
 
 

 

เรื่องท่ี ... 
เรื่อง   การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และ 

     การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
….......................................................... 

 
๑. เรื่องเดิม  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ประกอบด้วยการประเมินผล 8 ด้าน ซ่ึงการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร
เป็นเกณฑ์ด้านหนึ่งที ่กทพ. ต้องประเมินผลการด าเนินงาน 
 

๒. ข้อเท็จจริง  
 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2564 เพื่อพิจารณาการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. และมีมตดิังนี้ 
  1) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
  2) รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
  3) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 
(ฉบับปรับปรุง) 
  และให้น าเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

  2.1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)  
   1) กทพ. ได้ด าเนินการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) เรียบร้อยแล้ว โดยแยก
การด าเนินงานเป็น 9 หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง รวมทั ้งสิ ้น  42 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(เอกสารแนบ 1)  
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หมวดที่ จ ำนวนกิจกรรม 

1. บทบาทของภาครัฐ 1 กิจกรรม 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มีผู้ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการ 8 กิจกรรม 

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 13 กิจกรรม 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

6. การเปิดเผยข้อมูล 4 กิจกรรม 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4 กิจกรรม 

8. จรรยาบรรณ 5 กิจกรรม 

9. การติดตามผลการด าเนินงาน 4 กิจกรรม 

  
  ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ซึ่งมี
ทั้งหมด 42 กิจกรรม สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน 41 กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การด าเนินงานจ านวน  1 กิจกรรม คือ หมวดที่ 1 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เนื่องจากประสบปัญหา ดังนี้  
  - คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน คือ ได้มีการประชุมเพียง 11 ครั้ง เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
กรรมการฯ ฝ่ายลูกจ้าง จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนที่ก าหนด 

 - คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ผลการ
ด าเนินงาน คือ ได้มีการประชุมเพียง 5 ครั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ประกอบกับในบางเดือนไม่มีประเด็นที่จะต้องน าเสนอในการประชุมและในเดือนพฤษภาคม 2564 
อยู่ระหว่างแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพ่ิมเติม จึงไม่สามารถจัดประชุมตามก าหนดได้ 

 - คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ  ก าหนดให้มี 
การประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง ผลการด าเนินงาน คือ ได้มีการประชุมเพียง 3 ครั้ง เนื่องจากอยู่ในช่วงการ 
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้มีการประกาศงดหรือหลีกเลี่ยงการประชุม 
  อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่ไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยส าคัญ
ต่อการด าเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด 
  2) กทพ. ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 9 หมวด จ านวน 14 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  
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ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
หมวดที่ 1 

บทบำทของภำครัฐ 
  

 
 

  
  

 
 
การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ. 

 
 
ร้อยละของจ านวน
กรรมการที่เข้าร่วมใน
การประชุมแต่ละครั้ง 

 
ระดับ 3 

ร้อยละ 70 

 
 
คณะกรรมการ กทพ. ได้มี
การประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง 
และมีร้อยละของจ านวน
กรรมการที่เข้าร่วมในการ
ประชุมเฉลี่ยเท่ากับ 91.44 

 
 

5 

หมวดที่ 2 
สิทธิและควำม 

เท่ำเทียมกันของ 
ผู้ถือหุ้น 

  
ไม่มีตัวชี้วัด  

   

หมวดที่ 3 
คณะกรรมกำร 

 
ไม่มีตัวชี้วัด 

หมวดที่ 4 
บทบำทของผู้มีส่วน

ได้เสีย 
    

  
 
 

 

  

 
4.1 การรับฟังความ

คิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน 
ข อ ง  ก ท พ . 
จากผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 

 
ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ท า ง พิ เศ ษ ที่ มี ต่ อ 
การ ให้ บ ริ ก ารและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. 

ระดับ 5 
ร้อยละ 92.1 

 
ท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ด า เนิ นการ
ส ารวจความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษท่ี
มี ต่อการให้ บ ริก ารและ
ภาพ ลั กษ ณ์ ขอ ง กทพ . 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2564 มีผลส ารวจความ
พึ งพอใจของผู้ ใช้บริการ
ท า งพิ เศ ษ ท่ี มี ต่ อ ก า ร
ให้บริการและภาพลักษณ์
ของ กทพ. โดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ 94.05 

 
5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
4.2 การปฏิบัติต่อผู้ที่

ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน 

ระยะเวลาพิจารณา 
ค าร้องของผู้ถูกเวนคืน
ในเรื่องของทางเข้า-
ออกตามสิทธิเดิมใน 
2 กรณี 

ระดับ 5  5 

  - กรณี ระหว่ างการ
ก่อสร้างทางพิเศษจะ
พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ 

7 วันท าการ เฉลี่ย 7 วันท าการ  

  - กรณีหลังก่อสร้างจะ
พิจารณ าแล้ ว เสร็จ
ภายใน 19 วันท าการ 
ทั้งนี้ระยะเวลาจะเริ่ม
นับ เมื่ อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ส่งเอกสาร
ให้ กจก. ครบถ้วนแล้ว 

19 วันท าการ เฉลี่ย 19 วันท าการ   

หมวดที่ 5 
นวัตกรรมและควำม

ยั่งยืน 

 
ไม่มีตัวชี้วัด  

 
หมวดที่ 6 

กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

6.1 การเปิดเผย
ข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ / 
ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 

 
 
 

ระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. ด้านการให้บริการ
ของศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT 
Call Center)  
 2. ด้านการให้บริการ 
Website ของ กทพ. 
 3. ด้านการให้บริการ
ทีศู่นย์ข้อมูลข่าวสารของ 
กทพ. 
 

 
 

ระดับ 5 
ร้อยละ 92.1 

 
 
 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ
ภ า พ ร ว ม มี ค่ า เท่ า กั บ 
ร้อยละ 94.05 

 
 
 

5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
 
6.2 การรายงานทาง 

 การเงิน 

 
จัดท ารายงานทางการเงิน 
ราย ไต รม าส ต าม ที่
กระทรวงการคลังก าหนด
เพ่ือส่งกระทรวงการคลัง
ภ าย ใน สี่ สิ บ ห้ า วั น 
นับแต่วันสิ้นสุดของ
แต่ ละไตรมาส ผ่ าน
ระบบ GFMIS-SOE 

ระดับ 3  
45 วัน 

 
ภายใน 35 วัน 

 
5 

 
6.3 การจัดท ารายงาน

ประจ าปี 

 
สามารถจั ดท าและ
เผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น
ประจ าปีของปี ท่ีล่วง
ม า แ ล้ ว ภ า ย ใน  2 
เ ดื อ น  ห ลั ง จ า ก
ส านั กงานการตรวจ
เงิน แผ่ น ดิน  (สตง.) 
รับรองงบการเงินของ
สิ้นปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ 

ระดับ 5 
ภ า ย ใ น  2  เ ดื อ น
หลังจาก สตง. รับรอง
งบ การ เงิน ของสิ้ น ปี
บัญชีรัฐวิสาหกิจ 

 
สามารถด า เนิ น การได้ 
แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
หลังจาก สตง. รับรองงบ
การ เงิน ของสิ้ น ปี บั ญ ชี
รัฐวิสาหกิจ 

 
5 

หมวดที่ 7 
กำรบริหำรควำม

เสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน 

    

 
7.1 การบริหาร 

ความเสี่ยง 

 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

ระดับ 5 
ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ร้อยละ 100 

 
สามารถบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ ยงอยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น
ร้อยละ 94.03 
อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้
ระดั บความเสี่ ยงที่ ยอมให้
เบี่ ยงเบนได้  ที่ ก าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่า
ระดั บความส าเร็ จของการ
จัดการความเสี่ยงเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
 

7.2 การควบคุม
ภายใน 

 
ร้อยละความส าเร็จ
ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

ระดับ 5 
ร้อยละความส าเร็จของ
การควบคุมภายในให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ร้อยละ 100 

 
ความส าเร็จของการควบคุม
ภายใน คิดเป็นร้อยละ 99.85 
อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมให้
เบี่ยงเบนได้  ที่ก าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงถือว่า
ระดับความส าเร็จของการ
ควบคุมภายในเป็ นไปตาม
เป้าหมาย 

 
5 
 

 
7.3 การตรวจสอบ

ภายใน 

 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยรับตรวจ 

ระดับ 3 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจซึ่งประเมิน
จากระบบงานที่ตรวจสอบ
ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 16 ระบบงาน 
คิดเป็นร้อยละ 85.40 

 
5 

 
7.4 การรายงาน

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน ์

 
จ านวนผู้ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

ระดับ 5 
ไม่ มี ผู้ มี ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 
5 

หมวดที่ 8 
จรรยำบรรณ 

 
8.1 การเผยแพร่

ความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณใน
การด าเนินงาน
ของ กทพ. 

 

 
 
 
จ าน วน ห น่ ว ย งาน 
ที่ เข้ าร่ วมกิ จก รรม 
การเผยแพร่ความรู้
เรื่องจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

 
 

ระดับ 3 
10 แห่ง 

 
 
 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS to HEART 
เพื่ อเผยแพร่ความรู้ เรื่ อ ง
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น ก า ร
ด าเนินงานของ กทพ. ให้แก่
พนักงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ  จ านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง รวม 
15 หน่วยงาน (เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19 ) จึ งได้

 
 
 

5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนที่

ได้รับ 
ปรับ เปลี่ ยนตั วชี้ วั ด จาก 
"จ านวนสถานที่ที่สามารถ
จัดกิจกรรมเพื่ อ เผยแพร่
ความรู้เรื่องจรรยาบรรณใน
การด าเนินงานของ กทพ. 
ตามสถานที่ ต่ าง  ๆ  ของ 
กทพ. จ านวน 10 แห่ง" 
เป็น "จ านวนหน่วยงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้เรื่องจรรยาบรรณใน
การด าเนินงานของ กทพ. 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง" 

 
8.2 การจัดอบรม

จริยธรรมและ
คุณธรรม 

 
การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรมอย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง 

ระดับ 3 
3 ครั้ง/ปี 

 
ได้จัดอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรม จ านวนทั้ งสิ้น 
4 ครั้ง 

 
4 

หมวดที่ 9 
กำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำน 

    

 
9.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิม

เชิงเศรษฐศาสตร์
(Economic Value 
Management : 
EVM) 

 

 
การสร้างค่า Economic 
Profit (EP) เทียบกับ
เป้าหมาย 

ระดับ 3  
เท่ากับ -7,072.86 

ล้านบาท 

 
ผลการด า เนิ น งานจริ ง
เท่ า กั บ  -7 ,0 4 3 .2 4 
ล้านบาท (ดีกว่าเป้าหมาย  
29.62 ล้านบาท) 

 
3.53 

 
9.2 ระบบประเมินผล

การด าเนินงาน
ใหม่ (Enablers) 

 
ระยะเวลาในการจัดส่ง
ข้ อมู ลป ระกอบการ
ประเมิ น Core Business 
ทั้ง 8 ด้าน 
 

ระดับ 5 
ตามก าหนด 

 
จัดส่งตามก าหนด 

 
5 

 
โดยสามารถน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปีงบประมาณ 
2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จากการวิเคราะห์การค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมมีผลคะแนนเท่ากับ 4.82/5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ (Favourite) และเป็นการสะท้อน
ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. ที่ครบถ้วนตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

นอกจากนี้ กทพ. ได้น าผลการด าเนินงานและผลของตัวชี้วัดดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ 
ถึงประเด็นการด าเนินงานที่มีระดับผลการด าเนินงานที่ยอมรับได้แ ละเป็นที่ พึ งพอใจ  (Favourite) และ 
ผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจและยังต้องปรับปรุง (Unfavourite) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไปให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจและยังต้องปรับปรุง (Unfavourite) ได้แก่ 

1) หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 การประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ . โดยรวมสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ยกเว้นบางคณะที่ไม่สามารถด าเนินการได้  

2) หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ในปีงบประมาณ 2564 เรื่องข้อพิพาทกับคู่สัญญา 
(กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) ยังมีข้อพิพาทท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการระหว่าง กทพ. กับคู่สัญญา  

3) หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ ในปีงบประมาณ 2564 ยังมีรายงานการทุจริต ตลอดจน 
การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการด าเนินงานของ กทพ.  

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ 
มีการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2565 
ได้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) การส่งเสริมจรรยาบรรณเพ่ือมุ่งเน้นการป้องกันและลดการทุจริตในองค์กร  2) การบริหาร
จัดการเชิงรุกกับคู่สัญญาให้เป็นไปตามสัญญาเพ่ือมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเพ่ิมมากขึ้น  3) การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติ งานเพ่ือให้ตัวชี้ วัดของการประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามเป้าหมาย และ 4) การส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี
  2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

   กทพ. ได้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564) รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in Process) โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด าเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) 
และโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)  

 

โครงกำร/กิจกรรม 
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก 

ของ กทพ. (In Process)   

โครงกำร/กิจกรรม 
นอกกระบวนกำรด ำเนินงำนหลัก

ของ กทพ. (After Process)  

โครงกำร/กิจกรรม 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง 
จ ำนวน 35 โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง  
จ ำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม 

โครงการ/ก ิจกรรมที ่ตอบสนอง
ความต้องการ/ความคาดหวัง  
จ ำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม 
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   การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) จ านวน 44 โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
จ านวน 42 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการยกเลิก 2 โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถจะด าเนินการได้ในช่วง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก ่ 
  1) โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง” ร่วมกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 และ 
สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM91)  
   2) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” 
   นอกจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กทพ. ปีงบประมาณ 2564 แล้ว กทพ. ยังได้ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
 1) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ ผู้อ านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
รักษาการในต าแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธานในกิจกรรมน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยน าผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. จ านวน 60 คน และจิตอาสาพระราชทาน กทพ. จ านวน 6 คน เข้าร่วม
รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อ “น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9” และร่วมกันท าความสะอาด
บริเวณรอบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 2) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม “ทางด่วนชวนเรียนรู้” โดยน าเยาวชนและผู้น าชุมชน 6 ชุมชน รอบเขตทางพิเศษ ประกอบด้วย ชุมชน
บึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันและ
ชุมชนสวนอ้อย ร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้นอกต าราเรียนในด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ  
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 3) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) 
เป็นประธานในกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารส าเร็จรูป เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าของ กทพ. และสิ่งของ
ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย จ านวน 4 ชุมชน คือ 
ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนล็อค 1-2-3 ชุมชนล็อค 4-5-6 และชุมชนร่มเกล้า เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4) กทพ. ได้จัดโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพ่ือการแบ่งปัน” เพ่ือสนับสนุนการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยทุกครั้งที่ผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  กทพ. จะสมทบทุนมูลค่า 10 สตางค์ต่อเที่ยว ให้แก่มูลนิธิการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ขั้นพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 
 5) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กทพ. ได้สนับสนุนอาหารกล่อง จ านวน 700 กล่อง และน้ าดื่ม 
จ านวน 2,000 ขวด ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื ่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
ก าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที ่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการฉีดวัคซีน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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 6) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กทพ. ได้ส่งมอบอาหารกล่อง “แทนความห่วงใย ทานให้อร่อย" 
จ านวน 1,400 กล่อง พร้อมขนม และน้ าดื่ม จ านวน 1,400 ขวด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี นางสาวขวัญชัย 
หิรัญญะสิริ  หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับมอบ 
 7) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กทพ. ได้จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 2 
โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน (COVID-19) เช่น ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ชุดตรวจ 
ATK เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และหน้ากากผ้าของ กทพ. รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ ชุมชนเกาะกลาง 
ซึ่งเป็นชุมชนรอบเขตทางพิเศษฉลองรัช เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อันเป็นการด าเนินงานอย่างเป็นมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุนชนและสังคม 
 8) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 กทพ. น าอาหารกล่องและน้ าดื่ม จ านวน 700 ชุด ไปมอบ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทนค าขอบคุณและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ โดยมี นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ หัวหน้าฝ่ายบริการ
ข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด กองกลางส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กทพ. ได้สนับสนุนอาหารกล่อง
และน้ าดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564 รวมจ านวน 2,100 ชุด 
 9) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายชัย  แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน 
จิตอาสา 904 ประจ า กทพ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการ "ปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19 เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า" ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรีนนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เป็นผู้รับมอบ 
 10) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 ประจ า กทพ. และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 25 ห้วยขวาง) ณ ส านักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสายทิพย์  สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
เขตห้วยขวาง เป็นผู้รับมอบ 
 11) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 ประจ า กทพ. และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ าดื่ม จ านวน 200 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19 เพ่ือชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคนไร้เสียง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 12) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 และสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ าดื่ม จ านวน 500 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
 13) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน กทพ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
กทพ. มอบเงินสนับสนุนในการซื้อหุ่นยนต์จ่ายยาให้แก่โรงพยาบาลสนามของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในโครงการ 
"ปันน้ าใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ณ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) โดยมี พลต ารวจโทสมพงษ์ 
ชิงดวง ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ 
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  2.3 แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
  กทพ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 
(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ระยะยาว 
3 ปี (2564-2566) ประกอบด้วยการด าเนินงานใน 3 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ จ านวนรวม 38 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด าเนินงานของ กทพ. อย่างเป็นมิตร จ านวน 15 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสื่อสาร 
การรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ จ านวน 9 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
จ านวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ 4) 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การด าเนิ น งาน
ของ กทพ. อย่าง
เป็นมิตร 
 

๑ .๑ ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินงาน 

- 2 

๑.๒ การเสริมสร้างคุณภาพ 
การให้บริการ 

1.2.1) การบ ารุงรักษาปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับ
ความพึงพอใจ 

1 

1.2.2) การยกระดับความ
ปลอดภัยผ่านการให้บริการ 

2 

1.2.3) การยกระดั บความ
ตระหนักในความส าคัญของ
การบริการ 

2 

๑.๓ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการด าเนินงาน 

1.3.1) การต่อต้านทุจริต
คอรร์ัปชัน 

3 

1.3.๒)  การพัฒนาส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่
อุปทาน 

3 

๑.๔ การส่งเสริมการรังสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

- 2 

รวมจ ำนวนตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 1 15 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การส่งเสริมการ
สื่อสาร การรับรูแ้ละ 
สร้างความสัมพันธ์ 
 
 
 
 

๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการ
สื่ อสาร และการรับรู้ ในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. 

2.1.1) การสื่อสารการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. ภายในองค์กร 3 

2.1.2) การสื่อสารการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
สู่ภายนอกองค์กร 
 

1 



 - 13 -  
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ย่อย จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การส่งเสริมการ
สื่อสาร การรับรูแ้ละ 
สร้างความสัมพันธ์ 
(ต่อ) 

๒.๒ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดูแลชุมชนและสังคม 

- 2 

๒.๓ การเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

- 3 

รวมจ ำนวนตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 2 9 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ก า ร ย ก ร ะ ด ับ
ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
ชุมชนและสังคม 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและลูกจ้ างของ
กทพ. 

3.1.1) การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. 

2 

3.1.2) การจัดการค่าตอบแทน
และสวัสดิการ 

1 

๓.๒ การจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

- 3 

๓.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของ กทพ. 
 

3.3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

2 

3.3.2)  เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มผู้ถูกเวนคืน 

1 

3.3.3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางพิเศษ 

2 

๓.๔ การส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 

3.4.1) การส่งเสริมการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1 

3.4.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในการด าเนินงาน
ของ กทพ. 

2 

รวมจ ำนวนตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ที่ 3 14 
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 38 
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 3. ข้อเสนอ 
  เพ่ือทราบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ดังนี้ 
  2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
  2.3 แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
 
 
มติที่ประชุม 



 

รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท
ของ การทางพนิเศษแหห่งประเทศไทย 

ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

                                                                          

                                       
กองกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท

       สดานกักผดูด้วห่าการ
    พฤศจนิกายน 2564

เอกสารแนบ 1



สารบกัญ

 หนด้า

ทนิศทางองคค์กร       1                 
นโยบายการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดท                                               3           
การดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ.                                                             8                 
ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)
รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ.                                                16               
ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)



ทนิศทางองคค์กร

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

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

                          ยตุทธศาสตรค์ของ กทพ  .
 เพพมั่อใหห้การขมบเคลพมั่อนองคย์กรบรรลมตามวพิสมยทมศนย์ททมั่กดาหนด กทพ . จจึงไดห้จมดทดาแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ 2560 - 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)

ธตุรกนิจหลกัก : 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)

ธตุรกนิจรอง : การพมฒนาและบรพิหารธมรกพิจททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบทางพพิเศษหรพอเพพิมั่มประโยชนย์ใหห้กมบ กทพ. เชมุ่น การเชมุ่าพพนนททมั่ใตห้ทางดมุ่วน จมดทดาสวนสาธารณะเพพมั่อ
เปป็นสาธารณประโยชนย์ใหห้กมบชมมชน ไดห้แกมุ่

• C8 การพมัฒนาและบรนิหารธนุรกนิจอพพื่น
- C8.1 กระบวนการพมัฒนาและบรนิหารจมัดการธนุรกนิจเกอีพื่ยวเนพพื่องกมับทางพนิเศษ และเพพพื่อประโยชนธ์กมับ กทพ.

2. กระบวนการสนกับสนตุน (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        

   5



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 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 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 านวนหนมุ่ วยงานททมั่
เ ขห้ า รมุ่วมกพิจกรรมการ
เผยแพรมุ่ ค ว ามรมูห้ เ รพมั่ อ ง
จ ร ร ย า บ ร รณ ใน ก า ร
ดดาเนพินงานของ กทพ .
ไมมุ่นห้อยกวมุ่า 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 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 14 ครมนง
     โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           1.1) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน 
           1.2) การประชมม ครมนงททมั่ 14/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.3) การประชมม ครมนงททมั่ 15/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 16 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
           1.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 11 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน 
           1.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน 
           1.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
           1.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 18 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           1.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 17 มพิถมนายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           1.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 กรกฎาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 27 สพิงหาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน 
           1.13) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 15 กมนยายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
           1.14) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 กมนยายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 8 คน
2) คณะกรรมการบรพิหารของ กทพ. กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยปปีละ
   10 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 12 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           2.1) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 20 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 2 คน
           2.2) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 5 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน 
           2.3) การประชมม ครมนงททมั่ 13/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 6 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กมมภาพมนธย์ 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน 

100

100

100

100

-

-

สผว.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           2.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มทนาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 1 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 6 พฤษภาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กรกฎาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน
           2.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 สพิงหาคม 2564         
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
           2.12) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 10 กมนยายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 4 คน 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ กดาหนดใหห้มทการประชมมไตรมาสละ 1 ครมนง และ
    ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 11 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน      
           3.1) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.2) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 14 มกราคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  

100

100

100

100

-

-

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           3.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 มทนาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน 
           3.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 29 เมษายน 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 18 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 12 มพิถมนายน 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 กรกฎาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.10) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 สพิงหาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
           3.11) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 13 กมนยายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 3 คน  
4) คณะกรรมการกพิจการสมมพมนธย์ กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยเดพอนละ 1 ครมนง
   และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้มทการ
    ประชมมจดานวน 11 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           4.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 26 ตมลาคม 2563         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 19 คน 
           4.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 

100

100

100

91.67

-

เ ลพมั่ อ น ก า ร ป ร ะ ชม ม
เดพอนมพิถมนายน 2564
เนพมั่องจากรอการแตมุ่งตมนง
กรรมการฯ ฝฝ่ายลมูกจห้าง

สตส.

ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           4.3) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 21 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน 
           4.4) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 22 มกราคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.5) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.6) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 มทนาคม 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.7) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 เมษายน 2564         
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.8) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.9) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 27 กรกฎาคม 2564
                  จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 20 คน 
           4.10) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 31 สพิงหาคม 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
           4.11) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 27 กมนยายน 2564
                    จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน 
5) คณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
   1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
          5.1) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 25 พฤศจพิกายน 2563
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

100

100

91.67

100

เ ลพมั่ อ น ก า ร ป ร ะ ชม ม
เดพอนมพิถมนายน 2564
เนพมั่องจากรอการแตมุ่งตมนง
กรรมการฯ ฝฝ่ายลมูกจห้าง

-

ฝบท.

กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

          5.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 กมมภาพมนธย์ 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
          5.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 พฤษภาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
          5.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 พฤษภาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
6) คณะอนมกรรมการดห้านกฎหมาย กดาหนดใหห้มทการประชมมเดพอนละ 1 ครมนง และใน
   ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้มทการประชมม
    จดานวน 5 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
          6.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 มทนาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
          6.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 เมษายน 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
          6.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 29 มพิถมนายน 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 13 คน
          6.4) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 11 สพิงหาคม 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
          6.5) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 17 กมนยายน 2564
                 จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 15 คน
7) คณะอนมกรรมการพมฒนาและบรพิหารจมดการพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
    การประชมม 6 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 – กมนยายน
    2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 14 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
           7.1) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 12 พฤศจพิกายน 2563
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน

100

100

100

100

41.67

100

-

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ก ท พ .
ไ ดห้ มท คด า สมมั่ ง ททมั่  7/2564
ลงวม นททมั่  12 พฤษภาคม
2564 แตมุ่งตมนงอนมกรรมการ
ในคณะอนมกรรมการดห้าน
กฎหมาย เพพิมั่มเตพิม

-

กบค.

ฝกม.

ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           7.2) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ธมนวาคม 2563
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           7.3) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 มกราคม 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.4) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 2 กมมภาพมนธย์ 2564
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.5) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กมมภาพมนธย์ 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           7.6) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 10 มทนาคม 2564            
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.7) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 24 มทนาคม 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
            7.8) การประชมม ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2564
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.9) การประชมม ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 14 พฤษภาคม 2564
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           7.10) การประชมม ครมนงททมั่ 8/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 1 มพิถมนายน 2564
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
           7.11) การประชมม ครมนงททมั่ 9/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 6 กรกฎาคม 2564
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
           7.12) การประชมม ครมนงททมั่ 10/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 19 กรกฎาคม 2564
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน

100 100 - ฝกส.

22



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

           7.13) การประชมม ครมนงททมั่ 11/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 3 สพิงหาคม 2564
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 7 คน
           7.14) การประชมม ครมนงททมั่ 12/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 15 กมนยายน 2564
                    จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
8) คณะอนมกรรมการพพิจารณากลมมั่นกรองแผนปฏพิบมตพิการและประเมพินผลการปฏพิบมตพิงาน
    ของ ผวก. กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่า 2 ครมนง/ปปี และในปปีงบประมาณ
    2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง
    โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
            8.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 8 มทนาคม 2564         
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 5 คน
           8.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 28 เมษายน 2564         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
           8.3) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 12 พฤษภาคม 2564         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 6 คน
9) คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท กดาหนดใหห้มทการประชมมอยมุ่างนห้อยไตรมาสละ
   1 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)
    ไดห้มทการประชมมจดานวน 5 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน 
             9.1) การประชมม ครมนงททมั่ 5/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 30 พฤศจพิกายน 2563
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            9.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 2 มทนาคม 2564         
                  จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
            9.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 มพิถมนายน 2564         
                   ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน

100

100

100

100

100

100

-

-

-

ฝกส.

ฝบท.

สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

1. บทบาทของภาครกัฐ (ตห่อ)
ก า ร ป ร ะ ชม ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและ คณะ
อนมกรรมการชมดตมุ่างๆ
ททมั่ แ ตมุ่ ง ตมน ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ตมุ่อ)

            9.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 16 กรกฎาคม 2564
                   ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            9.5) การประชมม ครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 25 สพิงหาคม 2564         
                   ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 11 คน
10) คณะอนมกรรมการประสานงานการบรพิหารการจราจรในทางพพิเศษ กดาหนดใหห้มท
      การประชมมไมมุ่นห้อยกวมุ่าปปีละ 4 ครมนง และในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 -
       กมนยายน 2564) ไดห้มทการประชมมจดานวน 3 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
          10.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 ธมนวาคม 2563     
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 21 คน
          10.2) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 เมษายน 2564         
                   จดานวนอนมกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 22 คน
          10.3) 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 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไมมุ่มทการประชมม

100

100

-

100

75

-

-

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

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

สผว.

ฝคจ.

ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

12) คณะอนมกรรมการสรรหาและพพิจารณาผลตอบแทนของหมวหนห้าเจห้าหนห้าททมั่ดห้าน
      การเงพิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564
      (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไมมุ่มทการประชมม

13) คณะกรรมการการจมดการความรมูห้และนวมตกรรม กดาหนดใหห้มทการประชมมไมมุ่นห้อย
      กวมุ่าปปีละ 2 ครมนง ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)
      ไดห้มทการประชมมจดานวน 4 ครมนง โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
            13.1) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 25 ธมนวาคม 2563
                      จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 9 คน
             13.2) การประชมม ครมนงททมั่ 1/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 26 มทนาคม 2564
                      จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            13.3) การประชมม ครมนงททมั่ 2/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 21 มพิถมนายน 2564
                     ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน
            13.4) การประชมม ครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 7 กมนยายน 2564
                     ผมุ่านสพมั่ออพิเลร็กทรอนพิกสย์ จดานวนกรรมการททมั่เขห้ารมุ่วมประชมม 10 คน

-

100

-

100

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)

-

ฝบท.

กวพ.

2. สนิทธนิและความเทห่าเททยมกกันของผดูด้ถซอหตุด้น
กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจ
ไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น

กทพ. เปป็นรมฐวพิสาหกพิจไมมุ่มทผมูห้ถพอหมห้น - - - -
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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 (ตมลาคม 2563 -
กมนยายน 2564) ประกอบดห้วย
     1) นายสรพงศย์  ไพฑมูรยย์พงษย์           ประธานกรรมการ กทพ.    
     2) นางสาวชมณหจพิต  สมงขย์ใหมมุ่         กรรมการผมูห้แทนกระทรวงการคลมง
     3) นายสราวมธ  ทรงศพิวพิไล              กรรมการผมูห้แทนกระทรวงคมนาคม 
     4) นายสมหมาย  ลมกขณานมรมกษย์      กรรมการผมูห้แทนสดานมกงบประมาณ
     5) นายเอนก  มทมงคล                  กรรมการผมูห้แทนสดานมกงานสภาพมฒนาการ
                                                  เศรษฐกพิจและสมงคมแหมุ่งชาตพิ
     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

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
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  

100 100 - 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

100 100 - สผว.

3.4 ความเปป็นอพิสระของ
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ. ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)
มทกรรมการททมั่เปป็นอพิสระจากภายนอกตามคดาจดากมดความ “ความเปป็นอพิสระ” ของ
กรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จดานวน 4 คน คพอ พลเรพอโท สมวพิน  แจห้งยอดสมข
นางพงษย์สวาท  กายอรมณสมทธพิธิ์ นางสาวไตรทพิพยย์  ศพิวะกฤษณย์กมล และนายบมญชมย
โสวรรณวณพิชกมล ซจึมั่ง กทพ. ไดห้จมดสมุ่งเรพมั่องใหห้คณะกรรมการอพิสระรมบรองความเปป็น
อพิสระของกรรมการอพิสระแลห้ว 

100 100 - สผว.

27



รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
3.5 อด า น า จ ห นห้ า ททมั่ ข อ ง

คณะกรรมการ กทพ. 
เปป็นไปตามมาตรา 19 แหมุ่งพระราชบมญญมตพิการทางพพิเศษแหมุ่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคลห้องกมบมตพิคณะรมฐมนตรทททมั่เกทมั่ยวขห้องและแนวทางการกดากมบ
ดมูแลททมั่ดทในรมฐวพิสาหกพิจ

100 100 - สผว.

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 

100 100 - สผว.

3.7 การเขห้าถจึงขห้อมมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

1) ประสานงานผมุ่านเลขานมการของคณะกรรมการ กทพ . เบพนองตห้นในการแจห้งนมดหมาย
    เชพิญเขห้ารมุ่วมประชมม/รมุ่วมงาน/กพิจกรรม ของ กทพ. แลห้วจจึงมทหนมงสพอเรทยนเชพิญอยมุ่าง
    เปป็นทางการอทกครมนงหนจึมั่ง
2) แจห้งกดาหนดการประชมมลมุ่วงหนห้าผมุ่านทางระบบ e-mail และ Line เลขานมการ
    คณะกรรมการ กทพ.
3) จมดสมุ่งระเบทยบวาระและเอกสารการประชมมใหห้คณะกรรมการ กทพ. พพิจารณา
    ลมุ่วงหนห้ากมุ่อนวมนประชมม 7 วมน 
4) จมดสมุ่ งคมูมุ่มพ อคณะกรรมการ  กทพ .  ขห้ อมมูลการดดา เนพินโครงการของ  กทพ .
    แผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการ รวมทมนงขห้อบมงคมบและระเบทยบวพิธทปฏพิบมตพิงานของ
    กทพ. ใหห้คณะกรรมการ กทพ. ททมั่ไดห้รมบการแตมุ่งตมนงใหมมุ่ 
5) แจห้งขห้อมมูลการจมดกพิจกรรม/เรพมั่องอพมั่นๆ ททมั่สดาคมญในวาระเรพมั่องททมั่ประธานแจห้งใหห้
    ททมั่ประชมมทราบในการประชมมคณะกรรมการ กทพ.
6) จมดทดา Line กลมมุ่มคณะกรรมการ กทพ. และผมูห้บรพิหารระดมบสมูงของ กทพ. เพพมั่อ
    เปป็นชมุ่องทางในการรมบ - สมุ่งขมุ่าวสาร สมมั่งการ ตพิดตามผลการดดาเนพินงานและชทนแจงขห้อมมูลไดห้ทมนทท

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

3. คณะกรรมการ (ตห่อ)
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

100 100 - 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) 
       1.2) ศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)
       1.3) เวร็บไซตย์ กทพ. (www.exat.co.th)
   ทมนงนทน ไดห้มทการสดารวจความพจึงพอใจของผมูห้ใชห้บรพิการทมนง 3 ชมุ่องทาง ดมงกลมุ่าว
    ในภาพรวมตามโครงการสดารวจความพจึงพอใจ ความไมมุ่พจึงพอใจ และพฤตพิกรรม
   ของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
    ผลปรากฏวมุ่า ในปปีงบประมาณ 2564 มทระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการ
    คพิดเปป็นรห้อยละ 94.05
2) โครงการสดารวจความพจึงพอใจ ความไมมุ่พจึงพอใจ และพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการ
    ทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ
    2564 โดยมทรายละเอทยดดมงนทน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

     2.1) ผวก. ไดห้ใหห้ความเหร็นชอบใหห้ดดาเนพินการจห้างสดารวจความพจึงพอใจ
            ความไมมุ่พจึงพอใจ และพฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้
             บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 เมพมั่อวมนททมั่
             8 กมนยายน 2563  
     2.2) กทพ. ไดห้ดดาเนพินการจห้างททมั่ปรจึกษาจากมหาวพิทยาลมยรามคดาแหง เพพมั่อ
            ดดาเนพินการสดารวจความพจึงพอใจ ความไมมุ่พจึงพอใจและพฤตพิกรรมของ
            ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
            ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ตามสมญญาเลขททมั่  6400000478 เรพิมั่ม
           สมญญาในวมนททมั่ 5 กมมภาพมนธย์ 2564 มทระยะเวลาในการดดาเนพินงาน
             จดานวน 250 วมน
     2.3) ททมั่ปรจึกษาจากมหาวพิทยาลมยรามคดาแหง ไดห้ดดาเนพินการสมุ่งมอบงานงวดททมั่ 1
             ตามบมนทจึกททมั่ อว 0601.03/0379 ลงวมนททมั่ 19 กมมภาพมนธย์ 2564 และ
           คณะกรรมการตรวจรมบพมสดมไดห้ดดาเนพินการตรวจรมบเรทยบรห้อยแลห้ว
             เมพมั่อวมนททมั่ 1 มทนาคม 2564
     2.4) คณะผมูห้วพิจมยไดห้จมดสมุ่งผลการสดารวจความพจึงพอใจความไมมุ่พจึงพอใจและ
            พฤตพิกรรมของผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ
            กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ทมนงนทนผลการสดารวจความพจึงพอใจของ
           ผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษททมั่มทตมุ่อการใหห้บรพิการและภาพลมกษณย์ของ กทพ.
           ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ซจึมั่งแบมุ่งออกเปป็น 7 ดห้าน โดยรวมคพิดเปป็น
            รห้อยละ 94.05
3) ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) มทขมุ่าวรห้องเรทยน
    จากประชาชนผมุ่านทางหนมงสพอพพิมพย์ จดานวน 7 ขมุ่าว

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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 แตมุ่เนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้
    เกพิดสถานการณย์แพรมุ่ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จจึงมท
    ความจดาเปป็นตห้องยกเลพิกเพพมั่อความปลอดภมยของผมูห้เขห้ารมุ่วมโครงการและผมูห้บรพิหาร กทพ.
2) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมสมญจร EXAT Road Show เพพมั่อนดาเสนอขห้อมมูลเกทมั่ยวกมบขห้อดท
    และประโยชนย์ของการใชห้ทางพพิเศษและการใชห้บมตร Easy Pass เพพมั่อกระตมห้นและ
    สมุ่งเสรพิมใหห้มทผมูห้เขห้ามาใชห้ทางพพิเศษและระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอมตโนมมตพิ (ETCS)
    โดยใชห้บมตร Easy Pass ใหห้มากยพิมั่งขจึนนอยมุ่างตมุ่อเนพมั่องในทมกโอกาส โดยมทรายละเอทยดดมงนทน
      - งาน “มหกรรมยานยนตย์” ครมนงททมั่ 37 ระหวมุ่างวมนททมั่ 2 - 13 ธมนวาคม 2563
        ณ ศมูนยย์แสดงสพินคห้าและการประชมม อพิมแพร็ค เมพองทองธานท ซจึมั่งมทผมูห้เขห้ารมุ่วม
       กพิจกรรมจดานวน 1,020 คน และจากการประเมพินผลความพจึงพอใจของ
       ผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมโดยใชห้แบบสอบถามพบวมุ่าผมูห้เขห้ารมุ่วมกพิจกรรมสมุ่วนใหญมุ่
        มทความพจึงพอใจในระดมบมากททมั่สมดดห้วยคมุ่าเฉลทมั่ย 4.46 คพิดเปป็นรห้อยละ 89.20
     - 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 โดยไดห้ตมดสพินผลการประกวดและประกาศรายชพมั่อททม
        ททมั่ไดห้รมบรางวมล เมพมั่อวมนททมั่ 5 เมษายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว โดยผลสดารวจความ
        พจึงพอใจอยมูมุ่ในระดมบมากททมั่สมด คพิดเปป็นรห้อยละ 95.98

100 100 เฝป้าระวมงโรคตพิดเชพนอไวรมส
โคโรนา 2019 (COVID–
19)  ป ร ะ ก า ศ งด ห รพ อ
หลทกเลทมั่ยงการจมดกพิจกรรม

สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

    - 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
      ประกวดและประกาศรายชพมั่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบรางวมล เมพมั่อวมนททมั่ 6 เมษายน 2564
       เรทยบรห้อยแลห้ว โดยผลสดารวจความพจึงพอใจอยมูมุ่ในระดมบมากททมั่สมด  คพิดเปป็น
        รห้อยละ 89.14
     - 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
     - ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม Expressway Matching จมบคมูมุ่ดทดท มทรางวมล กมบ กทพ.
       โดยมอบรางวมลสดาหรมบการเตพิมเงพิน Easy Pass มมูลคมุ่า 300 บาท จดานวน
      100 รางวมล ใหห้กมบผมูห้ททมั่ เขห้ารมุ่วมกพิจกรรม ในวมนททมั่  14 กรกฎาคม 2564
       เรทยบรห้อยแลห้ว โดยมทผลระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมากททมั่สมด
       หรพอคพิดเปป็นรห้อยละ 92.46
     - ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม “MOM & ME บอกรมกแมมุ่กมบ กทพ.” โดยมอบรางวมล
       สดาหรมบการเตพิมเงพินบมตร Easy Pass มมูลคมุ่า 300 บาท จดานวน 100 รางวมล
        ใหห้กมบผมูห้ททมั่เขห้ารมุ่วมกพิจกรรม ในวมนททมั่ 16 กมนยายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว โดยมท
        ผลระดมบความพจึงพอใจการใหห้บรพิการอยมูมุ่ในระดมบมากททมั่สมด หรพอคพิดเปป็นรห้อยละ 95.13

100 100 เฝป้าระวมงโรคตพิดเชพนอไวรมส
โคโรนา 2019 (COVID–
19)  ป ร ะ ก า ศ งด ห รพ อ
หลทกเลทมั่ยงการจมดกพิจกรรม

สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

     - 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) ระยะเวลา
        โครงการตมนงแตมุ่เดพอนกรกฎาคม 2564 – มกราคม 2565
     - โครงการการรมบฟปังเสทยงของลมูกคห้า (Voice of Customer) ผมุ่านชมุ่องทางสพมั่อ
        สมงคมออนไลนย์ (Social Listening) ประจดาปปีงบประมาณ 2564
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. 

