห้พนมกงานททมั่ปฏพิบมตพิงานททมั่ดมุ่านฯ เพพมั่อสวมใสมุ่
       ระหวมุ่างวมนททมั่ 12 – 16 เมษายน 2564 และดดาเนพินการประสานงานกมบ
        หนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องจมดซมห้มดอกไมห้ททมั่ดมุ่านฯ จดานวน 15 ดมุ่านฯ (โดยไมมุ่มทการ
        สรงนนดาพระ)

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 2 (มกราคม - มทนาคม 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ รองรมบการ
      เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่  9 - 18 เมษายน 2564 จดานวน 6 จมดไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ
        บางแกห้ว 1 ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า)
       ดมุ่านฯ ดาวคะนอง และดมุ่านฯ จตมโชตพิ เพพมั่อใหห้บรพิการประชาชนและปป้องกมน
        การเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ โดยการตมนงจมดกวดขมนวพินมยจราจรจดานวน 4 จมด
        ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ ชลบมรท (ขาเขห้า) ดมุ่านฯ บางขมนเททยน 1 ดมุ่านฯ บางนา และดมุ่านฯ
        ประชาชพมั่น (ขาออก) 
     - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
       ปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์  2564
       ระหวมุ่างวมนททมั่ 9 - 18 เมษายน 2564 และไดห้จมดสมุ่งหนมงสพอขอบคมณใหห้แกมุ่
        พมนธมพิตร องคย์กรภายนอกซจึมั่งเปป็นผมูห้สนมบสนมนการดดาเนพินงาน เรทยบรห้อยแลห้ว
6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานครและทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก)
     - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
        2015 (ไตรมาสททมั่ 1 และไตรมาสททมั่ 2 และไตรมาสททมั่ 3 เรทยบรห้อยแลห้ว)
     - ดดาเนพินการตรวจสอบเอกสารและคมูมุ่มพอททมั่เกทมั่ยวขห้องใหห้เปป็นปปัจจมบมนถมูกตห้องตาม
       ระบบกดาหนด และเตรทยมความพรห้อมเพพมั่อรมบการตรวจตพิดตามจากหนมุ่วยงาน
       ภายใน (IQA) ภายในเดพอนมพิถมนายน 2564 และหนมุ่วยงานททมั่ใหห้การรมบรอง
       ระบบ (BSI) โดยบรพิษมท บทเอสไอ กรมรุ๊ป (ประเทศไทย) ภายในวมนททมั่ 12 – 13
       กรกฎาคม 2564
7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวน การปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
       ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ทมกไตรมาส 

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

     - ดดาเนพินการประเมพินผลคมณภาพการใหห้บรพิการของพนมกงานประจดาแตมุ่ละ
        ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ครมนงททมั่ 2 ในเดพอนมพิถมนายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2564
    -  ผวก .  ไดห้อนมมมตพิ โครงการเมพมั่อวมนททมั่  6 เมษายน 2564 และไดห้มทการ
       ประชาสมมพมนธย์ภายในใหห้กมบพนมกงานประจดาดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ทมกสายทาง
        ซจึมั่งจะเรพิมั่มดดาเนพินกพิจกรรมตมนงแตมุ่เดพอนมพิถมนายน - กมนยายน 2564
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    - ผวก. ไดห้อนมมมตพิโครงการเมพมั่อวมนททมั่ 6 เมษายน 2564 มทการประชาสมมพมนธย์
       ภายในฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เพพมั่อแจห้งพนมกงานรมบทราบและเขห้ารมุ่วมโครงการ
       ซจึมั่งจะเรพิมั่มดดาเนพินกพิจกรรมตมนงแตมุ่เดพอนมพิถมนายน – กรกฎาคม 2564

75 75 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

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

- จมดทดา Fan Page/Facebook/แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ กทพ. ดดาเนพินการสมุ่งขห้อมมูล
  ขมุ่าวสาร กพิจกรรม รวมถจึงเปปิดรมบฟปังความคพิดเหร็นและปปัญหาของพนมกงานและ
  ลมูกจห้าง กทพ. และรวบรวมขห้อมมูลเพพมั่อนดาเสนอผมูห้บรพิหารตามสายงาน และ
  ผมูห้บรพิหารระดมบสมูงทราบ โดยในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน -
  มพิถมนายน 2564) ไมมุ่มทการเขห้ารมบฟปังขห้อรห้องเรทยนและตรวจเยทมั่ยมใหห้กดาลมงใจ
  พนมกงานเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษตามอาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ อาคารศมูนยย์
  ควบคมมทางพพิเศษของฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์
  การแพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

75 75 เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิด
สถานการณย์ ก า รแพรมุ่
ระบาดของโรคตพิดเชพนอ
ไ ว รม ส โ ค โ ร น า 2019
(COVID -19) 

ฝบท.

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

ในการรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3
(เมษายน - มพิถมนายน 2564)  
     - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
        การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนาและ

75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.4 ก า ร รม บ ส มม ค ร แ ล ะ

คม ด เ ลพ อ ก เ จห้ า หนห้ า ททมั่
กทพ. (ตมุ่อ)

       ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบคมดเลพอก
        พนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

75 75 - ฝบท.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน – มพิถมนายน 2564) จดานวน 18 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิใน
การพพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 14 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 4 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

75 75 - ฝกส

4.6 การเปปิดเผยขมุ่าวการ
ประกวดราคา/จมดซพนอ
จมดจห้าง

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

75 75 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

 ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยนเรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง 75 75 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.8 การ เปปิด เผยผลการ

ดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยน
จมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์
กทพ.

- ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไมมุ่มทเรพมั่อง
  รห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.

75 75 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิเคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

- ไดห้ผลการวพิเคราะหย์ภายใน 1 เดพอน หลมงสพินนปปีงบประมาณ 2564 75 75 - ฝบท.

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

ศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข 1543) ไดห้จมด
ใหห้มทชมุ่องทางการรมบเรพมั่องรห้องเรทยน ขห้อคพิดเหร็น และขห้อเสนอแนะตมุ่างๆ จากผมูห้ใชห้
บรพิการทางพพิเศษและประชาชนทมมั่วไปททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการดดาเนพินงานของ
กทพ. ระหวมุ่างเดพอนเมษายน - มพิถมนายน 2564 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 60 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 55 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 5 เรพมั่อง

75 75 - ฝกม./สผว.

4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา
(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ. กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) มทขห้อพพิพาทอยมูในชมนนศาล 1
ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจากขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการมท
คดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบ
ตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการ
ยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิกถอนคดาชทนขาด จจึงไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบ
ขห้อเทร็จจรพิงจจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละ
ไตรมาส) 

75 75 - ฝกม.

31



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

    - คดทหมายเลขดดาททมั่  อ .620/2556 (การคพิดอมตราดอกเบทนยททมั่แตกตมุ่างกมน )
       ตามสมญญาจห้างกมุ่อสรห้างโครงการทางพพิเศษสายบางพลท - สมขสวมสดพิธิ์ เมพมั่อวมนททมั่ 29
       ธมนวาคม 2563 ศาลปกครองกลางไดห้อมุ่านคดาพพิพากษาของศาลปกครองสมูงสมด
      ฉบมบลงวมนททมั่ 8 ธมนวาคม 2563 โดยศาลปกครองสมูงสมดพพิพากษายพนตาม
       คดาพพิพากษาของศาลปกครองชมนนตห้น ททมั่พพิพากษาใหห้ กทพ . ชดาระดอกเบทนยจากการ
      ขยายระยะเวลาจดานวน 2 ครมน ง เปป็นเงพิน 248,005,530.18 บาท พรห้อม
      ดอกเบทนยในอมตรารห้อยละ 7.5 ตมุ่อปปี ของเงพินตห้นจดานวน 230,746,804.12 บาท
       นมบถมดจากวมนฟป้องเปป็นตห้นไปจนกวมุ่าจะชดาระเงพินเปป็นการเสรร็จสพินน
นอกจากนมนนยมงมทคดทแพมุ่งอทกจดานวน 1 คดท โดยมทการดดาเนพินกระบวนพพิจารณา ดมงนทน
    - คดทหมายเลขดดาททมั่ พ.2367/2560 ระหวมุ่างนายสมพงศย์ อพิมั่มอารมยย์ ททมั่ 1 กมบ
     พวกรวม 2 คน โจทกย์ กทพ. จดาเลย ขห้อหาหรพอฐานความผพิดผพิดสมญญาเชมุ่า
      ททมั่ดพินจดานวนทมนทรมพยย์ 524,987,525.94 บาท และเมพมั่อวมนททมั่ 23 กรกฎาคม
     2562 ศาลแพมุ่งมทคดาสมมั่งจดาหนมุ่ายคดทชมมั่วคราวเพพมั่อรอผลคดาพพิพากษาศาล
      ปกครองสมูงสมด รายนายแกห้ว  นห้อยจมนทรย์ และนางเยพนอน  นห้อยจมนทรย์ (ผมูห้รห้องสอด)
และในไตรมาสททมั่  3 ไมมุ่มทการดดาเนพินการจมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงานททมั่ เกทมั่ ยวขห้องกมบ
การดดาเนพินคดทของ กทพ. ในการประสานขห้อมมูลเชพิงรมกเพพมั่อความเขห้าใจททมั่ตรงกมน
และความสะดวกรวดเรร็วในการดดาเนพินคดท

75 75 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน
รอบเขตทางพพิเศษ 

1) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร บรพิเวณขห้างโรงเรทยนพมูนสพิน
    (เพชรสมขอมปถมมภย์) โดยการตมดตห้นไมห้และหญห้า คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 300 ตารางวา
2) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลบางเมพอง พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษกาญจนา
   ภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณรพิมถนนทางเขห้าดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
   บางเมพอง 1 โดยจมดเกร็บขยะมมูลฝอย เศษวมสดม พรห้อมปปักปป้ายประกาศเตพอนหห้าม
   ทพินงขยะ คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 200 ตารางวา

75 75  พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

3) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่และจมดทดารมนวในเขตทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก  (บางพลท -
    สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณรพิมถนนศรทนครพินทรย์ - ถนนสมขมมวพิท (ชห้างเอราวมณ) คพิดเปป็นพพนนททมั่
    ประมาณ 950 ตารางวา
4) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลเทพารมกษย์ พมฒนาพพนนททมั่และจมดทดารมนวในเขตทาง
   พพิเศษกาญจนาภพิเษก (บางพลท -สมขสวมสดพิธิ์ ) บรพิเวณถนนเทพารมกษย์ - ถนน
    ศรทนครพินทรย์ ทห้ายซอยหมมูมุ่บห้านบางปมูนคร โดยการจมดทดารมนวปปิดกมนนและพมฒนาพพนนททมั่
    เกร็บขยะมมูลฝอย จมดเกร็บปป้ายโฆษณา คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 400 ตารางวา
5) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลบางเมพอง พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษกาญจนา
    ภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณถนนศรทนครพินทรย์ ชมุ่วงทางเขห้าดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่าน
    ทางพพิเศษบางเมพอง โดยการปรมบปรมงพพนนททมั่ถนนใตห้ทางพพิเศษททมั่มทนนดาทมุ่วมขมงและ
    จมดเกร็บขยะมมูลฝอย คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 300 ตารางวา
6) ดดาเนพินการรพนอถอนปป้ายโฆษณา จดานวน 5 ปป้าย บรพิเวณถนนงามวงศย์วาน
7) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และหญห้า บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
8) ดดาเนพินการเขห้าปปิดกมนนพพนนททมั่ บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน ความยาว 30 เมตร
9) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และหญห้าใตห้ทางดมุ่วน พพนนททมั่ประมาณ 60 ตารางวา บรพิเวณ
      ซอยเจรพิญราษฎรย์ 5
10) ดดาเนพินการเกร็บขยะพพนนททมั่ประมาณ 400 ตารางวา บรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่าน
       ทางพพิเศษ อโศก 2
11) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายยาว 12 เมตร บรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอโศก 2
12) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้พพนนททมั่ประมาณ 30 ตารางวา บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
13) ดดาเนพินการทดาความสะอาดพพนนททมั่โดยการเกร็บขยะ พพนนททมั่ประมาณ 650 ตารางวา
      บรพิเวณฝปัฝั่งรพิมคลองสามเสน
14) ดดาเนพินการเกร็บขยะพพนนททมั่ประมาณ 70 ตารางวา บรพิเวณใตห้อนมสาวรทยย์ชมยสมรภมูมพิ

75 75 - แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

15) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่าย บรพิเวณหลมงดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษบางบดาหรม
16) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบสดานมกงานเขตปทมมวมน พมฒนาพพนนททมั่โดยการเกร็บขยะ
17) ดดาเนพินงานประสานงานกมบบรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
      (มหาชน) ขอความอนมเคราะหย์ตมดตห้นไมห้ตามททมั่โครงการหมมูมุ่บห้าน Life รห้องเรทยน
      และไดห้ดดาเนพินการใหห้เรทยบรห้อยแลห้ว

75 75  พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 
- แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.

4.13 กพิ จกรรมดห้ านความ
รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. 

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

75 75 - สผว./ฝกส.

34



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

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

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

75 75 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

3) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมในการเสรพิมสรห้าง
ความเขห้มแขร็งของชมมชน ประกอบดห้วย
        - การฝฝึกซห้อมการกมูห้ภมยและความชมุ่วยเหลพออมบมตพิเหตมรห้ายแรงจากวมตถมอมนตราย
        - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้

75 75 - สผว./ฝกส.

5. ความยกัที่งยซนและนวกัตกรรม 
5.1 ผลงานวพิจมยททมั่ทดาการ

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

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

- - - กวพ.

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

ดดาเนพินการจมดทดารายงานเพพมั่อแสดงตดาแหนมุ่งและระดมบความตพิดขมดของการจราจรบน
ทางพพิเศษ พรห้อมจมดลดาดมบความสดาคมญรวมถจึงประเมพินผลการแกห้ไขจมดตพิดขมด ประจดา
ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

75 75 - กวพ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

ความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สม งคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards 

การดดาเนพินการจมดทดาขห้อมมูลรายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report)
ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards ดมงนทน
 -  จมดทดาบมนทจึกเรทยนผมูห้อดานวยการฝฝ่ายบรพิหารทมมั่ว ไป ตามบมนทจึกททมั่  สก /84
    ลงวมนททมั่ 22 เมษายน 2564 เรพมั่อง รายงานผลการพพิจารณาและขออนมมมตพิสมมั่งจห้าง
    จมดทดารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี
   2563  ตามกรอบกา ร ราย ง าน GRI Standards ดห้ วย วพิ ธท ป ร ะกวดร าคา
    อพิเลร็กทรอนพิกสย์ (e-bidding) และไดห้ลงนามในสมญญาจห้างเมพมั่อวมนททมั่ 17 มพิถมนายน
    2564 มทระยะเวลา 210 วมน ตมนงแตมุ่วมนททมั่ 18 มพิถมนายน 2564 - 13 มกราคม 2565

75 75 - สผว.

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

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

การเผยแพรมุ่ขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มทขมนนตอนการดดาเนพินงาน ดมงนทน
1) ดดาเนพินงานตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจมดใหห้มทศมูนยย์
    ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. ซจึมั่งตมนงอยมูมุ่บรพิเวณดห้านหนห้าอาคารสดานมกงาน กทพ. จตมจมกร
    เพพมั่อใหห้ประชาชนสามารถสพบคห้นไดห้โดยสะดวก และมทเจห้าหนห้าททมั่รมบผพิดชอบประจดา
    ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. เปป็นการเฉพาะ 
2) จมดระบบขห้อมมูลขมุ่าวสารตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    โดยการคห้นควห้า ปรมบปรมงดมชนท และบมตรรายการ แฟป้มขห้อมมูลขมุ่าวสารใหห้เปป็นปปัจจมบมน
    ไวห้ใหห้บรพิการททมั่ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ.
3) ใหห้บรพิการขห้อมมูลขมุ่าวสารตามคดาขอแกมุ่ประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 และ
    มาตรา 12 แหมุ่ง พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) จดานวน 6 ราย
4) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 130 เรพมั่อง