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

5) โครงการอดานวยความสะดวกและความปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของ
    ประชาชนชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์ 2564
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ รองรมบการ
        เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่ 30 ธมนวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 จดานวน 6 จมด
       ไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ บางแกห้ว ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ
        ดาวคะนอง ดมุ่านฯ จตมโชตพิ และ ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า) เพพมั่อรณรงคย์ปป้องกมน
        การเกพิดอมบมตพิเหตมในทางพพิเศษ โดยการตมนงจมดกวดขมนวพินมยจราจร จดานวน 4 จมด
       ไดห้แกมุ่ บรพิเวณดมุ่านฯ ชลบมรท ดมุ่านฯ ฉพิมพลท  ดมุ่านฯ บางขมนเททยน 1 และดมุ่านฯ
        ประชาชพมั่น (ขาออก)
     - จมดหาหนมุ่วยงานภายนอกเขห้ารมุ่วมโครงการอดานวยความสะดวก และความ
       ปลอดภมย รองรมบการเดพินทางของประชาชน ชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่ 2564
        ระหวมุ่างวมนททมั่ 30 ธมนวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 และสนมบสนมนสพินคห้า
       และบรพิการใหห้แกมุ่ประชาชนและผมูห้ใชห้บรพิการทางพพิเศษ จดานวน 11 ราย
        รวมมมูลคมุ่าทมนงสพินน 921,792.- บาท 
     - สดาหรมบการจมดกพิจกรรมประชาชนชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ ไมมุ่มทการดดาเนพินงาน
        ตามแผนงานเนพมั่องจากมาตรการปป้องกมนการระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา
        2019 (COVID – 19) แตมุ่ไดห้นดาเสพนอลายดอกททมั่จมดซพนอเมพมั่อปปีงบประมาณ 2563
       แตมุ่ยมงไมมุ่ไดห้ใชห้ นดามาแจกจมุ่ายใหห้พนมกงานททมั่ปฏพิบมตพิงานททมั่ดมุ่านฯ เพพมั่อสวมใสมุ่
       ระหวมุ่างวมนททมั่ 12 - 16 เมษายน 2564 และดดาเนพินการประสานงานกมบ
        หนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องจมดซมห้มดอกไมห้ททมั่ดมุ่านฯ จดานวน 15 ดมุ่านฯ 
     - ตมนงหนมุ่วยบรพิการประชาชนบนทางพพิเศษ ชมุ่วงเทศกาลสงกรานตย์ รองรมบการ
      เดพินทางตมนงแตมุ่วมนททมั่  9 - 18 เมษายน 2564 จดานวน 6 จมดไดห้แกมุ่ ดมุ่านฯ
        บางแกห้ว 1 ดมุ่านฯ ฉพิมพลท ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาออก) ดมุ่านฯ บางปะอพิน (ขาเขห้า)

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

แผนการดดาเนนินงาน (ไตรมาสททที่ 1-4) ปปัญหา/อตุปสรรค 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)

       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 จดานวน 15 ราย
        เรทยบรห้อยแลห้ว
6) ระบบงานคมณภาพดห้านบรพิการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ทางพพิเศษเฉลพิมมหานครและทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก)
    - ดดาเนพินการทบทวนใหห้พนมกงานปฏพิบมตพิตามคมูมุ่มพอการปฏพิบมตพิงาน ISO 9001 :
      2015 ผมุ่านกพิจกรรม OJT ในไตรมาสททมั่ 1-2 สดาหรมบในไตรมาสททมั่ 3-4 มทการ
       เลพมั่อนกดาหนดการดดาเนพินงานตามแผนเนพมั่องจากมาตรการปป้องกมนการระบาด
       ของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
    - รมบการตรวจประเมพินจากผมูห้ตรวจประเมพินภายใน (คณะทดางานตรวจตพิดตาม
      คมณภาพภายใน ISO 9001 : 2015) ระหวมุ่างวมนททมั่ 14 - 30 มพิถมนายน 2564
       เรทยบรห้อยแลห้ว 
     - รมบการตรวจรมบรองจากผมูห้ตรวจภายนอกโดยบรพิษมท บทเอสไอ กรมรุ๊ป (ประเทศไทย)
       ระหวมุ่างวมนททมั่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว 
7) โครงการ “ทางพพิเศษคมูมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง”
     - มทการทบทวน การปฏพิบมตพิงานของพนมกงานใหห้เปป็นไปตามคมูมุ่มพอการใหห้บรพิการ
       ตามบมคลพิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ผมุ่านกพิจกรรม OJT ในไตรมาสททมั่ 1-2 สดาหรมบ

100 100 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

สดาหรมบผมูห้ใชห้บรพิการทาง
พพิเศษ (ตมุ่อ)

       ในไตรมาสททมั่ 3-4 มทการเลพมั่อนกดาหนดการดดาเนพินงานตามแผนเนพมั่องจาก
        มาตรการปป้องกมนการระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
     - ดดาเนพินการประเมพินผลคมณภาพการใหห้บรพิการของพนมกงานประจดาแตมุ่ละ
        ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ครมนงททมั่ 1 ในเดพอนกมมภาพมนธย์ 2564 และครมนงททมั่ 2
        ในเดพอนมพิถมนายน 2564 เรทยบรห้อยแลห้ว
8) โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” ประจดาปปีงบประมาณ 2564
    -  ผวก .  ไดห้อนมมมตพิ โครงการเมพมั่ อวมนททมั่  6  เมษายน 2564 และไดห้มทการ
       ประชาสมมพมนธย์ภายในใหห้กมบพนมกงานประจดาดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ ทมกสายทาง
       ซจึมั่งตามแผนจะเรพิมั่มดดาเนพินกพิจกรรมตมนงแตมุ่เดพอนมพิถมนายน - กมนยายน 2564
     - เนพมั่องจากสถานการณย์การระบาดของโรคตพิดเชพนอ ไวรมสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
        ทดาใหห้ตห้องยกเลพิกโครงการฯ
9) การคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
     - ผวก. ไดห้อนมมมตพิโครงการเมพมั่อวมนททมั่ 6 เมษายน 2564 มทการประชาสมมพมนธย์
       ภายในฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง เพพมั่อแจห้งพนมกงานรมบทราบและเขห้ารมุ่วมโครงการ
      ซจึมั่งจะเรพิมั่มดดาเนพินกพิจกรรมตมนงแตมุ่เดพอนมพิถมนายน - กรกฎาคม 2564 และ
      ดดาเนพินการคมดเลพอกพนมกงานตมวอยมุ่างดห้านการจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
       เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้วจดานวน 16 คน และจะไดห้รมบโลมุ่ประกาศเกทยรตพิคมณรวมถจึง
       ของททมั่ระลจึก

100 100 - 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 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน
  2564) แผนกพนมกงานสมมพมนธย์ไดห้ไปประชาสมมพมนธย์การตมนงศมูนยย์รมบฟปังขห้อรห้องเรทยน

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.3 ก า ร รม บ ฟปั ง ค ว า ม

คพิดเหร็นเกทมั่ ยวกมบการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
จากเจห้าหนห้าททมั่  กทพ.
(ตมุ่อ)

  และชมุ่องทางการรมบฟปังขห้อรห้องเรทยนตามอาคารดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ อาคาร
  ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษของฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ชมุ่วงเดพอนกมมภาพมนธย์ - มทนาคม
  2564 รวม 5 ครมนง

100 100 - 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 (ตมลาคม
2563 - กมนยายน 2564)
     - ดดาเนพินการดห้วยความเสมอภาคและเทมุ่าเททยมกมนและกดาหนดคมณสมบมตพิใน
        การรมบสมมครสอบคมดเลพอกพนมกงานของ กทพ. โดยไมมุ่ระบมเพศ และศาสนาและ
        ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยนเกทมั่ยวกมบการกดาหนดคมณสมบมตพิในการรมบสมมครสอบคมดเลพอก
        พนมกงานของ กทพ. โดยระบมเพศและศาสนา 

100 100 - ฝบท.

4.5 การปฏพิบมตพิตมุ่อผมูห้ททมั่ไดห้รมบ
ผลกระทบจากการ
เวนคพน

กทพ. ไดห้พพิจารณาบรรเทาความเดพอดรห้อนใหห้แกมุ่ททมั่ดพินททมั่ไดห้รมบผลกระทบจากการ
เวนคพนใหห้สามารถเขห้า - ออก ผมุ่านเขตทางพพิเศษสมูมุ่ทางสาธารณะไดห้ตามสพิทธพิเดพิม
ทมนงในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างและภายหลมงการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษแลห้วเสรร็จตามททมั่มท
เจห้าของททมั่ดพินไดห้ใชห้สพิทธพิยพมั่นคดารห้องขอเปปิดทางเขห้า - ออก ในปปีงบประมาณ 2564
(ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) จดานวน 74 ราย ทมนงนทนไดห้ถพอปฏพิบมตพิในการ
พพิจารณาตามแนวทางและหลมกเกณฑย์ททมั่ กทพ. กดาหนดแลห้ว ซจึมั่งแยกไดห้ดมงนทน 
        - อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 62 ราย 
        - ไมมุ่อนมญาตใหห้เปปิดทางเขห้า - ออก จดานวน 12 ราย 
โดยกรณทระหวมุ่างการกมุ่อสรห้างทางพพิเศษไดห้พพิจารณาใหห้แลห้วเสรร็จภายใน 7 วมนทดาการ
และกรณทหลมงการกมุ่อสรห้างไดห้พพิจารณาแลห้วเสรร็จภายใน 19 วมนทดาการ

100 100 - ฝกส
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.6 การเปปิดเผยขมุ่าวการ

ประกวดราคา/จมดซพนอ
จมดจห้าง

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

100 100 - ฝบท.

4.7 การรห้องเรทยนในเรพมั่อง
การจมดซพนอจมดจห้าง

 - ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564)  ไมมุ่มทผมูห้รห้องเรทยน
   เรพมั่องการจมดซพนอจมดจห้าง

100 100 - ฝบท.

4.8 การ เปปิ ด เผยผลการ
ดดาเนพินงานเรพมั่องรห้องเรทยน
จมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์
กทพ.

-  ในปปี งบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 -  กมนยายน 2564)  ไมมุ่มท เ รพมั่ อง
  รห้องเรทยนการจมดซพนอจมดจห้างในเวร็บไซตย์ กทพ.

100 100 - ฝบท./สผว.

4.9 การวพิ เคราะหย์ผลการ
ดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง

- ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ผลการดดาเนพินงานจมดซพนอจมดจห้าง ปปีงบประมาณ 2564
  เรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - 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. ระหวมุ่างเดพอนตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564 สรมปไดห้ดมงนทน
        - รมบเรพมั่องรห้องเรทยนทมนงหมด จดานวน 73 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่ไดห้ขห้อยมตพิแลห้ว จดานวน 70 เรพมั่อง
        - เรพมั่องรห้องเรทยนททมั่อยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการ จดานวน 3 เรพมั่อง

100 100 - ฝกม./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

ขห้อพพิพาทททมั่ยมงอยมูมุ่ระหวมุ่างดดาเนพินการระหวมุ่าง กทพ. กมบคมูมุ่สมญญา ในปปีงบประมาณ
2564  (ตม ล า ค ม  2563 -  กม น ย า ย น  2564)  มท ขห้ อ พพิ พ า ท อ ยมู ใ น ชมน น ศ า ล
2 ขห้อพพิพาท (เนพมั่องจากขห้อพพิพาทชมนนอนมญาโตตมลาการนมนน เมพมั่อคณะอนมญาโตตมลาการ
มทคดาวพินพิจฉมยชทนขาดแลห้วคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่ชนะคดทกร็จะดดาเนพินการยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอบมงคมบ
ตามคดาชทนขาดและคมูมุ่กรณทฝฝ่ายททมั่แพห้คดท หากเหร็นวมุ่าคดาชทนขาดไมมุ่ถมูกตห้องกร็จะดดาเนพินการ
ยพมั่นคดารห้องตมุ่อศาลขอเพพิกถอนคดาชทนขาด จจึงไดห้มทการปรมบปรมงขห้อมมูลเพพมั่อใหห้สอดคลห้องกมบ
ขห้อเทร็จจรพิงจจึงทดาใหห้ขห้อมมูลคดทในชมนนศาลมทจดานวนเพพิมั่มขจึนนจากททมั่รายงานในแตมุ่ละ
ไตรมาส) โดยในปปีงบประมาณ 2564 มทรายละเอทยดดมงนทน
   - 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
   - คดทหมายเลขดดาททมั่  อ .1618/2556 คดทหมายเลขแดงททมั่  อ .686/2564
      ระหวมุ่างบรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด (มหาชน) ผมูห้ รห้อง กทพ.
       ผมูห้คมดคห้าน และเมพมั่อวมนททมั่ 10 สพิงหาคม 2564 ศาลปกครองสมูงสมดมทมตพิททมั่ประชมมใหญมุ่
       เสทยงขห้างมาก อนมญาตใหห้ กทพ. ถอนคดาอมทธรณย์คดาพพิพากษาและใหห้จดาหนมุ่ายคดท
       ออกจากสารบบความ คดทถจึงททมั่สมด

100 100 - ฝกม.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.11 ขห้อพพิพาทกมบคมูมุ่สมญญา

(กรณททมนทรมพยย์ 100
ลห้านบาทขจึนนไป) (ตมุ่อ)

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)
และในปปีงบประมาณ 2564 ไดห้ดดาเนพินการจมดประชมมรมุ่วมกมบหนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องกมบ
การดดาเนพินคดทของ กทพ. ในการประสานขห้อมมูลเชพิงรมกเพพมั่อความเขห้าใจททมั่ตรงกมนและ
ความสะดวกรวดเรร็วในการดดาเนพินคดท จดานวน 4 ครมนง

100 100 - ฝกม.

4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน
รอบเขตทางพพิเศษ 

1) ดดาเนพินการปปิดกมนนพพนนททมั่ยาวประมาณ 10 เมตร พรห้อมทมนงปปิดประกาศปป้ายหห้าม
    บมกรมกและทพินงขยะ บรพิเวณชมมชนหลมงวมดไผมุ่เงพิน
2) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่โดยการตมดตห้นไมห้และหญห้า เนพนอททมั่ประมาณ 60 ตารางวา
    บรพิเวณถนนเจรพิญราษฎรย์ 5
3) ดดาเนพินการทาสทตอมมุ่อลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณแยกมหานคร
4) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่โดยการยห้ายตดาแหนมุ่งตห้นไมห้พพนนททมั่โครงการปรมบปรมงภมูมพิทมศนย์
   และรดนนดาตห้นไมห้ บรพิเวณซอยมมมั่นสพิน
5) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายยาว 13 เมตร บรพิเวณซอยวมดตะพาน
6) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 60 เมตร บรพิเวณรพิมคลองแสนแสบ
7) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 6 เมตร บรพิเวณซอยศาสนา
8) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 55 เมตร บรพิเวณซอยสามมคคท
9) ดดาเนพินการทาสทเสาตอมมุ่อลบขห้อความททมั่ไมมุ่เหมาะสม บรพิเวณซอยทพิพยย์ธมญญา
10) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวเหลร็กปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 2 เมตร บรพิเวณซอยเจรพิญราษฏรย์ 5
11) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และถางหญห้าเนพนอททมั่ 60 ตารางวา บรพิเวณซอยทพิพยย์ธมญญา

100 100  พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

12) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายปป้องกมนพพนนททมั่ยาว 30 เมตร และเกร็บกวาดขยะเนพนอททมั่
      52 ตารางวา บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
13) ดดาเนพินการซมุ่อมแซมรมนวเหลร็กยาว 32 เมตร บรพิเวณถนนทางลมดพหลโยธพิน -
      ดพินแดง
14) ดดาเนพินการจมดทดารมนวเหลร็กยาว 50 เมตร บรพิเวณชมมชนรพิมทางรถไฟสายตะวมนตก
15) ดดาเนพินการจมดทดารมนวและพมฒนาพพนนททมั่และปปิดกมนนพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษกาญจนา
     ภพิเษก (บางพลท-สมขสวมสดพิธิ์ ) บรพิเวณถนนบางเมพองใหมมุ่ ซอยราชศมภนพิมพิตร 9
      จมงหวมดสมมทรปราการ ขนาดพพนนททมั่ 50 ตารางวา 
16) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบสดานมกงานเขตคลองสามวา เทศบาลเมพองลาดสวาย และ
     องคย์การบรพิหารสมุ่วนตดาบลบจึงคดาพรห้อย พมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณรพิมถนนคมูมุ่ขนาน
      กาญจนาภพิเษกวงแหวนรอบนอกกรมงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 150 เมตร
17) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร บรพิเวณขห้างโรงเรทยน
      พมูนสพิน (เพชรสมขอมปถมมภย์) โดยการตมดตห้นไมห้และหญห้า คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 300
      ตารางวา
18) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลบางเมพอง พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ
      กาญจนาภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณรพิมถนนทางเขห้าดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
      พพิเศษบางเมพอง 1 โดยจมดเกร็บขยะมมูลฝอย เศษวมสดม พรห้อมปปักปป้ายประกาศเตพอน
      หห้ามทพินงขยะ คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 200 ตารางวา
19) ดดาเนพินการพมฒนาพพนนททมั่และจมดทดารมนวในเขตทางพพิเศษกาญจนาภพิเษก (บางพลท -
     สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณรพิมถนนศรทนครพินทรย์ - ถนนสมขมมวพิท (ชห้างเอราวมณ) คพิดเปป็น
      พพนนททมั่ประมาณ 950 ตารางวา

100 100  พพนนททมั่เขตทางพพิเศษเปป็น
พพนนททมั่เปปิด มทการลมกลอบทพินง
ขยะและมทการบมกรมกอยมูมุ่
เปป็นประจดา 

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

20) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลเทพารมกษย์ พมฒนาพพนนททมั่และจมดทดารมนวในเขตทาง
     พพิเศษกาญจนาภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์ ) บรพิเวณถนนเทพารมกษย์ - ถนน
      ศรทนครพินทรย์ ทห้ายซอยหมมูมุ่บห้านบางปมูนคร โดยการจมดทดารมนวปปิดกมนนและพมฒนาพพนนททมั่
      เกร็บขยะมมูลฝอย จมดเกร็บปป้ายโฆษณา คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 400 ตารางวา
21) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบเทศบาลตดาบลบางเมพอง พมฒนาพพนนททมั่ในเขตทางพพิเศษ
      กาญจนาภพิเษก (บางพลท - สมขสวมสดพิธิ์) บรพิเวณถนนศรทนครพินทรย์ ชมุ่วงทางเขห้าดมุ่าน
      เกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษบางเมพอง โดยการปรมบปรมงพพนนททมั่ถนนใตห้ทางพพิเศษททมั่มท
      นนดาทมุ่วมขมงและจมดเกร็บขยะมมูลฝอย คพิดเปป็นพพนนททมั่ประมาณ 300 ตารางวา
22) ดดาเนพินการรพนอถอนปป้ายโฆษณา จดานวน 5 ปป้าย บรพิเวณถนนงามวงศย์วาน
23) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และหญห้า บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
24) ดดาเนพินการเขห้าปปิดกมนนพพนนททมั่ บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน ความยาว 30 เมตร
25) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้และหญห้าใตห้ทางดมุ่วน พพนนททมั่ประมาณ 60 ตารางวา บรพิเวณ
      ซอยเจรพิญราษฎรย์ 5
26) ดดาเนพินการเกร็บขยะพพนนททมั่ประมาณ 400 ตารางวา บรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง
      พพิเศษอโศก 2
27) ดดาเนพินการจมดทดารมนวตาขมุ่ายยาว 12 เมตร บรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษอโศก 2
28) ดดาเนพินการตมดตห้นไมห้พพนนททมั่ประมาณ 30 ตารางวา บรพิเวณชมมชนวมดไผมุ่เงพิน
29) ดดาเนพินการทดาความสะอาดพพนนททมั่โดยการเกร็บขยะ พพนนททมั่ประมาณ 650 ตารางวา
      บรพิเวณฝปัฝั่งรพิมคลองสามเสน
30) ดดาเนพินการเกร็บขยะพพนนททมั่ประมาณ 70 ตารางวา บรพิเวณใตห้อนมสาวรทยย์ชมยสมรภมูมพิ
31) ดดาเนพินงานประสานงานกมบบรพิษมท ทางดมุ่วนและรถไฟฟป้ากรมงเทพ จดากมด
      (มหาชน) ขอความอนมเคราะหย์ตมดตห้นไมห้ตามททมั่โครงการหมมูมุ่บห้าน Life รห้องเรทยน
      และไดห้ดดาเนพินการใหห้เรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - แนวทางแกห้ปปัญหา คพอ
ประชาสมมพมนธย์โดยการ
หห้ามทพินงขยะและจมดทดารมนว
ปป้องกมนการบมกรมกพพนนททมั่
ดมงกลมุ่าว

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.12 การปฏพิบมตพิตมุ่อ ชม มชน

รอบ เขตทา งพพิ เ ศษ
(ตมุ่อ)

32) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบสดานมกงานเขตพญาไท พมฒนาพพนนททมั่บรพิเวณลานผมูห้สมูงอายม เพพมั่อดมู
      ตดาแหนมุ่งการตพิดตมนงเสาไฟฟป้าเพพมั่อสมุ่องสวมุ่างของชมมชน บรพิเวณซอยศาสนา
33) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรมการสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษ
      การปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยในเขตทางพพิเศษเฉลพิมมหานคร ประจดาปปี 2564
      บรพิเวณโรงเรทยนประถมนนทรท เขตยานนาวา โดยมอบถมงดมบเพลพิงใหห้กมบโรงเรทยน
     ประถมนนทรท ชมมชนเชพนอเพลพิงพมฒนาและชมมชนเยร็นอากาศ 2 รวมจดานวน
     45 ถมง และยมงไดห้มอบชมดอมปกรณย์ปป้องกมนสมุ่วนบมคคล Personal Protective
      Equipment : PPE จดานวน 45 ชมด เมพมั่อวมนททมั่ 1 กมนยายน 2564
34) ดดาเนพินการรมุ่วมกมบชมมชนพระราม 9 และชมมชนบจึงพระราม 9 พมฒนา
      จมดกพิจกรรมการสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษและการฝฝึกซห้อมการ
      ปป้องกมนและระงมบอมคคทภมยในเขตทางพพิเศษฉลองรมช โดยมอบโตรุ๊ะเทเบพิลเทนนพิส
      พรห้อมอมปกรณย์ชมมชนละ 1 ชมด เมพมั่อวมนททมั่ 3 กมนยายน 2564

100 100  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

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

      - การใหห้บรพิการศมูนยย์ขห้อมมูลขมุ่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information
         Center)
       - การรายงานความขมดแยห้งทางผลประโยชนย์
      - ระบบบรพิหารงานคมณภาพดห้านบรพิการ ISO 9001 : 2015 ในงานชดาระคมุ่าผมุ่านทาง
        พพิเศษสายดพินแดง - ทมุ่าเรพอ สายบางนา - ทมุ่าเรพอ และสายดาวคะนอง - ทมุ่าเรพอ

        - โครงการหนมุ่วยบรพิการประชาชนในชมุ่วงเทศกาลปปีใหมมุ่และสงกรานตย์
        - กพิจกรรมวมนสงกรานตย์
        - การจมดทดาขห้อมมูลรายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report) ของ กทพ.
          ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards
       - ดมูแลรมกษาความสะอาดบนทางพพิเศษและควบคมมปรพิมาณฝมฝ่นละอองอมนเกพิด
          จากการจราจรบนทางพพิเศษ รวมทมนงพมฒนาสพิมั่งแวดลห้อมรอบทางพพิเศษ
       - การใหห้บรพิการโดยศมูนยย์บรพิการขห้อมมูลผมูห้ใชห้ทางพพิเศษ (EXAT Call Center)
       - การพมฒนาพพนนททมั่และปป้องกมนการบมกรมกในเขตทางพพิเศษ
       - โครงการศจึกษาและตพิดตามตรวจสอบผลกระทบสพิมั่งแวดลห้อมของทางพพิเศษ
          ในเขตกรมงเทพมหานครและปรพิมณฑล ปปีงบประมาณ 2564
       - กพิจกรรมบรพิหารคมณภาพสพิมั่งแวดลห้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
       - การเฝป้าระวมงทรมพยย์สพินของ กทพ.
       - การดมูแลสภาพแวดลห้อมในระหวมุ่างการกมุ่อสรห้าง
       - การจมดซพนอจมดจห้างสพินคห้าและบรพิการททมั่เปป็นมพิตรกมบสพิมั่งแวดลห้อม
       - โครงการ “ดมุ่านสวยสดใส บรพิการฉมบไว ใสมุ่ใจผมูห้ใชห้ทาง” (ยกเลพิกโครงการ)
2) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมนอกกระบวนการ
ดดาเนพินงานหลมกของ กทพ. (After Process) ประกอบดห้วย
         - โครงการ “ทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน”

100 100 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

4. บทบาทของผดูด้มทสห่วนไดด้เสทย (ตห่อ)
4.13 กพิจกรรมดห้ านความ

รมบผพิดชอบตมุ่อสม งคม
ของ กทพ. (ตมุ่อ)

        - โครงการ “จพิตอาสา ทางดมุ่วนไทย” 
       - โครงการ “ทางดมุ่วนลมดฟป้าขห้ามกรมง” รมุ่วมกมบสถานทวพิทยมเพพมั่อการจราจร
           (จส.100) และสถานทวพิทยมพพิทมกษย์สมนตพิราษฎรย์ (สวพ.FM 91) (ยกเลพิกโครงการ)
        - กพิจกรรม “กลมุ่องวพิเศษ ทางพพิเศษรมกษย์โลก”
3) โครงการ/กพิจกรรมการดดาเนพินงานดห้านความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคมในการเสรพิมสรห้าง
ความเขห้มแขร็งของชมมชน ประกอบดห้วย
        - การฝฝึกซห้อมการกมูห้ภมยและความชมุ่วยเหลพออมบมตพิเหตมรห้ายแรงจากวมตถมอมนตราย
        - การใหห้ความรมูห้เกทมั่ยวกมบขมนนตอนการอพยพกรณทเกพิดเหตมเพลพิงไหมห้
        - การสรห้างชมมชนเครพอขมุ่ายเปป็นมพิตรกมบทางพพิเศษและการฝฝึกซห้อมการปป้องกมน
          และระงมบอมคคทภมยในทางพพิเศษ

100 100 - 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

ดดาเนพินงานวพิจมย จดานวน 8 เรพมั่อง ดมงนทน
1) การพมฒนา Mobile Application เพพมั่อใหห้ขห้อมมูลขมุ่าวสารดห้านจราจรบนทางพพิเศษ
2) การพมฒนาระบบสารสนเทศเพพมั่อแนะนดาการวางกรวยยางและอมปกรณย์แจห้งเตพอน
    ในการปฏพิบมตพิงานบนทางพพิเศษ
3) การวพิเคราะหย์ความสมมพมนธย์ของจมดเกพิดอมบมตพิเหตมกมบบรพิเวณจมดตพิดขมดททมั่สมุ่งผลใหห้เกพิด
    จราจรตพิดขมดสะสมบนทางพพิเศษ
4) การจมดตดาแหนมุ่งชมุ่องเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษเพพมั่อรองรมบระบบเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    อมตโนมมตพิแบบไมมุ่มทไมห้กมนน (M-Flow)
5) ระบบบรพิหารจมดการชมุ่องจราจรบนทางพพิเศษแบบอมตโนมมตพิ
6) การตพิดตมนงระบบบรพิหารจมดการชมุ่องจราจรบนทางพพิเศษแบบอมตโนมมตพิบนทาง
    พพิเศษฉลองรมช

100 100 - กวพ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

5. ความยกัที่งยซนและนวกัตกรรม (ตห่อ)
5.1 ผลงานวพิจมยททมั่ทดาการ

ศจึกษาแลห้วเสรร็จหรพอ
มาตรฐานททมั่จมดทดาแลห้วเสรร็จ
แ ล ะ เ ผ ย แ พ รมุ่ ใ หห้
พนมกงาน กทพ. เพพมั่อ
สรห้างการรมบรมูห้และการ
เรทยนรมูห้อยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง
ผมุ่ านระบบ Intranet
(ตมุ่อ)

7) การพพิจาณาออกแบบระยะการเคลพมั่อนขยายตมวของรอยตมุ่อพพนนทางยกระดมบททมั่
    เหมาะสมสดาหรมบทางพพิเศษ
8) โครงการบรพิหารจมดการและแกห้ไขปปัญหาขยะบรพิเวณดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
    เทพารมกษย์ 4

100 100 - 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 1-4 เสรร็จเรทยบรห้อยแลห้ว

100 100 - กวพ.

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

การดดาเนพินการจมดทดาขห้อมมูลรายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report)
ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards ดมงนทน
1) กทพ. ลงนามในสมญญาจห้างสถาบมนเพพิมั่มผลผลพิตแหมุ่งชาตพิ จมดทดาขห้อมมูลรายงาน
    ความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี 2563 ตามกรอบ
    การรายงาน GRI Standards มทระยะเวลาในการดดาเนพินงาน 210 วมน นมบตมนงแตมุ่
    วมนททมั่ 17 มพิถมนายน 2564 - 13 มกราคม 2565 

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

5. ความยกัที่งยซนและนวกัตกรรม (ตห่อ)
5.3 ก า ร จม ด ทด า ร า ย ง าน

ความรมบผพิดชอบตมุ่อ
สม งคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards (ตมุ่อ)

2) ดดาเนพินการจมดอบรมหลมกสมูตรเรพมั่อง GRI Standards และแนวทางการยกระดมบ
    คมณภาพของรายงานความยมมั่งยพนใหห้แกมุ่ระดมบผมูห้อดานวยการกองทมกสมงกมด เมพมั่อวมนททมั่
    29 กรกฎาคม 2564
3) ดดาเนพินการจมดประชมมเพพมั่อกดาหนดเนพนอหารายงานความรมบผพิดชอบตมุ่อสมงคม
   (CSR Report) ของ กทพ. ประจดาปปี  2563 ตามกรอบการรายงาน GRI 
    Standards ในระดมบฝฝ่าย/สดานมก เมพมั่อวมนททมั่ 30 กรกฎาคม 2564
4) ดดา เนพินการสรมปประเดร็นเนพนอหาททมั่ควรรายงานตามกรอบการรายงาน
    GRI Standards จดานวน 15 หมวขห้อ

100 100 - 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. ซจึมั่งตมนงอยมูมุ่บรพิเวณชมนน 1 อาคารศมูนยย์บรพิหารทางพพิเศษ กทพ.
    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 38 ราย
4) มทการนดาขห้อมมูลขมุ่าวสารททมั่ตรวจสอบแลห้ววมุ่าเปปิดเผยไดห้ตาม พ.ร.บ. ขห้อมมูลขมุ่าวสารฯ
    เผยแพรมุ่บนเวร็บไซตย์ของ กทพ. (www.exat.co.th) จดานวน 703 เรพมั่อง

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

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

    ภายใน กทพ. อยมุ่างทมมั่วถจึง โดยมทการดดาเนพินงานเผยแพรมุ่ขห้อมมูลผมุ่านสพมั่อภายในตมุ่าง ๆ
    ไดห้แกมุ่ เอกสารขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ บอรย์ดประชาสมมพมนธย์ ระบบเครพอขมุ่ายอพินทราเนร็ต
   ของ กทพ. ระบบปป้ายดพิจพิทมลของ กทพ. ระบบเสทยงตามสายของ กทพ.
    ปป้ายผห้าประชาสมมพมนธย์ อพินโฟกราฟปิก เอกสารประชาสมมพมนธย์ และโปสเตอรย์
2) การประชาสมมพมนธย์ภายนอกองคย์กร เกทมั่ยวกมบผลการดดาเนพินการตมุ่าง ๆ ของ กทพ.
    อยมุ่างตมุ่อเนพมั่องและทมมั่วถจึงผมุ่านสพมั่อตมุ่าง ๆ ไดห้แกมุ่ หนมงสพอพพิมพย์ วพิทยม โปสเตอรย์
    อพินโฟกราฟปิก ขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ ปป้ายประชาสมมพมนธย์ ปป้ายคมทเอห้าทย์ เอกสาร
    ประชาสมมพมนธย์ และขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ผมุ่านสพมั่อสมงคมออนไลนย์
นอกจากนทนแลห้ว กทพ. ยมงไดห้จมดกพิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสมมพมนธย์เพพมั่อสมงคม
และสาธารณประโยชนย์ ไดห้แกมุ่
      - จมดหนมุ่วยบรพิการประชาชนฟรทตามเทศกาลตมุ่างๆ 
     - จมดกพิจกรรมนห้อมรดาลจึกถจึงพระมหากรมณาธพิคมณเนพมั่องในโอกาสวมนคลห้ายวมน
       สวรรคตของพระบาทสมเดร็จพระบรมชนกาธพิเบศร มหาภมูมพิพลอดมลยเดช
        มหาราช บรมนาถบพพิตร 13 ตมลาคม 2563 โดยนดาผมูห้บรพิหาร พนมกงานและ
        ลมูกจห้าง ของ กทพ. จดานวน 50 คน เขห้ารมุ่วมรมบฟปังการบรรยายธรรมในหมวขห้อ
        “นห้อมรดาลจึกถจึงในหลวงรมชกาลททมั่ 9” และรมุ่วมกมนทดาความสะอาดบรพิเวณรอบ
        วมดพระราม 9 กาญจนาภพิเษก เมพมั่อวมนททมั่ 11 พฤศจพิกายน 2563
      - จมดกพิจกรรมจพิตอาสา ทางดมุ่วนไทย ประจดาปปีงบประมาณ 2564
      - จมดกพิจกรรมทางดมุ่วนเพพมั่อเยาวชน ประจดาปปีงบประมาณ 2564

100 100 - สผว.

6.3 ก า ร ร า ย ง า น ท า ง
การเงพิน                  

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานประจดาเดพอน เสนอคณะกรรมการบรพิหารของ
    กทพ. ทมกเดพอน

100 100 - ฝกง./สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

6. การเปปิดเผยขด้อมดูล (ตห่อ)
6.3 ก า ร ร า ย ง า น ท า ง

การเงพิน (ตมุ่อ)
2) จมดทดารายงานทางการเงพินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทมกไตรมาส
    และเมพมั่อวมนททมั่ 18 ตมลาคม 2564 ไดห้ดดาเนพินการปปิดงบการเงพินสดาหรมบปปีสพินนสมด
    วมนททมั่ 30 กมนยายน 2564 แลห้วเสรร็จ และไดห้จมดสมุ่งใหห้ สตง. ตรวจสอบและรมบรองตมุ่อไป
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานรายงานทางการเงพินของ กทพ.
    สดาหรมบงวดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2563 ในการประชมมคณะกรรมการ
    ตรวจสอบ ครมนงททมั่ 10/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 22 ธมนวาคม 2563
4) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานรายงานทางการเงพินของ กทพ.
    ปปีงบประมาณ 2563 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ ครมนงททมั่ 3/2564
    เมพมั่อวมนททมั่ 23 มทนาคม 2564 
5) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชมมเพพมั่อสอบทานรายงานทางการเงพินของ กทพ.
    สดาหรมบงวดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 ในการประชมมคณะกรรมการตรวจสอบ
    ครมนงททมั่ 7/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 20 กรกฎาคม 2564 

100 100 - 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. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน 
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง 1) ตพิดตามผลการบรพิหารความเสทมั่ยงตามคมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยง

    ปปีงบประมาณ 2564 (รายเดพอน) ผมุ่านระบบสารสนเทศงานบรพิหารและจมดการ
    ความเสทมั่ยง และนดาเสนอขห้อมมูลใหห้ผมูห้บรพิหารทราบ ดมงนทน
       - นดาผลการประเมพินการบรพิหารความเสทมั่ยงททมั่สดาคมญของ กทพ. เสนอ ผวก.
          เพพมั่อทราบ ประจดาเดพอนกมนยายน 2563 - สพิงหาคม 2564

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
2) จมดทดารายงานตมุ่างๆ เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง เพพมั่อพพิจารณา และ
    เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ ดมงนทน
       - รายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
           2563 ชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน 2563)
       - รายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
          2564 ไตรมาสททมั่ 1  (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
        - รายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
           2564 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564)
        - รายงานการประเมพินผลการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
           2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) 
       - รายงานสรมปผลการประเมพินตนเองของคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง
          ปปีงบประมาณ 2563
         - รายงานการวพิเคราะหย์สถานการณย์เสทมั่ยงและทพิศทางการบรพิหารความเสทมั่ยงของ
         กทพ. ปปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยมทธย์จมดการความเสทมั่ยง
           ปปีงบประมาณ 2564
        - รายงานการวพิเคราะหย์สถานการณย์เสทมั่ยงและทพิศทางการบรพิหารความเสทมั่ยงของ
        กทพ. ปปีงบประมาณ 2563 - 2565 และกลยมทธย์จมดการความเสทมั่ยง
          ปปีงบประมาณ 2565
       - รายงานผลการดดาเนพินงานตามแนวทางเสรพิมสรห้างวมฒนธรรมการบรพิหาร
          ความสทมั่ยง  (Risk Culture) ของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 และแนวทาง
         เสรพิมสรห้างวมฒนธรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง (Risk Culture) ของ กทพ.
          ปปีงบประมาณ 2565

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.1 การบรพิหารความเสทมั่ยง

(ตมุ่อ)
       - รายงานการประเมพินผลการบรพิหารดห้านการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท การบรพิหาร
         ความเสทมั่ยง และการปฎพิบมตพิตามกฏหมาย กฏระเบทยบ ขห้อบมงคมบและมาตรฐานททมั่
         เกทมั่ยวขห้อง (Governance Risk and Compliance : GRC) ปปีงบประมาณ 2563
           (กรกฎาคม - กมนยายน 2563)
      - รายงานการประเมพินผลการบมูรณาการดห้าน GRC ปปีงบประมาณ 2564
          ไตรมาสททมั่ 2 (มกราคม – มทนาคม 2564) และการทบทวนกฏบมตร นโยบาย
          และแนวปฏพิบมตพิดห้าน  GRC ปปีงบประมาณ 2565
3) ดดาเนพินการในเรพมั่องตมุ่างๆ เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ ยง และ
    คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อพพิจารณา ดมงนทน
       - การทบทวนการบรพิหารความเสทมั่ยงชมุ่วง 6 เดพอนหลมง (เมษายน - กมนยายน
          2564) ภายใตห้คมูมุ่มพอและแผนการบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ
          2564 
       - การบรพิหารความเสทมั่ยงของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2565 (คมูมุ่มพอและแผนการ
         บรพิหารความเสทมั่ยง คมูมุ่มพอและแผนการควบคมมภายใน แผนการบรพิหารความ
          ตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจของ กทพ.)
       - การทบทวนกฏบมตรคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ประจดาปปีงบประมาณ
          2565
4) ตพิดตามผลการฝฝึกซห้อมตามแผนการบรพิหารความตมุ่อเนพมั่องทางธมรกพิจ ประจดา
    ปปีงบประมาณ 2564 จดานวน 5 สถานการณย์วพิกฤต 10 อมบมตพิการณย์ 

100 100 - กบค.

7.2 การควบคมมภายใน ตพิดตามการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม
2563 - กมนยายน 2564) ผมุ่านระบบงานบรพิหารความเสทมั่ยงและควบคมมภายใน :
ความเสทมั่ยงระดมบสายงาน (งานบรพิหารควบคมมภายใน) จดาแนกตามระยะเวลาและ
การประเมพินผลเปป็น 2 กลมมุ่ม ประกอบดห้วย

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.2 การควบคม มภาย ใน

(ตมุ่อ)
   1) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงปรมบปรมงอยมุ่างตมุ่อเนพมั่อง (รายไตรมาส)
   2) กลมมุ่มการควบคมมภายในเชพิงเฝป้าระวมงและเตพอนภมย (รายเดพอน) 
โดยมทรายละเอทยดการรายงานการประเมพินผลการควบคมมภายใน ดมงนทน
     - รายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ
        2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563) เสนอ ผวก. โดยใหห้ความเหร็นชอบ
        เมพมั่อวมนททมั่ 30 ตมลาคม 2563
     - จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564
        (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) และแผนการควบคมมภายในของ กทพ.
       (แผนการบรพิหารความเสทมั่ยงระดมบสายงาน) ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม
        2563 - กมนยายน 2564) เสนอคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ใหห้ความเหร็นชอบ
        และเสนอคณะกรรมการ กทพ. และกระทรวงคมนาคม เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่
       25 พฤศจพิกายน 2563 วมนททมั่ 16 ธมนวาคม 2563 และวมนททมั่ 21 ธมนวาคม
        2563 ตามลดาดมบ
     - ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ .
      ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563) ใหห้
       ฝฝ่ายการเงพินและบมญชท และฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ เมพมั่อวมนททมั่ 4 ธมนวาคม
        2563 เพพมั่อทราบและดดาเนพินการตามขห้อเสนอแนะ
    -  จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ  กทพ . ประจดา
        ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) เสนอ ผวก.
       และคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง  ใหห้ความเหร็นชอบ และเสนอ
       คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 20 มกราคม 2564 วมนททมั่ 4
        กมมภาพมนธย์ 2564 และวมนททมั่ 22 กมมภาพมนธย์ 2564 ตามลดาดมบ

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.2 การควบคม มภาย ใน

(ตมุ่อ)
     - ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ.
      ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  1 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
       ใหห้ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ เมพมั่อวมนททมั่ 8 กมมภาพมนธย์ 2564 เพพมั่อทราบและ
        ดดาเนพินการตามขห้อเสนอแนะ
    - จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
       ปปีงบประมาณ 2564 ชมุ่วง 6 เดพอนแรก (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564)
       เสนอ ผวก. และคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ใหห้ความเหร็นชอบ และ
       เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 26 เมษายน 2564 วมนททมั่ 5
        พฤษภาคม 2564 และวมนททมั่ 20 พฤษภาคม 2564 ตามลดาดมบ
     - ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ.
       ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 2 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม 2564)
        ใหห้ฝฝ่ายกมุ่อสรห้างทางพพิเศษ ฝฝ่ายการเงพินและบมญชท และฝฝ่ายบดารมงรมกษา เมพมั่อวมนททมั่
        27 พฤษภาคม 2564 เพพมั่อทราบและดดาเนพินการตามขห้อเสนอแนะ
    - จมดทดารายงานการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ . ประจดา
       ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564) เสนอ
       ผวก. และคณะกรรมการบรพิหารความเสทมั่ยง ใหห้ความเหร็นชอบ และเสนอ
       คณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 20 กรกฎาคม 2564 วมนททมั่ 6
        สพิงหาคม 2564 และวมนททมั่ 27 สพิงหาคม 2564 ตามลดาดมบ
     - ดดาเนพินการแจห้งขห้อเสนอแนะการประเมพินผลการควบคมมภายในของ กทพ.
       ประจดาปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 3 (เมษายน - มพิถมนายน 2564)
        ใหห้ฝฝ่ายบดารมงรมกษา เมพมั่อวมนททมั่ 1 กมนยายน 2564 เพพมั่อทราบและดดาเนพินการ
        ตามขห้อเสนอแนะ

100 100 - กบค.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

7. การบรนิหารความเสทที่ยงและการควบคตุมภายใน (ตห่อ)
7.3 การตรวจสอบภายใน ตมวชทนวมดททมั่กดาหนดไวห้ในแผน ไดห้แกมุ่ รห้อยละความพจึงพอใจของหนมุ่วยรมบตรวจ ซจึมั่งประเมพิน

จากระบบงานททมั่ตรวจสอบ จดานวน 16 ระบบงาน ทมนงนทน ผลการประเมพินความพจึงพอใจเฉลทมั่ย
ทมนง 16 ระบบงาน เทมุ่ากมบ 4.27 คะแนน คพิดเปป็นรห้อยละ 85.40

80 85.40 - 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

100 100 - สผว.

8. จรรยาบรรณ
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง

จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไดห้ดดาเนพินการ
เผยแพรมุ่ความรมูห้เกทมั่ยวกมบเรพมั่องจรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ดมงนทน
1) จมดทดาบทความเรพมั่อง จรรยาบรรณของพนมกงาน กทพ. คพอ “ปฏพิบมตพิหนห้าททมั่ดห้วยหมวใจ
    (HEARTS)” แลห้วทดาการเผยแพรมุ่ในขมุ่าวประชาสมมพมนธย์ และระบบ EXAT Sound
    ของ กทพ. จดานวน 12 ครมนง
2) ดดาเนพินการเผยแพรมุ่ขห้อมมูลคดาถามเกทมั่ยวกมบงานดห้านการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท
    (CG) และจมดกพิจกรรมเพพมั่อตอบปปัญหาชพิงรางวมล จดานวน 4 ครมนง

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.1 การเผยแพรมุ่ความรมูห้เรพมั่อง

จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ.
(ตมุ่อ) 

3) ดดาเนพินการทบทวนคมูมุ่มพอการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ของ กทพ. และคมูมุ่มพอ
    จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 เสนอ
    คณะอนมกรรมการกดากมบดมูแลกพิจการททมั่ดท ในการประชมมครมนงททมั่ 4/2564 เมพมั่อวมนททมั่
    25 สพิงหาคม 2564 และนดาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ ในการประชมม
    ครมนงททมั่ 11/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 23 กมนยายน 2564
4) ดดาเนพินการจมดกพิจกรรม OJT สมญจร : HEARTS to HEART เพพมั่อเผยแพรมุ่ความรมูห้
    เรพมั่อง จรรยาบรรณในการดดาเนพินงานของ กทพ. จดานวน 4 ครมนง รวม 15 สมงกมด คพอ
    เมพมั่อวมนททมั่ 11 พฤศจพิกายน 2563 เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บ
    บางสมมคร กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3 ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ศมูนยย์ควบคมมทาง
    พพิเศษบมูรพาวพิถท (CCB 4) โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 40 คน เมพมั่อวมนททมั่
    16 พฤศจพิกายน 2563 เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บดพินแดง
    กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 1 ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ดมุ่านเกร็บคมุ่าผมุ่านทางพพิเศษ
     ดพินแดง โดยมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 17 คน เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤศจพิกายน 2563
    เปป็นวพิทยากรในการ OJT ของแผนกจมดเกร็บบางพลท กองจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง 3
    ฝฝ่ายจมดเกร็บคมุ่าผมุ่านทาง ณ ศมูนยย์ควบคมมทางพพิเศษบมูรพาวพิถท  (CCB 4) โดยมท
    พนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 42 คน และเนพมั่องจากปปัจจมบมนไดห้เกพิดสถานการณย์แพรมุ่
    ระบาดของโรคตพิดเชพนอไวรมสโคโรนา 2019 (COVID -19) จจึงไดห้เปลทมั่ยนรมูปแบบ
    การจมดกพิจกรรม OJT ผมุ่านระบบประชมมทางไกล (Video Conference : Zoom
    Cloud Meeting) เมพมั่อวมนททมั่ 14 กมนยายน 2564 โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมอบรม จดานวน
    15 สมงกมด และมทพนมกงานเขห้ารมุ่วมจดานวน 60 คน

100 100 - สผว.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.2 ร า ย ง านก า รทม จ รพิ ต

ปปีงบประมาณ 2564
ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) มทพนมกงาน กทพ.
เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน 
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย
    - ดดาเนพินการแลห้วเสรร็จ (ลงโทษไลมุ่ออก) โดยเปป็นการดดาเนพินการตมุ่อเนพมั่องจาก
      ปปีงบประมาณ 2563 (เดพอนสพิงหาคม 2563) ซจึมั่งดดาเนพินการแลห้วเสรร็จใน
       เดพอนธมนวาคม 2563
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย

100 100  - ฝกม.

8.3 การฝฝ่าฝฝืนกฎระเบทยบ
ขห้อบมงคมบ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดดาเนพินงานของ กทพ. 

มทการแจห้ง/เวทยน ใหห้ทมกหนมุ่วยงานทราบ หากกระทดาการฝฝ่าฝฝืนหรพอไมมุ่ปฏพิบมตพิตาม
ประมวลจรพิยธรรมของเจห้าหนห้าททมั่  กทพ. อาจถพอเปป็นการกระทดาผพิดวพินมย และ
ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) มทพนมกงาน กทพ. เขห้าสมูมุ่
กระบวนการทางวพินมย ดมงนทน
1) พนมกงานททมั่เขห้าสมูมุ่กระบวนการทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 2 ราย
    - ละทพินงหนห้าททมั่เกพินกวมุ่าเจร็ดวมน จดานวน 1 ราย ผลการดดาเนพินการสอบสวน คพอ
       ลงโทษไลมุ่ออก
    - วพินมยเรพมั่องอพมั่นๆ จดานวน 1 ราย ผลการดดาเนพินการสอบสวน คพอ ไมมุ่ถมูกลงโทษทางวพินมย
2) พนมกงานททมั่ถมูกลงโทษทางวพินมยททมั่ไมมุ่ใชมุ่ฐานทมจรพิต จดานวน 1 ราย 

100 100 - ฝกม.

8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม 

ในปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) จมดอบรมจรพิยธรรม
และคมณธรรม จดานวน 4 โครงการ/หลมกสมูตร ดมงนทน
1) จมดฝฝึกอบรมหลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรม และธรรมาภพิบาล ประจดาปปี
    2564 ครมนงททมั่ 1 หมวขห้อ “ใชห้ชทวพิตอยมุ่างมทสตพิ สมูห้วพิกฤตโควพิด 19” เมพมั่อวมนททมั่ 31
    มทนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วมดพระราม 9 กาญจนาภพิเษก
    โดยมทผมูห้เขห้ารมบการอบรมจดานวน 46 คน

100 100 - สผว./ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

8. จรรยาบรรณ (ตห่อ)
8.4 การจมดอบรมจรพิยธรรม

และคมณธรรม (ตมุ่อ)
2)  จมดฝฝึกอบรมออนไลนย์  (e - Learning)  หลมกสมูตร “การตมุ่อตห้านทมจรพิตใน
    ประเทศไทย” ของ Thai Mooc กระทรวงการอมดมศจึกษาวพิทยาศาสตรย์วพิจมยและ
    นวมตกรรม ในเดพอนพฤษภาคม - มพิถมนายน 2564 โดยมทผมูห้เขห้ารมบการอบรมจดานวน
    90 คน
3) จมดฝฝึกอบรมออนไลนย์ (e - Learning) หลมกสมูตร “ความขมดแยห้งกมนระหวมุ่าง
    ผลประโยชนย์สมุ่วนตมวและผลประโยชนย์สมุ่วนรวม” ของสดานมกงานคณะกรรมการ
    ขห้าราชการพลเรพอน (สดานมกงาน ก.พ.) ในเดพอนมพิถมนายน - กรกฎาคม 2564
     ใหห้กมบผมูห้บรพิหารและพนมกงานทมกฝฝ่าย/สดานมก โดยมทผมูห้เขห้ารมุ่วมจดานวน 80 คน
4) จมดฝฝึกอบรมหลมกสมูตรการเสรพิมสรห้างคมณธรรม จรพิยธรรมและธรรมาภพิบาล ประจดาปปี
    2564 ครมนงททมั่ 2 หมวขห้อ“หลมกธรรมนดาชทวพิต ในยมค New Norrmal” ในรมูปแบบ
    ออนไลนย์ผมุ่านระบบ Application Zoom เมพมั่อวมนททมั่ 10 กมนยายน 2564 เวลา
    13.30 - 15.30 น. โดยมทผมูห้เขห้ารมบการอบรมจดานวน 71 คน

100 100 - 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 (ตมลาคม 2563 - กมนยายน 2564) ไมมุ่มทเรพมั่องรห้องเรทยน
เกทมั่ยวกมบการฝฝ่าฝฝืนการควบคมมภายใน ฝฝ่าฝฝืนมาตรฐานจรพิยธรรม หรพอการกระทดาผพิด
ทางการเงพินตมุ่อ กทพ. อยมุ่างมทนมยสดาคมญ

100 100 - สตส.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
1) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2563 (1 ตมลาคม 2562 -
    30 กมนยายน 2563) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  4/2563 เมพมั่อวมนททมั่  18
    พฤศจพิกายน 2563 เสนอคณะกรรมการจมดการ (Management Committee :
    MC) ในการประชมมครมนงททมั่ 14/2563 เมพมั่อวมนททมั่ 24 พฤศจพิกายน 2563 และ
    เสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  15/2563 เมพมั่อวมนททมั่  26
    ธมนวาคม 2563 พรห้อมทมนงเสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ
    (สคร.) เพพมั่อทราบ และนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. แลห้ว
2) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่ 1 (ตมลาคม -
   ธมนวาคม 2563) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการดดาเนพินงาน
   ตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่  1/2564 เมพมั่อวมนททมั่  23
   กมมภาพมนธย์ 2564 เพพมั่อพพิจารณา และนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet
   ของ กทพ. แลห้ว
3) 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
    ครมนงททมั่ 6/2564 เมพมั่อวมนททมั่ 4 มพิถมนายน 2564 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ใน

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.1 ผลการดดาเนพินงานตาม

แผนปฏพิบมตพิการประจดาปปี
(ตมุ่อ)

    ประชมมครมน งททมั่  7/2564 เมพมั่อวมนททมั่  17 มพิถมนายน 2564 พรห้อมทมนง เสนอ
     สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) เพพมั่อทราบ และนดารายงาน
     ดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง Intranet ของ กทพ. แลห้ว
4) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
   2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสททมั่  3
    (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน 2564) เสนอคณะทดางานกดากมบดมูแลและตพิดตามการ
    ดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจของ กทพ. ในการประชมมครมนงททมั่ 3/2564 เมพมั่อวมนททมั่
   23 สพิงหาคม 2564 เพพมั่อพพิจารณา และนดารายงานดมงกลมุ่าวเผยแพรมุ่ทาง
    Intranet ของ กทพ. แลห้ว
5) จมดทดารายงานการประเมพินผลการดดาเนพินงานตามแผนวพิสาหกพิจ ปปีงบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏพิบมตพิการ ปปีงบประมาณ 2564 (1 ตมลาคม 2563 -
   30 กมนยายน 2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้ทมกหนมุ่วยงานบมนทจึกขห้อมมูลลงใน
   ระบบงานบมูรณาการขห้อมมูลการบรพิหารแผนวพิสาหกพิจและแผนปฏพิบมตพิการแลห้ว

100 100 - ฝนผ.

9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม
บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. 

1) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดพอน (ตมลาคม 2562 -
   กมนยายน 2563) เสนอสดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ (สคร.) และ 
   มมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) เมพมั่อวมนททมั่ 29 ตมลาคม 2563
   ซจึมั่งเปป็นไปตามกรอบระยะเวลาททมั่กดาหนด
2) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
    ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดพอน (ตมลาคม 2563 – มทนาคม
    2564) เสนอกระทรวงคมนาคม สดานมกงานคณะกรรมการนโยบายรมฐวพิสาหกพิจ
    (สคร.) และมมูลนพิธพิสถาบมนวพิจมยและพมฒนาองคย์กรภาครมฐ (IRDP) เมพมั่อวมนททมั่ 27
    เมษายน 2564 ซจึมั่งเปป็นไปตามกรอบระยะเวลาททมั่กดาหนด

100 100 - ฝนผ.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.2 ผลการดดาเนพินงานตาม

บมนทจึกขห้อตกลงประเมพิน
ผลการดดาเนพินงานของ
กทพ. (ตมุ่อ)

3) จมดทดารายงานผลการดดาเนพินงานตามบมนทจึกขห้อตกลงประเมพินผลการดดาเนพินงาน
   ของ กทพ. ประจดาปปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดพอน (ตมลาคม 2563 -
    กมนยายน 2564) โดยไดห้มทบมนทจึกแจห้งใหห้หนมุ่วยงานททมั่เกทมั่ยวขห้องจมดสมุ่งขห้อมมูลผลการ
    ดดาเนพินงานแลห้ว

100 100 - ฝนผ.

9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง
เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) 

1) การเชพมั่อมโยงแนวคพิด EVM เขห้ากมบกระบวนการหลมกขององคย์กร
     1.1) จมดทดางบกดาไรขาดทมนจากการดดาเนพินงานหลมงหมกภาษท (NOPAT) และ
            งบทมนทรมพยย์ ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม
                  2564)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน
                  2564)
    1.2) ดดาเนพินการวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ และจมดทดารายงาน
           การวพิเคราะหย์คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ ทมนงระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์
             EVM เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
              - ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563)
                  เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 20 มกราคม 2564
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563) 
                   เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่ 22 เมษายน 2564
              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม
              2564) เสนอคณะกรรมการ กทพ . เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่  22
                  กรกฎาคม 2564

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) (ตมุ่อ)

                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน
              2564) เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพพมั่อทราบ เมพมั่อวมนททมั่  23
                  กมนยายน 2564
2) วพิเคราะหย์และปรมบปรมงเพพมั่อวางแผนการสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มในเชพิงลจึกจากการวพิเคราะหย์
    Driver Tree
        - ดดาเนพินการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนมมูลคมุ่าททมั่สดาคมญททมั่มทผลกระทบตมุ่อ
          คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) ระดมบองคย์กรและระดมบศมูนยย์ EVM โดย
         แบมุ่งเปป็นการวพิเคราะหย์ปปัจจมยขมบเคลพมั่อนทางดห้านการเงพินและปปัจจมย
           ขมบเคลพมั่อนดห้านการดดาเนพินงาน เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
                - ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม
                  2564)
                - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน
                  2564)
3) ดดาเนพินการตามแผนกลยมทธย์เพพมั่อปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของแตมุ่ละ
    ศมูนยย์ EVM 
     3.1) ดดาเนพินการตพิดตามผลการปฏพิบมตพิงานตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการ
           ดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์ พรห้อมจมดทดารายงาน
            ผลการปฏพิบมตพิตามแผนปรมบปรมงประสพิทธพิภาพการดดาเนพินงานของศมูนยย์ EVM
            จากศมูนยย์ EVM ทมนง 6 ศมูนยย์ เปป็นรายไตรมาส ดมงนทน
               - ประจดาปปีงบประมาณ 2563 (ตมลาคม 2562 - กมนยายน 2563)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 1 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม - ธมนวาคม 2563)

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.3 การสรห้างมมูลคมุ่าเพพิมั่มเชพิง

เศรษฐศาสตรย์ (Economic
Value  Management  :
EVM) (ตมุ่อ)

              - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 2 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มทนาคม
                   2564)
               - สพินนสมดไตรมาสททมั่ 3 ปปีงบประมาณ 2564 (ตมลาคม 2563 - มพิถมนายน
                  2564)
     3.2) จมดทดาบมนทจึกแจห้งเวทยนตมวชทนวมด “คมุ่ากดาไรเชพิงเศรษฐศาสตรย์ (EP) เปรทยบเททยบ
          กมบคมุ่าเปป้าหมาย” สดาหรมบรอบการประเมพินเดพอนสพิงหาคม 2563 -
            มกราคม 2564 และรอบการประเมพินเดพอนกมมภาพมนธย์ - กรกฎาคม 2564
             เมพมั่อวมนททมั่ 24 กมมภาพมนธย์ 2564 และวมนททมั่ 16 สพิงหาคม 2564 ตามลดาดมบ ซจึมั่ง
            เปป็นตมวชทนวมดผลการดดาเนพินงานตมนงแตมุ่ผมูห้บรพิหารระดมบ 7 ขจึนนไป

100 100 - ฝบท.

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

การดดาเนพินงานโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ประจดา
ปปีงบประมาณ 2564 สามารถสรมปไดห้ดมงนทน
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการตพิดตามความคพบหนห้าผลการปรมบปรมง
       กระบวนการทดางานใหห้สอดคลห้องกมบเกณฑย์ประเมพินผลการดดาเนพินงานรมฐวพิสาหกพิจ
      และผลประเมพิน Baseline จากคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนา
       องคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ทมนง 8 ดห้าน
    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
      เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการจมดประชมมคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการ
      พมฒนาองคย์กรตามแนวทางเกณฑย์คมณภาพ SE-AM ครมนงททมั่ 1-3/2564 เพพมั่อ
      รายงานความคพบหนห้าผลการดดาเนพินงานประจดาไตรมาสและการคาดการณย์
     ผลการดด า เนพินงานตามระบบการประ เมพินรม ฐวพิสาหกพิจ ใหมมุ่  (SE-AM)
       ปปีงบประมาณ 2564 ทมนง 8 ดห้าน ในสมุ่วนผลการดดาเนพินงาน ณ สพินนปปีงบประมาณ
       2564

100 100 - ฝบท.
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รายงานผลการดดาเนนินงานตามแผนการดดาเนนินงานดด้านการกดากกับดดูแลกนิจการททที่ดทของ กทพ. ปปีงบประมาณ 2564 (ตตุลาคม 2563 - กกันยายน 2564)

หมวดททที่ ประเดด็น/กนิจกรรม ผลการดดาเนนินงาน
รด้อยละของผลการดดาเนนินงานเปรทยบเททยบกกับ

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

9. การตนิดตามผลการดดาเนนินงาน (ตห่อ)
9.4 ระบบประเมพินผลการ

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

    - ฝฝ่ายเลขานมการคณะทดางานกดากมบดมูแลโครงการพมฒนาองคย์กรตามแนวทาง
       เกณฑย์คมณภาพ SE-AM ดดาเนพินการตพิดตามขห้อมมูลผลการดดาเนพินงานในแตมุ่ละดห้าน
       เพพมั่อบมนทจึกขห้อมมูลในระบบประเมพินผลใหมมุ่ (SE-AM)

100 100 - 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
  (ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564) จ านวน 14 คร้ัง ดังนี้
- การประชมุเดอืนตลุาคม 2563
 ประชุม 1 คร้ัง คือ
วันที ่22 ตุลาคม 2563 กรรมการ
เข้าร่วมประชุมจ านวน 9 คน ซ่ึงคิด
เป็นร้อยละ 90 ของจ านวน
กรรมการทีเ่ข้าร่วมในการประชุม
- การประชมุเดอืนพฤศจิกายน 
2563 1 คร้ัง คือ
วันที ่18 พฤศจิกายน 2563 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

5 สผว.

 - การประชมุเดอืนธันวาคม 
2563 ประชุม 1 คร้ัง คือ 
วันที ่16 ธันวาคม 2563 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
8 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม
- การประชมุเดอืนมกราคม 
2564 ประชุม 2 คร้ัง คือ
1) วันที ่11 มกราคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่

  1. บทบาทของภาครัฐ

ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

เอกสารแนบ 2 

1



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

โครงการ

2) วันที ่20 มกราคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
8 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมการ
ประชุม
- การประชมุเดอืนกุมภาพันธ์ 
2564 ประชุม 1 คร้ัง คือ
วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
9 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.82 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนมนีาคม 2564
 ประชุม 1 คร้ัง คือ 
วันที ่18 มีนาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม
- การประชมุเดอืนเมษายน 
2564 ประชุม 1 คร้ัง คือ
วันที ่22 เมษายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
- การประชมุเดอืนพฤษภาคม 
2564 1 คร้ัง คือ
วันที ่20 พฤษภาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วมใน
การประชุม
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

- การประชมุเดอืนมถุินายน 
2564 ประชุม 1 คร้ัง คือ 
วันที ่17 มิถุนายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม
- การประชมุเดอืนกรกฎาคม 
2564 ประชุม 1 คร้ัง คือ 
วันที ่22 กรกฎาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม
- การประชมุเดอืนสิงหาคม 
2564 ประชุม 1 คร้ัง คือ 
วันที ่27 สิงหาคม 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
11 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม
- การประชมุเดอืนกันยายน 
2564 ประชุม 2 คร้ัง คือ 
1) วันที ่15 กันยายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 
10 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 90.91 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

2) วันที ่23 กันยายน 2564 
กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
8 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของจ านวนกรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

3. คณะกรรมการ

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

โครงการ

4.1 การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการ
ให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ.

 - ร้อยละ 92.1 ปีละ 1 คร้ัง ก ุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 64

ร้อยละ 88.0 ร้อยละ 89.0 ร้อยละ 90.0 ร้อยละ 91.0 ร้อยละ 92.1 ทีป่รึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 มีผลส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. โดยรวมคิด
เป็นร้อยละ 94.05 โดยแบ่งเป็น 
7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพทางกายภาพของ
ทางพิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 
95.19
2. ด้านความคล่องตัวของ
การจราจรบนทางพิเศษ มีความ
พึงพอใจร้อยละ 94.04
3. ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษด้วยระบบเงินสด มีความ
พึงพอใจร้อยละ 93.07

5 สผว.

4. ด้านความปลอดภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 
95.42
5. ด้านป้ายบอกทิศทางและป้าย
สัญญาณ มีความพึงพอใจร้อยละ 
92.93
6. ด้านการบริการกู้ภัยบนทาง
พิเศษ มีความพึงพอใจร้อยละ 
94.32
7. ด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETC) โดยใช้บัตร Easy 
Pass มีความพึงพอใจร้อยละ 
93.36

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

โครงการ

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 2 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 24 ราย
 - ทางพิเศษอุดรรัถยา จ านวน
10 ราย
 - ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จ านวน
 6 ราย
 - ทางพิเศษฉลองรัช จ านวน
17 ราย
 - ทางพิเศษสายบูรพาวิถี จ านวน 
1 ราย
 - ทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร 
จ านวน 2 ราย
 
 โดยใชเ้วลาเฉลี่ย 19 วันท าการ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดทีก่ าหนด

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

โครงการ

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

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

 - ร้อยละ 92.1 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

ร้อยละ 88 ร้อยละ 89 ร้อยละ 90 ร้อยละ 91 ร้อยละ 92.1 1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) ได้ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. ด้านการให้บริการ Website 
ของ กทพ. 
 2.1 น าข้อมูลข่าวสารทีต่รวจสอบ
แล้วว่าเปิดเผยได้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ กทพ. (www.exat.co.th) 
จ านวน 703 เร่ือง
 2.2 ด าเนินการจัดท าบันทึกถึงทุก
ฝ่าย/ส านัก เพือ่ตรวจสอบข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในส่วนงานที่
รับผิดชอบเป็นประจ า ทุก ๆ
3 เดือน เพือ่ให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด

5 สผว.

3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 
(EXAT Public Information 
Center)
* กพต.สผว. มีโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษทีม่ีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. 1 คร้ัง/ปี 
โดยผลการส ารวจดังกล่าว 
ปีงบประมาณ 2564 มีระดับ
ความพึงพอใจ โดยภาพรวมร้อยละ
 94.05

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

โครงการ

6.2 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 ่1 
ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่
30 กันยายน 2563 
ปีงบประมาณ 2563 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่22 ตุลาคม
 2563 (22 วัน)
ไตรมาสที ่2 
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่1 
ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่22 
มกราคม 2562 (22 วัน)

5 ฝกง.

ไตรมาสที ่3
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่2 
ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2564 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่28 
เมษายน 2564 (28 วัน)
ไตรมาสที ่4
ส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสที ่3 
ส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่าน
การสอบทานจาก สตง.) ผ่านระบบ
 GFMIS-SOE เมื่อวันที ่27 
กรกฎาคม 2564 (27 วัน)
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

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

ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่
รายงานประจ าปี 2563 แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา ซ่ึง สตง.
ได้รับรองงบการเงิน ณ วันที ่11 
กุมภาพันธ์ 2564 และ กปส.
ได้ด าเนินการเผยแพร่รายงาน
ประจ าปี 2563 บนเว็บไซต์ของ 
กทพ. 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 (ตุลาคม 2563 - กันยายน
 2564) สามารถบริหารความเส่ียง
เพือ่ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 94.03

5 กบค.

อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้
ระดับความเส่ียงทีย่อมให้เบีย่งเบน
ได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จึงถือว่าระดับความส าเร็จของ
การจัดการความเส่ียงเป็นไปตาม
เป้าหมาย

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

โครงการ

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  
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564) มีความส าเร็จของการ
ควบคุมภายในทัง้หมด คิดเป็น
ร้อยละ 99.85 อย่างไรก็ตาม 
ยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงที่
ยอมให้เบีย่งเบนได้ ทีก่ าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงถือว่า
ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายในเป็นไปตามเป้าหมาย

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 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจซ่ึงประเมินจากระบบงาน
ทีต่รวจสอบในปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 16 ระบบงาน คิด
เป็นร้อยละ 85.40

5 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

5 สผว.

8.1 การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ.

จ านวนหน่วยงานที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

 - 10 แห่ง ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 12 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมได้ทัง้ส้ิน
4 คร้ัง รวม 15 หน่วยงาน ดังนี้
1. เมื่อวันที ่11 พฤศจิกายน 
2563 ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
บูรพาวิถี 10.30 - 11.30 น. จัด
กิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ OJT 
ของแผนกจัดเก็บบางสมัคร 
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 

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

โครงการ

การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. 
(ต่อ)

2. เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 
2563 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษดินแดง 10.30 - 11.30 น.
 จัดกิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ 
OJT ของแผนกจัดเก็บดินแดง
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
3. เมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 
2563 ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
บูรพาวิถี 10.30 - 11.30 น. จัด
กิจกรรมร่วมกับกิจกรรมการ OJT 
ของแผนกจัดเก็บบางพลี 
กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3
ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 
4. เมื่อวันที ่14 กันยายน 2564
 ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
09.00 - 11.00 น. จัดกิจกรรม 
อบรมเร่ือง "จรรยาบรรณของ 
กทพ. คือ HEARTS" ให้แก่ตัวแทน
เจ้าหน้าที ่กทพ. ทุกสังกัด จ านวน
 60 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล
 Application Zoom 
*มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณ จากการจัดตาม
สถานทีต่่าง ๆ ของ กทพ. เป็นการ
จัดรูปแบบออนไลน์ เพือ่ให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (COVID-19) ในช่วงไตรมาสที ่4
 จึงได้ปรับเปล่ียนตัวชี้วัดจาก 
"จ านวนสถานทีท่ีส่ามารถจัด
กิจกรรมเพือ่เผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินงานของ
 กทพ. ตามสถานทีต่่าง ๆ ของ 
กทพ. จ านวน 10 แห่ง"  เป็น
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการ
ด าเนินงานของ กทพ. 
(ต่อ)

"จ านวนหน่วยงานทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินงานของ
 กทพ. ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง"

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 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2564 
คร้ังที ่1 หัวข้อ "ใช้ชีวิต อย่างมีสติ
 สู้วิกฤตโควิด 19" บรรยายธรรม
โดยพระมหาธนเดชธัมมปัญโญ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่
 31 มีนาคม  2564 ระหว่างเวลา
 09.00 - 16.00 น. ณ
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
กทม. ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกฝ่าย/ส านัก จ านวน 46 คน

4 ฝบท.

2. จัดฝึกอบรมออนไลน์ 
(e-learning) หลักสูตร การ
ต่อต้านทุจริตในประเทศไทยของ 
Thai Mooc กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม ช่วงเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2564 ให้กับผู้บริหาร
และพนักงานทุกฝ่าย/ส านัก 
จ านวน 90 คน
3. จัดฝึกอบรมออนไลน์ 
(e-learning) หลักสูตร ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของส านักงาน ก.พ. ช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย/
ส านัก จ านวน 80 คน
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ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5เป้าหมาย ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัดกรอบเวลา คะแนนทีไ่ดร้ับความถ่ีตวัชี้วัดล าดบัที่ ผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
เกณฑ์การประเมนิผลการด าเนินงานประเดน็ / กิจกรรม / 

โครงการ

การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม (ต่อ)

4. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2564 
คร้ังที ่2 "หลักธรรมน าชีวิต ในยุค 
New Normal" ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Application 
Zoom
บรรยายธรรมโดยพระมหาสมใจ
สุรจิตโต (พระอาจารย์แตงโม) 
ประธานสถานธรรมสวนป่าภาวนา
ใจ ในวันที ่10 กันยายน 2564 
ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.
 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน
ทุกฝ่าย/ส านัก จ านวน 71 คน

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 

(112.40)

 ด้อยกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
(56.20)

 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
56.20

 ดีกว่า
เป้าหมาย
มากกว่า 
112.40

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน
 2564) (ข้อมูลงบการเงินอยู่
ระหว่างการสอบทานจาก สตง.)
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร
ระดับ 3 เท่ากับ -7,072.86 
ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานจริงเท่ากับ 
-7,043.24 ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
 29.62 ล้านบาท

3.53 ฝบท.

9.2 ระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานใหม่ 
(Enablers)

ระยะเวลาในการ
จัดส่งข้อมูล
ประกอบการประเมิน
 Core Business ทัง้
 8 ด้าน

 - ตามก าหนด ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 63 - 
กันยายน 64 
(ปีงบประมาณ 

2564)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด 

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

จัดส่งตามก าหนด (ภายในวันที ่31
 ตุลาคม 2564)

5 ฝบท.

9. การตดิตามผลการด าเนินงาน
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รายงานผลการดํา เ นินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติการด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของ กทพ. ป�งบประมาณ 2564
( ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)



 
 

1 
 

 กทพ. ไดดาํเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จํานวน 44 โครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

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. โครงการศึกษาและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
ทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปงบประมาณ 
2564 (ฝนผ.)  

- ผูบริหาร พนกังานและลูกจาง 
- ผูไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  
- สังคม 
 

27. กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 
(ฝนผ.)  



 
 

3 
 

- 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. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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 6 กิจกรรม 

ความตองการ/ความคาดหวัง        
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ/ความคาดหวัง 
 

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

- สังคม 2. โครงการ “ทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว” (สผว.) 

- คูคา 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 

3. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง”รวมกับสถานี จส.100 และ 

สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) (สผว.)  

- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 4. กิจกรรม “จิตอาสา ทางดวนไทย” (สผว.) 

- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- คูคา 
- สังคม 

5. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” (สผว.)  
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- ภาครัฐในฐานะเจาของ 
- ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 
- ผูใชบริการทางพิเศษ 
- ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
- สังคม 

6. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน” (สผว.) 

 
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.) 
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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 
1, 2, และ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
2. ไมมีการจัดทําหัวขอการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตาม
คูมือการใหบริการตามบุคคลิกภาพ
มาตรฐานของ กทพ. (OJT) ตามแผนงาน
ในไตรมาสที่ 4 และไมมีการดําเนินการ
การทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให เปนไปตามคูมือการใหบริการตาม
บุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. (OJT) 
ตามแผนงานในไตรมาสที่ 4 
3. ไดมีการวัดผลดวยการประเมินผล
คุณภาพการใหบริการของพนักงานประจํา
แตละดานเก็บคาผานทางพิเศษ ครั้งที่ 1 
พรอมท้ังไดจัดทําผลสรุปการประเมินผล
เสร็จเรียบรอยแลวในเดือนมีนาคม 2564 
4. ไดมีการวัดผลดวยการประเมินผล
คุณภาพการใหบริการของพนักงานประจํา
แตละดานเก็บคาผานทางพิเศษ ครั้งที่ 2
ภายในเดือนมิถุนายน 2564  พรอมทั้งได
จัดทําผลสรุปการประเมินผลเสร็จเรียบรอย
แลวในเดือนกรกฎาคม 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 

 

 1. ฝจค. ไดดําเนินการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน
ประจําดานเก็บคาผานทางพิเศษ ที่มีความ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู 
ความสามารถ เปนการสงเสริม ยกยอง และ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย ของพนักงาน 
โดยไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานตัวอยาง
จํานวน 16 คน และไดสงผลการคัดเลือก
ให พง. กสพ. ตามบันทึกท่ี ฝจค/643  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่องรายงาน
ผลการคัดเลือกพนักงานตัวอยางดานการ
จัดเก็บคาผานทางพิเศษประจําป 2564 
เรียบรอยแลว 
  2. จัดเตรียมโลประกาศเกียรติคุณและจะ
ทําพิธีฯ การมอบของที่ระลึกในวันคลายวัน
กอตั้ง กทพ. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
และจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาฯ ใหกับ
พนักงานตัวอยางดานการจัดเก็บคาผาน
ทางพิเศษของ กทพ. 
 

/ / 
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3. การปองกันอบุัติเหตุระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพเิศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตรุะหวาง
การกอสราง 

 

เกิดอุบัติเหตรุะหวาง 
การกอสรางและ
สามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน  
2 ครั้ง 
 

  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 บริษัท    
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ได เริ่มงาน
กอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3- 
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 มี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามคูมือที่ไดกําหนดไวหรือไม ใน
ทุก ๆ เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษาและผูรับ
จาง เขารวมตรวจสอบ ปจจุบันยังไมมีการ
เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 
 

/ / 
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4. การปองกันอบุัติภัยระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
อุบัติภัยระหวาง
การกอสราง 

เกิดอุบัติภัยระหวาง
การกอสรางและ
สามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน  
2 ครั้ง 

   เมื่อวันที่  16 มกราคม 2563 บริษัท    
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ได เริ่มงาน
กอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่  4    
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวาง 
งานกอสรางวาผูรับจางไดปฏิบัติงานให
เปนไปตามคูมือที่ไดกําหนดไวหรือไม ในทุก ๆ  
เดือน โดยมี กทพ. ที่ปรึกษา และผูรับจาง เขา
รวมตรวจสอบ ปจ จุบันยังไมมีการเกิด
อุบัติภัยระหวางการกอสราง 
 

/ / 
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5. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรียน (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งที่เกิด
เรื่องรองเรียน 
 

เกิดเรื่องรองเรียน   
และสามารถปรับปรงุ 
แกไขได ไมเกิน 
10 ครั้ง 

 เมื่ อวันท่ี 16 มกราคม 2563 บริ ษัท      
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ได เริ่มงาน
กอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 
ไมมีเรื่องรองเรียน 
  - มีเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวม บริเวณ
ดานเก็บเงินคาผานทางพิเศษพระรามที่ 3 
กทพ. ที่ปรกึษาและผูรับจางไดเขาดําเนนิการ
แกไขเปนทีเ่รียบรอยแลว โดยการชวยขุด
ลอกทางระบายนํ้าใหน้ําสามารถระบายได
ตามปกติแลว 
 

/ / 
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6. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง (ฝายกอสรางทางพิเศษ) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จํานวนครั้งท่ีเกิด
ปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง 
การกอสราง 

เกิดปญหาสภาพ 
แวดลอมในระหวาง
การกอสรางและ
สามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน   
2 ครั้ง 

  เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 บริษัท      
ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ได เริ่มงาน
กอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก 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 
 

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

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ออกไปกอน และไดจัดทําแผนการตรวจ
สุขภาพประจําปไว คือ ระหวางวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2564  
  3. บันทึกที่ กสพ/ว 1175 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2564 เรื่อง แจงเลื่อนการตรวจ
สุขภาพ ประจําป 2564 ของพนักงาน/
ลูกจางที่ยังไมตรวจสุขภาพ (กลุมสํานักงาน)  
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
จึงใหพนักงาน/ลูกจางที่มีปญหาสุขภาพ 
สามารถปรึกษาแพทยผานแอพพลิเคชั่น
ไลนไดทาง ID LINE : ๑327uyedt โดยแจง
ชื่อ-นามสกุล และหนวยงานใหโรงพยาบาล
ทราบ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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8. โครงการ “ออมไวไมมีอด” (ฝายบริหารทั่วไป)  
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเรจ็ 
ของการดําเนนิงาน 

รอยละ 100 ใน
แตละไตรมาส 
 

  ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. 
เพื่อกําหนดจํานวนเงินสมทบของ กทพ. 
เขากองทุนตามที่ขอบังคับกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชีพพนักงานการทาง พิ เศษแห ง
ประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนแลวกําหนด
ดําเนินการภายในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน 
จํานวนเงินสมทบได ดังนี ้
  - ตุลาคม 2563 กทพ. จายเงินสมทบ 
จํานวน 17,870,487.63 บาท 
  - พฤศจิกายน 2563 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,871,056.83 บาท 
  - ธันวาคม 2563 กทพ. จายเงินสมทบ 
จํานวน 17,870,678.01 บาท 
 - เดือนมกราคม 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,875,505.63 บาท 
  - เดือนกุมภาพันธ 2564 กทพ. จายเงิน 
สมทบ จํานวน 17,874,870.96 บาท  
  - เดือนมีนาคม 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 17,878,474.86 บาท 
  - 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 
  - เดือนกรกฎาคม 2564 กทพ. จายเงิน 
สมทบ จํานวน 17,851,478.27  บาท 
  - เดือนสิงหาคม 2564 กทพ. จายเงนิ 
สมทบ จํานวน 17,879,024.74 บาท 
  - เดือนกันยายน 2564 กทพ. จายเงิน 
สมทบ จํานวน 17,884,407.70 บาท 
   

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

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ไดอยางถูกตอง
ครบถวนแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด 15 วัน 
จากวันท่ีมาขอ
ขอมูล 
 
 

ประชาชนสามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร
ของ กทพ. ตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
ไดอยางถูกตอง
ครบถวนตามที่ได
รองขอภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
 
 

  ไดดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติผูเขาใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564) จํานวนท้ังสิ้น 
38 ราย ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
  1. ผูใชบริการที่เขามาขอตรวจดู/คนควา 
ขอมูลขาวสารภายในศูนยขอมูลขาวสาร
ของ กทพ. จํานวน 36 ราย 
  2. ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
(เสียคาใชจาย) จํานวน 2 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 

จํานวนหนวยงาน   
ที่เขารวมกิจกรรม 
การเผยแพรความรู 
เร่ืองจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงาน
ของ กทพ.  