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ต
   ของ กทพ. ระบบปป้ายดพิจพิทมลของ กทพ. ระบบเสทยงตามสายของ กทพ.
    และโปสเตอรย์
2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ วพิทยม โปสเตอรย์  อพินโฟกราฟปิก
     ขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ผมุ่านสพมั่อสมงคมออนไลนย์
นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
      - จมดกพิจกรรม “จพิตอาสา ทางดมุ่วนไทย ประจดาปปีงบประมาณ 2564” โดยนดา
        ผมูห้บรพิหาร พนมกงานและลมูกจห้าง กทพ. และสพมั่อมวลชนรมุ่วมกมนทดาความสะอาด
        บรพิเวณวมดอมทมยธารามและมอบเงพินสนมบสนมนโครงการปรมบปรมงโรงอาหารใหห้
       แกมุ่โรงเรทยนวมดอมทมยธาราม จดานวน 50,000 บาท ซจึมั่ง กทพ. ไดห้มอบเงพิน
        สนมบสนมนดมงกลมุ่าวใหห้แกมุ่โรงเรทยนวมดอมทมยธาราม เมพมั่อวมนททมั่ 2 เมษายน 2564
        เรทยบรห้อยแลห้ว (ผวก. ไดห้อนมมมตพิยกเลพิกการจมดกพิจกรรมฯ ดมงกลมุ่าวเนพมั่องจาก
        ปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์การแพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019
        (COVID -19) เมพมั่อวมนททมั่ 7 พฤษภาคม 2564)
      - จมดกพิจกรรม “ทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน ประจดาปปีงบประมาณ 2564”  กทพ. ไดห้
        เชพิญชมมชนและโรงเรทยนรอบเขตทางพพิเศษ จดานวน 64 ชมมชน 24 โรงเรทยน
        ททมั่ไดห้รมบการคมดเลพอกใหห้เขห้ารมบทมนการศจึกษา ทมนละ 10,000 บาท รวมเปป็นเงพิน
         860,000 บาท สามารถเขห้ารมบทมนการศจึกษาไดห้ททมั่อาคารศมูนยย์บรพิหารทางพพิเศษ กทพ.

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล (ตห่อ)
6.2 การประชาสมมพมนธย์

(ตมุ่อ)
         ไดห้ตมนงแตมุ่วมนททมั่  25 มพิถมนายน 2564 - วมนททมั่ 16 กรกฎาคม 2564 ใน
          วมนและเวลาราชการ (ผวก. ไดห้อนมมมตพิยกเลพิกการจมดพพิธทมอบทมนการศจึกษา
           ดมงกลมุ่าวเนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์การแพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอ
           ไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19)

75 75 - สผว.

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

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานประจดาเดพอน เสนอคณะกรรมการบรพิหารของ
    กทพ. ทมกเดพอน
2) จมดทดารายงานทางการเงพินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส
    ภายใน 45 วมน หลมง สตง. สอบทานและรมบรองงบการเงพินแลห้วเสรร็จ โดยไดห้จมดทดา
    รายงานทางการเงพิน ไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 เสนอ สตง. และ สตง.
    ตรวจสอบและรมบรองงบการเงพินไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 ตามหนมงสพอททมั่
    ตผ.0038/1027 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มพิถมนายน 2564 และไดห้นดาเสนอคณะกรรมการ
    ตรวจสอบเพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 20 กรกฎาคม 2564 และนดาเสนอคณะกรรมการ
    กทพ. ตมุ่อไป
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมุ่มทการสอบทานรายงานทางการเงพินของ กทพ .
    ในไตรมาสททมั่ 3 

75 75 - ฝกง./สตส.

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

ดดาเนพินการจมดทดารายงานประจดาปปี 2563 แลห้วเสรร็จและเผยแพรมุ่แกมุ่หนมุ่วยงานทมนง
ภายในและภายนอก กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว 

100 100 - สผว.

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคถมภายใน 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยง ตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

ปปีงบประมาณ 2564 (รายเดพอน) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมม
ภายใน และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน

75 75 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคถมภายใน (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
  - นดาผลการประเมพินการบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ . เสนอ ผวก .
      เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนมทนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2564
  - จมดทดารายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
    2564 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564) โดยนดาเสนอ
    คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยงเพพมั่อพพิจารณา และคณะกรรมการ กทพ.
     เพพมั่อทราบ
  - ดดาเนพินการทบทวนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564
    ชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน 2564) โดยนดาเสนอคณะกรรมการ
    บรพิหารความเสทมั่ยงและคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา
  - ตพิดตามผลการฝฝึกซห้อมตามแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจ ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2564 จดานวน 3 สถานการณย์วพิกฤต 4 อมบมตพิการณย์ ทมนงนทน มทอมบมตพิการณย์
    ททมั่ขอยกเวห้นการฝฝึกซห้อม ในปปีงบประมาณ 2564 จดานวน 1 อมบมตพิการณย์ คพอ
    อมบมตพิการณย์ : ไมมุ่สามารถดดาเนพินการกมุ่อสรห้างไดห้ เนพมั่องจากอมบมตพิเหตมขนาดใหญมุ่
    ระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง อยมุ่างไรกร็ตามอมบมตพิการณย์ททมั่เหลพออยมูมุ่จะทดาการฝฝึกซห้อมตามแผน
    BCP แลห้วเสรร็จภายในเดพอนกมนยายน 2564