จํานวนหนวยงาน 
ที่เขารวมกิจกรรม
การเผยแพรความรู
เรื่องจรรยาบรรณใน
การดําเนินงานของ 
กทพ. ไมนอยกวา 
10 แหง 
 
 

  ในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564) ดําเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน ของ กทพ.โดยเปนวิทยากร
บรรยายใหความรูเร่ือง จรรยาบรรณในการ
ดํา เนินงานของ กทพ.ในกิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS to HEART ตามสถานที่ตาง ๆ  
ของ กทพ. จํานวน 18 แหง  

1. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
โดยเปนวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บ
บางสมั คร กองจั ด เก็ บค าผ านทาง 3       
ฝายจัดเก็บคาผานทาง ณ ศูนยควบคุมทางพิเศษ
บูรพาวิถี (CCB 4) โดยมีพนักงานเขารวม 
จํานวน 40 คน 

2. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 
โดยเปนวิทยากรในการ OJT ของแผนกจัดเก็บ
ดินแดงกองจัดเก็บคาผานทาง 1 ฝายจัดเก็บ
คาผานทาง ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษดินแดง 
โดยมีพนักงานเขารวม จํานวน 17 คน  

3. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
โดยเปนวิทยากรในการ OJT ของแผนก
จัดเก็บบางพลี กองจัดเก็บคาผานทาง 3 
ฝายจัดเก็บคาผานทาง ณ ศูนยควบคุมทาง
พิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) โดยมีพนักงาน  
เขารวม จํานวน 42 คน 

4. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ใน
ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - 
กันยายน 2564) ดําเนินการจัดกิจกรรม 
OJT สัญจร : HEARTS to HEART เพื่อ
เผยแพรความรูเรื่อง จรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานของ กทพ.  ดังนี้  เนื่องจาก
ปจจุบันไดเกิดสถานการณแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
จึงไดเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม OJT
ผานระบบประชุมทางไกล (Video Conference : 
Zoom Meeting) โดยมีผูเขารวมกิจกรรม

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จากทุกฝาย/สํานัก กวป. กบค. และ กวพ. 
รวม 15 สังกัด จํานวน 60 คน 
                                             

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการปรับตัวชี้วัด
จากจํานวนครั้งที่สามารถจัดกิจกรรมเปนจํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม และปรับเปาหมายตัวชี้วัดจากจํานวน
แหงที่จัดกิจกรรมเปนจํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม 
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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 
 

  ในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564) ไดมีการแจงเวียนผูบริหาร 
พนักงานและลูกจาง จัดทํารายงานความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ทั้ง 3 กรณี คือ  
   1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เมื่อไดรับตําแหนงใหม 
   2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
เกิดขึ้นระหวางป  
   3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ประจําปงบประมาณของทุกหนวยงานของ กทพ. 
  ตลอดจนติดตามความครบถวนของการ
รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 
เปนประจําทุกป และในปงบประมาณ 2564 
(ตุ ลาคม 2563 – กันยายน 2564)     
ซึ่งปรากฏวา ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง
ทุกคนไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

/ / 
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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 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)  

     

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 
สนามบินสุวรรณภูมิเชือ่มทางพิเศษบูรพาวิถี 
และทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก
กับทางพิเศษบูรพาวิถี) ดังนี ้

 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

   2.1 ทําความสะอาดผิวทางพิ เศษ 
ไดแก ดูดกวาดฝุนผิวทางพิเศษ เก็บวัสดุ
ตกหลนบนทางพิเศษ กวาดจุดตอเชื่อม
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
94.99%  
   2.2 ทําความสะอาดระบบระบายนํ้า
ของทางพิเศษ ไดแก ทําความสะอาดชอง
ระบายนํ้าบนทางพิเศษ และทอระบายนํ้า
บนทางพิเศษ (เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 
94.99%  
   2.3 บํารุงรักษาตนไมในเขตทางพิเศษ 
ไดแก ดูแลบํารุงรักษาสวนและสนามหญา 
ตัดแตงกิ่งตนไมรุกล้ําทางพิเศษ กําจัด
วัชพืชตนโพธ์ิตนไทรที่ขึ้นบนทางพิเศษ 
(เปาหมาย 90%) ไดผลงาน 94.99% 
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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 
 

  ตรวจพื้นที่ในเขตทางพิเศษโดยเฉพาะจุด
เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง ดังน้ี 
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
16.30 น. ณ บริเวณพื้นที่เก็บวัสดุของ ฝบร. 
ใกลดานเก็บคาผ านทางพิเศษจตุโชติ    
เลขที่  12 แขวงออเงิ น เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่ปฏิบัติการพิเศษ 
ตรวจตราและเฝาระวังทรัพยสิน กทพ. 
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันการโจรกรรม
ทรัพยสิน ทั้งบนทางพิเศษ และใตทางพิเศษ 
พบบุคคลภายนอกเขามาลักทรัพยสินของ 
กทพ. เปนชายไมทราบชื่อจึงไดเขาทํา
การควบคุมเบ้ืองตนและประสานศูนย
ควบคุมทางพิ เศษฉลองรัช พรอมทั้ งแจง
เจาหนาที่ตํารวจสถานีคันนายาวเพื่อทําการ
ควบคุมตัวทําการสอบสวนและดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป 
 

/ / 
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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
ยิ่ งข้ึน โดยในปงบประมาณ 2564 ไดเริ่ม
ดําเนินงานจางปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต
ของ กทพ. ตอเน่ืองเปนระยะเวลา 3 ป 
(ปงบประมาณ 2563-2565) แบงออกเปน 
5 งวดงาน ทั้งน้ี การดําเนินงานเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว 

2. ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูใชบริการ
ทางพิเศษ ประชาชนทั่วไป โดยมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน จํานวน 
691 เรื่อง  
3. ใหบริการตอบขอรองเรียน/ขอซักถาม  

ผานทางระบบรับเร่ืองรองเรียนบนหนา
เว็บไซตของ กทพ. โดยมีผูใชบริการผาน
ชองทางดังกลาว จํานวน 147 เรื่อง 
มีการตอบขอซักถามทุกขอเรียบรอยแลว 
4. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ 

ผูใชบริการที่มีตอการชองทางการรับฟง
ลูกคาและชองทางการสนับสนุนลูกคาผาน 
ชองทางเว็บไซต กทพ. (www.exat.co.th) 
มีระดับความพึงพอใจ รอยละ 88.24 
อยูในเกณฑพึงพอใจมากที่สุด 
 

/ / 
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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 
 

๑. ศูนยบริการขอมูลผู ใชทางพิ เศษ 
(EXAT Call Center) ผานระบบตอบรับ
โทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) เปนระบบที่สามารถ
ใหบริการกับลูกคาที่มีการโตตอบดวย
ขอความเสียงที่ถูกบันทึกไวลวงหนา คําถาม 
หรือใหขอมูลในการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ 
ตามความตองการและการตอบรับของผูโทรเขา 
จากนั้นระบบจะทําการโอนสายไปยังพนักงาน
หรือปลายสายที่ถูกตองไดครบถวน ไดจัด
ใหบริการขอมูลขาวสารและการใหบริการ
ขอ งพ นั กงาน ให บริ กา รข อมู ล ข อ ง
ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call 
Center) ใหผูใชบริการทางพิเศษและประชาชน
ทั่วไปผานหมายเลขโทรศัพท 1543 โดย
ใหบริการในชวงเดือนตุลาคม 2563 ถึง
เดือนกันยายน 2564 จํานวนทั้งสิ้น 
449,344 รายการ 

๒. ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT 
Call Center) ไดสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการผานหมายเลขโทรศัพท 1543  
ประจําปงบประมาณ 2564 ปละ 2 คร้ัง
ครั้งที่ 1 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของศูนยบริการขอมูลผู ใชทาง
พิเศษ (EXAT Call Center) ระหวางเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่ง
ผลการสํารวจความพึงพอใจ ครั้ งที่  1 
ระดับความพึ งพอใจร อยละ 98.74      
ครั้งที่ 2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการของศูนยบริการขอมูลผู ใชทาง
พิเศษ (EXAT Call Center) ระหวางเดือน
เมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่ง
ผลการสํารวจความพึงพอใจ ครั้ งที่  2 
ระดับความพึงพอใจรอยละ 98.74 
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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 (ตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564) ปละ 2 คร้ัง 
สรปุไดดังน้ี 

๑. ครั้งที่ 1 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการของศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center) ระหวาง
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 
ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
รอยละ 98.74 

๒. ครั้งที่ 2 ดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจการใหบริการของศูนยบรกิารขอมูล
ผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) ระหวาง
เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 
ซึ่งผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
รอยละ 98.48 

๓. โดยภาพรวมคิดเปนรอยละ 98.61 
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17. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ.    
      ประจําปงบประมาณ 2564 (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 2,500,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงาน   
แลวเสร็จตามกําหนด 

ผูรับจางดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจฯ 
และจัดทํารายงาน
เสนอ กทพ. แลวเสร็จ 
ตามกําหนด 
 

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

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

และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่
มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งคณะ    
ที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามแลว
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและ
จัดทํารางรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษ 
ที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2564 เรียบรอยแลว 
ซึ่งคณะที่ปรึกษาไดจัดสงรางรายงานการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษที่
มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ให กทพ. พิจารณา 
แลวเม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และได
จัดสงผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการ
และภาพลักษณของ กทพ. ประจําป
งบประมาณ 2564 พบวา ระดับความ
พึงพอใจของผูใชบริการฯ ทั้ง 7 ดาน มีผลรวม
รอยละ 94.05  ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

  - ดานสภาพทางกายภาพ เฉลี่ยรวมรอยละ 
95.19   
  - ดานความคลองตัวของการจราจร  
เฉลี่ยรวมรอยละ 94.04   
  - ดานความปลอดภัยบนทางพิเศษ 
เฉลี่ยรวมรอยละ 95.41   
  - ดานปายบอกทิศทางและปายสัญญาณ 
เฉลี่ยรวมรอยละ 94.32   
  - ดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษดวยเงินสด 
เฉลี่ยรวมรอยละ 93.07   
  - ดานระบบคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
โดยใชบัตร Easy Pass เฉลี่ยรวมรอยละ 
93.36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

26 
 

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 
 

1. กพต. สผว. ไดจัดกิจกรรมสัญจร 
EXAT Road Show เพื่อนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับขอดีและประโยชนของการใช
ทางพิเศษและระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass 
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีผูมาใชทาง
พิเศษและระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass 
ใหมากยิ่งขึ้น โดยไดจัดกิจกรรมสัญจร EXAT 
Road Show ในงาน “มหกรรมยานยนต   
ครั้งที่ 37” ในระหวางวันที่ 2 – 13 
ธันวาคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุ มอิ มแพ็ ค เมื องทองธานี  ซึ่ ง มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1,020 คน
จากการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม
พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 
4.46 คิดเปนรอยละ 89.20 

2. กพต. สผว. ไดจัดกิจกรรม “Expressway 
Matching จับคูดีดี มีรางวัล กับ กทพ.” 
ลุนรับรางวัลการเติมเงินบัตร Easy Pass 
มูลคา 300 บาท จํานวน 200 รางวัล
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมที่ทําตามกติกา 
โดยจัดกิจกรรมผานชองทาง Facebook : 
EXAT Society ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมที่
ทําตามกติกาและไดรับรางวัล จํานวน 
162 คน จากการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู เขารวมกิจกรรม “Expressway 
Matching จับคูดีดี มีรางวัล กับ กทพ.” 
โดยใชแบบสอบถามพบวาผูเขารวมกิจกรรม
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ดวยคาเฉลี่ย 4.62 คิดเปนรอยละ 92.46   
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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. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที ่กพต/273 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ให กพต. สผว. 
จัดจางหนวยงานภายนอกในการจัดทํา
กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสงเสริม
การตลาดเชิงรุกผานสื่อสังคมออนไลน 
Facebook : Exat Society โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  1. มีผูสนใจเขารับชม จํานวน 8,321,489 
คร้ัง เปนการเห็นโพสตลงเพจ จํานวน 
1,235,577 คร้ัง และจากการลงโฆษณา 
จํานวน 7,085,712 โพสต 
  2. มีผูสนใจติดตาม  www.Facebook.com/ 
Exatsociety จํานวน 69,935 คน จากเดิม 
66,571 คน เพ่ิมข้ึน 3,364 คน 
  3. มีผูสนใจเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ (Facebook Engagement) จํานวน 
231,169 ครั้ง 
  4. มีจํานวนการกดถูกใจโพสต จํานวน 
67,945 ครั้ง มีจํานวนการแชรโพสตตาง ๆ 
จํานวน 32,321 ครั้ง และมีการแสดง
ความคิดเห็นในโพสต จํานวน 26,437 ครั้ง 
   โดยดําเนินงานจัดกิจกรรมฯ เปนไปตาม
แผนที่กําหนดเรียบรอยแลว 
 

/ / 
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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
ระบบบริหาร งานคุณภาพดานบริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ผานการ 
OJT ไตรมาสที่  1 เสร็จเรียบรอยแลว 
รวมทั้งไดตรวจมีการตรวจสอบเอกสาร
และคูมื อที่ เ กี่ ยวของให เปนปจจุบัน
ถูกตองตามระบบกําหนด 
2. ไดดําเนินการทบทวนพนักงานใหมี
ความรูความเขาใจและปฏิบัติงานตามคูมือ
ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยผานการ 
OJT ไตรมาสที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งไดมีการตรวจสอบ 
เอกสารและคูมือที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
ถูกตองตามระบบกําหนด 
3. IQA กําหนดการตรวจประเมินจาก
ผูตรวจภายในเดือนเมษายน 2564 และ
ไดมีการเลื่อนการตรวจประเมินออกไป 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอนที่
ผูตรวจภายนอกจะเขาตรวจรับรองระบบ
ตอไป 
4. ไดดําเนินการทบทวนพนักงานใหมี
ความรูความเขาใจและปฏิบัติงานตามคูมือ
ระบบบริหารงานคุณภาพดานบริการตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 โดยผานการ 
OJT ไตรมาสที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 
เสร็จเรียบรอยแลว รวมทั้งไดมีการตรวจสอบ 
เอกสารและคูมือที่เก่ียวของใหเปนปจจุบัน
ถูกตองตามระบบกําหนด 
5. IQA กําหนดการตรวจประเมินจาก
ผูตรวจภายในเดือนมิถุนายน 2564 ได
ดํ า เนินการแก ไขตามขอสั ง เกตและ
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ขอเสนอแนะของผูตรวจวัดตามคุณภาพ
ภายใน (IQA) เรียบรอยแลว กอนที่ผูตรวจ
ภายนอกจะเขาตรวจรับรองระบบตอไป 
6. ผูตรวจรับรองระบบจากภายนอก 
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ไดเขาตรวจ
รับรองระบบในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2564 โดยการประชุมผานระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม 
Zoom เรียบรอยแลว 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการเลื่อนการตรวจ
ประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอกออกไปดําเนินการในไตรมาสที่ 4 
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21. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง” (ฝายจัดเก็บคาผานทาง) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

คะแนนจากการ
ตรวจดานเก็บ
คาผานทางพิเศษ
ของคณะทํางาน 

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

1. ฝจค.  จัดการพิจารณาแบบสรุป
เกณฑการตรวจใหคะแนนในการคัดเลือก
ดานฯ  ใหบริการดีเดน ประจําป 2564 ใน
โครงการ ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจ
ผูใชทางคร้ังที่ 1 เพื่อนําไปใชในการตรวจ
คัดเลือก   

2. การกําหนดกรอบระยะเวลาการตรวจ
โดยคณะทํางานที่ ฝจค. แตงตั้งจะเขาตรวจ 
ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 
และตรวจครั้งท่ี 2 ประมาณเดือนสิงหาคม 
2564 
3. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกดานฯ ใหบริการยอดเย่ียม ดานให 
บริการดีเดน และประกาศผลการคัดเลือก
ภายในเดือนกันยายน 2564 
4. ในการประชุมภายใน ฝจค. เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2563 ไดกําหนดใหมีการ
ตรวจคัดเลือกดานใหบริการดีเดนประจําป 
2564 ในโครงการ “ดานสวยสดใส บริการ
ฉับไว ใสใจผูใชทาง” เพื่อนําไปใชในการ
ตรวจคัดเลือกและเร่ิมใหประชาสัมพันธ
โครงการกับดานในสังกัดตอไป   
5. เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมี
การปรับแผนการตรวจ โดยยกเล ิก      
การตรวจคัดเลือกของคณะทํางานในครั้งที่ 1 
และครั้งที ่2 เพื่อเปนการลดความเสี่ยงของ
การติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6. กําหนดกรอบระยะเวลาการตรวจโดย
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือกดานฯ 
ใหบริการยอดเยี่ยม และดานฯ ใหบริการ
ดีเดนในการตรวจคัดเลือกคร้ังที่ 3 พรอม
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 
กันยายน 2564 
7. ตามบันทึกที่ บช/858 ลงวันที่ 1 
กันยายน 2564 เรียน ผอ.กกด. เรื่อง 

x x 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ยกเลิกโครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว 
ใส ใจผู ใช ทาง” ปงบประมาณ 2564 
เนื่องจากสถานการณการการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม
เอื้ออํานวยตอการดําเนินโครงการใหแลว
เสร็จตามแผนที่กําหนดได 
 
 

 
หมายเหตุ : ยกเลิกโครงการดังกลาว เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
มาตรการการเฝาระวังการติดเชื้อของหนวยงานทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนด 
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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
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเปน
กลุมลูกคาของ กทพ. ตามการจําแนก
ลูกคาตามหลักภูมิศาสตรของ กทพ. 
แบงกลุมตามโซนที่อยูอาศัยในทางพิเศษ
เขตเมือง และทางพิเศษนอกเขตเมือง 
โดยมี ร า ง วั ลสํ าหรั บที มที่ ชนะการ
ประกวดจํานวน 3 รางวัล ประกอบไป
ดวย  
  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”   
- จากการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม EXAT Young Gen Contest: 
สรางสรรคคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. 
โดยใชแบบสอบถามพบวาผูเขารวมกิจกรรม
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ดวยคาเฉลี่ย 4.80 คดิเปนรอยละ 95.98 
  2. กิจกรรม EXAT Photo Contest: 
ไอเดียสรางสรรคการถายภาพที่แสดงถึง 
กทพ. ผูเขารวมโครงการ คือ ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยหรือทํางาน ในเขตกรุงเทพฯ 
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  
- ราง วัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก     
คุณพงษฤทธ์ิ เผือกพงษ ชื่อผลงานภาพถาย 
สะพานขึงคูขนานสะพานแหงอนาคต-1  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก  
คุณวรรณา บัวเผื่อน กับผลงานภาพถาย
ทางชางเผือก โดยไดจัดพิธีมอบรางวัล
ให กับผู ชนะการประกวดโครงการ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
เรียบรอยแลว จากการประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใช
แบบสอบถามพบวาผู เขารวมกิจกรรม
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.46 คิดเปนรอยละ 
89.14 
  3. กพต. สผว. ไดจัดกิจกรรม “MOM&ME 
บอกรักแมกับ กทพ.” ลุนรับรางวัลการ
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

เติมเงินบัตร Easy Pass มูลคา 300 บาท 
จํานวน 100 รางวัลสําหรับผูเขารวม
กิจกรรมที่ทําตามกติกา โดยจัดกิจกรรม
ผานชองทาง Facebook : EXAT Society 
ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมที่ ทําตามกติกา
และไดรับรางวัล จํานวน 92 คน จาก
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม “MOM&ME บอกรักแมกับ กทพ.” 
โดยใชแบบสอบถามพบว าผู เข ารวม
กิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.75 คิด
เปนรอยละ 95.07 
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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 
 

เทศกาลปใหม 
1. กทพ. ดําเนินโครงการอํานวยความ

สะดวกและความปลอดภัยรองรับการ
เดินทางของประชาชนชวงเทศกาลปใหม 
2564 ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 
วันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่ง กพต. สผว. 
ไดจัดหาหนวยงานภายนอกและภาคเอกชน
เขารวมสนับสนุน เพื่อขอความรวมมือใน
การสนับสนุนสินคาและบริการใหแก
ประชาชนและผูใชบริการทางพิเศษ โดยมี
หนวยงานภายนอกและภาคเอกชนเขารวม
โครงการ จํานวน 10 ราย รวมมูลคาทั้งสิ้น 
921,792 บาท (เกาแสนสองหมื่นหน่ึงพัน-
เจ็ดรอยเกาสิบสองบาทถวน) ไดแก  
   1. บริษัท เดอเบล จํากัด (กระทิงแดง)  
   2. บริษัท โอสถสภา จํากัด  
   3. บริษัท โทฟุซงั จํากัด  
   4. บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด  
   5. บมจ.ฟลลิปประกันชีวิต  
   6. การประปานครหลวง  
   7. บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอรเรจ 
จํากัด  
   8. บริษัท โรงงานแมรวย จํากัด  
   9. บมจ.ธนาคารกรงุไทย และ  
   10. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
2. ฝจค. ไดใหการสนับสนุนในการจัดตั้ง

หน วยบริการประชาชน จํ านวน 6 ดาน  
ทั้ งสองช วงเวลาตลอดจนดูแลภายใน   
อาคารดานเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในชวงเวลาดังกลาว และไดเขา
รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของและบริษัท 
ทางดวนและรถไฟฟากรุง เทพ จํากัด 
(มหาชน) จัดทําโครงการอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทาง

/ / 
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ของประชาชนชวงเทศกาลปใหม 2564  โดย
จัดใหมีหนวยบริการประชาชนที่บริเวณ
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ไดกําหนดเปน
สองชวงเวลาดังนี้ 
  2.1 ชวงสงออก เมื่อวันที่ 26 - 31 
ธันวาคม 2563 จัดตั้งหนวยบริการฯ 
     1. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว 
ทางพเิศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ 
     2. ดานเก็บคาผานทางพิเศษฉิมพลี 
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพ -
มหานคร 
     3. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา   
  2.2 ชวงรับเขา เมื่อวันที่ 1 – 3   มกราคม 
2564 
     1. ดานเก็บคาผานทางพิเศษ
ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร   
     2. ดานเก็บคาผานทางพิเศษจตุโชติ  
ทางพิเศษฉลองรัช 
     3. ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางปะอิน 
(ขาเขา) ทางพิเศษอุดรรัถยา 
3. สรุปจํานวนผู ใชบริการ เมื่อวันที่  29 

ธันวาคม 2563 - วันที่  1  มกราคม 
2564 จํานวน 3,928 คน เมื่อวันที่ 2 - 4 
มกราคม 2564 จํานวน 2,001 คน  
4. โดยรณรงคใหประชาชนรวมกันขับขี่

ปลอดภัยภายใตมาตรการเดินทางปลอดภัย
ใสใจกําลัง 3 “ ใสใจตนเอง ใสใจเพื่อนรวมทาง 
ใสใจประชาชน เพื่อการเดินทางวิถีใหม” 
5. จัดเพิ่มกําลังพนักงานจัดการจราจร 

พนักงานกูภัย พนักงานหนวยปฏิบัติการ
พิเศษ รถกูภัย รถยก พรอมหนวยเคลื่อนที่เร็ว 
และอุปกรณ เพื่ออํานวยการจราจรในทุก
เสนทางที่มีผูใชบริการทางพิเศษ เดินทาง
ออกนอกเมืองและเขาเมือง เพื่อเฝาระวังใน
การเขาใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ
ทางพิ เศษที่ ประสบเหตุต าง ๆ อย าง
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เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ทันทวงทีและรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภั ยในการ เดิ นทาง  พ ร อมทั้ ง
ตรวจสอบเสนทาง ทางพิเศษ ทั้ง 7 สายทาง 
ตลอด 24 ชั่วโม 
6. ศูนยควบคุมทางพิเศษทั้ง 7 ศูนย 

ประชาสัมพันธ ขาวสารการจราจรผานทาง
ปาย VMS และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตลอด 24 ชั่วโมง  
7. เพื่อสอบถามขอมูลสภาพการจราจร

และแจงเหตุการณที่เกิดข้ึนบนทางพิเศษไดที่ 
1543 ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมท้ัง ใหบริการ
ขอความชวยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ 
รถขัดของหรือเหตุฉุกเฉินตาง ๆ บนทาง
พิเศษ ผาน Application “EXAT Portal SOS” 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
8. ได จั ด ตั้ ง จุ ด กวดขัน วินั ยจราจร 

บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษชลบุรี 
(ขาเข า )  ดาน เ ก็บค าผานทางพิ เศษ     
บางขุนเทียน 1 ดานเก็บคาผานทางพิเศษ
บางนา และด านเก็บคาผานทางพิเศษ
ประชาชื่น (ขาออก) ระหวางวันท่ี 30-31 
ธันวาคม 2563 และวันที่ 1 มกราคม 
2564 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัด
พนักงานจัดการจราจรรวมกับเจาหนาที่
ตํารวจทางดวน เพ่ือกวดขันรถยนตบรรทุก
คนนั่งกระบะทาย  ไมมีหลังคาปกปดมิดชิด 
การบรรทุกสิ่งของไมเรียบรอยและควบคุม
รถยนต วั ตถุ อั นตรายให เ ป น ไ ปตาม
กฎหมาย 
9. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ (WAR 

ROOM) ณ ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช 
(CCB 3) เพ่ือควบคมุสั่งการในการแกไขปญหา
การจราจร ในทางพิเศษและอุบัติเหตุตาง ๆ 
ทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564    
10. ฝคจ. ไดจัดใหมีมาตรการปองกัน

การดําเนินการเก่ียวกับสถานการณการ
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แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ใหกับผูรวมกิจกรรมฯ 
ในจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดใกลเคียง เพื่อเปนการปองกัน
และควบคุมจํากัดการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการ
กําหนดมาตรการเฝาระวังและควบคุมการแพร
ระบาดในกรุงเทพมหานคร ที่สาธารณะ หรือ
แหล งอ่ืนๆ ซึ่ งมีการรวมกลุมหรือรวม
กิจกรรมลักษณะที ่เสี ่ยงต อการใกลชิด 
สัมผัส และแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)   
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  
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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)  
กทพ. ไดจัดตั้งหนวยบริการประชาชน 

โดยปฏิบัติรวมกับเจาหนาที่ตํารวจทางดวน 
บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) และหนวยงานเอกชนท่ีใหการ
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   
 

/ / 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

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
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 มีดังนี้  
ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการ
รองเรียนดานระดับเสียงและคุณภาพอากาศ 
จํานวน 17 ราย ไดแก  

1. นายอาทิตย  วินิจสร ผูพักอาศัย
คอนโด รีเจนทโฮม 9 หองเลขท่ี 330/139 
- 140 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใกล    
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

2. คุณธนิดา นวอนุรักษ  ผูพั กอาศัย
บานเลขที่ 8 หมู 5 ตําบลบางดวน อําเภอ
เมือง จั งหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพล-ีสุขสวัสดิ์) 

3. นางสาววิจิตรวรรณ สกุลคุณสวัสดิ์     
ผูพักอาศัยบานเลขที่ 69 ซอยเจริญกรุง 39 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษศรีรัช   

4. นายดาเนียลย   รอสส ผูพักอาศัย
บานเลขที่ 58 ซอยพัฒนาการ 14 แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษฉลองรัช  

5. นางเมตตา ศรีกุเลชา ผูพักอาศัย
บานเลขที่  295/2 และบ านเลขที่ 
131/19 ซอยราชปรารภ 12 ถนน  
ราชปรารภ แขวงมะกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ใกลทางพิเศษศรีรัช  

6. นายแพทยสมพล เอครพานิช 
เจาของบานเลขที่ 61/4 ถนนเชื้อเพลิง 
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

7. นายวีรวัฒน  ลี้ สกุล ผู พั กอาศั ย
บานเลขท่ี 239/72 หมูบานนันทวัน 
ถนนศรีนครินทร ตําบลเมืองใหม อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์  
8. โรงเรียนนานาชาติ บางกอก พรีแพราธอร ี

แอนด เซ็กเคินเดอรี (Bangkok Prep) ใกล
ทางพิเศษฉลองรชั  

9. นางสาววิจิตรวรรณ สกุลคุณสวัสดิ์ 
ผูพักอาศัยบานเลขท่ี 69 ซอยเจริญกรุง 
39 แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษศรีรัช   

10. นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ลดาวัลย 
รงัสิต ใกลทางพิเศษอุดรรัถยา 

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

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

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

14. นางสาวดวงกมล โพธ์ิปน ผูพัก
อาศั ยบ านเลขที่  65/4 หมู  3 ตํ าบล      
บางเมื องใหม  อํ า เภอเมื อง  จั งหวั ด
สมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ 

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

16. นายรณฤท ธ์ิ นิ ลกาจน  ผู พั ก
อาศัยบานเลขที่ 419/1374 หมูที่ 5 
ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ อําเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ดส มุ ท รป ร าก า ร  ใ ก ล       
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ 
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การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

17. โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮดอะเวย 
สุขุมวิท 71 เลขที่ 148 ซอยมีสุวรรณ 3 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ใกลทางพิเศษฉลองรัช 

- โดยผลการตรวจ วัดระดับ เสีย ง 
จํานวน 17 ราย พบวา 15 ราย มีคา
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยูภายใต
มาตรฐานที่กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

- สวนรายที่มีคาเ กินกวามาตรฐาน
กําหนด จํานวน 2 ราย คือ  

1. นายสรัญ ทรรศนกุลพันธ  
2. นายนรภัทร โรจนะ  
- ซึ่ง ตล. กวล. ไดแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพื่ อกําหนดมาตรการลดผลกระทบ
เรียบรอยแลว 

 - ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จํานวน 1 ราย คือ นายแพทยสมพล เอครพานิช 
พบวา มีคาฝุนละอองไมเกิน 10 ไมครอน 
และไมเกิน 2.5 ไมครอน อยูภายใตมาตรฐาน
ที่กําหนด 
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26. โครงการศกึษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
      ปงบประมาณ 2564 (ฝายนโยบายและแผน) (งบประมาณ 5,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

1. รอยละความสําเร็จ 
ของจํานวนดานเก็บ  
คาผานทางพิเศษ 
ที่ มี ค า คุ ณภาพ
อากาศเกินมาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 40 
ของสถานีที่ตรวจวัด 
ทั้งหมด 
2. จํานวนสถานี
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดลอมที่ มี  
คาระดับเสียงเกิน
มาตรฐานและ
วิ เ คราะห ไ ด ว า
สาเหตุ เ กิ ดจาก  
การดําเนินของ กทพ. 
ไมเกิน 2 สถานี 
3. จํ านวนสถานี
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล อมที่ มี  
คาความสั่นสะเทือน
เกินมาตรฐานและ
วิ เคราะห ได ว า
สาเหตุ เ กิ ดจาก  
การดําเนินงานของ 
กทพ. ไม เกิ น 2 
สถานี  
 
 

1. จํานวนจุดตรวจวัด 
คุณภาพอากาศที่มี
ผลการตรวจวัดแสดง
คาเกินมาตรฐาน 
ไมเกินรอยละ 40 
2. จํานวนจุดตรวจวัด 
ระดับเสียงที่มีผล
การตรวจวัดแสดง
คาเกินมาตรฐาน 
ไมเกิน 2 สถานี 
3. จํานวนจุดตรวจวัด 
ความสั่นสะเทือนที่
มี ผลการตรวจวัด
แสดงคาเกินมาตรฐาน 
ไมเกิน 2 สถาน ี
 

  รายละเอียดผลการดําเนินงานในชวง
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
มีดังน้ี 
1. ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึก ดวนมาก ที่ 

ฝบท/3238 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 
ใหดําเนินการจางที่ปรึกษาโครงการศึกษา
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษ ปงบประมาณ 2564 โดยวิธี
คัดเลือก และลงนามในคําสั่ง กทพ. ท่ี จอ.
158/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินงาน
จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา สําหรับ
การจางท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และบริเวณ 
2. คณะกรรมการดํ า เ นิ น ง านจ า ง       

ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดมีการประชุม 
คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมา
ยื่นขอเสนอ  
3. คณะกรรมการดํ า เ นิ น ง านจ า ง       

ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดมีการประชุม 
คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2564 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมา
ยื่นขอเสนอ 
4. คณะกรรมการดํ า เ นิ น ง านจ า ง       

ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดมีการประชุม 
คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2564 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมา
ยื่นขอเสนอ 
 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 
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เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

5. ผ วก .  ไ ด ล ง น าม ใน สั ญ ญา จ า ง        
ทีป่รึกษารายบุคคล หรือจางบริษัทท่ีปรึกษา 
สัญญาเลขท่ี  6400000482 เมื่อวันที่      
27 มกราคม ๒๕64 จางสํานักงานศูนยวิจัย
และใหคําปรกึษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการศึกษา
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษ ปงบประมาณ 2564  
6. ที่ ป รึ กษา ไ ด จั ด ส ง งานงวด ท่ี  1 

รายงานการเริ่มงาน ให กทพ. พิจารณา 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  5 มีนาคม 
2564 เพ่ือพิจารณางานงวดที่ 1 รายงาน
การเริ่มงาน โดยคณะกรรมการฯ ได
พิจารณารายงานฯ และมีมติเห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว 
8. ที่ ป รึ กษา ไ ด จั ด ส ง งานงวด ท่ี  2 

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 1 ให กทพ. 
พิจารณา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 เ พ่ื อพิ จ า รณาง าน ง วด ท่ี  2 
รายงานความกาวหนาคร้ังที่ 1 โดยคณะ
กรรมการฯ ไดพิจารณารายงานฯ และมี
มติเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
10. ที่ปรึกษาได จัดส งงานงวดที่  3 

รายงานความกาวหนาครั้งที่ 2 ให กทพ. 
พิจารณา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2564 เพื่อพิจารณางานงวดที่ 3 รายงาน
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เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ความกาวหนาครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 
12. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางที่ปรึกษาโครงการฯ ไดมีการประชุม 
คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2564 เพื่อพิจารณางานงวดที่ 4 ราง
รายงานการศึกษาของโครงการฯ ฉบับ
สมบูรณและฉบับผูบริหาร โดยคณะ
กรรมการฯ ไดพิจารณารายงานฯ และมี
มติเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
13. โดยมีผลการตรวจวัดเทียบกับคา

มาตรฐาน สรุปไดดังนี้ 
      1. คุณภาพอากาศ ดําเนินการตรวจวัด 
21 จุด มีคาเกินกวามาตรฐานกําหนด 5 จุด 
คิดเปนรอยละ 23.8 
      2. ระดับเสียง ดําเนินการตรวจวัด 22 จุด 
มีคาเกินกวามาตรฐานกําหนด 1 จุด คิดเปน
รอยละ 4.5 
      3. คาความสั่นสะเทือน ดําเนนิการ
ตรวจวัด 17 จุด ไมมีคาเกินกวามาตรฐาน
กําหนด คิดเปนรอยละ 0 
หมายเหตุ: 

    1. คุณภาพอากาศที่มีคาเกินมาตรฐาน 
เปนคาฝุนละอองที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจากการศึกษา
พบวา มิไดเปนผลจากการจราจรบนทางพิเศษ 
  2. กวล. ไดมีการดําเนนิการศึกษามาตรการ

ในการลดผลกระทบดานเสียงในบริเวณที่
เสียงมีคาเกินมาตรฐาน โดยจากการศึกษา
พบวา แนวทางที่ เหมาะสมในการลด
ผลกระทบ คือ การติดตั้งกําแพงกั้นเสียงบน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สามารถลดระดับ
เสียงเฉลี่ยลงได 11 เดซิเบลเอ ทําใหคา
ระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ 
ปจจุบัน กทพ. ไดออกแบบกําแพงกั้นเสียง
เรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูระหวางการจัดสรร
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

งบประมาณเพื่อติดตั้งกําแพงกั้นเสียง
ตอไป 
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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. คณะทํ างานกลุ มยอยระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการ
ดังนี ้
    1.1 จัดประชุมคณะทํางานกลุมยอย
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที ่
2/2562 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  
      - เพื่อพิจารณารายการลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอม (FM-612-01)  
      - รายการลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ (FM-612-02)  
     - รายการความเสี่ยงและโอกาสดาน
สิ่งแวดลอม (FM-612-03)  
      - รายการการจัดการลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญรวมทั้งรายการความ
เสี่ยงและโอกาสดานสิ่งแวดลอม (FM-612-04)  
     - แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มีนัยสําคัญ รวมทั้งรายการความเสี่ยงและ
โอกาสดานสิ่งแวดลอมที่จะนํามาจัดทํา
เปนแผนงานสิ่งแวดลอมประจําป 2564 
    1.2 จัดประชุมคณะทํางานกลุมยอย
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที ่
3/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
     - เพื่ อพิ จารณาวัตถุประสงค และ
เปาหมาย (FM-612-05)  
    - แผนงานสิ่งแวดลอม (FM-612-06)  
     - ความสอดคลอง เชิงยุทธศาสตร กลยุทธ 
ความตองการ ความคาดหวัง ของผูมีสวนได
เสี ยที่ สํ าคัญ งาน ความเสี่ ยง/โอกาส 
กิ จก รรม และ โ ค ร ง ก า รข อง  กท พ . 
ปงบประมาณ 2564  
    - ทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอมที่จะ
ประกาศใชในป 2564 
    1.3 จัดทําวัตถุประสงคและเปาหมาย 
(FM-610-05)  
    - แผนงานสิ่งแวดลอม (FM-610-06)  

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

    - นโยบายสิ่งแวดลอมที่จะประกาศใช
ในป 2564 เสนอ ผวก. เพื่ออนุมัติ โดย 
ผวก. ไดอนุมัติเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 
2563 

2. คณะทํ าง านระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการดังนี้ 
    2.1 จัดประชุมคณะทํางานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที ่4/2563 
เมื่อวันท่ี 29 ตลุาคม 2563  
      - เพ่ือติดตามความกาวหนา ของการ
ดําเ นินงานตามแผนงานสิ่ ง แวดลอม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 
2563  
     - พิ จารณารายการลั กษณะปญหา
สิ่งแวดลอม (FM-612-01)  
     - รายการลักษณะปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญ (FM-612-02)  
    - รายการความเสี่ยงและโอกาสดาน
สิ่งแวดลอม (FM-612-03)  
     - รายการการจัดการลักษณะปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญรวมทั้งรายการ
ความเสี่ยงและโอกาสดานสิ่งแวดลอม 
(FM-612-04)  
    - แนวทางการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมที่มี
นัยสําคัญรวมทั้งความเสี่ยงและโอกาส
ดานสิ่งแวดลอมที่จะนํามาจัดทําเปนแผนงาน
สิ่งแวดลอมในป 2564  
    2.2. จัดประชุมคณะทํางานระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563  
     - เพ่ือติดตามความก าวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดลอม ข้ันตอน
การปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 
รวมทั้งพิจารณาวัตถุประสงคและเปาหมาย 
และแผนงานสิ่งแวดลอมที่จะดําเนินการใน
ป 2564 ความสอดคลองของแผนงาน
สิ่งแวดลอมกับยุทธศาสตร วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร กลยุทธ ความตองการ 
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 
งาน ความเสี่ยง/โอกาส กิจกรรมและ
โครงการของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 
และทบทวนนโยบายสิ่ งแวดลอมท่ีจะ
ประกาศใชในป 2564 
   3 . คณะทํ า ง านระบบการจั ดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการจัด
ประชุมคณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 เพื่อติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดลอม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค 
และทางพิเศษบูรพาวิถี ปงบประมาณ 2563 
    4. จัดประชุมคณะทํางานตรวจติดตาม
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2564 เพื่อแจงรายละเอียดการตรวจติดตาม 
ระบบฯ ประจําป 2564 รวมถึงกําหนดการ
ตรวจติดตามภายในของระบบฯ ที่เลื่อน
เปนในวันที่ 19-22 เมษายน 2564 

5. คณะทํางานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 ไดดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 
เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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 

6. คณะกรรมการบริหารระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 เพื่อพิจารณาทบทวนผลการ
ดําเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 ในป 2563 ที่ผานมา และพิจารณา
กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่จะดําเนินการ
ในป 2564 

7. รับการตรวจติดตามการรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ครั้งที่ 1 
(1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 
2015) โดยสํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

เมื่อวันท่ี 9-10 สิงหาคม 2564 โดยผล
จากการประเมินระบบฯ สรุปไดวา ไมพบ
สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด มีเพียงขอสังเกต
เพื่อการปรับปรุงระบบฯ จํานวน 3 ขอกําหนด 
4 รายการ 

8. คณะทํางานกลุมยอยระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 
2564 เพื่อทบทวนการระบุประเมิน
ลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม ความเสี่ยง และ
โอกาสดานสิ่งแวดลอมที่จะดําเนินการใน
ป 2565 

9. คณะทํ า งานระบบการ จัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 ไดดําเนินการประชุม
คร้ังที่  4/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2564  เพ่ือติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนงานสิ่งแวดลอม ขั้นตอน
การปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
และแจงผลการตรวจติดตามการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 
คร้ังที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 
14001 : 2015) โดยสํานักรับรองระบบ
คุณภาพ เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 

10. สรุปผลการดําเนินกิจกรรมบริหาร
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 
2015 ในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 
2563 - กันยายน 2564) สรุปวาเปนไป
ตามเปาหมาย คือ ทางพิเศษฉลองรัช 
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) และ
ทางพิ เศษบูรพาวิถี ยังได รับการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 
14001 : 2015 

หมายเหตุ: เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไดมีการเลื่อนการตรวจ
ประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอกออกไปดําเนินการในไตรมาสที่ 4  
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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. ไดลงนามในสัญญาจางบริษัท 
อินโฟเสิรช จํากัด ในงานสํารวจภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ 20 
เมษายน - 16 ตุลาคม 2564  
2. จัดทํารางแผนงานสํารวจภาพลักษณ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 
3. ดําเนินการเก็บแบบสอบถามการ

สํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 ของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุม  
4. ผลการสํารวจภาพลักษณดานความ

รบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 
2564 ไดคะแนน 4.04 อยูในระดับดี 
 

/ / 
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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. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กทพ. 
ไดมีหนังสือที่ กวพ/19 แจง กฟน. ขอความ
อนุเคราะหเขาดําเนินการติดตั ้งอุปกรณ
ระบบจายไฟฟาในบริเวณดังกลาว โดย
โครงการฯ  จะหมดส ัญญาว ันที ่ 17 
พฤศจิกายน 2563 

2. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
บริษัท แบคเคอร อินดัสทรี จํากัด ไดมี
หนังสือที่ BKI 63/62058/079 แจงผล
การติดตามการไฟฟานครหลวง เขต
นวลจันทร โดยยังไมไดรับความชัดเจนในการ
เขาดําเนินการ แตบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณและสํารวจพื้นที่ เพ่ือรองรับ
การขยายแนวเขตเสาไฟฟาและติดตั้ง
เคร่ืองวัดหนวยไฟฟาใหมแลวเสรจ็ 

3. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
บริษัท แบคเคอร อินดัสทรี จํากัด ไดมี
หนังสือที่ BKI 63/62058/080 แจงผล
การติดตั้งอุปกรณตามงานงวดที่ 3 โดยได
ดําเนินการติดตั้งอุปกรณตามขอกําหนด
งานงวดที่  3 พรอมอุปกรณประกอบ 
ตําแหนง กม.12+500 และ กม.13+500 
แลวเสร็จ ซึ่ งพรอมสําหรับการทดสอบ
ความตอเน่ืองของระบบ (Burn-In Test) แต
ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมสามารถดําเนินการ
ไดเน่ืองจาก กฟน. เขตนวลจันทร ยังไมได
ดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหม 

4. เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 
กทพ. ไดมีหนังสือ ดวนที่ กวพ/22 แจง
แนวทางการดําเนินการทดสอบความตอเนื่อง
ของระบบ (Burn – In Test) จากการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การติดตั้ง
ระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control 
System) ทางพิเศษฉลองรัช ครั้งที่ 12/2563 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รวมกับ
บริษัทฯ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตามที่ 
บริษัทฯ เสนอใหใชไฟฟาในการทดสอบการ
ทํางานตอเน่ืองของระบบ (Burn–In Test) จาก
เครื่องกําเนิดไฟฟาควบคูกับเคร่ืองสํารองไฟฟา 
โดยแบงเปน 3 ครั้ ง ครั้ งละ 12 ชั่ วโมง 
ตอเน่ืองกันจนครบทั้ง 36 ชั่วโมง ตาม
ขอกําหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
ภาคผนวก ค ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิค 
(Particular Technical Specifications : PTS) 

5. เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัท แบค
เคอร อินดัสทรี จํากัด ไดมีหนังสือที่ BKI 
63/62058/083  ไดแจงขอจํากัดจากการใช
เครื่องกําเนิดไฟฟาในการดําเนินการทดสอบ
ความความตอเนื่องของระบบ (Burn - In Test) 
ของอุปกรณตามงานงวดที่ 3 โดย บริษัท 
ซีวค ิมีเดีย จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตจอ LED จะไม
รับประกันความเสียหายของอุปกรณที่เกิดข้ึน
จากการใชงานผานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

6. เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 กฟน. 
ตรวจการเดินสายไฟฟาภายในของโครงการ
แลวเสร็จ พรอมสําหรบัติดตั้งมิเตอรไฟฟาใหม 

7. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กฟน.
ติดตั้งเสาไฟฟาใหมแลวเสร็จทั้ง 4 จุด 

8. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กฟน. 
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาแลวเสร็จทั้ง 4 จุด พรอม
สําหรับดําเนินการทดสอบการทํางานตอเนื่อง
ของระบบ (Burn-In Test) ตามงานงวดที่ 3/5 
ตอไป 

9. เมื่อ วันที่  28 ธันวาคม 2563 
บริษัท แบคเคอร อินดัสทรี จํากัด ไดมี
หนังสือที่ BKI 63/62058/095 แจงวา
ขณะน้ี กฟน. ไดดําเนินการติดตั้งมิเตอร
ไฟฟาใหม แลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 พรอมใหบริษัทฯ ดําเนินงานตอไป 

10. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
บริษัท  แบคเคอร อินดัสทรี จํากัด ไดมี
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

หนังสือที่ BKI 63/62058/096 ของด
คาปรับเนื่องจากการติดตั้งเครื่องวัดหนวย 
ไฟฟาใหมจาก กฟน. ลาชา เปนเหตุให
บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการสงมอบงาน
ไดตามกําหนด บริษัทฯ อยูระหวางเรงรัด
ดําเนินการงานงวดที่ 4/5 และ  

11. จัดทําบันทึก ดวนที่ กวพ/279 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียน ผวก. 
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Radar 
Sensor) เพื่อแก ไขเปลี่ ยนแปลงอุปกรณ
ตรวจวัดสภาพจราจรและดําเนินการติดตั้ง
ของอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจรบนทาง
พิเศษ และจะดําเนินการตรวจรับงาน 
งวดที ่4/5  

12. ตรวจรับงานงวดที่ 4/5 เมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2564 ไดจัดทําบันทึกที่  กวพ/
427 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอ
อนุมัติลดคาปรับใหแกบริ ษัท แบคเคอร 
อินดั สทรี  จํ ากั ด และขออนุมั ติ ขยาย
ระยะเวลาจัดทํารายงานการตรวจรับเสนอผู
มีอํานาจสั่งซื้อเนื่องจากขั้นตอนการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ Sensor ในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางลาชาจึงไมสามารถสงมอบ
งานได  

13. ผูรับจางไดดําเนินการสงมอบงาน
งวดที่ 5/5 เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
เรียบรอยแลว และจะดําเนินการตรวจรับ
งานในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
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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  59 
รายการ  ตามที่หนวยงานขอเบิก ดังนี้ 

1. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 มี มอก. 
รบัรอง 

2. ลูกบิดประตู ม ีมอก. 
3. กลองใสเอกสาร กทพ. 16x12x10 นิ้ว 
4. สีน้ําพลาสติกสีขาวทาภายนอก (มี มอก.) 
5. สีน้ํามันสีแดง (มี มอก.)  
6. สีน้ํามันสีเทา (มี มอก.)  
7. สีน้ํามันสีขาว (มี มอก.)  
8. สายไฟแกนเดียว 60227 IEC01 

10 ตารางเมตรยาว 100 เมตร 
9. สายไฟออนแกนคู VKF2.5 ตาราง

เมตรยาว 100 เมตร 
10. อครีลิคกันร่ัวซึมรูฟซีลซันบล็อก 

20 กิโลกรัม 
11. สายไฟ 2 แกน CV4 ตารางเมตรยาว 

100 เมตร 
12. สายไฟ 2 แกน CV6 ตารางเมตรยาว 

100 เมตร 
13. สีขาวแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
14. BALLAST – FLUORESCENT 18 W. 
15. สีขาวแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
16. สีน้ํามันสีเหลือง (มี มอก.)  
17. แทนหมึกประทับตราสีน้ําเงิน  

(ม ีมอก.) 
18. สีน้ํามันสีน้ําเงิน (มี มอก.)  
19. สีเหลืองแบงเสนจราจร (มี มอก.) 
20. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 8  (มี มอก.) 