75 75 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ตพิดตามการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3
(เมษายน - มพิถมนายน 2564) ตามแผนการควบคมมภายในของ กทพ. (แผนการ
บรพิหารความเสทมั่ยงระดมบสายงาน) ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน
2564) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน : ความเสทมั่ยงระดมบ
สายงาน (งานบรพิหารควบคมมภายใน) จดาแนกตามระยะเวลาและการประเมพินผล
เปป็น 2 กลมมุ่ม ประกอบดห้วย
   1) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงปรมบปรมงอยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง (รายไตรมาส)
   2) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงเฝป้าระวมงและเตพอนภมย (รายเดพอน) 

75 75 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคถมภายใน (ตห่อ)
7.2 การควบคม มภาย ใน

(ตมุ่อ)
 โดยมทรายละเอทยดการรายงานการประเมพินผลการควบคมมภายใน ดมงนทน
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดาปปีงบประมาณ
    2564 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564) โดย ผวก.
    และคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยงใหห้ความเหร็นชอบ และคณะกรรมการ
     กทพ. มทมตพิรมบทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 26 เมษายน 2564 วมนททมั่ 5 พฤษภาคม 2564
     และวมนททมั่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามลดาดมบ
2) ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ .
    ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564)
    ใหห้ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ ฝฝ่ายการเงพินและบมญชท และฝฝ่ายบดารมงรมกษา เมพมั่อวมนททมั่
     27 พฤษภาคม 2564 เพพมั่อทราบและดดาเนพินการตามขห้อเสนอแนะ

75 75 - กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน ตมวชทนวมดททมั่กดาหนดไวห้ในแผน ไดห้แกมุ่ รห้อยละความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจ ซจึมั่งเกณฑย์การ
ประเมพินผลการดดาเนพินงานเปป็นรายปปี ในไตรมาสนทนจจึงยมงไมมุ่มทผลการสดารวจความพจึงพอใจ
ของหนมุ่วยรมบตรวจ

- - - สตส.

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

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

75 75 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

8. จรรยาบรรณ
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง

จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

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

75 75 - สผว.

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

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) มทพนมกงาน
กทพ. ททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย

75 75  - ฝกม.

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝฝ่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 0 ราย 

75 75 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรม

และคมณธรรม 
ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) จมดอบรม
จรพิยธรรมและคมณธรรม จดานวน 2 โครงการ/หลมกสมูตร ดมงนทน
1)  จมดฝฝึกอบรมออนไลนย์  (e - Learning)  หลมกสมูตร “การตมุ่อตห้านทมจรพิตใน
    ประเทศไทย” ในเดพอนพฤษภาคม – มพิถมนายน 2564
2) จมดฝฝึกอบรมออนไลนย์ (e - Learning) หลมกสมูตร “ความขมดแยห้งกมนระหวมุ่าง
    ผลประโยชนย์สมุ่วนตมวและผลประโยชนย์สมุ่วนรวม” ในเดพอนมพิถมนายน - กรกฎาคม
    2564

75 75 - สผว./ฝบท.

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

ในปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) ไมมุ่มทเรพมั่อง
รห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอ
การกระทดาผพิดทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

75 75 - สตส.

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (ตมลาคม
     2563 - มทนาคม 2564) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
    ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  2/2564 เมพมั่อวมนททมั่  19
    พฤษภาคม 2564 เสนอคณะกรรมการจมดการ (Management Committee :
    MC) ในการประชมมครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 พฤษภาคม 2564 เสนอ
     คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. (Executive Committee : Ex-Com) ในการประชมม

75 75 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
(ตมุ่อ)

    ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2564 และเสนอคณะกรรมการ กทพ.
    ในการประชมมครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 17 มพิถมนายน 2564 พรห้อมทมนงเสนอ
    สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบแลห้ว
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  3
    (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน 2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงานบมนทจึก
    ขห้อมมูลลงในระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ
    เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

75 75 - ฝนผ.

9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 5 เดพอน (ตมลาคม 2563 -
    กมมภาพมนธย์ 2564) รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2563 – มทนาคม 2564) และ
    รอบ 7 เดพอน (ตมลาคม 2563 – เมษายน 2564) เสนอ ผวก. ทมกรองผมูห้วมุ่าการ
     ททมั่ปรจึกษาผมูห้วมุ่าการ (ดห้านการบรพิหาร) ผมูห้ชมุ่วยผมูห้วมุ่าการ ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านการบรพิหาร)
    ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านนพิตพิศาสตรย์) ผมูห้ชดานาญการ (ดห้านวพิศวกรรมศาสตรย์) เพพมั่อทราบ
    และนดาเสนอ ทมกฝฝ่าย/สดานมก กองวางแผนปฏพิบมตพิการ กองบรพิหารความเสทมั่ยงและ
    ควบคมมภายใน และกองวพิจมยและพมฒนา เพพมั่อทราบและพพิจารณาดดาเนพินการใน
    สมุ่วนททมั่เกทมั่ยวขห้อง สดาหรมบรอบ 8 เดพอน (ตมลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) ไดห้
    นดาเสนอคณะทดางานจมดทดารมุ่างบมนทจึกขห้อตกลงและประเมพินผลการดดาเนพินงาน
     ในระบบประเมพินผลการดดาเนพินงานรมฐวพิสาหกพิจของ กทพ. ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อ
    วมนททมั่ 22 มพิถมนายน 2564 พรห้อมทมนงนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet
     ของ กทพ. เรทยบรห้อยแลห้ว
2) นดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2563 - 
     มทนาคม 2564) เสนอกระทรวงคมนาคม สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ

75 75 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม

บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

     (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) เมพมั่อวมนททมั่ 27
     เมษายน 2564 ซจึมั่งเปป็นไปตามกรอบระยะเวลาททมั่ สคร. กดาหนด
3) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดพอน (ตมลาคม 2563 -
     มพิถมนายน 2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้สดานมกผมูห้วมุ่าการ ฝฝ่ายบรพิหารทมมั่วไป ฝฝ่ายการเงพิน
     และบมญชท ฝฝ่ายนโยบายและแผน ฝฝ่ายสารสนเทศ ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ
      ฝฝ่ายกรรมสพิทธพิธิ์ททมั่ดพิน ฝฝ่ายควบคมมการจราจร ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง กองวพิจมยและ
     พมฒนา และกองวางแผนปฏพิบมตพิการ เพพมั่อทราบและพพิจารณาดดาเนพินการในสมุ่วน
     ททมั่เกทมั่ยวขห้อง

75 75 - ฝนผ.

9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง
เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) 

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
         - จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
             งบทมนทรมพยย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 -
             มทนาคม 2564) เปรทยบเททยบกมบไตรมาสเดทยวกมนของปปีกมุ่อน (ตมลาคม
             2562 - มทนาคม 2563) และคมุ่าเปป้าหมายระดมบ 3 สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2
             ปปีงบประมาณ 2564 ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM 
          - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงานการ
             วพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564
              (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564) ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM
            และนดาเสนอททมั่ประชมมคณะกรรมการจมดการและคณะกรรมการ กทพ.
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree

75 75 - ฝบท.

45



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททที่ 3 (เมษายน - มนิถถนายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) (ตมุ่อ)

        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
             คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดยแบมุ่ง
            เปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนทางดห้านการเงพิน และปปัจจมยขมบเคลพมั่อน
           ดห้านการดดาเนพินงาน สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม
             2563 - มทนาคม 2564)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
         - ดดาเนพินการตพิดตามผลการปฏพิบมตพิงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
          ดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564
            (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564) จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์

75 75 - ฝบท.

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

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ Enablers
สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการตามแผนการดดาเนพินงานโครงการพมฒนา
      องคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ปปีงบประมาณ 2564
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการจมดประชมมคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการ
      พมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ครมนงททมั่ 2/2564 เพพมั่อรายงาน
     ผลการประเมพินการดดาเนพินงานดห้าน Core Business Enablers ประจดาปปี
      2563 และกดาหนดยมทธศาสตรย์ในการบรพิหารจมดการผลการดดาเนพินงานของ
      กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ตามขห้อสมงเกต ขห้อเสนอแนะ จากผลการ
     ประเมพินการดดาเนพินงานรมฐวพิสาหกพิจ SE-AM ทมนง 8 ดห้านของ กทพ. ประจดาปปี
      2563

75 75 - ฝบท.
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละคร้ัง

 - ร้อยละ 70 อย่างน้อย
ปีละ 12 
คร้ัง

ทุกเดือน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน
 2564) จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้
- การประชมุเดอืนเมษายน 
2564 ประชมุ 1 ครั้ง คือ
วันที ่22 เมษายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนพฤษภาคม 
2564 ประชมุ 1 ครั้ง คือ
วันที ่20 พฤษภาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

5
(96.97)

สผว.

- การประชมุเดอืนมถุินายน 
2564 ประชมุ 1 ครั้ง คือ 
วันที ่17 มิถุนายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

  1. บทบาทของภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบ

2. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุน้
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไมม่ผู้ีถือหุน้

หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่

3. คณะกรรมการ

4. บทบาทของผู้มสี่วนไดเ้สีย

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

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

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ.

 - ร้อยละ 92.1 ปีละ 1 คร้ัง ก ุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 64

ร้อยละ 88.0 ร้อยละ 89.0 ร้อยละ 90.0 ร้อยละ 91.0 ร้อยละ 92.1 ทีป่รึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ 
กทพ. ประจ าปีงบประมาณ 2564
 และส่งมอบงานงวดที ่2 แล้ว เมื่อ
วันที ่30 มิถุนายน 2564

 - สผว.

4.2 การปฏิบัติต่อผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน

ระยะเวลาพิจารณา
ค าร้องของผู้ถูกเวนคืน
ในเร่ืองของทางเข้า - 
ออกตามสิทธิเดิมใน 2
 กรณี

 - ทุกไตรมาส 5 ฝกส./ฝกท./
กวป./กบท.

 - กรณีระหว่างการ
ก่อสร้างทางพิเศษจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ

7 วันท าการ ภายใน 7 วัน
ท าการหลังจาก

ได้รับเร่ือง
ร้องเรียน

ภายใน 
11 วัน
ท าการ

ภายใน 
10 วัน
ท าการ

ภายใน 
9 วัน
ท าการ

ภายใน 
8 วัน
ท าการ

ภายใน 
7 วัน
ท าการ

 - ทางพิเศษสายพระราม 3 - 
ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
จ านวน 0 ราย

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

19 วันท าการ ภายใน 19 วัน
ท าการหลังจาก
ได้รับเอกสาร
จากหน่วยงาน
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง

23 วัน
ท าการ

22 วัน
ท าการ

21 วัน
ท าการ

20 วัน
ท าการ

19 วัน
ท าการ

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

6. การเปิดเผยขอ้มลู

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

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

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

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

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

2564)

ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92.1 1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) ได้ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ด้านการให้บริการ Website 
ของ กทพ. 
 2.1 น าข้อมูลข่าวสารทีต่รวจสอบ
แล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ กทพ. (www.exat.co.th) 
จ านวน 130 เร่ือง

 - สผว.