รบัรอง 
21. ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 (มี มอก.) 

รบัรอง 
22. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 9 นิ้ว x 12 นิ้ว 
23. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 10 น้ิว x 15 นิ้ว 
24. ซองน้ําตาลขยายขางตรา กทพ. 16 น้ิว 
25. กลองใสเอกสาร 16 น้ิวx12 นิ้ว x10 น้ิว 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

26. แบบฟอรม 1105 
27. ซองขาวตรา กทพ.พับ 4 
28. หมึกดํา HP LASER JET P2005 

CE505A 
29. สายไฟแกนเดียว 
30. FLUORSCENT LAMP 36 
31. สายไฟออนแกนคู 
32. สีน้ํามันสีขาว มี มอก. 
33. สีน้ํามันสีดํา มี มอก. 
34. FLUORSCENT LAMP 18W. 
35. BALLAST – FLUORESCENT 18W. 
36. สีขาวแบงเสนจราจร มี มอก. 
37. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 9 นิ้ว x 12 นิ้ว 
38. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 10 น้ิว x 15 นิ้ว 
39. ซองน้ําตาลขยายขางตรา กทพ. 16 นิ ้
40. ซองขาวตรา กทพ. 
41. กลองใสเอกสาร 16 นิ้ว x 12 น้ิว x 10 นิ้ว 
42. หมึกดํา HP LASER JET P2005 

CE505A 
43. สายไฟแกนเดียว 
44. FLUORSCENT LAMP 36W. 
45. สายไฟออนแกนคู 
46. สีน้ํามันสีขาว ม ีมอก. 
47. สีน้ํามันสีดํา มี มอก. 
48. FLUORSCENT LAMP 18W. 
49. BALLAST – FLUORESCENT 18W. 
50. สีขาวแบงเสนจราจร ม ีมอก. 
51. แฟมสริงหนีบกลาง 
52. ถานไฟฉาย 
53. แฟมแขวนสีเขียว 
54. แทนหมึกประทับตราสีนํ้าเงิน มี มอก. 
55. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 9 นิ้ว x 12 นิ้ว 
56. ซองน้ําตาลตรา กทพ. 10 น้ิว x 15 นิ้ว 
57. ซองน้ําตาลขยายขางตรา กทพ. 16 น้ิว 
58. ซองขาวตรา กทพ. 
59. กลองใสเอกสาร 16 น้ิว 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
ทางถนนใน   
ทางพิเศษ 

ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษอยาง
นอย 2 สายทาง
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 
2563 – กันยายน 2564  ดังน้ี 

1. ไดดําเนินการจางที่ปรึกษา จํานวน 2 
สายทาง (ทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา)ประกาศผูชนะการเสนอราคา 
จางที่ปรึกษาโครงการและตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษ
ศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยาเรียบรอยแลว 
ผู ได รับคัดเลือก คือ กลุ มผู ให บริการ  
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนน
พุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จั งห วัดนครปฐม  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111, 
ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ประกาศ ณ วันที ่14 ธันวาคม 2563 

2. กทพ. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษา
โครงการและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา กับ 
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 และ
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 256 

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

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

5. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน   
ที่ปรึกษาแจงวาไดเขาพื้นที่เพื่อตรวจสอบแลว 
ยังคงเหลือการลงพื้นที่ภาคสนามอยางนอย     
1 ครั้ง 

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

6. การวิเคราะหจุดอันตราย ท่ีปรึกษา
พิจารณาเปลี่ยนวิธีการวิเคราะหจุดอันตราย 
โดยใหใชขอมูล 3 ปยอนหลัง (ปพ.ศ.2560 -
2562) ตามความเห็นของคณะกรรมการ    
ตรวจรับพัสดุฯ 

7. ขณะ น้ีอ ยู ร ะหว า ง ดํ า เ นินง าน
โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนนของทางพิเศษศรีรัชและอุดรรัถยา 
โดยมีความกาวหนารอยละ 67 ซึ่งเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ 
ที ่ปรึกษาไดส งมอบรายงานการศึกษา 
งวดที่ 3 ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
พิจารณาแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  
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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 
 

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม ทุก
ตําแหนงหัวขอ การสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สําหรับพนักงานที่ไดรับบรรจุใหม กสพ. 
เปนวิทยากรอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
ใหมจํานวน 54 คน หัวขอ "สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน และความปลอดภัยใน
การทํางานเบ้ืองตน" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 เวลา 13.00-14.30 น. โดยระบบ
ประชุมทางไกล Zoom meting 

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

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

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

3. จัดสัปดาหทําความสะอาด ตาม
บันทึก ที ่กสพ/ว 273 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ  
2564 เรื่อง การจัดสัปดาหทําความ
สะอาด The big cleaning day ครั้งที่ 
1/2564 

4. จัดสัปดาหทําความสะอาด ตาม
บันทึก ที่ กสพ/ว 1298  ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2564 เร่ือง การจัดสัปดาหทํา
ความสะอาด The big cleaning day 
ครั้งที่ 2/2564 

3.   กิจกรรม “กทพ. หนวยงานสีขาวตอตาน
ยาเสพติด” ประจําปงบประมาณ 2564  

  

/ 

 

/ 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

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

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

3. รายงานผลการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดของ กทพ. ถึง ผูอํานวยการศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร 

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

5. สงมอบชุดตรวจหาสารเสพติด
จากปสสาวะของพนักงานและลูกจางให
อาคารตางๆ ของ กทพ. 

6. ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ของ กทพ. ชุดใหม เพ่ือใหสอดคลองกับ
บริบทอาคารสถานที่ปฏิ บัติ งานของ 
กทพ.   

4.  การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพ
หนีไฟประจําปงบประมาณ 2564 

1. ตามบ ันท ึกที ่ ฝบท /3187  
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่องขออนุมัติ
ดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนีไฟ ประจําป 2564  

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

1. สายทางพิเศษศรีรัช และอุดรรถยา 
(จํานวน 5 ดาน) 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

- ดานเก็บคาผานทางพิเศษหัวลําโพง 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษเชียงราก

ขาเขา 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษจันทร 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษศรีสมาน

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

(บางพลี-สุขสวัสดิ์) (จํานวน 7 ดาน) 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางเมือง 4 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษปากน้ํา 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษเทพารักษ 3 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษปูเจาสมิงพราย 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางครุ 2 
- ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางขุนเทียน 2 
4. (สายทางบูรพาวิถีและสายทาง

เฉลิมมหานคร ไมสามารถดําเนินการ
ฝกซอมไดเน่ืองจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 
2019 COVID-19)  

5. การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนีไฟ อาคารศูนยบริหารทาง
พิเศษฯ ประจําปงบประมาณ 2564 
โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
(คปอ.) ผูบริหาร เจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ตามแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย
ประจําอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. 
และคณะทํางานบริหารความตอเนื่อง
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ทางธุรกิจ (BCM Team) เขารวมทําการ
ฝกซอมฯ โดยเปนไปตามมาตรการการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ฝกซอมฯ ในรูปแบบซอมแผนบนโตะ 
(Table Top Exercise) เมื่อวันจันทรที่ 
6 กันยายน 2564 ระหวางเวลา 9.30-
11.00 น. 

5. กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม 
(COVID-19) การรณรงคไมสูบบุหร่ี การปองกัน
และเฝาระวังโรคอุบัติใหม โรคไขหวัด
สายพันธุใหม 2009 โรคไขเลือดออก 
การปองกันการติดเชื้อ HIV การหามดื่มและ
วางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขต
บริเวณในพื้นที่ของ กทพ. และอ่ืน ๆ   

1. ประกาศการทางพิ เศษแห ง
ประเทศไทย เร่ือง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ประกาศ 
ณ วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

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

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

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

5. ประกาศการทางพิ เศษแห ง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) ประกาศ 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ณ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
6. จัดประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติ 

การภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กทพ. ครั้งท่ี 3/2564 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 

7. รายงานกระทรวงคมนาคมเก่ียวกับ
ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของ กทพ. และรายงาน
กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

8. จั ดประชุ มคณะทํ างานศู นย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติ เชื้อไวรัส 
(COVID-19) กทพ. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 9 
เมษายน 2564  

9. ประกาศการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทยเรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
(ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 
พ.ศ. 2564 

10. จัดประชุมคณะทํางานศูนย
ปฏิ บัติการภาวะฉุกเฉินโรคติ เชื้ อไวรั ส 
(COVID-19) กทพ. ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 
26 เมษายน 2564 

11. ประกาศการทางพิ เศษแห ง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 
29 เมษายน พ.ศ. 2564 

12. ประกาศการทางพิ เศษแห ง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (ฉบับที่ 14) ประกาศ ณ วันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

13. ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม 
“สัปดาหความปลอดภัยในการทํ างาน
แหงชาติ” และกิจกรรมการประกวดดาน
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ความปลอดภั ย   อาชี วอนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการขอ
อนุมัติจัดกิจกรรม การเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ประจําปงบประมาณ 
2564 ตามบันทึกที่ ฝบท/1196 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2564 

14. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติกรณี
พนักงานหรือลูกจางติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตามบันทึกที่ ฝบท/ว 
1279 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 

15. ประกาศการทางพิ เศษแห ง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ วันที ่
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

16. ประกาศการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยเรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) ประกาศ 
ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

17. จัดประชุมคณะทํางานศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส 
2019 (COVID-19) กทพ. ครั้งที่ 6/2564 
วันที ่27 กรกฎาคม 2564 

18. จัดการฝกซอมสถานการณ
วิกฤตที่ 6 การใหบริการบนทางพิเศษ
และการปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากโรคระบาด/
โรคอุบัติใหมวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 
2564 เวลา 13.30 น. ตามบันทึก ที่ ฝบท/ว 
1769 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 

19. รายงานกระทรวงคมนาคม 
เกี่ยวกับผลการดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของ กทพ. และรายงาน
กรณีพบพนักงานติดเชื้อไวรัส (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
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
มีดังน้ี 

1. กวล. และที่ปรึกษาจัดประชุมระดม
สมองเพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นและจัดทําราง
มาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. 
ระยะที่ 2 กับหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก 
ฝบท. ฝบร. ฝคจ. และ ฝจค. เมื่อวันที่ 24 
และ 25 พฤศจิกายน 2563 

2. ที่ปรึกษารวมกับ กทพ. จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน 
ดานการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของ กทพ. เพื่อศึกษาดูงานจาก
หน วย ง านที่ เ ป นตั วอย างและมี การ
ดําเนินงานที่ดี สามารถนําไปประยุกตใช
กับการดําเนินงานของ กทพ. ได พรอม
ทั้งระดมสมองเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและ
จัดทํารางมาตรการหรอืแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจของ 
กทพ .  ระยะที่  2 ระหว า ง วันที่  30 
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย
สาธิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ศูนยการเรียนรู กฟผ. 
ลําตะคอง และโรงไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา 

3. ที่ปรึกษาไดมีหนังสือที่ อว 6003/807 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สงงานงวดที่ 5 
รายงานความกาวหนา ครั้งที่ 3 ให กทพ. 
พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางที่ปรึกษาในการประชุม 
คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2564 ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติ
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
 

/ / 

 

 

 

 



 
 

68 
 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

4. กวล. และที่ปรึกษาไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดานคุณคา/เศรษฐศาสตร 
และดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. ระยะที่ 2 โดยไดดําเนินการ
เก็บขอมูลที่เกี่ยวของไดครบถวนแลว 

5. ที่ ป รึ ก ษ า ไ ด มี ห นั ง สื อ ที่  อ ว 
6003/183 ล ง วั น ที่  26 เ ม ษ า ย น 
2564 จัดส ง ง าน งวดที่  6 ราย ง าน
ความก าวหน า  ครั้ ง ที่  4 ให  กทพ . 
พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุในงานจางที่ปรึกษาในการประชุม 
คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2564 ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติ
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 

6. กวล. รวมกับที่ปรึกษาจัดการประชุม
กลุมยอยรวมกับหนวยงานที่เ ก่ียวของ 
ไดแก ฝบท. ฝคจ. และ ฝจค. เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) ของ กทพ. เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564  

7. ที่ปรึกษาไดดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. 
ระยะที่ 2 และไดกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
เพื่อใหเขาสูมาตรฐานเรียบรอยแลว 

8. กวล. ไดจัดการประชุมคณะทํางาน
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน
การประเมินประสิท ธิภาพเชิ งนิ เ วศ
เศรษฐกิจของ กทพ. และพิจารณาให
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจของ 
กทพ. ระยะที่ 2 และแผนงานหรือแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

เศ รษฐกิ จของ  กทพ .  เพื่ อ ให เ ข าสู
มาตรฐาน เมื่ อวันที่  27 กรกฎาคม 
2564 

9. กวล. รวมกับที่ปรึกษา ไดจัดการ
ประชุมกลุมยอยรวมกับฝายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อหารือรายละเอียดกิจกรรม
ของแผนงานหรือแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจของ 
กทพ. เมื่อวันที ่6 สิงหาคม 2564 

10. ที่ ป รึ ก ษ า ไ ด มี ห นั ง สื อ ที่  อ ว 
6003/400 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
จัดสงงานงวดที่ 7 รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 
และรายงานฉบับผูบริหาร ให  กทพ. 
พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในงานจางที่ปรึกษาในการประชุม ครั้งที ่
4/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 
ไดพิจารณารายงานฯ และมีมติเห็นชอบ
ตอรายงานฯ ดังกลาว 

11. กวล. ไดจัดการประชุมคณะทํางาน
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-efficiency) ครั้งที่ 3/2564 และ
คณะทํางานฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนงานหรือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. เพ่ือใหเขา 
สูมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรม
ในการดําเนินงานสําหรับปถัดไปที่ชัดเจน 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564  

12. กวล .  ไ ด นํ าผล การปร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิจของ 
กทพ. ระยะที่ 2 และแผนงานหรือแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิ จของ  กทพ .  เพื่ อ ให เ ข าสู
มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและกิจกรรม
ในการดําเนินงานสําหรับปถัดไปที่ชัดเจน 
เสนอ  ผวก .  พิจ ารณาและ ให ความ
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 
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34. การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ           
      การรายงาน GRI Standards (สํานกัผูวาการ) (งบประมาณ 1,780,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จ  
ของการคัดเลือก
ประเด็นที่มี
ความสําคัญมา
เปดเผยใน
รายงานความ     
รับผดิชอบตอ
สังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. 
ประจําป 2563 
ตามกรอบการ
รายงาน GRI 
Standards 

ดําเนินการตาม
แผนงานได  
รอยละ 100 
 

1.  ผวก. เห็นชอบใหดําเนินการจาง
จัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 
ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 
ตามทายบันทึกที่ กกด/610 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 

2.  ผอ.ฝบท. อนุมัติตามทายบันทึก ที่ 
กกด/638 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง อนุมัติ ใหแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํารางขอบเขตของงานและราคา
กลางงานจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําป 
2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

3.  จัดทําบันทึกเรียน ผอ.ฝบท. ตาม
บันทึกที่ กกด/694 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 เรื่อง งานจางจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ 
กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบการ
รายงาน GRI Standards เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

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

5.  จัดทําบันทึกเรียน ประธานกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส 
ตามบันทึกที่  กกด/153 ลงวันที่  18 
มีนาคม 2564 เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนในการจางจัดทํารายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. ประจําป ๒๕63 ตามกรอบ

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การรายงาน GRI Standardsเนื่องจาก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
มีผูยื่นขอเสนอที่มีคณุสมบัติครบถวนตาม
ขอเสนอทางดานเทคนิคเพียงรายเดียว 

6.  จัดทําบันทึกเรียน ผอ.ฝบท ผาน 
ผอ.กจด. ตามบันทึกที่ สก/84 ลงวันที ่
22 เมษายน 2564 เรื่องรายงานผล
การพิจารณาและขออนุมัติสั่งจางจัดทํา
รายงานความรับผิ ดชอบต อสั งคม (CSR  
Report) ของ กทพ. ประจําป 2563 ตาม
กรอบการรายงาน GRI Standard ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

7.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ลงนาม
ในสัญญาจางงานการจัดทําขอมูลรายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบ
การรายงาน GRI Standards มีระยะเวลา
ในการดําเนินงาน 210 วัน นับตั้งแตวันที่ 
17 มิถุนายน – 13 มกราคม 2565 

8.  อบรมหลักสูตร เรื่อง GRI Standards 
และแนวทางการยกระดับคุณภาพของ
รายงานความย่ังยืน ใหแกผูอํานวยการกอง  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

9.  ประชุมเพื่อกําหนดเนื้อหารายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 
ของ กทพ. ประจําป 2563 ตามกรอบการ
รายงาน GRI Standards ในระดับฝาย/
สํานัก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

10. สรปุประเด็นเนื้อหาที่ควรรายงาน
ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 
จํานวน 15 หัวขอ 
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35. การพัฒนาพื้นท่ีและปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 300,000 บาท) 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงานตามแผน 

ดําเนินการไดตาม
แผนรอยละ 100 
 

1. เมื่ อ วันที่  2 ตุ ลาคม 2563 ได
ดําเนินการปดก้ันพ้ืนที่ พรอมทั้งปดปาย
หามบุกรุกและ ทิ้งขยะ บริเวณชุมชนหลังวัด
ไผเงิน ซอยวัดไผเงิน แขวงบางโคล เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 10 เมตร 
2. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ไดจัดทํา

การทาสีตอมอลบขอความไมเหมาะสม
บริเวณแยกมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
3. เมื่อวันที่ 14-27 ตุลาคม 2563 

รข.4 กพท.2 ร วมก ับสําน ักงานเขต
คลองสามวา ดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ติดปาย 
ประกาศเตือนหามการบุกรุกพื้นที่ จํานวน 
20 ปาย พรอมปดก้ันโดยใชเสาเหล็กและ
รั้วตาขายความยาวโดยประมาณ 300 เมตร 
4. เมื่ อวันที่  14 ตุลาคม 2563 ได

ดําเนินการจัดทําร้ัวตาขายซอยวัดตะพาน 
9 ซอยราชปรารภ 22 แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 13 เมตร 
5. เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2563  รข.6   

กพท.2 ประชุมรวมกับเทศบาลเมืองปูเจา
สมิงพราย และบริษัท ช.การชางฯ เพื่อแกไข
ปญหาถนนชํารุด  เนื่องจากผูรับเหมานํา
ดินจากพื้นที่กอสรางทางพิเศษฯ โครงการ
พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก มาทิ้งในพ้ืนที่
ของ กทพ. ทําใหประชาชนที่สัญจรไปมา
ไดรับความเดือดรอน โดยผูรับเหมา
บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงให
พ้ืนที่อยูในสภาพเดิมเรียบรอยแลว 
6. เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2563 ได

จั ด ทํ าการพัฒนาพื้ นที่ โ ดย โยกย า ย
ตําแหนงตนไมในพ้ืนที่โครงการปรับปรุง

/ / 
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ภูมิทัศน และรดนํ้าตนไมบริเวณซอยมั่นสิน 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
7. เมื่ อวันที่  21 ตุลาคม 2563 ได

ดํ าเนินการต ัดต นไ ม และหญ า เ นื ้อที่
บริเวณซอยเจริญราษฎร 5 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ความ
ยาวประมาณ 60 ตาราวา 
8. เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563 ได

จัดทํารั้วเหล็กปองกันพื้นที่ริมคลองแสนแสบ 
ซอยรามคําแหง 29 แยก 9 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะป กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 
60 เมตร 
9. เมื่ อวันที่  30 ตุลาคม 2563 ได

ดําเนินการต ัดต น ไ ม แล ะหญา เ นื ้อ ที่
บริเวณซอย เจริญราษฎร 5 แขวงบางโคล 
เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 40 ตาราวา 
10. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได

จัดทําร้ัวตาขายปองกันการบุกรุก ความยาว
ประมาณ 16 เมตร  และซ อมรั้ วที่
เสียหาย ความยาวประมาณ 8 เมตรซอย
วัดตะพาน 9 ซอยราชปรารภ 22 แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
11. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

ไดจัดทํารั้วตาขายปองกันการบุกรุกซอย
ศาสนา พระรามที่ 6 ซอย 28 บริเวณหนา
หอพักภิรมยสวัสดิ์ แขวงสามเสนใน เขต 
พญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 
6 เมตร  
12.  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได

จัดทํารั้วตาขายปองกันการบุกรุก ซอย
รัชฏภัณฑ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 27 เมตร 
13. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ไดดําเนินการทาสีเสาตอมอลบขอความไม
เหมาะสม ซอยทิพยธัญญา แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 
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เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

14. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
ไดจัดทําร้ัวเหล็กปองกันพื้นที่แยกรามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 30 เมตร 
15. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได

จัดทํารั้วเหล็กปองกันการบุกรุก ซอยสามัคคี 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 45 เมตร 
16. เมื่อวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2563 

ไดจัดทํารั้วเหล็กปองกันพื้นที่ดานเก็บคา
ผานทางพิเศษตลิ่งชัน ถนนราชพกฤษ 1 
ซอยราชพฤกษ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ความยาวรวม 250 เมตร 
17. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ไดดําเนินการปดกั้นพื้นที่ ชุมชนหลังวัด
ไผเง ิน ซอยวัดไผเงิน แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 10 เมตร 
18. เมื่ อวันที่  2 ธันวาคม 2563 ได

จัดทํา ร้ัวเหล็กปดก้ันพื้นที่ซอยศาสนา 
พระรามที่ 6 ซอย 28 แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุ งเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 100 เมตร 
19. เมื่ อวันที่  7 ธันวาคม 2563 ได

ดําเนินการนําคนงานเขารวมกิจกรรมกับ
สํานักงานราชเทวีในโครงการจิตอาสา 
เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย โดย
รวมทําความสะอาดและเก็บขยะบริเวณใตเขต
ทางพิเศษ ซอยรัชฏภัณฑ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จํานวนเนื้อที่
ประมาณ 268 ตารางวา 
20. เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2563 รข.5  

กพท.2 รวมกับ กพท.1 กบอ. และสํานักงาน
เขตราชเทวี เจาหนาที่จิตอาสาพระราชทาน 
904 เจาหนาที่ สถานีตํารวจนครบาลดินแดง 
เจาหนาที่พิสูจนหลักฐาน และเจาหนาที่ทหาร 
ปตอ.2 พัน.1 รอ. ดําเนินการพัฒนาพื้นที่
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เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

บริเวณใตทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ
ทางพิเศษศรีรัช บริเวณทายซอยราชปรารภ 12 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
รวมเปนเนื้อที่ประมาณ 368 ตารางวา 
21. เมื่ อวันที่  8 ธันวาคม 2563 ได

ดําเนินงาน จัดทํารั้วเหล็กปด ก้ันพ้ืนที่
สะพานหัวชาง ซอยธรรมสโรช แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 60 เมตร 
22. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได

จัดทํารื้อปายโฆษณา ถนนงามวงศวาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 ปาย 
23. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได

จัดทํารั้วตาขายเหล็กปดกั้นพื้นที่ชุมชน
หลังวัดไผเงิน ซอยวัดไผเงิน แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 20 เมตร 
24. เมื่ อวันที่  17 ธันวาคม 2563 ได

จัดทํารื้อถอนปายโฆษณา เมืองทองธานี 
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 5 ปาย 
25. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได

จัดทําร้ัวตาขาย บางพูน รวมกับเทศบาล
บางพูน ซอยตําบลบางพูน อําเภอเมือง 
จังหวัดปทมุธานี ความยาวประมาณ 100 เมตร 
26. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ไดรื้อ

ถอนป าย โฆษณาที่ ไ ม ได รั บอนุญาต 
บริเวณถนนซอมสราง อําเภอบางพูน 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 ปาย (ทางพิเศษ
อุดรรัถยา) 
27. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได

ทาสีลบขอความไมเหมาะสมท่ีเสาตอมอ 
บริ เ วณแยก วัดดวงแข เ ขตปทุมวั น 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
28. เมื่ อวันที่  12 มกราคม 2564 ได

ดําเนิน การตัดตนไมและเก็บขยะบริเวณ
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เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

ฝ ง ร ิม ค ล อ ง สา ม เ ส น  เ ข ต พ ญา ไ ท 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
29. เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2564 ได

จัดทํารั้วเหล็กปองกันพื้นที่บริเวณใตทาง
ลงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 45 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
30. เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2564 ได

เก็บกวาดขยะใหเรียบรอย บริเวณชุมชน
บานครัวใต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
31. เมื่ อวันที่  19 และ 20 มกราคม 

2564 ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ
รวมกับสํานักงานเขตคลองสามวา เทศบาล
เมืองลาดสวาย และองคการบริหารสวน
ตําบลบึงคําพรอย บริเวณริมถนนคูขนาน
กาญจนา ภิ เ ษ ก ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก ความยาว
ประมาณประมาณ 150 เมตร (ทางพิเศษ
ฉลองรัช) 
32. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได

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

เขาทําการรื้อถอนเพิงพักอาศัย บริเวณ
ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
34. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ได

ทาสีลบขอความไมเหมาะสม บริเวณ 
เสาตอมอ บริเวณทางลงถนนจันทน เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช) 
35. เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 ได

ทําการเก็บขยะบริเวณฝงริมคลองสามเสน 
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช) 
36. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 

ไดทําการเก็บขยะและตัดตนไม บริเวณ
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ซอยสวาง 6 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
37. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 ได

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

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

รั้วปองกันการบุกรุกบริเวณหลังสวนพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 7 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
40. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ไดดําเนนิ การ

พัฒนาและป ดกั้ น พ้ืนที่ บริ เ วณถนน    
บางเมืองใหม ซอยราชศุภนิมิต 9 ตําบล
บางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่ 50 
ตารางวา(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ์))  
41. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ไดดําเนินการ

ซอมแซมรั้ว บริเวณแยกวัดดวงแข เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 2 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
42. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ไดดําเนนิ การ

ซอมแซมร้ัวเหล็ก บริเวณซอยเจริญราษฎร 5 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 2 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
43. เมื่อวันที่ 4 และ 5 มีนาคม 2564 

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

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

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

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

ดําเนินการจัดทํารั้วและพัฒนาพ้ืนที่ พรอม
ทั้งติดปายประกาศเตือนหามการบุกรุก
พ้ืนที่ในบริเวณถนนหนามแดง ชวงดาน
เก็บคาผานทางพิเศษเทพารักษ 5 ตําบล
เทพารักษ  อํ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่  900 
ตารางวา (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ)์) 
48. เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ไดจัดการ

เก็บกวาดขยะ บริเวณซอยมั่นสิน เขตราชเทวี 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
49. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

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

รั้วปองกันการบุกรุก บริเวณซอยศาสนา เขต
พญาไท ความยาวประมาณ 15 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรชั) 
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51. เมื่อวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2564 
ไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่อยางตอเนื่อง
รวมกับสํานักงานเขตคลองสามวา และ 
กบท. ฝบร. บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนา
ภิเษกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ฝงตะวันออก โดยใชรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค 
(รถงับ) จํานวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ลอ 
จํานวน 4 คัน พรอมเจาหนาที่รวมกัน
จัดเก็บขยะและปดก้ันพ้ืนที่ โดยการจัดทํา
รั้วตาขาย ความยาวโดยประมาณ 110 
เมตร พรอมติดปายประกาศเตือนหาม
การบุกรุกพ้ืนที ่
52. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได

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

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

เก็บขยะและตัดตนไม บริเวณชุมชนวัดไผเงิน 
เขตบางคอแหลม กรุง เทพมหานคร 
เนื้อที ่400 ตารางวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
55. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ไดจัดทํา

รั้วเหล็กปดกั้นพื้นที่บริเวณทางลงพระราม 4 
เขตปทุมวัน ความยาวประมาณ 30 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
56. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ไดทํา

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

ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่อยางตอเนื่องรวม 
กับสํานักงานเขตคลองสามวา และ กบท. ฝบร. 
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บริเวณริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
โดยใชรถบรรทุก ติดเครนไฮโดรลิค (รถงับ) 
จํานวน 1 คัน และรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 
4 คัน พรอมเจาหนาที่รวมกันจัดเก็บขยะ
และปดก้ันพื้นที่ โดยการจัดทําร้ัวตาขาย 
ความยาวประมาณ 100 เมตร พรอมติด
ปายประกาศเตือนหามการบุกรุกพื้นที่ 
(ทางพิเศษฉลองรชั) 
58. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  ไดรื้อถอน

ปายโฆษณา บริเวณถนนแจงวัฒนะฝงเหนือ 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 120 
ปาย (ทางพิเศษอุดรรัถยา) 
59. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  ได

ดําเนินการตัดตนไมและหญาที่ขึ้นปกคลุม
ใตทางฯ บริเวณชุมชนวัดไผเงิน เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
60. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการเขาปดกั้นพื้นท่ี บริเวณชุมชน
วัดไผเงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
ความยาวประมาณ 30 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช 
61. เมื่ อวันที่  5 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการเก็บขยะพื้นที่บริเวณดานอโศก 2 
เขตดินแดง ประมาณ 400 ตาราวา (ทางพิเศษ
ศรีรัช) 
62. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  ไดจัดทํา

รั้วตาขายบริเวณหลังดานอโศก 2 เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ความยาวประมาณ 12 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
63. เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมกับเทศบาลตําบล
บางเมือง บริเวณริมถนนทางเขาดานเก็บคา
ผานทางพิเศษบางเมือง 1 โดยการเก็บขยะ   
มูลฝอย เศษวัสดุ พรอมปกปายประกาศเตือน
หามทิ้งขยะ คิดเปนพื้นที่ 200 ตารางวา    
(ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
64. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไดรื้อ
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ถอนปายโฆษณา บริเวณถนนงามวงศวาน 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 5 
ปาย (ทางพิเศษศรีรัช) 
65. เมื่ อวันที่  30 เมษายน 2564 ได

ดําเนินการตัดตนไมและหญาบริเวณใต  
ทางดวนพื้นที่บริเวณซอยเจริญราษฎร  5     
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประมาณ 
60 ตารางวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
66. 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)) 
67.  เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่รวมกับเทศบาลตําบล
บางเมืองบริเวณถนนศรีนครินทร โดยการ
ปรับปรุงพื้นที่ถนนใตทางพิเศษที่มีน้ําทวมขัง 
และจัดเก็บขยะมูลฝอย ชวงทางเขาดานเก็บ
คาผานทางพิเศษบางเมือง 1 ถนนศรีนครินทร 
ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่  300 
ตารางวา (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- 
สุขสวัสดิ)์) 
68. เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2564 ได

ดําเนินการตัดตนไมพื้นที่บริเวณชุมชนวัดไผ
เงินเขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 
ประมาณ 30 ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
69.   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ไดจัด 

ทําความสะอาดพื้นที่โดยการเก็บและขนขยะ
ไปทิ้งพื้นที่บริเวณฝงริมคลองสามเสน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ความยาว
ประมาณ 650 ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
70.   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  ไดทํา
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

การเก็บขยะพ้ืนที่บริเวณใตอนุสาวรียชัย    
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประมาณ 70  
ตาราวา (ทางพิเศษศรีรัช) 
71.   เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ ในเขตบริ เวณขาง
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ) ซอยพูนสิน 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  
โดยการตัดตนไมและหญา คิดเปนพ้ืนที่ 300 
ตารางวา (ทางพิเศษเฉลิมมหานคร) 
72.   เมื่อวันที่  24 มิ ถุนายน 2564 ได

ดําเนินการพัฒนาพื้นที่และจัดทํารั้วในเขต 
บรเิวณริมถนนถนนศรีนครินทร - ถนนสุขุมวิท  
(ชางเอราวัณ) ตําบล บางเมืองใหม อําเภอเมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ คิดเปนพื้นที่ 
950 ตารางวา (ทางพิ เศษกาญจนาภิเษก    
(บางพล-ีสุขสวัสดิ์) 
73.   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ไดจัดทํา

รั้วตาขายปองกันพื้นที่ บริเวณหลังดานเก็บคา
ผานทางพิเศษบางบําหรุ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ- 
มหานคร (ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร) 
74.   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได

ดําเนินการนําคนงานรวมกับสํานักงาน
จตุจักรพัฒนาพื้นที่กําจัดวัชพืช บริเวณ
ทางลงรัชดา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
75.   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได

จัดทําการพัฒนาพื้นที่โดยการตัดตนไม
บริเวณซอยทิพยธัญญา เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่  10 ตาราวา 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
76.   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ได 

จัดทํารั้วตาขายบริเวณซอยมั่นสิน ปองกัน
พ้ืนที่  แขวงทุ งพญาไท เขตราชเท วี 
กรุงเทพมหานคร ความยาว 24 เมตร 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
77.   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จัดทําทาสีลบรูปภาพไมเหมาะสมบริเวณ
เสาตอมอทางลงดานเก็บคาผานทางสาทร 
บริ เวณซอยเจริญราษฎร5 เขตบางโคล 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
78.   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กทพ. 

ไดพัฒนาพ้ืนที่รวมกับ กบท. ฝบร. และฝาย
รักษาความสะอาด เจาหนาที่ เทศกิจ 
สํานักงานเขตคลองสามวา บริเวณถนนคูขนาน
กาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพ- 
มหานครฝงตะวันออก คิดเปนพื้นท่ีโดยประมาณ 
110 ตารางวา (ทางพิเศษฉลองรัช) 
79.   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กทพ. 

ไดจัดทําการพัฒนาพื้นที่ และจัดทํารั้วใน
บริเวณทางเขาดานเก็บคาผานทางพิ เศษ
ปากน้ํา 1 เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตําบลบางดวน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คิดเปน
พ้ืนท่ีประมาณ 3,000 ตารางวา (ทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์ 
80.   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 กทพ. 

ไดจัดทําการพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด สํานักงานเขตคลองสามวา บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกภิเษกวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
คิดเปนพ้ืนที่ปดก้ันโดยประมาณ 40 เมต 
81.   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ไดทํา

การลบขอความไม เหมาะสมทางลง
ดานเก็บคาผานทางพิเศษสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช) 
82.   เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได

จัดทําการพัฒนาพื้นที่โดยการตัดตนไม
เขตบางคอแหลม ซอยเจริญราษฎร 5 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช) 
83.   เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ได

จัดนําคนงานเขาตัดตนไมบริเวณทางลง
มหานคร เนื้อที่ 80 ตาราวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรัช)  
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมายตัวชี้วัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

84.   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ได
จัดทําซอมแซมร้ัวตาขาย บริเวณริมคลอง
แสนแสบ ความยาว 12 เมตร เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร (ทางพิเศษศรีรชั)  
85.   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได

จัดทําซอมแซมร้ัวตาขาย บริเวณใตทางลง
อนุสาวรียชัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ความยาว 50 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
86.   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได

จัดนําคนงานซอมแซมรั้วตาขาย เขต   
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ความยาว 
10 เมตร (ทางพิเศษศรีรัช) 
87.   เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได

จัดนําคนงานเขาตัดตนไมบริเวณหลังดาน
เก็บคาผานทางพิเศษสุรวงศ เน้ือที่ 70 
ตาราวา และบริเวณซอยรองเมือง 1 เนื้อที ่
80 ตาราวา เขตราชเทวี (ทางพิเศษศรีรัช) 
88.   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ได

จัดทําการพัฒนารวมกับ BEM โดยการ
ตัดตนไมบริเวณถนนงามวงศวาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทหมหานคร 
(ทางพิเศษศรีรัช)  
89.   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได

จัดนําคนงานเขาตัดตนไมบริเวณซอย
ทิพยธัญญา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 40 ตารางวา  
(ทางพิเศษศรีรัช) 
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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 
 
 

/ / 
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 37. โครงการ “ทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว” (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 1,000,000 บาท) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมได 
แลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

    เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กทพ. 
ไดดําเนินงานโครงการ “ทางพิเศษคูใจ สูภัย
หนาว” ประจําปงบประมาณ 2564 โดย
ไดประสานกับสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก นํา
ผาหมที่ไดรับบริจาคจากผูใชบริการทาง
พิเศษและผาหมที่ไดจัดทําขึ้น มอบใหแก
ผูประสบภัยหนาวในจังหวัดนครนายก ณ 
ที่วาการอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
จํานวน 5,000 ผืน 
  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตองงด
จัดพิธีโครงการทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว 
ประจําปงบประมาณ 2564 
 

/ / 
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38. 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 
 

    ตามบันทึกที่  บช/858 ลงวันที่  1 
กันยายน 2564 เรียน ผอ.กกด. เรื่อง 
ยกเลิกโครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว 
ใสใจผูใชทาง” ประจําป 2564 เน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม
เอ้ืออํานวยตอการดาํเนินโครงการ 
    กปส. สผว. คํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนที่จะเขารวมกิจกรรม และ
ความปลอดภัยของผูบริหาร พนักงาน
และลูกจาง จึงมีความจําเปนตองยกเลิก
การจัดกิจกรรมดังกลาวฯ  
 
 
 
 

x x 

 

 

 

 
หมายเหตุ: ยกเลิกโครงการดังกลาว เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
และมาตรการเฝาระวังการติดเชื้อของหนวยงานทําใหไมสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนงานที่กําหนด 
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39. 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)     
  ตามทายบันทึก ที่ กปส/527 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2564 ผวก. ไดอนุมัติยกเลิก
พิธีเปดกิจกรรม “จิตอาสา ทางดวนไทย” 
ประจําป งบประมาณ 2564 เนื่ อง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงงดจัด
กิจกรรมฯ โดยไดมอบเงินสนับสนุนใหแก
โรง เ รียน วัดอุ ทัยธาราม เมื่อ วันที่  2 
เมษายน 2564 
 

/ / 
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40. 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 700 
กิโลกรมั 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

  รวบรวมกลองยูเอชทีที่ลาง แกะ เก็บ
แลวจากพนักงาน ลูกจาง กทพ. ผูใชบริการ
ทางพิเศษ และสงใหบริษัท อําพลฟูดสฯ 
ประมาณ 715 กิโลกรมั 
 
 
 
 
 
 

/ / 
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41. กิจกรรม “แบงปนรอยย้ิม แดนองริมทางดวน” (สํานักผูวาการ) (งบประมาณ 400,000 บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

สามารถจัดกิจกรรม
ไดแลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

จัดกิจกรรมได 
แลวเสร็จตาม
แผนงานที่กําหนด 

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 กทพ. ได
ดําเนินการมอบงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอนแกโรงเรียนวัดทัศนา
รุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) ซอยราช
ปรารภ 22 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ดําเนินงานกิจกรรม 
“แบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน” 
ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 136,000 
บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน)  
  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตอง
งดจัดพิธีเปดกิจกรรม “แบงปนรอยยิ ้ม
แดนองริมทางดวน” ประจําปงบประมาณ 
2564 และสามารถดําเนินการมอบ
งบประมาณสนบัสนุนเสร็จเรียบรอยแลว 
 

/ / 
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42. 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 

   จัดใหมีการฝกซอมการกูภัยและการให
ความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงบนทางพิเศษ
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ระหวาง
เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณพื้นที่
ขางดานเก็บคาผานทางพิเศษประชาอุทิศ 
ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และ
ศูนยบริหารการจราจรทางพิเศษ แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 

/ / 
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43. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม (ฝายควบคุมการจราจร) 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

จัดการใหความรู
เกี่ยวกับข้ันตอน
การอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม
ใหกับพนักงาน กทพ. 
และบุคคลภายนอก
อยางนอยปละ     
2 ครั้ง 

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

  1. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ไดจัด
ใหความรูและฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย และจัดกิจกรรมการสราง
ชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษใน
เขตทางพิเศษฉลองรัช ณ ลานกีฬาชุมชน
บึงพระราม 9 พัฒนา ถนนริมคลองลาดพราว 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  2. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ไดจัด
ใหความรูและฝกซอมการอพยพกรณีเกิด
เหตุเหตุเพลิงไหม โดยฝกซอมโดยผานทาง
โปรแกรม zoom ณ กีฬาชุมชนบึงพระราม 
9 พัฒนา ถนนริมคลองลาดพราว แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  3. เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทํา
ใหตองประเมินการจัดออกไปในชวงที่มี
การระบาดนอยลง 
 

/ / 
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44. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพเิศษและการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพเิศษ 
      (ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) (งบประมาณ 430,000 บาท)  

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

รอยละของการ
ดําเนินงาน 
ตามแผน 

- ดําเนินงานไดตาม 
แผนรอยละ 100 
- สามารถวัดผลได
ในไตรมาสที่ 4 
 

๑. เมื่อวันที ่1 กันยายน 2564 กทพ. 
ไดจัดกิจกรรมการสรางชุมชนเครือขายเปน
มิตรกับทางพิเศษและการฝกซอมการปองกัน
และระ ง ับอ ัคค ีภ ัย ในเขตทางพ ิเ ศษ   
เฉลิมมหานคร ประจําป 2564 ณ บริเวณ
โรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร โดยมอบถังดับเพลิง
ใหกับโรงเรียนประถมนนทรี ชุมชนเชื้อเพลิง
พัฒนา และชุมชนเย็นอากาศ 2 จํานวน 
45 ถัง และชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล 
Personal Protective Equipment : PPE 
จํานวน 45 ชุด 

๒. เมื่อวันที ่2 กันยายน 2564 กทพ.
รวมกับเทศบาลตําบลบางเมือง จัดกิจกรรม
การสรางช ุมชนเครือขายเปนมิตรกับ
ทางพิเศษ และการฝกซอมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษกาญจนา
ภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ประจําป 2564 
บริเวณทางเขาดานเก็บคาผานทางพิเศษ
บางเมือง ตําบลบางเมือง อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดย
มอบถังดับเพลิงใหกับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบางเมือง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบางเมือง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบุญศิริ (รพ.สต.) 
ชุมชนมิตรไมตรี 1 ชุมชนมิตรไมตรี 2 
ชุมชนราชศุภนิมิตร 1 ชุมชนราชศุภนิมิต 2 
จํานวน 60 ถัง และชุดอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล Personal Protective Equipment : 
PPE จํานวน 50 ชุด 

๓. เมื่อวันที ่3 กันยายน 2564 กทพ. 
รวมกับชุมชนพระราม 9 และชุมชนบึง
พระราม 9  พัฒนา ถนนริมคลองลาดพราว 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
จัดกิจกรรมการสรางชุมชนเครือขายเปน

/ / 
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ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายตัวช้ีวัด 

 

การดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบ
เปาหมาย 

เปรียบเทียบ 
แผนงาน 

มิตรกับทางพิเศษและการฝกซอมการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ
ฉลองรัช ประจําป 2564 โดยไดมอบโตะ
เทเบิลเทนนิสพรอมอุปกรณชุมชน ละ 1 ชุด  
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564  
 
 1) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564  
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จํานวน 44 โครงการ/กิจกรรม สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัด 
จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม และเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงมีการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้   
  1) โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และ
สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ. FM91) 
  2) โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว ใสใจผูใชทาง”  
  และในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีการปรับเปลี่ยนเปาหมาย
ตัวชี้วัด/แผนงานในระหวางการดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) ฝกท. ขอปรับเปาหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก เนื่องจากเปนโครงการกอสรางขนาดใหญอยูในพื้นท่ีจํากัดและมีการจราจรหนาแนน ดังนี้ 
       1.1) การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง  
  - จากเดิม ไมเกิดเกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง  
  - เปน เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 2 ครั้ง  
  1.2) การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง  
   - จากเดิม ไมเกิดอุบัติภัยระหวางการกอสราง  
   - เปน เกิดอุบัติภัยระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุงแกไขได ไมเกิน 2 ครั้ง  
  1.3) การปองกันสาเหตุที่ทาํใหเกิดเรื่องรองเรียน 
   - จากเดิม ไมเกิดเรื่องรองเรียน  
   - เปน เกิดเรื่องรองเรียนและสามารถปรบัปรุงแกไขได ไมเกิน 10 ครั้ง 
  1.4) การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง  
   - จากเดิม ไมเกิดปญหาสภาพสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง  
   - เปน เกิดปญหาสภาพสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางและสามารถปรับปรุง
แกไขได ไมเกิน 2 ครั้ง 
  2) กก. กกด. สผว. ขอปรับตัวชี้วัดและเปาหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน้ี 
   - จากเดิม ตัวชี้วัด คือ จํานวนครั้งที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรู เรื่อง
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ตามสถานที่ตางๆ ของ กทพ. และเปาหมายตัวชี้วัด คือ จัดกิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS to HEART อยางนอย 10 แหง เปน ตัวชี้วัด คอื จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมกิจกรรม และเปาหมาย
ตัวชี้วัด คือ จํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10 แหง 
  3) กวล. ฝนผ. ขอปรับแผนงานของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปงบประมาณ 2564 เนื่องจากกระบวนการจัดทํา TOR ลาชา ดังนี้ 
 
 



 
 

96 
 

   - จากเดิม รายงานความกาวหนาในชวงไตรมาสที่ 2 รายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอม
และรางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณในชวงไตรมาสที่ 3 และรายงานการศึกษาฉบับสมบรูณในชวงไตรมาสที่ 4  
   - เปน รายงานความกาวหนา 1 ในชวงไตรมาสท่ี 3 รายงานความกาวหนา 2 และ
ดําเนินการศึกษาโครงการแลวเสร็จในชวงไตรมาสที่ 4  
  4) สก. กกด. สผว. ขอปรับแผนงานของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2564 โครงการการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ปงบประมาณ 2564 เน่ืองจากข้ันตอนดําเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจางลาชา ดังนี้  
   - จากเดิม โครงการดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2564 เปน โครงการ
ดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2565  
  5) กวพ. ขอปรับแผนงานของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 
2564  โครงการการติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  (Automatic Lane Control 
System) เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหผูจางไม
สามารถนําเขาอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลสภาพการจราจรบนทางพิเศษได เมื่อผูรับจางไดทําการสํารวจ
พื้นที่พบปญหาเก่ียวกับการจายกระแสไฟฟาที่ไมเพียงพอ ผูรับจางจึงตองดําเนินการขอติดตั้งมิเตอรไฟฟาใหม
จากการไฟฟานครหลวง สงผลใหผูรับจางไมสามารถทดสอบการทํางานตอเนื่องของระบบ (Burn-In Test) ดังนี้ 
   - จากเดิม ผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 3/5, งวดท่ี 4/5 และงวดท่ี 5/5 ในปงบประมาณ 2563 
เปน ผูรบัจางสงมอบงานงวดที่ 3/5 ในชวงไตรมาสที่ 1 งวดที่ 4/5 ในไตรมาสที่ 2 และงวดที่ 5/5 ในไตรมาสที่ 4
ปงบประมาณ 2564 
  6) กวป. ขอปรับแผนงานของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 
2564 จางท่ีปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทําใหการลงนามสัญญา
ลาชากวาที่กําหนดไว ดังน้ี 
   - จากเดิม กิจกรรมดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2564 เปน กิจกรรม
ดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565  
  7) สก. กกด. สผว. ขอปรับแผนงานของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2564 โครงการการจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. 
ประจําป 2563 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards เนื่องจากขั้นตอนดําเนินการเพื่อการจัดซื้อจัดจางลาชา ดังนี้ 
   - จากเดิม โครงการดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ 2564 เปน โครงการ
ดําเนินงานแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2565  
  8) สก. กกด. สผว. ขอปรับเปาหมายตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลตอการรวบรวมกลองยูเอชทีที่แกะ ลาง เก็บได ดงันี้ 
   - จากเดิม ผลิตมอบโตะ-เกาอี้ที่ไดจากรีไซเคิลกลองยูเอชทีผลิตไดอยางนอย จํานวน 40 ชุด  
เปน รวบรวมกลองยูเอชทีท่ี แกะ ลาง เก็บ เรียบรอยแลวสงใหกับบริษัท อําพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จํากัด จํานวน 
700 กิโลกรมั 
  9)  กพท.2 ฝกส. ขอปรับเปาหมายตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติการในระบบงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 กิจกรรมการสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษ
และการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนใหความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสออนไลน 
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และจากเอกสารแผนพับแทนการลงพื้นที่พรอมสํารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 
   - จากเดิม ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจรอยละ 80 เปน การดําเนินงาน
ไดตามแผนรอยละ 100  
 จากผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 กทพ. สามารถดําเนินการไดบรรลุตามแผนงาน 
จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม และสามารถบรรลุเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม 
  นอกจากนี้ กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมที่นอกเหนือแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 ผานโครงการตาง ๆ ดังนี้ 
 1) เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายประมวลรัตน จินณรงค ผูอํานวยการฝาย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการในตําแหนงรองผูวาการฝายกฎหมายและกรรมสิทธ์ิที่ดิน เปนประธานในกิจกรรม
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนําผูบริหาร พนักงานและลูกจางของ กทพ. จํานวน 60 คน
และจิตอาสาพระราชทาน กทพ. จํานวน 6 คน เขารวมรับฟงการบรรยายธรรมในหัวขอ “นอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9” และรวมกันทําความสะอาดบริเวณรอบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 2) เมื่อวัน 20 กุมภาพันธ 2564 นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ กทพ. เปนประธาน
ในพิธีเปดกิจกรรม “ทางดวนชวนเรียนรู” โดยนําเยาวชนและผูนําชุมชน 6 ชุมชน รอบเขตทางพิเศษ ประกอบดวย 
ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 ชุมชนรมเกลา ชุมชนริมทางรถไฟ
มักกะสันและชุมชนสวนออย รวมทํากิจกรรมการเรียนรูนอกตําราเรียนในดานการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตรพระราชา ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
 3) เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผูวาการ 
(ดานการบริหาร) เปนประธานในกิจกรรม “ทางดวนรวมใจ สูภัยโควิด” ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษอาจณรงค
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ ขาวสาร อาหารสําเร็จรูป เจลลางมือแอลกอฮอล 
หนากากผาของ กทพ. และสิ่งของท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน รวมมูลคากวา 100,000 บาท ใหแก ชุมชนในพื้นท่ี
เขตคลองเตยจํานวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนนองใหม ชุมชนล็อค 1-2-3 ชุมชนล็อค 4-5-6 และชุมชนรมเกลา 
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 4) กทพ. ไดจัดโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพื่อการแบงปน” เพื่อสนับสนุน
การชวยเหลือทางการแพทย ที่เก่ียวกับอุบัติเหตุบนทองถนน โดยทุกครั้งที่ผานทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี 
ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  กทพ. จะสมทบทุนมูลคา 10 สตางคตอเที่ยว 
ใหแก มูลนิธิการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหาอุปกรณทางการแพทยฉุกเฉิน เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวย
ไฟฟาอัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนยายผูปวยขั้นพื้นฐาน และอ่ืนๆ 
 5) เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 กทพ. ไดสนับสนุนอาหารกลอง จํานวน 700 กลอง และ
น้ําดื่ม จํานวน 2,000 ขวด ใหแก ผูปฏิบัติงานท่ีศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเปน
กําลังใจใหแก บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจาก
หนวยงานตาง ๆ ในการใหบริการฉีดวัคซีน เพื่อสรางภูมิคุมกันและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 6) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 กทพ. ไดสงมอบอาหารกลอง “แทนความหวงใย ทานให
อรอย" จํานวน 1,400 กลอง พรอมขนม และน้ําดื่ม จํานวน 1,400 ขวด ใหกับศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี 
นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ หัวหนาฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนผูรับมอบ 

 7) เมื่อวันที ่10 กันยายน 2564 กทพ. ไดจัดกิจกรรม “ทางดวนรวมใจ สูภัยโควิด” ครั้งที่ 2 
โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณปองกัน (COVID-19) เชน ชุด PPE เจลแอลกอฮอลฆาเชื้อ 
ชุดตรวจ ATK เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และหนากากผาของ กทพ. รวมมูลคากวา 100,000 บาท ใหแก 
ชุมชนเกาะกลาง ซึ่งเปนชุมชนรอบเขตทางพิเศษฉลองรัช เพื่อบรรเทาความเดือดรอน จากสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเปนการดําเนนิงานอยางเปนมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุน
ชนและสังคม 

 8) เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2564 กทพ. นําอาหารกลองและน้ําดื่ม จํานวน 700 ชุด 
ไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทนคําขอบคุณ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในวาระการฉีดวัคซีนแหงชาติ โดยมี นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ 
หัวหนาฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด กองกลางสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปนผูรับมอบ ทั้งนี้ 
กทพ. ไดสนับสนุนอาหารกลองและน้ําดื่มใหแกเจาหนาท่ี ในระหวางวันที่ 10-12 กันยายน 2564 โดยคิด
เปนจํานวนอาหารกลองและน้ําดื่มท้ังหมด 2,100 ชุด 

 9) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายชัย  แกวเพ็ง ผูชวยผูวาการ พรอมดวย ผูบริหาร 
พนักงาน จิตอาสา 904 ประจํา กทพ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑ
ทางการแพทยใหกับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ในโครงการ "ปนน้ําใจ สูภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกวา" 
ณ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรีนนธวัฒน  ภักดิพงศพิชญะ 
รองเสนาธิการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนผูรับมอบ 

 10) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผูบริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 ประจํา กทพ. และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑทางการแพทย ใหกับสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
(ศูนยบริการสาธารณสุข 25 หวยขวาง) ณ สํานักงานเขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสายทิพย  
สุคนธมณี ผูชวยผูอํานวยการเขตหวยขวาง เปนผูรับมอบ 

 11) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผูบริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 ประจํา กทพ. และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ําดื่ม จํานวน 200 ชุด ใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปนน้ําใจ สูภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกวา” ณ ชุมชน
คนไรเสียง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 12) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ผูบริหาร พนักงาน จิตอาสา 904 และสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ กทพ. มอบอาหารและน้ําดื่ม จํานวน 500 ชุด ใหกับประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ “ปนน้ําใจ สูภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตท่ีดีกวา” ณ ชุมชนคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 13) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผูบริหาร พนักงาน กทพ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
กทพ. มอบเงินสนับสนุนในการซื้อหุนยนตจายยาใหแกโรงพยาบาลสนามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในโครงการ 
"ปนน้ําใจ สูภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตท่ีดีกวา" ณ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สวนพลู) โดยม ีพลตํารวจโทสมพงษ  
ชิงดวง ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ เปนผูรับมอบ 
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 2) การประเมินผลการดาํเนินงาน 
  2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 
 

 
 
 ในปงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ มีคาเทากับ รอยละ 100 เชนเดียวกับในปงบประมาณ 2563 
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ
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  2.2 รอยละความสําเรจ็การบรรลุตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 
 

 
 
 ในปงบประมาณ 2564 รอยละความสําเร็จการบรรลุตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ มีคาเทากับ รอยละ 100 มีคาเพิ่มขึ้น
จากปงบประมาณ 2563 ที่มีคาเทากับรอยละ 97.62 คิดเปนคาเพิ่มข้ึนรอยละ 2.38 
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รอยละความสําเร็จการบรรลุตามเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ
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  2.3 คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 
 
  
 ในปงบประมาณ 2564 พบวา คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในภาพรวม 
มีคาเทากับ 4.04 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2563 ที่มีคาเทากับ 3.41 คิดเปนคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.63 
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ปงบประมาณ

คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในภาพรวม

เปาหมาย คะแนนภาพลักษณดาน CSR
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สรุปผลการดําเนินงานดานการเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
 

 1) ในปงบประมาณ 2564 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีจํานวน 6 
โครงการ/กิจกรรม โดยสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัด จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” (หนา 85) 
  2) โครงการ “ทางพิเศษคูใจ สูภัยหนาว” (หนา 86) 
  3) กิจกรรม “แบงบันรอยยิ้ม แดนองริมทางดวน” (หนา 90) 
  4) การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย (หนา 91) 
  5) การใหความรูเก่ียวกับข้ันตอนการอพยพกรณเีกิดเหตุเพลิงไหม (หนา 92) 
  6) การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
เขตทางพิเศษ (หนา 93 - 94) 
 นอกจากนี้ กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีนอกเหนือแผนปฏิบัติการดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 การเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนผานโครงการตาง ๆ ดังนี้ 
  1) กิจกรรม “ทางดวนชวนเรียนรู” (หนา 97) 
  2) กิจกรรม “ทางดวนรวมใจ สูภัยโควิด” (หนา 97) 
  3) กิจกรรม “ทางดวนรวมใจ สูภัยโควิด” ครั้งท่ี 2 (หนา 98) 
  4) โครงการ ปนน้ําใจ สูภัยโควิด-19 (หนา 98) 
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 2) การประเมินการดําเนินงาน 
  2.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 
 

 
 
 

  
 ในปงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ มีคาเทากับ รอยละ 100 
เชนเดยีวกับในปงบประมาณ 2563 
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
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  2.2 รอยละความสําเร็จการบรรลุตามเปาหมายของการดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตามแผนปฏิบัติการดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 
 

  
 
 
 ในปงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จการบรรลุตามเปาหมายของการดําเนินงานการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําปงบประมาณ มีคา
เทากับ รอยละ 100 เชนเดียวกับในปงบประมาณ 2563 
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รอยละความสําเรจ็การบรรลุตามเปาหมายของการดําเนนิงาน
การเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน
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 2.3 คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. (ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ)  
  

 
 
 

 ในปงบประมาณ 2564 พบวา คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. (ชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ) มีคาเทากับ 4.16 เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2563 ที่มีคาเทากับ 3.41 คิดเปนคาเพิ่มข้ึน
รอยละ 0.75 
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ปงบประมาณ

คะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
(ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ)

ระดับคะแนนภาพลักษณ เปาหมาย



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

กองกํากับดูแลกิจการที� ดี
สาํนักผู้ ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย



 
 

1-1 
 

บทที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 
 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เดิมเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ
ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมาย
โดยการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๑ ปจจุบัน กทพ. มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายใตขอบแหงวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 

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

 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความวา 
ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางข้ึนหรือไดรับโอนหรือไดรับมอบไมวาจะจัดสรางในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใตพื้นดิน หรือ
พื้นน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรเปนพิเศษ และใหหมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค เรือสําหรับขนสง
รถขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนก้ันนํ้า ทอ หรือทางระบายน้ํา กําแพง
กันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไวในเขตทางเพื่ออํานวย
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 
• พัฒนาปรับปรงุทางพิเศษปจจุบันใหมีมาตรฐานท่ีดีย่ิงขึ้น สามารถอํานวยความสะดวก

ในการเดินทางใหกับผูใชบริการ 
• ขยายโครงขายทางพิเศษโดยการสรางทางพิเศษสายใหม 

เพื่อใหบริการที่ดี 
• พัฒนาระบบการใหบริการ เชน ระบบจัดเก็บคาผานทาง ระบบควบคุมจราจร ระบบ

กูภัย และระบบขอมูลขาวสารจราจรใหดีย่ิงขึ้น 
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 เปนขีดความสามารถท่ีสําคญัเชิงยุทธศาสตร ซึ่งจะสรางความ
ไดเปรียบในการดําเนินงานอยางย่ังยืน ประกอบดวย 
 (1) การวางโครงขายทางพิเศษที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) การจัดเก็บคาผานทางท่ีรวดเร็วและมีความโปรงใส 
 (3) การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 (4) การใหบริการกูภัย 
 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ตองสรางในอนาคตหาก กทพ. ตองการที่จะ
ขยายขอบเขตในการดําเนินการไปสูการใหบริการลักษณะอ่ืน ก็จําเปนที่จะตองมีการกําหนดความสามารถพิเศษ 
(Core Competency) ในอนาคตดวย เพื่อรองรับการใหบริการใหมที่อาจเกิดขึ้น ไดแก “การบริหารสินทรัพย
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพื่อสรางรายได” 
 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กทพ. (Strategic Issues) 
 เพื่อใหการขับเคลื่อนองคกรบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด กทพ. จึงได จัดทําแผนวิสาหกิจ
ปงบประมาณ 2560 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 โดยแบงยุทธศาสตรในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 
 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. วัฒนธรรมดิจิทัล : 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 
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  5. วัฒนธรรมการเรยีนรู 
 

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

 

 (1) ทางพิเศษ 8 สายทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ปลูกฝง สงเสริม กระตุนการเรียนรู เพ่ือมุงสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน       

(1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระยะทาง 27.1 กม.) 
 
(2) ทางพิเศษศรรัีช (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 
เพิ่มเติมของทางพเิศษบูรพาวิถ ีเพื่อสงเสรมิการใหบริการสนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

(2) ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล ี- สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทาง
ขึ้น – ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอระหวาง
ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ)) 
 
(3) ทางเชื ่อมตอเฉลิมราชดําริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี - สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอ
ระหวางทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสด์ิ) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)) 
 
(4) ทางเชื่อมตอทางพเิศษสายศรรีัช - วงแหวนรอบนอบกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษศรีรัช 
ดานทิศเหนือ (มุงไปทางแจงวัฒนะ) 
 

(1) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทางข้ึน - ลง 
เพิ่มเติมของทางพเิศษบูรพาวิถ ีเพื่อสงเสรมิการใหบริการสนามบินสุวรรณภูมิ) 
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 จากการวิเคราะหระบบงานใหบริการทางพิเศษ ซึ่งมีกระบวนการงานหลัก 4 กระบวนการ พบวา
ระบบงานดังกลาวมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะหปจจัยนําเขาตาง ๆ เชนความตองการหลักของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดตามกฎหมาย และมาตรฐานตาง ๆ ที่ชัดเจนทําใหกระบวนการการทํางานมีกรอบ
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 
 - งานศึกษาความเหมาะสม เปนการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ

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

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนงาน รวมถึงยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ มาตรฐานงานดานวิศวกรรม
รวมถึงความตองการจากผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่ง กทพ. เปนหนวยงานที่มีขอมูลจากแหลงตาง ๆ เปนจํานวนมาก สามารถ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําแผนได ทั้งขอมูลปฐมภูมิที่ กทพ. จัดเก็บเอง ขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
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 อยางไรก็ตามการดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินน้ัน
มีปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของการดาํเนินงาน 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 ดังนี้ 
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 - งานจัดการจราจร กูภัยและสื่อสาร 
 - งานจัดเก็บคาผานทาง 
  - งานบาํรุงรักษา 
  ซึ่งกระบวนการนี้มีความสําคัญมากเพราะเปนกระบวนการที่สงผลกระทบตอผูใชบริการโดยตรง 

ดังนั้น กทพ. จึงวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานโดยการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และการสํารวจ
เชิงลึกเพ่ือรับฟงเสียงของลูกคา (Voice of Customer)  

 
พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 

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

- พื้นที่ในเขตเมือง ไดแก พื้นท่ีในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร 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 ดังแสดงในตารางที่ 1 - 1 
 - พื้นที่นอกเขตเมอืง ไดแก พื้นที่ในเขตทางพิเศษอุดรรถัยา (ชวงถนนศรีสมาน-บางปะอิน) ทางพิเศษ
บูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 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 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
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ตารางที่ 1 - 2 การใชประโยชนพื้นที่ในเขตทางพิเศษ (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
ความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน พัฒนามาจากแนวคิดของประเทศตะวันตกที่มองวาการดําเนินธุรกิจขององคกรตาง ๆ 
ไดสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก แรงผลักดันดังกลาวทําใหหลายองคกรดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน 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 และตอตานการทุจริต รวมทั้งองคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO) 
ไดกําหนดมาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ข้ึน เปนมาตรฐาน
การแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบของสังคมและส่ิงแวดลอมจากการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร 
เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนในสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

2.2 ความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ (Strategic CSR) 
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ คือ การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรที่อาจสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน แบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน คือ  ระดับที่ 1 Generic Social Impact เปนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในประเด็น
ท่ัวไปเพื่อทําใหองคกรไดรับการมองวาเปนพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) เชน การบริจาค  ระดับที่ 2 Value Chain Impact เปนการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรับ
โดยเขาไปดูแลแกไขในหวงโซคุณคา (Value Chain) ขององคกร  ระดับท่ี 3 Social Dimension of Competitive Context เปนการดาํเนินงานดานความรบัผิดชอบ
ตอสังคมที่มีสวนชวยเสริมสรางความสามารถทางธุรกิจขององคกร  
2.3 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)  

การพัฒนาในดานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา เปนการพัฒนา   
ท่ีกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรโลกเปนอยางมาก เมื่อป 2543 ประเทศไทยและประเทศตาง ๆ 
ท่ัวโลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติที่มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุกประเทศจะดําเนินการรวมกัน
ให ไดภายในป  2558 โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา เป าหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium 
Development Goals (MDGs) อันประกอบดวย 8 เปาหมายหลัก คือ (1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
(2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา (3) สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี (4) ลดอัตรา
การตายของเด็ก (5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ (6) ตอสูกับโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอ่ืนๆ (7) รักษาและ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ (8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในประชาคมโลก  
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จากการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทั้ง 8 ขอ ที่สิ้นสุดลงไปและประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดีในหลายประเทศ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการสหประชาชาติจึงได
กําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนาตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมายดังนี้ 

เปาหมายที่ 1  ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ : No Poverty 
เปาหมายที่ 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ

สงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน : Zero Hunger 
เปาหมายที ่3  สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน

  ในทุกวัย : Good Health and Well-being 
เปาหมายที ่4  สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม 

  และสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรูตลอดชีวิต : Quality Education 
เปาหมายที ่5  บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน : 

   Gender Equality 
เปาหมายที ่6  สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน : Clean Water and Sanitation 
เปาหมายที่ 7  สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได เชื่อถือได 

   และยั่งยืน : Affordable and Clean Energy 
เปาหมายที่ 8  สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่

   และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน : Decent Work and 
   Economic Growth 

เปาหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม : Industry, Innovation and 
Infrastructure 

เปาหมายที ่10  ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ : Reduced Inequality 
เปาหมายที ่11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทาน 

   และยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities 
เปาหมายที ่12  สรางหลักประกันให มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน : Responsible 

Consumption and Production 
เปาหมายที่ 13  ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

  ท่ีเกิดข้ึน : Climate Action 
เปาหมายที่ 14  อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน

  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Life Below Wate 
เปาหมายที่ 15  ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม

อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟนสภาพกลับมาใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ : 
Life on Land 
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เปาหมายที่ 16  สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ใหทุกคนเขาถึง
  ความยุติธรรมและสรางสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดรับชอบ และครอบคลุม
  ในทุกระดับ : Peace and Justice Strong Institutions 

เปาหมายที ่17  เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือ
  ระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal  
2.4 มาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบตอสังคม ISO 26000  
 มาตรฐาน ISO 26000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศท่ีกําหนดโดยองคกรระหวางประเทศวาดวยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับองคกรตาง ๆ    
ในการพัฒนาความรบัผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นกับองคกรและใหคําแนะนําเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsibility) แกองคกรทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศกําลังพัฒนาในการสนองตอบความตองการ
ของสังคมเพ่ิมเติมจากการประกอบการ ในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดวย ขอแนะนําที่ใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ
โดยสมัครใจมิใชขอกําหนด (Requirements) ดังเชนมาตรฐานการรับรอง ISO 9001 หรือ ISO 14001 
 มาตรฐาน ISO 26000 สามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
ในองคกรไดทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนหนวยงานในภาครัฐหรือเอกชน องคกรที่แสวงหากําไรหรือไมแสวงหากําไร 
รวมถึงในภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม การบริการ การศึกษา สาธารณสุข ขนสงหรืออ่ืน ๆ นอกจากนั้น 
ยังสามารถนําไปใชไดทั้งในกลุมประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาดวย 
 เห็นไดวามาตรฐาน ISO 26000 ใหความหมายของคําวา “ความรบัผิดชอบตอสังคม” ไววาเปนความ
รับผิดชอบขององคกรตอผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร (รวมถึงผลิตภัณฑ บริการ 
และกระบวนการ) ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมผานการแสดงออกอยางโปรงใสและมีจริยธรรม ประกอบดวย 
  - การมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางสุขอนามัยและสวัสดิการที่ดีกับสังคม 
  - การคํานึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  - การปฏิบัติตามขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล 
  - การบูรณาการใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกรภายใตของเขตของอิทธิพลและผลกระทบ  
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 มาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดหลักการ (Principle) ของความรับผิดชอบตอสังคมออกเปน 7 หลักการ 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.4 - 1 หลักการ (Principle) ของความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 
 

หลักการ รายละเอียด 
1. ความรับผิดชอบ  

(Accountability) 
องคกรควรมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบ
จา กอ งค ก รที่ มี ต อ สั ง ค ม  เศ 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)  

องคกรควรยอมรับวาการปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมเปนสิ่งที่บังคับใหตองทํา 

6. การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 
(Respect for International Norms of 
Behavior) 

องคกรควรเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของ
สากลในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับหลักการของการ
เคารพตอนิติธรรม 

7. การเคารพตอสิทธิมนุษยชน  
(Respect for Human Right) 

องคกรควรเคารพตอสิทธิมนุษยชนและใหการ
ยอมรับถึงความสําคัญและความเปนสากลของ
สิทธิมนุษยชน 
 

 
 

นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 26000 ไดกําหนดแนวปฏิบัติ (Core Subjects) ของความรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อใชเปนขอบขายในการดําเนินงานออกเปน 7 หัวขอดังน้ี 
 (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 2.4 - 2 แนวปฏิบัติ (Core Subjects) ของมาตรฐาน ISO 26000 

ขอมูลอางอิง : คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2564 (หนา 15-16) 
 
2.5 กรอบแนวทางในการจัดทาํรายงานพัฒนาอยางยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) 
 Global Reporting Initiative (GRI) เปนองคกรอิสระท่ีกอตั้งโดยสํานักงานโครงการสิ่งแวดลอม 
แหงสหประชาชาติ (UNEP) และเครือขาย Ceres กรอบแนวทางในการจัดทํารายงานพัฒนาอยางยั่งยืนตาม GRI 
เปนกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ไดรับความนิยมอยางหนึ่ง เนื่องจากมีตัวชี้วัดการรายงานที่เขาใจงาย ชัดเจน
และไมซับซอน เหมาะกับองคกรทุกประเภท ทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม โดยเผยแพรแนวปฏิบัติหลักของกรอบการ
รายงานความยั่งยืน หรือ Core Guidelines สําหรับการจัดทํารายงานความย่ังยืนครั้งแรกในป 2543 เรียกวา 
ฉบับ G1 จากนั้นไดมีการปรับปรุงเปนฉบับ 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) ไดยกระดับแนวทางการรายงานแหงความย่ังยืน
เปน “มาตรฐานการรายงานแหงความย่ังยืน” หรือ “Sustainability Reporting Standards” (สถาบันไทยพัฒน, 2563) 
โดยเนนคุณภาพการรายงานมากกวาปริมาณการรายงานโดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลในประเด็นการวิเคราะหและ
คัดเลือกประเด็นสําคัญของธุรกิจ (Material Aspects) และประเด็นการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 
(Stakeholder Analysis) อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงระดับของการรายงานที่แตเดิมกําหนดเปน Level A, B, C ทําใหเกิด
ความสับสนวาการใหเกรดเปนการบงชี้คุณภาพของการรายงานซึ่งที่จริงแลวเปนเพียงมาตรวัดปริมาณหรือระดับ
ของการเปดเผยขอมูลตามแนวทาง GRI ดังนั้นจึงใชการวัดตามหลักเกณฑท่ีเรียกวา “In Accordance” ในแบบหลัก 
(Core) หรือแบบรวม (Comprehensive) แทนวิธีการให Level ซึ่งจะทําใหองคกรโฟกัสใหความสําคัญกับเนื้อหา
การรายงานใหสอดคลองกับบริบทของธุรกิจและความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสียมากยิ่งขึ้น (อรุณี ตันติมังกร 
และ ศุภกร เอกชัยไพบูลย, 2560) 
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 GRI Standards ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนการรายงานเพื่อสื่อสารและเปน Checklist ท่ีชวยใหองคกรนําไป
วางแผนกลยุทธในระยะยาว โดยการรายงานตามกรอบแนวทางในการจัดทํารายงานพัฒนาอยางยั่งยืน (GRI) 
จะชวยใหองคกรเห็นชองวางระหวางการดําเนินธุรกิจกับความตองการของผู มีสวนไดสวนเสียในหวงโซคุณคา           
เมื่อองคกรเขาใจวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อปดชองวางเหลานั้น ก็จะทําใหเกิดกระบวน “การพัฒนา” เพื่อนําไปสูการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกองคกรและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น GRI Standards จึงเปนเรื่องของการจัดการธุรกิจ
ไมใชแคการทํารายงานเทานั้น  
 โครงสรางของรายงานนั้นไมมีรูปแบบท่ีตายตัว ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคกร อยางไรก็ดีในคูมือของ GRI
ไดใหคําแนะนําสําหรับการวางโครงสรางไวเปนแนวทางเบื้องตนประกอบดวย 2 สวน โดยอาศัยตัวชี้วัดหลัก (Core 
Indicators) ประกอบดวย (1) ขอมูลพื้นฐานการรายงาน (Universal Standards) ไดแก ขอมูลบริษัท การกํากับดูแล
กิจการ กลยุทธองคกร ความเสี่ยง ประเด็นสําคัญของธุรกิจ (Material Aspects) และการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder Analysis) (2) ขอมูลเฉพาะท่ีครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Topic-specific Standards)
โดย GRI แนะนําใหองคกรผูจัดทํารายงานพัฒนากระบวนการรายงานเปน 5 ระยะ (สถาบันไทยพัฒน, 2563) ดังนี้  
  1. PREPARE - เปนขั้นของการเตรียมการภายในองคกร  
  2. CONNECT - เปนขั้นของการพูดคุยหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในและนอกองคกรตอเรื่อง
ท่ีไดเลือกมารายงาน  
  3. DEFINE - เปนขั้นของการกําหนดเปาประสงคและเนื้อหารายงาน  
  4. MONITOR - เปนขั้นของการตดิตามเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการรายงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนด  
  5. REPORT  - เปนขั้นของการลงมือเขียนรายงาน ที่เริ่มจากการพิจารณารูปแบบและชองทาง
ของการรายงาน เพ่ือใหแนใจวาผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ไดรับรายงานกันอยางทั่วถึง  
 การรายงานที่ เปนระบบจะชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลการรายงานโดยการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด        
ท่ีสําคัญบางตัว นอกจากนี้โครงสรางของ GRI Standards ไดออกแบบใหรองรับการเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือขอกําหนด
ภายในอนาคตโดยไมตองทบทวนใหมทั้งฉบับแตอยางไรก็ตามควรศึกษาและติดตามการอัพเดทขอมูลจาก GRI 
อยางสม่ําเสมอ 
 
ขอมูลอางอิง : แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 3 ป (2564-2566) (หนา 2-6, 2-7) 
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2.6 ทิศทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) 
 

 
 
2.7 นโยบายดานความรับผดิชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กทพ. มีความมุงมั่นและใหความสําคัญการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับ         
การดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมตามวิสัยทัศนดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ที่วา 
“ดําเนินงานทางพิเศษอยางเปนมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม” จึงใหยกเลิกประกาศการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย เรื่อง นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
และประกาศนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2564 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง กทพ. มุงมั่นปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบตอ
สังคม ดังนี้ 

(1) มุงมั่นปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบตอสังคม ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคมและดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล ดวยความสุจริต โปรงใสเปนธรรม 
ตรวจสอบได เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร และความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(2) สงเสริมการบูรณาการระหวางหนวยงานท้ังภายในองคกรและหนวยงานภายนอก รวมถึง   
การแบงสรรทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานดานความรบัผิดชอบตอสังคมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

(3) รวมเปนหนึ่งในองคกรที่มีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ชวยเหลือ พัฒนา 
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนและสังคม 

(4) นําหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติในการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 
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นโยบายที่  2 เสริมสรางให กทพ. มีการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการ
ดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in Process) ใหเปนระบบเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจการอยางยั่งยืน
สอดคลองกับแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 และแนวทางการพัฒนาสูความย่ังยืนตามมาตรฐาน GRI 
Standards ดังนี้ 

(1) ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in 
Process) สอดคลองกับแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุมทั้ง 7 หัวขอ (Core Subjects) ไดแก ธรรมาภิบาล 
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน สิ่งแวดลอม การปฏิบัติท่ีเปนธรรม ประเด็นดานผูบริโภค และการมีสวนรวม
ของชุมชนและการพัฒนาชุมชน   

(2) ดําเนินกิจการอยางยั่งยืนสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI 
Standards ท่ีครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 - ดานเศรษฐกิจ : ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง พัฒนาโครงขายทางพิเศษ ซึ่งเปน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาการใหบริการทางพิเศษอยางมีคุณภาพท่ีรวดเร็ว 
ปลอดภัย ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 - ดานสังคม : ดําเนินธุรกิจและปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิมนุษยชน ผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนที่เปนธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและลูกจาง กทพ. สราง 
การมีสวนรวมกับผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสานสัมพันธและรวมพัฒนาสังคมและชุมชน 

 - ดานสิ่งแวดลอม : ดําเนินธุรกิจภายใตการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
การดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงเนนการลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ มาตรฐานและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

 ตลอดจนเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมครอบคลุมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน เพื่อให กทพ. เปนองคกรที่มีการพัฒนา
อยางย่ังยืนและมีสวนรวมในการยกระดับคุณภาพสังคมอยางแทจริง นโยบายฉบับนี้จึงเปนความรับผิดชอบของ
ผูบรหิาร พนักงานและลูกจาง กทพ. ทุกคน 
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บทที่ 3 การขับเคล่ือนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ 
 

ภายใตการดําเนินธุรกิจใหบริการทางพิเศษ กทพ. ไดใหความสําคัญในการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเคารพตอผลประโยชนและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมทุกกลุม 
อยางเปนธรรมและโปรงใส เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) ไดใหผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมมีโอกาสในการแสดง
ทัศนคติแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสม 
และเปนที่ยอมรับรวมกัน อีกทั้งสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ท้ังในกระบวนการดําเนินงานหลัก (CSR in Process) และนอกกระบวนการดําเนินงานหลัก (CSR after Process) 
เพื่อรวมมือกันอยางจริงจังในการสรางสรรคคุณคาใหกับองคกร พรอมทั้งสงตอคุณคาเหลานั้นสูสังคมของ กทพ. 
และสังคมภายนอกตอไป 

 

3.1 ผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) ไดวิเคราะห 
ผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม แบงออกเปน 6 กลุมหลัก รวมทั้งจําแนกกลุมยอยของกลุมหลัก 
และการวิเคราะหความเก่ียวของของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม 6 กลุมหลักกับแผนแมบทฯ 
ดังตารางที่ 3.1 -1 เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. รวมทั้งไดจัดกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของแผนแมบทฯ ดังรูปที่ 3.1-1 ซึ่งในการขับคลื่อนแผนแมบทฯ 
และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. รวมทั้งการดําเนินงานของ กทพ. ดานอ่ืน ๆ ควรจะ
คํานึงถึงกลุมผูใชบริการทางพิเศษ ซึ่งเปนลูกคาหลักของ กทพ. และผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมที่ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ พบวากลุมพนักงานและลูกจางของ กทพ. 
เปนผูขับเคลื่อนหลักโดยอยูในวงในของแผนภาพ ดังรูปที่ 3.1-2 
 
ตารางที่  3 .1-1  ผลการจัดกลุมผู มีสวนไดสวนเสียด านความรับผิดชอบตอ สังคมของแผนแมบท 
เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

บทบาทความเกี่ยวของ 

1. ผูใชบริการทางพเิศษ  ผูที่ใชบริการทางพิเศษในทุกสายทางที่เปดใหบริการ 
1.1 องคกร/หนวยงาน องคกรหรือหนวยงานที่ใชบริการทางพิเศษ 
1.2 บุคคล บุคคลผูใชบริการทางพิเศษเพื่อการสัญจร 

2. พนกังานและลูกจาง กทพ. บุคลากรของ กทพ. ทั้งที่เปนพนักงานและลูกจาง 
2.1 พนักงาน บุคลากร กทพ. ที่เปนพนักงานของ กทพ. 

2.1.1 พนักงานกลุมผูบริหารระดับสูง บุคลากร กทพ. ที่เปนพนักงานของ กทพ. ตั้งแต 
ระดับ 10 ถึงระดับ 11 

2.1.2 พนักงานกลุมผูบริหารระดับกลาง บุคลากร กทพ. ที่เปนพนักงานของ กทพ. ตั้งแต 
ระดับ 8 ถึงระดับ 9 
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ตารางที่  3 .1-1  ผลการจัดกลุมผู มีสวนไดสวนเสียด านความรับผิดชอบตอ สังคมของแผนแมบท 
เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) (ตอ) 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

บทบาทความเกี่ยวของ 

2.1.3 พนักงานกลุมผูบริหารระดับตน บุคลากร กทพ. ที่เปนพนักงานของ กทพ. ระดับ 7 
2.1.4 พนักงานกลุมเทคนิคและปฏิบัติการ บุคลากร กทพ. ที่เปนพนักงานของ กทพ. ตั้งแต 

ระดับ 1 ถึงระดับ 6 
2.2 ลูกจาง บุคคลผูที่เปนลูกจางของ กทพ. โดยสัญญาจาง 

3. ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. ผูที่ ได รับผลกระทบทั้ งทางบวกและทางลบจาก 
การดําเนินงานของ กทพ. ทั้งในข้ันตอนการพัฒนา 
ทางพิเศษและหลังเปดดําเนนิงานทางพิเศษ 

3.1 ผูไดรบัผลกระทบจากการเวนคืน ผู ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
เพื่อสรางทางพิเศษ 

3.2 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ชุมชนที่ อาศัยรอบทางพิ เศษ โดยอาจเป นผู ได รับ
ผลกระทบในดานตางๆ เชน การระบายน้ํา มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ เปนตน  

3.3 ผูรับผลกระทบจากการกอสรางทางพิเศษ ผูรับผลกระทบจากข้ันตอนการกอสรางทางพิเศษทั้งในระยะ
การกอสรางทางพิเศษ และการดูแลบํารุงรักษาทางพิเศษ 

4. ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ผูที่ดําเนินธุรกิจหรือประกอบการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานของ กทพ. 

4.1 ผู ป ระกอบการเก่ีย วกับ วัสดุ และ
ครุภัณฑของ กทพ. 

ผูที่ดําเนินธุรกิจหรือประกอบการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
วัสดุและครุภัณฑของ กทพ. 