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

(เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินใน
หัวข้อศูนย์ราชการสะดวกของ 
กทพ.) 
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

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

- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
ส ารวจความพึงพอใจฯ จาก กพต. 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีรั่บผิดชอบการ
ส ารวจความพึงพอใจฯ

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

 - 45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ไตรมาสที ่3
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่2 
ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่28 
เมษายน 2564 (28 วัน)

5 ฝกง.

6.3 การจัดท ารายงาน
ประจ าปี

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

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

ปีละ 1 คร้ัง กรกฎาคม 63 -
 มีนาคม 64

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 60 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 45 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด
 30 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาที่
ครบก าหนด

 15 วัน

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

สตง. ได้รับรองงบการเงินของ 
กทพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่16 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้จัดท า
และเผยแพร่รายงานประจ าปี 
2563 เมื่อวันที ่8 เมษายน 2564

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 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการบริหารความ
เส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที ่3 (เมษายน - 
มิถุนายน 2564) สามารถบริหาร
ความเส่ียงเพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับทีย่อมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 
89.56

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

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

การบริหารความเส่ียง 
(ต่อ)

อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้
ระดับความเส่ียงทีย่อมให้เบีย่งเบน
ได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จึงถือว่าระดับความส าเร็จของ
การจัดการความเส่ียงเป็นไปตาม
เป้าหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของ กทพ. 
เป็นข้อมูลของเดือนพฤษภาคม 
2564 ส าหรับเดือนมิถุนายน 
2564 อยู่ระหว่างประมวลผล

7.2 การควบคุมภายใน ร้อยละความส าเร็จ
ของการควบคุม
ภายในให้อยู่ในระดับ
ทีย่อมรับได้

- ร้อยละ
ความส าเร็จของ

การควบคุม
ภายในให้อยู่ใน
ระดับทีย่อมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564  
ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน
2564) มีความส าเร็จของการ
ควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ 
99.84 อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่
ภายใต้ระดับความเส่ียงทีย่อมให้
เบีย่งเบนได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จึงถือว่าระดับ
ความส าเร็จของการควบคุมภายใน
เป็นไปตามเป้าหมาย

5 กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ

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

2564)

ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ยังไม่มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ

 - สตส.

7.4 การรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

จ านวนผู้ทีม่ีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

 - ไม่มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มี
ความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

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

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

8.1 การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ.

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

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

2564)

8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 12 แห่ง ไม่มีการจัดกิจกรรม OJT สัญจร : 
HEARTS to HEART เพือ่เผยแพร่
ความรู้เร่ือง จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. ใน
ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที ่3
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19) จึงได้ปรับแผนให้มี
การ  OJT ในรูปแบบออนไลน์ใน
ไตรมาสที ่4

 - สผว.

8.2 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

การจัดอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างน้อย
ปีละ 3 คร้ัง

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

2564)

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง ในไตรมาสที ่3 ได้จัดฝึกอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Learning) 
2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร การต่อต้านทุจริตใน
ประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม -
 มิถุนายน 2564
2. หลักสูตร ความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

 - ฝบท.

9.1 การสร้างมูลค่าเพิม่เชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management : EVM)

 การสร้างค่า 
Economic Profit 
(EP) เทียบกับ
เป้าหมาย

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

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ทุกไตรมาส  ทุกไตรมาส  ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(84.30)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(42.15)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
42.15

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
84.30

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที ่3 (ตุลาคม 
2563 - มิถุนายน 2564) (ข้อมูล
งบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทาน
จาก สตง.) 
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร
ระดับ 3 เท่ากับ -5,304.65 
ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานจริงเท่ากับ
-4,916.65 ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานดีกว่า
ค่าเป้าหมาย 388.00 ล้านบาท

5 ฝบท.
9. การตดิตามผลการด าเนินงาน

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

โครงการ
ตวัชี้วัดล าดบัที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ี

9.2 ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานใหม่ 
(Enablers)

ระยะเวลาในการ
จัดส่งข้อมูล
ประกอบการประเมิน
 Core Business ทัง้
 8 ด้าน

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

2564)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

อยู่ระหว่างด าเนินการ  - ฝบท.
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เรื่องที่... 

เรื่อง  การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และ 
การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

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

 
ขอเสนอที่นําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา (อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ)/เพื่อทราบ 

 

กทพ. ขอรายงานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ดังนี้  

1. แผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
 กทพ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

โดยไดรวบรวมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 45 กิจกรรม 
ซึ่งมกิีจกรรมดานความรบัผิดชอบตอสังคมที่ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2564 จํานวน 3 กิจกรรม 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานหลัก
ของ กทพ. (CSR in Process) จํานวน 37 กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
นอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) จํานวน 5 กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรม
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชุน จํานวน 3 กิจกรรม 

2. แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  กทพ. ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยไดกําหนดกลยุทธ 4 กลยุทธ ไดแก 1) การสงเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุงเนนการปองกันและลดการทุจริตในองคกร  
2) การบริหารจัดการเชิงรุกกับคูสัญญาใหเปนไปตามสัญญาเพื่อมิใหเกิดประเด็นขอพิพาทเพิ่มมากขึ้น 3) การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหตัวชี้วัดของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ กทพ. เปนไปตามเปาหมาย และ 4) การสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
และไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนไปตามหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดไว 9 หมวด รวมทั้งสิ้น 41 กิจกรรม ไดแก 
  หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ จํานวน 1 กิจกรรม 
  หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน (กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจไมมีผูถือหุน) 
  หมวดที่ 3 คณะกรรมการ จํานวน 7 กิจกรรม 
  หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย จํานวน 13 กิจกรรม 
  หมวดที่ 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม จํานวน 3 กิจกรรม 
  หมวดที่ 6 การเปดเผยขอมูล จํานวน 4 กิจกรรม 
  หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จํานวน 4 กิจกรรม 
  หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ จํานวน 5 กิจกรรม 
  หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม 
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 3.  การทบทวนคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  กทพ. ไดทบทวนคูมอืการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 โดยได
ปรับแกไขคูมือฯ ดังกลาว เพื่อใหมีขอมูลในสวนสําคัญขององคกรและสวนของแนวทางการกํากับดูแลฯ ถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน และไดจัดทําคูมอืการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. ที่ไดทบทวนเรียบรอยแลว 
 4. การทบทวนคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  กทพ. ไดทบทวนคูมอืจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564
และไดปรับแกไขคูมือฯ ดังกลาว ในสาระสําคัญที่ สคร. ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมสําหรับผูบริหารและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ซึ่งหากประมวลจริยธรรมดังกลาวมีผลบังคับใชแลว กทพ. จะปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
ใหสอดคลองกับประมวลจริยธรรมฯ ดังกลาวตอไป รวมทั้งไดเพิ่มเติมสวนของจรรยาบรรณของกรรมการ กทพ. 
และไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ที่ไดทบทวนเรียบรอยแลว  
 5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําป
งบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)  
 กทพ. ไดมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสท่ี 3 รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ/กิจกรรม 
แบงเปนโครงการ/กิจกรรมในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in Process) 35 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมนอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) 4 โครงการ/กิจกรรม 
และในการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลใหม (State Enterprise Assessment : SE-AM)) 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนงาน 36 โครงการ/กิจกรรม และไมเปนไปตามแผนงาน 6 โครงการ/กิจกรรม ไดแก 1) การตรวจ
สุขภาพประจําปของพนักงาน ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปใหแกพนักงาน
และลูกจาง กทพ. แตเนื่องจาก กทพ. ไดมีประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการปองกันแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อเปนการ
ปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจสุขภาพประจําปออกไป 
2) ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการ ISO 9001 : 2015 (ในงานชําระคาผานทางพิเศษสายดินแดง-ทาเรือ/สายบางนา-
ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 
คือ เตรียมรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจประเมินภายนอกออกไป 3) กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อติดตามการดําเนินระบบฯ และรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมิน
ภายนอก แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดเลื่อนการตรวจ
ประเมินภายนอกออกไป 4) การตดิตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic 
Lane Control System) ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 5/5 แตเนื่องจาก
อุปกรณตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar Sensor) อุปกรณเดิมไมสามารถดําเนินการทดสอบความแมนยํา
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแลวเห็นควรลดคาปรับ พรอมทั้ง
ขยายระยะเวลาการตรวจรับพัสดุ และ ผวก. ไดอนุมัตแิลวตามทายบันทึกที่ กวพ/427 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 
ทําใหการสงมอบงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวแตเดิม 5) จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งตามแผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ กระบวนการ 
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ตรวจสอบฯ และวิเคราะหจุดอันตรายของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา จัดสัมมนานําเสนอผลการ
ตรวจสอบฯ และการวิเคราะหจุดอันตราย แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว และ 6) โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” 

รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) ซึ่งตาม
แผนงานในชวงไตรมาสที่ 3 คือ จัดกิจกรรมนําประชาชนกลุมเปาหมายไปทัศนศึกษา รวมกับสถานีวิทยุขาวสาร
และการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) แตเนื่องจากสถานการณระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมได 
 6. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) 
  กทพ. ไดมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่เก่ียวของตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดไว 9 หมวด ประกอบดวย 1) บทบาทของภาครัฐ 2) สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน 3) คณะกรรมการ กทพ. 4) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 5) ความยั่งยืนและนวัตกรรม 6) การเปดเผย
ขอมูล 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ 9) การติดตามผลการดําเนินงาน  
ซึ่งในไตรมาสที่ 3 มีกิจกรรมที่เกี่ยวของรวมทั้งสิ้น 30 กิจกรรม มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 29 กิจกรรม 
และไมเปนไปตามเปาหมาย 1 กิจกรรม ในหมวดที่ 1 คือ การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งไดแก คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
และจากการประเมินผลตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 จํานวน 7 ตัวชี้วัด ในประเด็นตาง ๆ 
ไดแก การเขารวมประชุมคณะกรรมการ กทพ. การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน การรายงานทางการเงิน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Valve 
Managemet : EVM) มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด 
  

                     .................................................................... 
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