4.2 ผูรับจางกับ กทพ. ผูรับจางที่มีสัญญากับ กทพ. 
4.3 ผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ผูทําสัญญาเชาในพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
4.4 ผูลงทุน ผูที่เปนหุนสวนในกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานกับ กทพ.

และผูที่ ไดรับอนุญาตใหจัดทําบริการสาธารณะหรือ
จัดทําประโยชนเก่ียวกับทรัพยากร ภายในระยะเวลา
และตามเงื่อนไขที่ กทพ. กําหนด 
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ตารางที่  3 .1-1  ผลการจัดกลุมผู มีสวนไดสวนเสียด านความรับผิดชอบตอ สังคมของแผนแมบท 
เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-2566) (ตอ) 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

บทบาทความเกี่ยวของ 

5. ภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. หนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของ กทพ. 

5.1 ผูแทนภาครัฐดานนโยบาย แผน และ
การบริหาร 

หนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของ กทพ. อาทิ ผูแทน
จากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

5.2 ผูแทนภาครัฐดานการคลังและงบประมาณ หนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของ กทพ. ที่เปนผูแทน
จากสํานักงบประมาณ และผูแทนกระทรวงการคลัง 

5.3 ผูแทนภาครัฐดานคมนาคม หนวยงานของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของ กทพ. ที่เปนผูแทน
จากกระทรวงคมนาคม 

5.4 ผูทรงคณุวุฒิ บุ คคลที่ ดํ ารงตํ าแห น งกรรมก ารผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ 
ในคณะกรรมการ กทพ. 

5.5 ผูแทนจากสํานกังานตํารวจแหงชาติ หนวยงานของรัฐที่มีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน 
กําหนดยุทธศาสตรและนโยบายของ กทพ. ที่เปนผูแทน
จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

6. สังคมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนนิงานของ กทพ. ผูมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของ กทพ. ทั้งสวน 
ที่เปนภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และ
สื่อมวลชน 

6.1 หนวยงาน/องคกรภาครัฐ หนวยงานภาครัฐหรือองคกรภาครัฐที่ กทพ. ดําเนินงาน
เก่ียวของในการประสานงานความรวมมือตาง ๆ อาทิ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและการจราจร 
กองบังคับการตํารวจจราจร (บก.02) กรมการขนสงทางบก
สํานักการจราจรและขนสงกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
แล ะผั ง เมื อ ง  กรมที่ ดิ น สํ านั กงานน โยบ าย และ         
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.2 ส ถ า บั น ก า รศึ ก ษ า  แ ล ะ อ งค ก ร         
ภาคประชาสังคม 

สถาบันการศึกษา และองคกรภาคประชาสั งคม  
ที่มุงสรางประโยชนเพื่อสังคม 

6.3 สื่อมวลชน  สื่อมวลชนที่ กทพ. รวมงานดวยในหลากหลายชองทาง
ของการสื่อสารและประชาสัมพันธทั้งที่ เปนสื่อวิทยุ
โทรทัศน สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ 
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3.2 กรอบแนวคิดเชิงเชิงยุทธศาสตรการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

3.2.1 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage : SA) การดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560-2564 
และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานความรบัผิดชอบตอสังคมคือ กทพ. มีความมั่นคง
ทางการเงินและสินทรัพยจํานวนมาก และมีนโยบายใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที ่ด ี มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและใสใจในสิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการบริหารกิจการสมัยใหม สามารถเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร  

  ทั้งนี้ จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. พบวาความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม คือ  
  1)  การมีผลิตภัณฑในการใหบริการดานการคมนาคม คือ สายทางพิเศษที่ครอบคลุม 
ท่ัวท้ังกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พรอมความสะดวกในการเขาถึงการบริการของผูใชบรกิาร 
  2) มีบุคลากรที ่มีทักษะ ความรู ความชํานาญและประสบการณในการใหบริการ      
ท่ีครอบคลุมทุกสวนของการบริการ 
  3) มีความใสใจผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนและทุกครั้งของการพัฒนาสายทาง
พิเศษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  4) ผลิตภัณฑหลัก คือ สายทางพิเศษ มีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของ
ประชาชนที่สัญจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสงผลถึงความผูกพันและฐานของผูใชบริการท่ีมีความ
ประจําและตอเนื่อง 

3.2.2 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge : SC) การดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

 จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560-2564 
และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมคือ   
การตอตานการสรางทางพิเศษจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน สงผลตอการสรางหรือขยายเสนทางพิเศษ
เสนทางใหม  

  ทั้งนี้ จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. พบวาความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. คือ  

 1) การรังสรรคนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาขอรองเรียนจาก
ผูใชบริการทางพิเศษ รวมทั้งการรังสรรคนวัตกรรมและการนํานวัตกรรมใหมเขามาปรับใชในองคกร เพื่อลด
อุปสรรคในการดาํเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) 

 2) การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. ท้ังผูถูกเวนคืน 
ชุมชนรอบเขตทาง และผูรับผลกระทบจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพิเศษ 
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 3) กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร และโครงสรางองคกรไมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง สงผลตอการพัฒนาองคกร 

 4) กระบวนการสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ใหกับผู ม ีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในแนวทางที่สอดคลองกับบริบทองคกรและสังคม 

 5) การยกระดับคุณภาพการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) โดยเฉพาะอยางย่ิง       
ดานการบริการ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ที่ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ที่มีความหลากหลาย 

 6) การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
กับภาคเีครือขาย 

3.2.3 กรอบแนวคิดเชิงปญหา (Problem Framework) การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทําใหทราบถึงความสัมพันธของปญหา สาเหตุ และรากของสาเหตุของ
ปญหา (Root Cause) ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบของสังคมของ กทพ. ประกอบดวย ๕ สาเหตุสําคัญ 
(รูปที่ 3.2-๑) คือ  

๑) ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
๒) ขาดการวางแผนการดําเนนิงานเชิงกลยุทธท่ีมีความตอเน่ืองในการดําเนินงาน 

๓) ขาดการวางกลยุทธในการสื่อสารดานความรบัผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
๔) ขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
๕) ขาดโอกาสและการสนบัสนุนดานการสรางสรรคนวัตกรรมของ กทพ. 
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3.3 นิยามดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. หมายถึง การดําเนินงานที่เนนการพัฒนา และใหบริการทางพิเศษ
อยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยถือเปน
พันธะหนาที่ของ กทพ. เพื่อนําไปสูการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 

การที่ กทพ. มีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี ่ยวของ เชน กฎหมาย
คุมครองผูบริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี โดยคํานึงถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจและใหผลตอบแทน
แกผูถือหุน ทั้งนี้ กทพ. ไดใสใจเพื่อใหประโยชนตอบแทนแกสังคม โดยเฉพาะสังคมของ กทพ. ที่อยูรอบขางและ     
มีความความคาดหวังวาจะไดรับการดูแลหรือเอาใจใสจาก กทพ. ที่จะดําเนนิธุรกิจควบคูกับการปฏิบัติตามแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคมดวยความสมัครใจ การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประกอบดวย 
2 รูปแบบสําคัญ คือ 

1) การดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) หมายถึง การดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่อยูในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. หรือเปนการทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบของ กทพ. เชน 
การปองกันมลพิษในขั้นตอนการกอสรางเพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน การใหบริการท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
การเปดเผยขอมูลขาวสารอยางถูกตองครบถวนตอผูใชบริการ การชดเชยความเสียหายใหแกผูไดรับผลกระทบ      
ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของ กทพ. ซึ่งกิจกรรมหรือการดําเนินความรับผิดชอบเหลานี้ถือเปนการดําเนินงานปกติ
ของ กทพ. 

2) กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของ กทพ.
เพื่อสรางประโยชนแกสังคมในดานตาง ๆ โดยกิจกรรมที่ดําเนินการนั้น แยกออกจากการดําเนินธุรกิจหรือ         
อยูนอกเหนือกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. และเกิดขึ้นภายหลัง เชน การแจกจายสิ ่งของชวย
บรรเทาสาธารณภัย การเปนอาสาสมัครชวยบําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนตน ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหลานี้ มัก
เปนกิจกรรมที่อยูนอกเหนือการดําเนินงานหลัก 

3.4 เปาหมายของแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  

แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว 3 ป (2564-2566) ไดมีการกําหนด
เปาหมายดังน้ี 

๑) เพื่อยกระดับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ใหครอบคลุม สอดคลอง
กับการดําเนินงานขององคกร และบริบทการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินงานในดานความรับผิดชอบตอสังคม 

๒) เพื่อเสริมสรางความความรวมมือในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. รวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
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3.5 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

3.5.๑ วิสัยทัศนของแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

   “ดําเนินงานทางพิเศษอยางเปนมิตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม” คือ วิสัยทัศน
ของแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ที่ประกอบจากคําสําคัญที่มีความหมายลึกซึ้ง
และครอบคลุมถึงภาพที่พึงปรารถนาของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในอนาคต 
ประกอบดวย 

  ๑) “ดําเนินงานทางพิเศษอยางเปนมิตร” เปนวลีที่สะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของ กทพ. คือ  
การบริการท่ีด ี
  ๒) “ยกระดับคุณภาพชีวิต” เปนวลีที่ สะทอนถึงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคมของ กทพ. ท้ังในกระบวนการดําเนินงานหลักและนอกกระบวนการดําเนินงานหลัก ที่มุงเนนผลลัพธ 
ท่ีจะเกิดขึ้น คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

 ๓) “ชุมชน” เปนคําที่หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยูในบริเวณโดยรอบเขตทางพิเศษ ซึ่งเปนหน่ึง 
ใน กลุ มผู มี ส วน ได ส วน เสี ยย อยของกลุ ม ผู มี ส วน ได ส วน เสี ยหลั ก  คื อ  กลุ มผู ได รับ ผลกระท บ จาก 
การดาํเนินงานของ กทพ. 

 ๔) “สังคม” เปนคําที่หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ท่ีอยูในกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. และนอกกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. 

ทั้งนี้ วิสัยทัศนของแผนแมบทฯ คือเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) เปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้น
จากการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดําเนินงานหลักและนอกกระบวนการดําเนินงาน
หลักภายใตการดําเนินธุรกิจใหบริการทางพิเศษ กทพ. ไดใหความสําคัญในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม รวมทั้งเคารพตอผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางเปนธรรมและ
โปรงใส  

3.5.2 ยุทธศาสตรดานความรับผดิชอบตอสังคมของ กทพ.  

 แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ป (2564-
2566) ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 
   ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสริมการสื่อสาร การรับรูและสรางความสัมพันธ 
   ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
  ซึ่งในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนดกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 11 กลยุทธ ดังรูปที่ 3.5-1  
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รูปที่ 3.5-1 ยุทธศาสตรดานความรับผดิชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว ๓ ป (2564-2566)   
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3.6 การถายทอดสูแผนปฏิบัติการ 

กทพ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง
แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 3 ป (2564-2566) จํานวน 38 ตัวชี้วัด (ดังตารางที่ 3.6 -1) 
โดยยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 15 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 9 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 14 ตัวชี้วัด  
(ดังตารางที่ 3.6 -2 ) มีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางที่ 3.6-1 ยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ระยะยาว ๓ ป (2564-2566) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ กลยุทธยอย จํานวนตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรที่ ๑  
การดํ า เนิ น งาน
ของ กทพ. อยาง
เปนมิตร 
 

๑ .๑  ก า ร ส ง เส ริ ม ค ว า ม
รับผิดชอบตอสั งคมในการ
ดําเนินงาน 

- 2 

๑.๒ การเสริมสรางคุณภาพ 
การใหบริการ 

1.2.1) การบํารุงรักษาปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑเพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจ 

1 

1.2.2)  การยกระดับความ
ปลอดภัยผานการใหบริการ 

2 

1.2.3)  การยกระดั บ ความ
ตระหนักในความสําคัญของ
การบริการ 

2 

๑.๓ การเสริมสรางธรรมาภิบาล 
ในการดําเนินงาน 

1.3.1) การตอตานทุจริต  
คอรรัปชัน 

3 

1.3.๒) การพัฒนาสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมในหวงโซ
อุปทาน 

3 

๑.๔ การสงเสริมการรังสรรค
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

- 2 

รวมจํานวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรที่ 1 15 
ยุทธศาสตรที่ ๒  
การส งเสริมการ
สื่อสาร การรับรู
และสร างความ 
สัมพันธ 
 

๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการ
สื่ อสาร และการรับรู ในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 

2.1.1) การสื่อสารการดําเนินงาน 
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ภายในองคกร 

3 

2.1.2) การสื่อสารการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
สูภายนอกองคกร 

1 

๒.๒ การเสริมสรางการมีสวน
รวมในการดู แลชุมชนและ
สังคม 

- 2 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ กลยุทธยอย จํานวนตัวชี้วัด 
๒.๓ การเสริมสรางความสัมพันธ
กับผู มีส วนไดสวน เสียดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. 

- 3 

รวมจํานวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรที่ 2 9 
ยุทธศาสตรที่ ๓  
ก า ร ย ก ร ะ ด ับ
ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
ชุมชนและสังคม 

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและลูกจางของ
กทพ. 

3.1.1) การพัฒนาศั กยภาพ
ของพนักงานและลูกจาง กทพ. 

2 

3.1.2) การจัดการคาตอบแทน
และสวัสดิการ 

1 

๓.๒ การจัดการดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

- 3 

๓.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผูไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของ กทพ. 
 

3.3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

2 

3.3.2) เสริมสรางความสัมพันธ
กับกลุมผูถูกเวนคืน 

1 

3.3.3)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู ได รั บผลกระทบจากการ
ก อ ส ร า งแล ะ บํ า รุ งรั กษ า       
ทางพิเศษ 

2 

๓.๔  การสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน 

3.4.1) การสงเสริมการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

1 

3.4.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในการดําเนินงาน
ของ กทพ. 

2 

รวมจํานวนตัวช้ีวัดยุทธศาสตรที่ 3 14 
รวมตัวช้ีวัดทั้งหมด 38 
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ตารางที่ 3.6- 1 ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565  
ตัวช้ีวัด 

ของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน หนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

  

กลยุทธ 1.1 การสงเสริมความรับผดิชอบตอสังคมในการดําเนินงาน   

- มีแนวทางการดําเนินงานที่แสดงถึงการดํา เนินงานด านความ
รับผิดชอบตอสั งคมที่อ ยู ในกระบวนการดํา เนิน งานหลักและ        
นอกกระบวนการดําเนินงานหลัก  

สผว. 19 

- มีผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมกันกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน    
ดานความรับผิดชอบตอสังคม  

สผว./ฝกส. 20-23 

กลยุทธ 1.2 การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ   

กลยุทธยอย 1.2.1 การบํารงุรกัษาปรับปรงุคณุภาพผลิตภัณฑเพื่อยกระดับ
ความพงึพอใจ 

  

- แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ 
รวมถึงผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ  

สผว. 24-26 

กลยุทธยอย 1.2.2  การยกระดับความปลอดภัยผานการใหบริการ   

- มีการประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภัยตั้งแตกอนกอสราง
จนถึงการเปดดําเนินการเพื่อใหบริการ  

ฝนผ./ฝกท./กวป. 27-28 

- รอยละของสายทางท่ีไดรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยต้ังแตกอนกอสราง จนถึงการเปดดําเนินการเพื่อใหบริการ  

ฝนผ./กวป. 29-30 

กลยุทธยอย 1.2.3  การยกระดับความตระหนักในความสําคญัของการบริการ   

- มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับความพึงพอใจของผูไดรับบริการจาก กทพ.  ฝจค./สผว. 31 

- ผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบรกิารทางพิเศษ  สผว. 32-34 

กลยุทธ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน   

กลยุทธยอย 1.3.1 การตอตานทุจริตคอรรัปชัน   

- บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดาํเนินการดานทุจริต
ขององคกร  

สผว./ฝบท. 35 

- มาตรการจัดการตอกรณทีจุริตที่เกิดขึ้น  ฝกม. 36 

- การส่ือสารระหวางบุคลากรกับผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. 
เรื่องนโยบาย และวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร  

ฝบท. 37 
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ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน หนา 

กลยุทธยอย 1.3.๒ การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซ
อุปทาน 

  

- มีแนวทางการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน   ฝบท. 38 

- จํานวนของผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. ที่ไดรับการคัดเลือกโดยใช
เกณฑดานความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ เชน ผลกระทบท่ีมีตอสังคม
และสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตอแรงงาน สิทธิมนุษยชน เปนตน  

ฝบท. 39 

- จํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ที่มีการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมอางอิงตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปน
ท่ียอมรับ  

ฝบท. 40 

กลยุทธ 1.4 การสงเสริมการรังสรรคนวัตกรรมเพื่อสังคม 
 

  

- จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากขอรองเรียน อุปสรรคในการดําเนินงาน หรือ 
ประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.   

ฝสท./กวพ. 41 

-   จาํนวนนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีการนําเขามาใชในองคกร  กวพ. 42 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การสงเสริมการสื่อสาร การรับรูและสรางความสัมพันธ 

  

กลยุทธ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร และการรับรูในการดําเนินงาน
ดานความรับผดิชอบตอสังคมของ กทพ.  

  

กลยุทธยอย 2.1.1 การส่ือสารการดําเนินงาน ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ภายในองคกร 

  

- บุคลากรท่ีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม (ภายในองคกร)  

สผว. 43 

- จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ 
กทพ. และกลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับ
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  

สผว. 44 

- จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ภายในองคกร  

สผว. 45 

กลยุทธยอย 2.1.2 การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  
สูภายนอกองคกร 

  

- จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดาํเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. สูภายนอกองคกร  
 

สผว. 46 
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ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน หนา 

กลยุทธ 2.2 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลชุมชนและสังคม   

- จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือของภาคีเครือขายระหวาง 
กทพ. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

ฝกท./สผว./ฝคจ./
ฝกส. 

47-48 

- จํานวนสมาชิกของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เก่ียวของกับ 
การดําเนินงานของ กทพ. ที่เขารวมกิจกรรม  

ฝกท./สผว./ฝคจ./
ฝกส. 

49-50 

กลยุทธ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

  

- มีการเชิญชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เขารวมกิจกรรมท่ี กทพ. ดําเนินการ
จัดข้ึนในโอกาสท่ีเหมาะสมของทั้งการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) 
และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)  

สผว./ฝกท./ฝคจ./
ฝกส. 

51-53 

- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ที่ กทพ. สนับสนุนหรือเขารวม สผว./ฝกท./ฝคจ./
ฝกส. 

54-56 

- จํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันระหวาง กทพ. และเครอืขายความ
รวมมือท้ังในการดาํเนินงานเพ่ือสังคม (CSR in Process) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR after Process)  

ฝกท./ฝกส./สผว./
ฝจค. /ฝคจ./ 

57-61 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

  

กลยุทธ 3.1 การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ.   

กลยุทธยอย 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลูกจาง กทพ.   

- มีโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เอ้ือตอการ
จางงานตอเนื่อง และการชวยเหลือพนักงานในการจัดการเปาหมาย  
ในการดําเนินงาน  

ฝบท. 62 

- รอยละของพนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบง
ตามเพศและระดับของพนักงาน  

ฝบท. 63 

กลยุทธยอย 3.1.2 การจดัการคาตอบแทนและสวัสดิการ   

- ระดับความพึงพอใจของพนักงานตอเรื่องผลประโยชนและคาตอบแทน 
  

ฝบท. 64 
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ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน หนา 

กลยุทธ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

- รอยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ซึ่งมีสวนรวม
ในการดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับโครงการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงการกําหนดหัวขอสุขภาพความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ตอการดําเนินงาน  

ฝบท. 65-66 

- อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสียและการขาดงาน
และจํานวนผูท่ีเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน จําแนกตามภูมิภาค และ
เพศ รวมถึงการระบุกลุมพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคตาง  ๆที่เกิดจาก
การทํางาน  

ฝบท./ฝกท. 67-68 

- มีแนวทางการดาํเนินงานที่มีไวชวยเหลือพนักงานและลูกจาง ท้ังการให
ความรู การฝกอบรม การใหคาํปรึกษา การปองกัน และการควบคุมความเสี่ยง
ตอโรครายแรงตาง  ๆ 

ฝบท. 69-70 

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของ กทพ. 

  

กลยุทธยอย 3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

  

- มีชองทางการสื่อสารของ กทพ. ที่ เอ้ือตอการเขาถึงของชุมชนรอบ        
เขตทางพิเศษ  

สผว./ฝกส. 71-72 

- มี กิจกรรมที่สรางประโยชนและความเขมแข็งใหกับชุมชนรอบ        
เขตทางพิเศษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

สผว./ฝกส./ฝคจ. 73-74 

กลยุทธยอย 3.3.2 เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมผูถูกเวนคนื   

- มีขั้นตอนการดําเนินงานในการเวนคืนที่ชัดเจนและเปนไปตาม
กฎหมาย  

ฝกส. 75 

กลยุทธยอย 3.3.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง
และบํารุงรักษาทางพิเศษ 

  

- จํานวนขอรองเรียนที่ เก่ียวกับผลกระทบอันเกิดจากการกอสรางและ
บํารุงรักษาทางพิเศษ ที่ไดรับการพิจารณาหรือท่ีไดรับการแกไข ผานกลไก
การรองทุกขที่เปนทางการ  

ฝนผ./ฝกท. 76-77 

- มีรายงานติดตามผลกระทบสิ่ งแวดลอมอันเกิดจากการพัฒนา       
ทางพิเศษ โดยเฉพาะที่ เกี่ยวของกับผลกระทบจากกิจกรรมการ
กอสรางและการบํารุงรักษาทางพิเศษในระยะดําเนินโครงการ  

ฝนผ./ฝกท. 78-79 
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ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

หนวยงาน หนา 

กลยุทธ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน   

กลยุทธยอย 3.4.1 การสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม   

- มีรายงานการบรรเทาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลิตภัณฑ
และบริการ  

ฝนผ. 80 

กลยุทธยอย 3.4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนินงาน
ของ กทพ. 

  

- มีแนวทางการลดการบริโภคพลังงานจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ  ฝนผ./ฝบร. 81 

- รอยละของบุคลากรที่เขาใจ ตระหนัก และใหความสําคัญตอเรื่องการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

ฝบท./ฝนผ./ฝบร. 82 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.1  การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. การดําเนินงานของ กทพ. ไดรับการยกระดับใหเกิดประโยชนและคุณคาตอองคกร
และสังคม 

 2. บุคลากรของ กทพ. มีความตระหนักถึงประโยชนที่องคกรและสังคมจะไดรับซึ่งถือเปน
ผลลัพธที่สําคัญมากกวาผลงานจากการดําเนินงานตามภาระงาน 

ตัวชี้วัด มีแนวทางการดําเนินงานที่แสดงถึงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม      
ที่อยูในกระบวนการดําเนินงานหลักและนอกกระบวนการดําเนินงานหลัก 

เปาหมาย มีแนวทางการดําเนินงานที่แสดงถึงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่อยู
ในกระบวนการดําเนินงานหลักและนอกกระบวนการดําเนินงานหลัก อยางนอย 1 ชุด 

วิธีการวัด มีการจัดทําหรือทบทวนนโยบายคูมือดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  
ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ.          

งบประมาณ -              

แผนการดําเนินงาน               
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

การจัดทําหรือทบทวนนโยบายคูมอื      
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
 

    สก.กกด.สผว.  

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาววีรยา  เล็กสาริกา วท.6 สก.กกด.สผว. 20636         
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.1  การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. การดําเนินงานของ กทพ. ไดรับการยกระดับใหเกิดประโยชนและคุณคาตอองคกร
และสังคม 

 2. บุคลากรของ กทพ. มีความตระหนักถึงประโยชนที่องคกรและสังคมจะไดรับ ซึ่งถือ
เปนผลลัพธที่สําคัญมากกวาผลงานจากการดําเนินงานตามภาระงาน 

ตัวชี้วัด มีผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมกันกําหนดทิศทางของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

เปาหมาย มีผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมกันกําหนดทิศทางของการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานของ กทพ. เกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 4,230,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 

    สก.กกด. 
สผว. 

งานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2564 

2. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 

    สก.กกด. 
สผว. 

ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 
ขึ้นอยูกับวัน
เริ่มลงนามใน
สัญญา 
งบประมาณ 
1,000,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

3. การสํารวจความพึงใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 
2565 

    กต.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ 
2,500,000 
บาท 

   3.1 จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผวก. 
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 

    

   3.2 จัดทําบันทึกถึง รผบ. เพ่ือขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจาง
สํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. 

    

   3.3 คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจางฯ 
ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตการจางสํารวจ
ความพึ งพอใจที มี ต อการให บริ การและ
ภาพลั กษณ ของ กท พ . และจั ดส งให 
กต.กพต.สผว. 

    

   3.4 จัดทําบันทึกถึง ผอ.ฝบท. เพ่ือดําเนินการ
จางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
จัดตั้งคณะกรรมการจดัจาง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    

   3.5 คณะผู วิจัยที่  กทพ. ไดวาจางให
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ จัดทําแบบสอบถามและจัดสงให 
กทพ.พิจารณา และ กพต.สผว. ดําเนินการ
ตรวจสอบใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

    

   3.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวบรวมขอ
แก ไข  ข อ คิ ด เห็ น  แ ล ะข อ เส น อแ น ะ
แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการทางพิ เศษฯ ส งให คณะผู วิ จั ย
ปรับปรุงแกไข 

    

   3.7 คณะผูวิจัยดาํเนินการสํารวจความ 
พึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

   3.8 จัดสงรางรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ  ใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของพิจารณาตรวจสอบใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะและ กต.กพต.สผว. ดําเนินการ
รวบรวมขอคิดเห็นจัดสงใหคณะผูวิจัยการ
หนวยงานภายนอกปรับปรุง/แกไขรางรายงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ 

      

   3.9 กต.กพต.สผว. จัดสงรางรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
ใหคณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา (SCM) พิจารณาตรวจสอบให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนการประชุม
คณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย
และลูกคา (SCM) และจัดประชุมคณะทํางาน
ดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา 
(SCM) เพื่อรับฟงการนําเสนอผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
สรุปผลการประชุมเสนอ ผวก. ทราบ 

    

  3.10 คณะผูวิจัยจากหนวยงานภายนอกแกไข
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทางพิเศษฯ ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะทํางานดานการ
มุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (SCM) 
และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณให กทพ. 

    

  3.11 จัดสงรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการทางพิเศษฯ และรายงานการ
ประชุมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําขอมูลไป
ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการทางพิเศษและ
คณะผูวิจัยตอไป 

    

4. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับ     
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

- เชญิสวนราชการท่ีใช/เชาพื้นที่ในเขต
ทางรวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ 
430,000 
บาท 



 

3-23 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

5. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 

- ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพื่อปองกัน 
การบุกรุกพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขตทาง
พิเศษ เพ่ือสรางสมัพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวลักษมี เกษะศิร ิ วท.6 กก.กกด.สผว. 20632 ขอ 1-2 
นายกันตชนน อนุศาสนนันทน พท.6 กต.กพต.สผว. 23691 ขอ 3 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 4-5 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.2  การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ (๑. การบํารุงรักษา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
เพื่อยกระดับความพึงพอใจ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พัฒนาและยกระดับความพึงพอใจใหเหนือกวาความคาดหวังของผูใชบริการทางพิเศษ 

ตัวชี้วัด แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ รวมถึงผลการสํารวจ
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ 

เปาหมาย มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ รวมถึงผลการ
สํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพเิศษที่ชัดเจน 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลภายในองคกรเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูใช
ทางพิเศษ และผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชทางพิเศษ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ผูใชบริการทางพิเศษ 

งบประมาณ 2,500,000 บาท 

 แผนการดําเนินงาน 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. กฎบัตรดานบริการและคูมือการใหบริการ 
ณ จุดสัมผัสบริการ 

    กต.กพต. 
สผว. 

 

2. การสํารวจความพึงใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 
2565 

    กต.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ 
2,500,000 
บาท 

  2.1 จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผวก. 
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 

    

  2.2  จัดทําบันทึกถึง รผบ. เพ่ือขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจาง
สํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
และภาพลักษณของ กทพ. 

    

  2.3 คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจางฯ 
ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตการจางสํารวจ
ความพึ งพอใจที มี ต อการให บริ การและ
ภาพลั กษณ ของ กท พ . และจั ดส งให 
กต.กพต.สผว. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

  2.4 จัดทําบันทึกถึง ผอ.ฝบท. เพื่อดําเนินการ
จางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
จัดตั้งคณะกรรมการจดัจาง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

  2 .5  คณะผู วิจัย ท่ี  กทพ. ไดวาจ างให
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ จัดทําแบบสอบถามและจัดสงให 
กทพ. พิจารณา และ กพต.สผว. ดําเนินการ
ตรวจสอบใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

    

  2.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวบรวม
ขอแก ไข ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการทางพิ เศษฯ ส งให คณะผู วิ จั ย
ปรับปรุงแกไข 

    

  2.7 คณะผูวิจัยดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 

    

  2.8 จัดสงรางรายงานผลการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ  ใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของพิจารณาตรวจสอบใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะและ กต.กพต.สผว. ดําเนินการ
รวบรวมขอคิดเห็นจัดสงใหคณะผูวิจัยการ
หนวยงานภายนอกปรับปรุง/แกไขรางรายงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษฯ 

    

  2.9 กต.กพต.สผว. จัดสงรางรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
ใหคณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนได
สวนเสียและลูกคา (SCM) พิจารณาตรวจสอบ
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนการประชุม
คณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย
และลูกคา (SCM) และจัดประชุมคณะทํางาน
ดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา 
(SCM) เพ่ือรับฟงการนําเสนอผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
สรุปผลการประชุมเสนอ ผวก. ทราบ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

  2.10 คณะผูวิจัยจากหนวยงานภายนอกแกไข
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทางพิเศษฯ ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะทํางานดานการ
มุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (SCM) 
และจัดสงรายงานฉบับสมบูรณให กทพ. 

      

  2.11 จัดสงรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการทางพิเศษฯ และรายงานการ
ประชุมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําขอมูลไป
ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการทางพิเศษและ
คณะผูวิจัยตอไป 

    

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวศุภราภรณ ควรขจร พท.6 กต.กพต.สผว. 23697 ขอ 1 
นายกันตชนน อนุศาสนนันทน พท.6 กต.กพต.สผว. 23691 ขอ 2 
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(1.6)                

ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.2  การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ (2. การยกระดับความปลอดภัยผานการใหบริการ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. สนับสนุนใหผูใชบริการทางพิเศษสามารถใชบริการทางพิเศษและผลิตภัณฑ 
อื่นๆ อยางถูกตองเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 2. รักษาประสิทธิภาพ การบํารุงรักษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยบนทางพิเศษ 

ตัวชี้วัด มีการประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภัยตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการ
เปดดําเนินการเพื่อใหบริการ 

เปาหมาย มีการประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภัยตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการ
เปดดําเนินการเพื่อใหบริการของสายทางพิเศษ 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลของ กทพ. เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานมลพิษและความ
ปลอดภัยตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการเปดดําเนินการเพื่อใหบริการของสายทางพิเศษ 
ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 15,500,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. รวบรวมขอมูลของ กทพ. เก่ียวกับการ
ประเมินผลกระทบดานมลพิษและความ
ปลอดภัยตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการ
เปดดําเนินการเพื ่อใหบริการของสาย
ทางพิเศษ 

    วล.กวล.
ฝนผ. 

 

2. ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของผู
รับจางใหดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
เงื่อนไขสัญญาในเรื่องของการดูแลสภาพ 
แวดล อมในระหว างการก อสร างตาม
มาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน 
การตรวจวัดระดับเสียง และฝุนละอองการ
ลางลอรถกอนออกจากสถานที่กอสราง และ
การเก็บกวาดวัสดุกอสรางใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย โดยมีการเก็บขอมูลและ
สรุปเปนรายงานให กทพ. ทราบ 

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

งานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –  
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
3. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษบูรพาวิถี 

    รป.กวป. งบประมาณ 
4,500,000 
บาท   3.1 ลงนามในสัญญา/เริ่มงาน     

  3.2 วางแผนการดําเนินงาน     
  3.3 จัดสงรายงานเบ้ืองตน     
  3.4 กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะห
จุดอันตรายของทางพิเศษบูรพาวิถี 

    

  3.5 จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ 
และการวิเคราะหจุดอันตราย 

    

  3.6 จัดสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงาน
ฉบับสมบูรณสําหรับผูบริหาร 

    

4. จางท่ีปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    รป.กวป. งานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2564  

  4.1 กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะห
จุดอันตรายของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    

  4.2 จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ 
และการวิเคราะหจุดอันตราย 

    

  4.3 จัดสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงาน
ฉบับสมบูรณสําหรับผูบริหาร 

    

5. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณ
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ปงบประมาณ 
2565 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

งบประมาณ
11,000,000 
บาท 

  5.1 ผวก. อนุมติัโครงการ     
  5.2 รายงานการเริ่มงาน     
  5.3 รายงานความกาวหนา     
  5.4 ดําเนินการศึกษาโครงการแลวเสร็จ     

 
 
 
 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวลินดา เพงสุวรรณ วท.6 วล.กวล.ฝนผ. 26412 ขอ 1 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 2 
นางศิริรัตน  ดําชม วท.6 รป.กวป. 24270 ขอ 3-4 
นายสุวิทยสิษฐ ชมภูพันธ วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26432 ขอ 5 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.2  การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ (2. การยกระดับความปลอดภัยผานการใหบริการ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. สนับสนุนใหผูใชบริการทางพิเศษสามารถใชบริการทางพิเศษและผลิตภัณฑอื่น ๆ 
อยางถูกตองเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 2. รักษาประสิทธิภาพ การบํารุงรักษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยบนทางพิเศษ 

ตัวชี้วัด รอยละของสายทางที่ไดรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความปลอดภัย
ตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการเปดดําเนินการเพื่อใหบริการ 

เปาหมาย รอยละ 100 ของสายทางที่ไดรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยตั้งแตกอนกอสรางจนถึงใหบริการ 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของการพัฒนาทางพิเศษวา    
มีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความปลอดภัยหรือไม ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 15,500,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. รวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของการพัฒนาทางพิเศษวาการ
ประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

    วล.กวล.
ฝนผ. 

 

2. จางท่ีปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนของทางพิเศษบูรพาวิถี 

    รป.กวป. งบประมาณ
4,500,000 
บาท   2.1 ลงนามในสัญญา/เริ่มงาน     

  2.2 วางแผนการดําเนินงาน     
  2.3 จัดสงรายงานเบ้ืองตน     
  2.4 กระบวนการตรวจสอบฯ และ
วิเคราะหจุดอันตรายของทางพิเศษบูรพาวิถี 

    

  2.5 จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ 
และการวิเคราะหจุดอันตราย 

    

  2.6 จัดสงรายงานฉบับสมบรูณและ
รายงานฉบับสมบูรณสําหรับผูบรหิาร 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
3. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    รป.กวป. งานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ 
2564  

  3.1 กระบวนการตรวจสอบฯ และวิเคราะห
จุดอันตรายของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    

  3.2 จัดสัมมนานําเสนอผลการตรวจสอบฯ 
และการวิเคราะหจุดอันตราย 

    

  3.3 จัดสงรายงานฉบับสมบูรณและรายงาน
ฉบับสมบูรณสําหรับผูบริหาร 

    

4. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณ
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ปงบประมาณ 2565 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

งบประมาณ
11,000,000 
บาท 

  4.1 ผวก. อนุมติัโครงการ     
  4.2 รายงานการเริ่มงาน     
  4.3 รายงานความกาวหนา     
  4.4 ดําเนินการศึกษาโครงการแลวเสร็จ     
 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวลินดา เพงสุวรรณ วล.6 วล.กวล.ฝนผ. 26412 ขอ 1 
นางศิริรัตน  ดําชม วท.6 รป.กวป. 24270 ขอ 2-3 
นายสุวิทยสษฐ ชมภูพันธ วล.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26432 ขอ 4 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.2  การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ (3. การยกระดับความตระหนักในความสําคัญของ
การบริการ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. ผูใชบริการทางพิเศษซึ่งเปนหนึ่งใน 6 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักของการดําเนนิงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ 

 2. มีการเสริมสรางมาตรฐานการใหบริการของ กทพ. พรอมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่สงผล
ตอคณุภาพและประสิทธิภาพของการบริการของ กทพ. 

 3. ยกระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการใหเหนือกวาความคาดหวังโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมผูใชบริการทางพิเศษ 

ตัวชี้วัด มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูไดรับบริการจาก กทพ. 

เปาหมาย มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูไดรับการบริการจาก กทพ. อยางนอย 1 ชุด 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลแนวทางปฏิบัติจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ        
ความพึงพอใจของผูไดรับบริการจาก กทพ. ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ผูใชบริการทางพิเศษ/ พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง”     กจค.1 ฝจค.  

  1.1 ทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให เป น ไปตามคู มื อการใหบ ริการตาม
บุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. 

    

  1.2 ประเมินผลคณุภาพการใหบริการของ
พนักงานประจําแตละดานเก็บคาผานทาง
พิเศษ ปละ 2 ครั้ง 

    

2. กฎบัตรดานบริการและคูมือการ
ใหบริการ ณ จดุสมัผสับริการ 

    กต.กพต. 
สผว. 

 

 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางวเรศพรรณ  ฟาน พท.6 กจค.1 ฝจค.  28014 ขอ 1 
นางสาวศุภราภรณ  ควรขจร พท.6 กต.กพต.สผว. 23697 ขอ 2 

 



 

3-32 
 

  

ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.2  การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ (3. การยกระดับความตระหนักในความสําคัญ
ของการบริการ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. ผูใชบริการทางพิเศษซึ่งเปนหนึ่งใน 6 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลักของการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ไดรับการบริการที่มีคุณภาพ 

 2. มีการเสริมสรางมาตรฐานการใหบริการของ กทพ.พรอมทั้งทรัพยากรตาง ๆ ที่สงผล
ตอคณุภาพและประสิทธิภาพของการบริการของ กทพ. 

 3. ยกระดับความพึงพอใจของผูไดรับบริการใหเหนือกวาความคาดหวังโดยเฉพาะอยางย่ิง
กลุมผูใชบริการทางพิเศษ 

ตัวชี้วัด ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ 

เปาหมาย ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษอยูในระดับปานกลางขึ้นไป 

วิธีการวัด สํารวจความพึงพอใจจากกลุมผูใชบริการทางพเิศษ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ผูใชบริการทางพิเศษ 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา
ผูใชบริการทางพิเศษ 

    ลส.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ 
500,000 บาท 
ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม
สามารถ
เปลี่ยนแปลงได
ตามความ
เหมาะสม 

  1.1 กําหนดเนื้อหาและรูปแบบ     

  1.2 กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรม 

    

  1.3  วางแผนการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
การจัดกิจกรรม 

    

  1.4 ขออนุมัติจัดโครงการ     

  1.5 ประสารหนวยงานที่เก่ียวของ     

  1.6 ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่
กําหนด 

    

  1.7  สรุปการประเมินผลความพึงพอใจใน
กิจกรรม 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
2. การสํารวจความพึงใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2565 

    กต.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ 
2,500,000 
บาท 

  2.1  จัดทําบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผวก. 
ใหดําเนินการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. 

    

  2.2 จัดทําบันทึกถึง รผบ. เพ่ือขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการจาง
สํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. 

    

  2.3 คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตการ จางฯ 
ดําเนินการจัดทํารางขอบเขตการจางสํารวจ
ความพึงพอใจทีมีตอการใหบริการและภาพลักษณ
ของ กทพ. และจัดสงให กต.กพต.สผว. 

    

  2.4 จัดทําบันทึกถึง ผอ.ฝบท. เพื่อดําเนินการ
จางหนวยงานภายนอกมาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
จัดตั้งคณะกรรมการจัดจาง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    

  2.5 คณะผูวิจัยที่ กทพ. ไดวาจางใหดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
จัดทําแบบสอบถามและจัดสงให กทพ.พิจารณา 
และ กพต.สผว. ดําเนินการตรวจสอบใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

    

  2.6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวบรวมขอ
แกไข ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะแบบสอบถาม
การสํารวจความพึงพอใจของผู ใชบริการ
ทางพิเศษฯ สงใหคณะผูวิจัยปรับปรุงแกไข 

    

  2.7 คณะผูวิจัยดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 

    

  2.8 จัดสงรางรายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ  ใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของพิจารณาตรวจสอบใหขอคิดเห็น
และข อ เสนอแนะและ กต .กพต .สผว. 
ดํ าเนิ นการรวบรวมข อคิ ดเห็ นจั ดส งให
คณะผูวิจัยการหนวยงานภายนอกปรับปรุง/
แกไขรางรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
  2.9 กต.กพต.สผว. จัดสงรางรายงานผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ 
ใหคณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคา (SCM) พิจารณาตรวจสอบให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนการประชุม
คณะทํางานดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสีย
และลูกคา (SCM) และจัดประชุมคณะทํางาน
ดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา 
(SCM) เพื่อรับฟงการนําเสนอผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษฯ และ
สรุปผลการประชุมเสนอ ผวก. ทราบ 

      

  2.10 คณะผูวิจัยจากหนวยงานภายนอกแกไข
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู ใชบริการทางพิเศษฯ ตามขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะทํางานดานการ
มุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลกูคา (SCM) และ
จัดสงรายงานฉบับสมบูรณให กทพ. 

    

  2.11 จัดสงรายงานการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการทางพิเศษฯ และรายงานการ
ประชุมใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลไป
ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการทางพิเศษและ
คณะผูวิจัยตอไป 

    

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวพาวิณี จวงสินธุ พท.6 ลส.กพต.สผว.  23691 ขอ 1 
นายกันตชนน อนุศาสนนันทน พท.6 กต.กพต.สผว. 23697 ขอ 2 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (1. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ปราศจากการทุจริตคอรรัปชันในทุกสวนงานทั้งในสวนองคกรและผูดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับ กทพ. ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการดานทุจริตขององคกร 

เปาหมาย มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการดานทุจริต 
ขององคกร 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลการฝกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการดานทุจริตขององคกร        
จากสวนงานที่เกี่ยวของภายในปงบประมาณ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ.   

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. จัดกิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to 
HEART 

    กก.กกด. 
สผว. 

 

2. มีการฝกอบรมตามแผนปฏิบัตกิารการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 

2565 ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

    พบ.กพร. 
ฝบท. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายณัฐพล  จันทรดาประดิษฐ   วท.6 กก.กกด.สผว.  20655 ขอ 1 
นายณัฐพัชร  วงศปทมชัย ห.พบ.กพบ.ฝบท. 22330 ขอ 2 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (1. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ปราศจากการทุจริตคอรรัปชันในทุกสวนงานทั้งในสวนองคกรและผูดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับ กทพ. ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด มาตรการจัดการตอกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น 

เปาหมาย มีมาตรการจัดการตอกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรการจัดการตอกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นของ กทพ. ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. เผยแพรประกาศ เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรองเรียนหรือแจง
เบาะแสการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
(Whistleblowing Policy) 

    วน.กนก. 
ฝกม. 

 

2. OJT ใหความรู ด านวิน ัยพนักงาน 
ดานการทุจริต  

    

3. ดําเนินการทางวินัยกรณีมีมูลทุจริต     

4. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางวินัยกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น 

    

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายธนาภพ  ชาลีวงษ นต.6 วน.กนก.ฝกม. 25232  
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ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (1. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ปราศจากการทุจริตคอรรัปชันในทุกสวนงานทั้งในสวนองคกรและผูดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับ กทพ. ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด การสื่อสารระหวางบุคลากรกบัผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. เรื่องนโยบาย 
และวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร 

เปาหมาย มีการสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. เรื่องนโยบาย 
และวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร 

วิธีการวัด สํารวจรวบรวมขอมูลวามีการสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูดาํเนินธุรกิจเกี่ยวของ
กับ กทพ. เรื่องนโยบาย และวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน   
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. เผ ยแพรป ระกาศการท างพิ เศษ    
แหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 

    กจด. ฝบท.  

2. เผ ยแพรป ระกาศการท างพิ เศษ    
แหงประเทศไทย เรื่อง นโยบายบทบาท
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยเพื่อ
การตลาดที่เปนธรรม 

    กจด.ฝบท.  

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวชนกพร แกนสวาท พพ.6 จอ.กจด.ฝบท. 22423  
นางสาวชนิลพร ปญญาขาว พพ.6 จด.กจด.ฝบท. 22453  
นางสาวจิราพัชร สหะวิเศษไชยชาญ พพ.5 จด.กจด.ฝบท. 22454  
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร        

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา   

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (2. การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมในหวงโซอุปทาน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 2. ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. มีความเขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวชี้วัด มีแนวทางการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน         

เปาหมาย มีแนวทางการดําเนินงานที่แสดงถึงการจดัซื้อจัดจางที่ชัดเจน อยางนอย 1 แนวทาง 

วิธีการวัด มีการจัดทําหรือทบทวนนโยบาย คูมือ แนวทางการจัดซื้อจัดจาง ปละ 1 ครั้ง  

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
จัดทําหรือทบทวนนโยบาย คูมือ แนวทาง 
การจัดซื้อจัดจาง ปละ 1 ครั้ง 

    กจด.ฝบท.  

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวชนกพร แกนสวาท พพ.6 จอ.กจด.ฝบท. 22423  
นางสาวชนิลพร ปญญาขาว พพ.6 จด.กจด.ฝบท. 22453  
นางสาวจิราพัชร สหะวิเศษไชยชาญ พพ.5 จด.กจด.ฝบท. 22454  
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (2. การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมในหวงโซอุปทาน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 2. ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. มีความเขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวชี้วัด จํานวนของผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชเกณฑดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ เชน ผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมการปฏิบัติ
ตอแรงงาน สิทธิมนุษยชน เปนตน 

เปาหมาย จํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ทั้งหมดที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชเกณฑ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ เชน ผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ ่งแวดลอม 
การปฏิบัติตอแรงงาน สิทธิมนุษยชน เปนตน 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชเกณฑ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ จากสวนงานที่เกี่ยวของ ภายในปงบประมาณ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รวมรวมขอมูลผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ 
กทพ. ที่ไดรับการคดัเลือกโดยใชเกณฑ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ จาก
สวนงานที่เก่ียวของภายในปงบประมาณ 

    กจด.ฝบท. ประเภทงานจาง
ที่ปรึกษาและ
งานกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวชนกพร แกนสวาท พพ.6 จอ.กจด.ฝบท. 22423  
นางสาวชนิลพร ปญญาขาว พพ.6 จด.กจด.ฝบท. 22453  
นางสาวจิราพัชร สหะวิเศษไชยชาญ พพ.5 จด.กจด.ฝบท. 22454  
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ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน (2. การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมในหวงโซอุปทาน) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมตอทุกฝาย 

 2. ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. มีความเขาใจ ตระหนัก และปฏิบัติดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ตัวชี้วัด จํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ที่มีการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม
อางองิตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนที่ยอมรับ 

เปาหมาย จํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. อยางนอย 1 ราย มีการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสงัคมอางอิงตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนที่ยอมรับ 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ทั้งหมดมีการดําเนินงาน
ความรับผิดชอบตอสังคมอางอิงตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนที่
ยอมรับจากสวนงานที่เกี่ยวของ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน   

 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รวบรวมขอมูลจํานวนผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของ 
กับ กทพ. ทั้งหมด ที่มีการดําเนินงาน
ความรับผิดชอบตอสั งคมอางอิงตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปน
ที่ยอมรับ 

    กจด.ฝบท.  

 
 
 
 
 
 
 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวชนกพร แกนสวาท พพ.6 จอ.กจด.ฝบท. 22423  
นางสาวชนิลพร ปญญาขาว พพ.6 จด.กจด.ฝบท. 22453  
นางสาวจิราพัชร สหะวิเศษไชยชาญ พพ.5 จด.กจด.ฝบท. 22454  
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.4 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ กทพ. ไดรับการพิจารณาในเชิง     
การแสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยใชการบูรณาการความชํานาญใน
ภาระงานและองคความรูใหม 

 2. นวัตกรรมของ กทพ. ไดรับการยกระดับในการสงตอคณุคาสูสังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากขอรองเรียน อุปสรรคในการดําเนินงาน หรือ ประเด็น    
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

เปาหมาย จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากขอรองเรียน อุปสรรคในการดําเนินงาน หรือ ประเด็น    
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. อยางนอย 1 นวัตกรรมตอป 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากขอรองเรียน อุปสรรคในการดําเนินงาน 
หรือประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ 2,746,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. พัฒนาระบบงานรับเรื่องและแจงเหตุ    
จากผูใชบริการ 

    รภ.กรค. 
ฝสท. 

 

2. ระบบตรวจจับใบหนาและอณุหภูมิ
แบบเคลื่อนยายได 

    วจ.กวพ. งบประมาณ 
2,746,000 
บาท 

3. งานศึกษา วิจัย และพฒันาเพื่อ
แกปญหาการจราจร 

    วจ.กวพ.  
3.1 ศึกษา วิเคราะห สํารวจความตองการ

และปญหาอุปสรรคท่ีมีตอภารกิจของ กทพ. 
     

3.2 จัดทําแนวทางในการสนองความตองการ 
และแนวทางในการแกปญหา 

     
3.3 จัดทาํขอบเขตและแนวทางในการทําวิจัย      
3.4 จัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน

ที่ กทพ. จะไดรับ 
     

 
 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายอนันต สีน้ําเงนิ ห.รภ.กรค.ฝสท. 24680 ขอ 1 
นางสาวภัทรภร อเนกบณุย วท.6 วจ.กวพ. 24356 ขอ 2-3 
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ยุทธศาสตรที ่1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 1.4 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานของ กทพ. ไดรับการพจิารณาในเชิงการ
แสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยใชการบูรณาการความชํานาญในภาระ
งานและองคความรูใหม 

 2. นวัตกรรมของ กทพ. ไดรับการยกระดับในการสงตอคุณคาสูสังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด จํานวนนวัตกรรมใหมๆ ที่มีการนําเขามาใชในองคกร 

เปาหมาย จํานวนวัตกรรมใหมๆ ที่มีการนําเขามาใชในองคกรอยางนอย 1 นวัตกรรม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจํานวนนวัตกรรมใหมๆ ที่มีการนําเขามาใชในองคกรจากทุกสวนงาน
ของ กทพ. ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ 2,746,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 
  

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ระบบตรวจจับใบหนาและอุณหภูมิแบบ
เคลื่อนยายได 

    วจ.กวพ. งบประมาณ 
2,746,000 
บาท 

 
 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวภัทรภร อเนกบณุย วท.6 วจ.กวพ. 24356  
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.1  การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. (1. การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ภายในองคกร) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อสื่อสาร ถายทอดขอมูลแนวนโยบาย ตลอดจนคานิยมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมไปยังบุคลากรของ กทพ. เพื่อใหบุคลากรมีความรู  
ความเขาใจในทิศทางเดียวกันและรวมกันขับเคลื่อนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัด บุคลากรที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (ภายใน
องคกร) 

เปาหมาย มีบุคลากรที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของวามีบุคลากรของ กทพ. ที่ใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. หรือไม และมีจํานวน
เทาไร ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
บุ ค ล าก รที่ ให คํ าป รึกษ า เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ภายในองคกร 

    สก.กกด. 
สผว. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาววีรยา  เล็กสาริกา วท.6 สก.กกด.สผว. 20636  
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.1  การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. (1. การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ภายในองคกร) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อสื่อสาร ถายทอดขอมูลแนวนโยบาย ตลอดจนคานิยมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมไปยังบุคลากรของ กทพ. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความ
เขาใจในทิศทางเดียวกันและรวมกันขับเคลื่อนงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัด จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. และ
กลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

เปาหมาย จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. และ
กลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. กับสวนงานหรือบุคลากรที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. อยางนอยปละ 10 ราย 

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะ
เจาของ กทพ. และกลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. กับสวนงานหรือบุคลากรที่ให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ภายใน
ปงบประมาณ 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รวบรวมขอมูลจํานวนผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ 
กทพ. และกลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) 
ที่ขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

    สก.กกด. 
สผว. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาววีรยา  เล็กสาริกา วท.6 สก.กกด.สผว. 20636  
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.1  การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. (1. การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ภายในองคกร) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อสื่อสาร ถายทอดขอมูลแนวนโยบาย ตลอดจนคานิยมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมไปยังบุคลากรของ กทพ. เพื่อใหบุคลากรมีความรู  
ความเขาใจในทิศทางเดียวกันและรวมกันขับเคลื่อนงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. ใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัด จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ภายในองคกร 

เปาหมาย จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. อยางนอยไตรมาสละ 10 ขาว  

วิธีการวัด รวบรวบขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบจํานวนขาวประชาสัมพันธดานการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในทุกไตรมาส 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รวมรวมขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธ
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม 
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ไปยังบุคลากรในองคกรเพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

    ปพ.กปส. 
สผว. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวศรัญญา  สายฟา พป.6 ปพ.กปส.สผว. 20218  
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.1  การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. (2. การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ภายนอกองคกร) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และสราง
การรับรูและความเขาใจระหวาง กทพ. กับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ภายนอกองคกร 

เปาหมาย จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. อยางนอยไตรมาสละ 10 ขาว  

วิธีการวัด รวบรวบขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบจํานวนขาวประชาสัมพันธดานการ
ดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ในทุกไตรมาส 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 
 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รวบรวมขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม ขอมูลตาง ๆ 
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจระหวาง 
กทพ. กับผูมี ส วนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

    ปพ.กปส. 
สผว. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวศรัญญา  สายฟา พป.6 ปพ.กปส.สผว. 20218  
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.2  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ. ในการดูแลชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
และสังคม เพื่อกอใหเกิดเครือขายความรวมมือในมิติที่หลากหลายและย่ังยืน 

ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากความรวมมือของภาคีเครือขายระหวาง กทพ. ชุมชน
รอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กทพ. ที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

เปาหมาย มีจํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของภาคีเครือขายระหวาง กทพ. ชุมชน
รอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กทพ. ที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อยางนอยปละ 4 กิจกรรม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของภาคีเครือขาย
ระหวาง กทพ. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ 
กทพ. ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนรอบเขตทางพเิศษ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ./ภาครัฐในฐานะขาวของ กทพ./ผูไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของ กทพ./สังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กทพ. 

งบประมาณ 3,150,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 
1. มีการจัดกิจกรรมหรือใหความชวยเหลือ
ชุม ชนและหน วยงานราชการ บริ เวณ
ใกลเคียงพ้ืนที่กอสรางโครงการฯ 

    วว.1 กวว.1
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

2. กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” 
 - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

แกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

 
 
 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 
3. โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความ 
สัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ  

 - จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 

4. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริมทางดวน” 
- ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการ 

ศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ
กีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ดานตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก
นักเรียนในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษและ
จัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 บาท 

5. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอนัตราย 

- จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการ
ใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขต
ทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 บาท 

6. การใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม 

- อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 

7. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับ     
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

- เชิญสวนราชการที่ใช/เชาพ้ืนที่ในเขตทาง
รวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ 
430,000 
บาท 

8. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 

- ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพื่อปองกัน 
การบุกรุกพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขตทาง
พิเศษ เพ่ือสรางสมัพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา   วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 1 
นายณัฐพล ไมจันทร พป.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 2-4 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 5-6 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 7-8 
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 
เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.2  การเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลชุมชนและสังคม 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ. ในการดูแลชุมชนรอบเขต      
ทางพิเศษและสังคม เพื่อกอใหเกิดเครือขายความรวมมือในมิติที่หลากหลายและย่ังยืน 

ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ที่เขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย มีจํานวนสมาชิกของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ 
กทพ. ที่เขารวมกิจกรรม อยางนอย 100 คนตอป 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจํานวนสมาชิกของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของ กทพ. ที่เขารวมกิจกรรม ในทุกไตรมาส 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กพท./สังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของ กทพ. 

งบประมาณ 3,150,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่
กอสราง เกี่ยวกับการดําเนินงานกอสราง
โครงการฯ 

    วว.1 กวว.1
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

2. กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” 
   - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
แกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 
บาท 

3. โครงการหรือกจิกรรมเพื่อสรางความ 
สัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ  
    - จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
4. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริม
ทางดวน” 
   - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการ 
ศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ
กีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ดานตาง ๆ  เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาและคณุภาพชีวิตแกนักเรยีนใน
โรงเรียนรอบเขตทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ 
400,000 
บาท 

5. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอนัตราย 
    - จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการให
ความชวยเหลืออุบติัเหตรุายแรงในเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

6. การใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม 
    - อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 

7. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับ      
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 
   - เชิญสวนราชการที่ใช/เชาพ้ืนที่ในเขตทาง
รวมทั้ งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
430,000 
บาท 

8. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 
   - ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพ่ือปองกัน
การบุกรุกพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษ 
   - ประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขต    
ทางพิเศษ เพ่ือสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา   วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 1 
นายณัฐพล ไมจันทร พป.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 2-4 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 5-6 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 7-8 
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สรางความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด มีการเชิญชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. เขารวมกิจกรรมที่ กทพ. ดําเนินการจัดขึ้นในโอกาสที่ เหมาะสมของ     
การดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 

เปาหมาย มีการเชิญกลุมชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เขารวมกิจกรรมที่ กทพ. ดําเนินการจัดข้ึนใน
โอกาสที่เหมาะสมของทั้งการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 

วิธีการวัด รวบรวบขอมูลในองคกรที่มีการเชิญกลุมชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เขารวมกิจกรรมที่ กทพ. 
ดําเนินการจัดขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมของท้ังการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) 
และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) หรือไม ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 3,150,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. กิจกรรม “แบงปนรอยย้ิม แดนองริม    
ทางดวน” 
   - ขอความอนุเคราะห  ฝกส. คัดเลือก
โรงเรียนรอบเขตทางพิ เศษ เพื่ อ ให การ
สนับสนุนดานตาง ๆ 
   - ประสานโรงเรียนเพ่ือพิจารณาใหการ
สนับสนุนดานตาง ๆ   
   - ขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรมฯ 
   - จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ  แกโรงเรียนที่
ไดรับคัดเลือก 
  - ประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
2. กิจกรรม “ทางดวนเพ่ือเยาวชน” 

- ขอความอนุเคราะห ฝกส. คัดเลอืก
โรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ 

- ประชุมรวมกับ ฝกส. และ ฝจค. เพื่อพิจารณา 
คัดเลือกชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษให
รับทุนการศึกษา 

- ขออนุมัติดําเนินการจัดกิจกรรมฯ 
- จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแกชุมชนและ

โรงเรียนรอบเขตทางพิเศษท่ีไดรับคดัเลือก 
- ประเมินผลการจัดกจิกรรมฯ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 
บาท 

3. โครงการหรือกจิกรรมเพื่อสรางความ 
สัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ  
    - จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 

4. มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟงความ
คิดเห็นของชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่
กอสราง เก่ียวกับการดําเนินงานกอสราง
โครงการฯ 

    วว. กวว.1
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

5. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอนัตราย 

- จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการ
ใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขต   
ทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

6. การใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม 

- อบรมใหกับพนกังาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 

7. การสรางชุมชนเครือขายเปนมติรกับ  
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

- เชิญสวนราชการที่ใช/เชาพ้ืนท่ีในเขตทาง
รวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
430,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
8. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 

- ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษเพ่ือปองกัน
การบุกรุกพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขต    
ทางพิเศษ เพ่ือสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/แผนก/กอง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายณัฐพล ไมจันทร พป.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 1-3 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา   วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 4 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 5-6 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 7-8 
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกบัผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สรางความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ที่ กทพ. สนับสนุนหรือเขารวม 

เปาหมาย จํานวนการสนับสนนุหรือการเขารวมกิจกรรมที่ กทพ. ไดรับเชิญจากเครือขายเขา
รวมกิจกรรมเพื่อสังคม ปละ 10 กิจกรรม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลภายในองคกรที่ กทพ. สนับสนุนหรือเขารวมกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคม  
ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 5,150,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความ 
สัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ  
   - จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 

2. กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” 
- ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน

การศึกษาแกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียน
รอบเขตทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 
บาท 

3. กิจกรรม “แบงปนรอยย้ิม แดนองริมทางดวน” 
- ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรยีน 
อุปกรณกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพชวีิตแกนักเรียนในโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 
 
 
 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
4. โครงการ “ทางดวนลัดฟ าขามกรุง”
รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร 
จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร 
(สวพ.FM91) 

- จัดกิจกรรมนาํประชาชนกลุมเปาหมาย
ไปทัศนศึกษา รวมกับสถานีขาวสารและ
การจราจร จส.100 และสถานีวทิยุ
พิทกัษสันติราษฎร (สวพ.FM91) เพ่ือสราง
ความสัมพันธและความเขาใจระหวาง
ผูใชบริการทางพิเศษ และผูบริหาร กทพ. 

    ปพ.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
2,000,000 
บาท 

5. มีการสนับสนุนหรือการเขารวมกจิกรรมที่
ไดรับเชญิจากชุมชนและหนวยงานราชการ 
บริเวณใกลเคยีงพ้ืนที่กอสรางโครงการฯ 

    วว. กวว.1
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

6. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอนัตราย 

- จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการให
ความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

7. การใหความรูเก่ียวกับขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม 

- อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ   

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 

8. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับ    
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

- เชญิสวนราชการท่ีใช/เชาพื้นที่ในเขต
ทางรวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

 
 
 
 
 
 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
430,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 

- ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพ่ือ
ปองกันการบุกรุกพื้นที่ใตเขตทางพิเศษ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขต     
ทางพิเศษ เพ่ือสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายณัฐพล ไมจันทร พพ.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 1-3 
นางสาวศรัญญา  สายฟา พป.6 ปพ.กปส.สผว. 20218 ขอ 4 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา   วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 5 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 6-7 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 8-9              
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ยุทธศาสตรที ่2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผดิชอบตอสังคมของ กทพ. 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สรางความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธกับผู มีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันระหวาง กทพ. และเครือขายความรวมมือทั้งในการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 

เปาหมาย จํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันระหวาง กทพ. และเครือขายความรวมมือทั้งในการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 
อยางนอยปละ 4 กิจกรรม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดข้ึนรวมกันระหวาง กทพ. 
และเครือขายความรวมมือทั้งในการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ทั้ง 6 กลุม 

งบประมาณ 9,000,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. มีการสนับสนุนหรือการเขารวมกิจกรรม
ที่ไดรับเชิญจากชุมชนและหนวยงานราชการ 
บริเวณใกลเคียงพ้ืนที่กอสรางโครงการฯ 

    วว.1 กวว.1
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษ
พระราม 3 – 
ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

2. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับ    
ทางพิเศษและการฝกซอมการปองกันและ
ระงบัอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

- เชิญสวนราชการที่ใช/เชาพ้ืนที่ในเขต
ทางรวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 
 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
430,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
3. การพัฒนาพ้ืนที่และปองกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษ 

- ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพ่ือปองกัน
การบุกรุกพื้นท่ีใตเขตทางพิเศษ 

- ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ดํา เน ินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขต  
ทางพิเศษ เพ่ือสรางสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1 / 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road 
Show 

- ประสานงานกับหนวยงานที่ จัดงาน
แสดงนิทรรศการ 

- กําหนดเนื้อหารูปแบบการจัดกิจกรรม 
- ขออนุมัติเขารวมจัดกิจกรรม 
- วางแผนการใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ

การจัดกิจกรรม 
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show 
- สรุปการประเมินความพึงพอใจในการ   

จัดกิจกรรม 

    ลส.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 

5. กิจกรรมจัดทําสื่อการตลาด 
- กําหนดเนื้อหาและรูปแบบการจดัทํา 
- ประสานงานกับหนวยงานภายนอกใน

การจัดทํา 
- จัดทําบันทึกขออนุมัติ ผวก. 
- ดําเนินการเก่ียวกับการจดัซื้อจัดจาง

ผานระบบ SAP 
- ยืนยันรูปแบบกับหนวยงานภายนอก

เพ่ือทําการผลิต 
- รับมอบและจดัทําทะเบียนรับ/สง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    กต.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ
500,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
6. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา
ผูใชบริการทางพิเศษ 
    - กําหนดเนื้อหาและรูปแบบ 
    - กําหนดรายละเอียดข้ันตอนการดําเนิน
กิจกรรม 
    - วางแผนการใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
การจัดกิจกรรม 
    - ขออนุมัติจัดโครงการ 
    - ประสารหนวยงานที่เก่ียวของ 
    - ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวนัเวลาที่
กําหนด 
    - สรุปการประเมินผลความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

    ลส.กพต. 
สผว. 

งบประมาณ
500,000 
บาท 

7. กิจกรรมวันสงกรานต  
    - จัดซื้อเสื้อลายดอกใหดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษตาง ๆ  
    - จัดซุมสรงนํ้าพระทีด่านเก็บคาผานทาง
พิเศษตนทางและปลายทางของแตละสาย
ทางพิเศษ 

    กจค.1 ฝจค. งบประมาณ
250,000 
บาท 

8. โครงการ “ดานสวยสดใส บริการฉับไว 
ใสใจผูใชทาง” 

- ประชาสัมพันธภายในฝายจัดเก็บ    
คาผานทาง 

- คัดเลือกครั้งที่ 1 สรุปผลโดย
คณะทํางานกลุมยอยแยกตามสายทาง 

- คัดเลือกครั้งที่ 2 สรุปผลโดย
คณะทํางานกลุมยอยแยกตามกลุมดานฯ 

- คัดเลือกครั้งที่ 3 สรุปผลดานฯ ใหบริการ
ยอดเยี่ยม ใหบริการดีเดน และดานฯ 
ใหบริการชมเชย 

- จัดเตรยีมโลประกาศเกียรติคณุและของ  
ที่ระลึก 

    กจค.1 ฝจค. งบประมาณ
300,000 
บาท 

9. กิจกรรม “ทางดวนเพ่ือเยาวชน” 
- ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

แกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 
 

 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10. โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความ 
สัมพันธและภาพลักษณอันดีในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ 

- จัดโครงการหรือกิจกรรมชวยเหลือ
ผูประสบภัยในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
1,000,000 
บาท 

11. กิจกรรม “แบงปนรอยยิม้ แดนองริม
ทางดวน” 

- ข อ อ น ุม ัต ิงบ ป ร ะ ม าณ ส น ับ ส น ุน
ทุนการศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรียน 
อุปกรณกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานตาง ๆ  เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต
แกนักเรียนในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ
และจัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 
บาท 

12. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง”
รวมกับสถานีวิทยุขาวสารและการจราจร 
จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร 
(สวพ.FM91) 

- จัดกิจกรรมนําประชาชนกลุมเปาหมาย
ไปทัศนศึกษา รวมกับสถานีขาวสารและการจราจร 
จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร 
(สวพ.FM91) เพื่อสรางความสัมพันธและ
ความเขาใจระหวางผูใชบริการทางพิเศษ 
และผูบริหาร กทพ. 

    ปพ.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
2,000,000 
บาท 

13. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรักษโลก” 
- ประชาสัมพันธโครงการและรวบรวม

กลองยูเอชทีท่ีแกะลาง เก็บเรียบรอยแลวสง
ใหกับบริษัทอําพลฟูดสฯ เพ่ือนําไปรีไซเคิล
เปนแผนชิปบอรด เชน โตะ-เกาอ้ีนักเรียน 
โตะอาหารและโตะชั้นวางหนังสือ เปนตน 

    สก.กกด. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 
บาท 

14. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 

- จัดทาํแผนการฝกซอมการกูภัยและการ
ใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขต
ทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

15. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม 

- อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
16. โครงการอํานวยความสะดวกและปลอดภยั 
รองรับการเดินทางของประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม สงกรานต และชวงวันตามนโยบายที่
กระทรวงคมนาคมกําหนด อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

- โครงการอํ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนชวง
เทศกาลปใหม 

- โครงการอํ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนชวง
เทศกาลสงกรานต 

    ห.จจ.4
กจจ.ฝคจ. 

งบประมาณ
900,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/ สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายพัทธพล  ปรีหะจินดา   วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 1 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 2-3 
นางสาวพาวิณี จวงสินธุ พท.6 ลส.กพต.สผว. 23713 ขอ 4,6 
นายกันตชนน อนุศาสนนันทน พท.6 กต.กพต.สผว. 23697 ขอ 5 
นางวเรศพรรณ ฟาน  กจค.1 ฝจค. 28014 ขอ 7-8 
นายณัฐพล ไมจันทร พป.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 9-11 
นางสาวศรัญญา  สายฟา พป.6 ปพ.กปส.สผว. 20218 ขอ 12 
นางสาวเพ็ญแข สโิกมาตย วท.6 สก.กกด.สผว. 20631 ขอ 13 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 14-15 
นายปกรณ เศรษฐทัตติ ์ รก.ห.จจ.4 กจจ.ฝคจ. 26580 ขอ 16 
    
    

 



3-62 
 

                

ยุทธศาสตรที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ. (1. การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและลูกจาง กทพ.) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สงเสริมความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศดานการเรียนรูของบุคลากรที่ตรงกับความ
ตองการและพฒันาการทางสายอาชีพ 

ตัวชี้วัด มีโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เอื้อตอการจางงานตอเนื่อง 
และการชวยเหลือพนกังานในการจัดการเปาหมายในการดําเนินงาน  

เปาหมาย มีโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เอื้อตอการจางงานตอเนื่อง 
และการชวยเหลือพนักงานในการจัดการเปาหมายในการดําเนินงาน อยางนอย 1 โครงการ 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่เอื้อตอการจางงานตอเนื่อง และการชวยเหลือพนักงานในการจัดการ
เปาหมายในการดําเนินงาน ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. โครงการ “ออมไวไมอด” 
    - ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. 
เพื ่อกําหนดจํานวนเงินสมบทของ กทพ. 
เขากองทุนตามที่ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พนักงาน การทางพิเศษแหงประเทศไทย ซึ่ง
จดทะเบียนแลว โดยดําเนินการภายในวันที่  
1-15 ของแตละเดือน 

    สว.กสพ. 
ฝบท. 

 

 

2. มีการจัดอบรมตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล ประจําปงบประมาณ 
2565 ภายใตโครงการ Reskill & Upskill 
เตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและภารกิจใหม 

    พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวภวริศา  กลุชัยธนโรจน บค.6 สว.กสพ.ฝบท. 22218 ขอ 1 
นายณัฐพัชร  วงศปทมชัย ห.พบ.กพบ.ฝบท. 22330 ขอ 2 
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ยุทธศาสตรที ่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ. (1. การพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานและลูกจาง กทพ.) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ สงเสริมความเช่ียวชาญและความเปนเลิศดานการเรียนรูของบุคลากรที่ตรงกับความ
ตองการและพฒันาการทางสายอาชีพ 

ตัวชี้วัด รอยละของพนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบงตามเพศและระดับ
ของพนักงาน 

เปาหมาย รอยละ 100 ของพนักงานที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบงตามเพศและ
ระดับของพนักงาน 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กทพ. โดยแบงตามเพศและระดับของพนักงานปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 
เปนการประเมินผลฯ 6 เดือนแรก  
(1 สงิหาคม - 31 มกราคม) 

    สผ.กบบ. 
ฝบท. 

 

 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 
เปนการประเมินผลฯ 6 เดือนหลัง 
 (1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม) 

    

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวธิดารตัน  ดวงรัตน บค.6 สผ.กบบ.ฝบท. 22137  
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.1 การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ. (2. การจัดการคาตอบแทน
และสวัสดิการ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. บุคลากรไดรับการพิจารณาความสามารถที่ชัดเจน และไดรับผลประโยชน 
ผลตอบแทนรวมถึงการเลื่อนตําแหนง อยางเหมาะสมเปนธรรม 

 2. บุคลากรมีความเขาใจและตระหนักตอเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของพนักงานตอเรื่องผลประโยชนและคาตอบแทน 

เปาหมาย ระดับความพึงพอใจของพนกังานตอเรื่องผลประโยชนและคาตอบแทนอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด 

วิธีการวัด สํารวจระดับความพึงพอใจของพนกังานตอเรื่องผลประโยชนและคาตอบแทน จํานวน            
ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. จัดทําขอบเขตการจางงานสํารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานตอ 
กทพ. 

    สว.กสพ. 
ฝบท. 

 

ความพึงพอใจ
ปจจัยคาตอบแทน
การทํางานและ
ป จ จ ัย ส ิท ธิ
ประโยชนและ
สวัสดิการเปน
สวนหนึ่ งของ
ก า ร สํ า ร ว จ
ความพึงพอใจ
ของพนั กงาน
ตอ กทพ. 

2. ประสานงานสรรหาผูรับจางและ
ดําเนินงานจัดจางตามข้ันตอน 

    

3. ดําเนินการสาํรวจฯ     
4. ไดรับผลสํารวจฯ     

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายศราวุธ อนุนันตกุล บค.6 สว.กสพ.ฝบท. 22217  
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พนักงานและลูกจางของ กทพ. ไดรับความคุมครองดูแลดานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเพียงพอ 

ตัวชี้วัด รอยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ซึ่งมีสวนรวมในการดูแลและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการกําหนดหัวขอสุขภาพ
ความปลอดภัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน 

เปาหมาย อยางนอยรอยละ 30 ของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ซึ่งมีสวนรวมในการดูแล
และใหคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการ
กําหนดหัวขอสุขภาพความปลอดภัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ซึ่งมีสวนรวมในการดูแลและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการกําหนดหัวขอสุขภาพ
ความปลอดภัยที่สําคัญตอการดําเนินงานวามีจํานวนบุคลากรระดับปฏิบัติการจํานวน
กี่คน โดยทําการเก็บรวมรวบขอมูล ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย อาชี วอนามัย และสภาพ 
แวดลอมในการทาํงาน 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ประชุมของ คปอ. ประจําอาคาร (6 อาคาร) 
ประกอบดวย  
  2.1 อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. 
(รวมพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานประจํา
คลังพัสดุสาธุประดิษฐ) จํานวน 21 คน 
 
 
 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
  2 .2  อ าค ารศ ูน ย ค วบ ค ุม ท างพ ิเศษ   
เฉลิมมหานคร (รวมพนักงานและลูกจางท่ี
ปฏิบัติงานบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา) 
จํานวน 11 คน  
  2.3 อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช 
(รวมพนักงานและลูกจางที ่ปฏิบัติงานบน
ทางพิเศษฉลองรัช) จํานวน 15 คน  
  2.4 อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี 
(รวมพนักงานและลูกจางที ่ปฏิบัติงานบน
ทางพิเศษบูรพาวิถี) จํานวน 9 คน   
  2.5 อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษ
กาญจนาภเิษก (บางพลี-สขุสวสัดิ์) (รวม
พนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานบน
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)) 
จํานวน 9 คน  
  2.6 อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
จํานวน 27 คน 
 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวณฌิาภัทร  อาวรณุ บค.6 ปอ.กสพ.ฝบท. 20516 ขอ 1-2 
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 
เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พนักงานและลูกจางของ กทพ. ไดรับความคุมครองดูแลดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางานอยางเพียงพอ 
ตัวชี้วัด อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสียและการขาดงานและจํานวน 

ผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน จําแนกตามภูมิภาค และเพศ รวมถึงการระบุกลุม
พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน 

เปาหมาย อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสียและการขาดงานเฉลี่ยและจํานวน
ผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการระบุกลุมพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจาก
โรคตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางานมีแนวโนมลดลงจากปงบประมาณที่ผานมา 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับอัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน 
จํานวนวันสูญเสียและการบาดเจ็บและจํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน รวมถึง
การระบุกลุมพนกังานที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การรายงาน/สอบสวนการประสบ
อันตรายจากการทํางานและรวบรวมสถิติ
ก า รป ระส บ อั น ต ร าย ฯ  พ รอ ม จั ด ทํ า
ขอเสนอแนะการปองกัน 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

2. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 
    - ผูควบคุมงานตรวจสอบการทาํงานของ 
ผูรับจางอยางเครงครัด 
    - ประชุมเร่ืองความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
เพื่ อทํ าความเข าใจและกํ าหนดแนวทาง       
การดําเนินการใหผูรับจางและผูควบคุมงาน
เพื่อให เกิดอุบัติเหตุนอยที่สุดหรือไมเกิด
อุบัติเหตุเลย 
    - ตรวจสอบในทุกจุดการทํางานที่มี
ค วาม เสี่ย งตอการเกิดอุบัติ เหตุ เพ่ือให       
ผูรับจางดําเนินการตามขอกําหนดของความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยางเครงครัด 
 

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
    - ผูรับสัมปทานจัดใหมีการอบรมกอนขึ้น
ปฏิบั ติ งาน  (Morning Talk) และอบรม
ระหวางการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 
(Safety Training) 
    - ประสานงานกับหนวยงานเจาของพ้ืนที่
และสถานีตํารวจทองที่ในการจัดการจราจร
และดูแลเรื่องสิ่ งแวดลอมในระหวางการ
กอสราง 
3. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง 
    - ผูรับจางเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีหาก
มีอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมไดเกิดข้ึน 
    - ผูรับจางซอมแผนเพ่ือใหมีความพรอม
เผชิญเหตุโดยสม่ําเสมอ 

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวณฌิาภัทร  อาวรณุ บค.6 ปอ.กสพ.ฝบท. 20516 ขอ 1 
นายพัทธพล ปรีหะจินดา วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 2-3 
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 
เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พนักงานและลูกจางของ กทพ. ไดรับความคุมครองดูแลดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

ในการทํางานอยางเพียงพอ 
ตัวชี้วัด มีแนวทางการดําเนินงานที่มีไวชวยเหลือพนักงานและลูกจาง ทั้งการใหความรู การฝกอบรม 

การใหคาํปรึกษา การปองกัน และการควบคุมความเสี่ยงตอโรครายแรงตางๆ 
เปาหมาย มีแนวทางการดําเนินงานที่มีไวชวยเหลือพนักงานและลูกจาง ทั้งการใหความรู การฝกอบรม 

การใหคาํปรึกษา การปองกัน และการควบคุมความเสี่ยงตอโรครายแรง 
วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานที่มีไวชวยเหลือ

พนักงานและลูกจาง ทั้งการใหความรู การฝกอบรม การใหคําปรึกษา การปองกันและ
การควบคุมความเสี่ยงตอโรครายแรง จํานวน ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ 10,626,559 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การจัดอบรมหลักสูตร เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทาํงานระดับบริหาร (จป.
บริหาร) (หัวหนาแผนกขึ้นไป ที่ยังไมผาน
การอบรม) 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

2. การจัดอบรมหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ฉบับใหม สําหรับเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับหัวหนางาน (ในสังกัด ฝบร./
ฝกท./ฝกส./ฝจค./ฝคจ.)  

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

3. การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในงาน
ฝายจดัเกบ็คาผานทาง 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 

4. กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม 
(COVID-19) การรณรงคไมสูบบุหรี่, การ
ปองกันและเฝาระวังโรคอุบัติใหม โรค
ไขหวัดสายพันธุใหม 2009 โรค
ไขเลือดออก การปองกันการติดเชื้อ HIV 
การหามดื่มและวางจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในเขตบริเวณในพ้ืนที่ของ กทพ. 
และอื่นๆ 

    ปอ.กสพ. 
ฝบท. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
5. งานตรวจสุขภาพพนักงาน/ลูกจาง 
     - ตรวจสอบงบประมาณและประสาน
โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการ 
     - ตรวจสอบสิทธิ รายชื่อพนักงานและ
ลูกจาง 
     - จัดทําบันทกึขออนุมัติ ผวก. ดําเนินการ
จัดตรวจสุขภาพประจําป 
    - จัดทําบันทกึแจงเวียน และ
ประชาสมัพันธ กําหนดการตรวจสขุภาพให
พนักงาน/ลูกจาง ตามจุดตาง ๆ ทีก่ําหนด 
     - ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
     - พนักงานที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
     - พนักงานที่มิไดปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 
     - รับผลตรวจสุขภาพ 
    - ประสานโรงพยาบาลจัดทํารายงาน
ขอมูลผลการตรวจสุขภาพประจําป 

    สว.กสพ. 
ฝบท. 

งบประมาณ
10,626,559 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวณฌิาภัทร  อาวรณุ บค.6 ปอ.กสพ.ฝบท. 20516 ขอ 1-4 
นายวสุชัยวงศ  ศิริวัฒน บค.6 สว.กสพ.ฝบท. 22216 ขอ 5 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 



3-71 
 

                
ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร    
เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.         
(1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพเิศษไดรับการพัฒนาสอดคลอง 
ตามศักยภาพ และความตองการของชุมชน 

 2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษผานการดําเนินงานเพื่อสังคม 
(CSR in Process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)  

ตัวชี้วัด มีชองทางการสื่อสารของ กทพ. ที่เอื้อตอการเขาถึงของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

เปาหมาย มีชองทางการสื่อสารของ กทพ. ที่เอื้อตอการเขาถึงของชุมชนรอบเขตทางพเิศษ 
อยางนอย 1 ชองทาง 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารของ กทพ. ที่เอื้อตอการ
เขาถึงของชุมชนรอบเขตทางพเิศษ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.  

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. ประชาสัมพันธขาวสารของ กทพ.    
ผานชองทาง ดังน้ี 
    - สื่อสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
เปนตน 
    - สื่อวิทยุกระจายเสยีง 
    - สื่อโทรทัศน 
    - สื่อสังคมออนไลน เชน Tikkok 
    - Twitte/Facebook เปนตน 
    - ประชาสัมพันธผาน Influencer 

    ปพ.กปส. 
สผว. 

 

2. ประชาสัมพันธขาวสารของ กทพ. 
ผานชองทาง ดังน้ี 
    - เวบไชตของ กทพ. (www.exat.co.th) 
    - สื่อสังคมออนไลนของ กทพ. ไดแก 
Facebook/Twitter/Instagram/ 
Youtube (Official) 
 
 

    สพ.กปส. 
สผว. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

3. มีชองทางการสื่อการของ กทพ. ที่เอ้ือตอ
การเขาถึงของชมุชนรอบเขตทางพิเศษ เชน 
การทําหนังสือหวัหนาชมุชน  การประสานงาน
ทางโทรศัพทและการลงพ้ืนที่เพื่อพบกับ
หัวหนาชุมชนโดยตรง เปนตน 

    วพ.1 กพท.1/ 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

 

4. การใหบริการศูนยขอมลูขาวสารของ 
กทพ. (EXAT Public Information Center) 
   - ประสานงานและติดตามขอมลูขาวสาร
ทีป่ระชาชนรองขอจากหนวยงานภายใน กทพ. 
และจัดสงขอมูลใหประชาชนไดภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด 

    วข.กกด. 
สผว. 

 

5. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center)  
   - มีการรวบรวมขอมลูการใหบรกิารผาน
ชองทางโทรศัพท 1543 ในทุกไตรมาส 

    ขท.กปส. 
สผว. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวศรัญญา  สายฟา พป.6 ปพ.กปส.สผว. 20218 ขอ 1 
นางสาวลาวัลย โภคทรัพย พท.6 สพ.กปส.สผว. 20252 ขอ 2 
นางพัชรี  อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 3 
นายภัทรพล พานสุวรรณ   พท.6 วข.กกด.สผว. 10722 ขอ 4 
นายธเนศ  ธรมรัช รก.ห.ขท.กปส.สผว. 20634 ขอ 5 
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. (1. พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1. คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษไดรับการพัฒนาสอดคลองตามศกัยภาพ 
และความตองการของชุมชน 

 2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษผานการดําเนินงานเพื่อสังคม      
(CSR in Process) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)  

ตัวชี้วัด มีกิจกรรมท่ีสรางประโยชนและความเขมแข็งใหกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษทัง้ในระยะ
สั้นและระยะยาว 

เปาหมาย มีกิจกรรมที่สรางประโยชนและความเขมแข็งใหกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว อยางนอยปละ 4 กิจกรรม 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกิจกรรมที่สรางประโยชนและความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนรอบเขตทางพเิศษ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.  

งบประมาณ 2,150,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. กิจกรรม “ทางดวนเพื่อเยาวชน” 
    - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
แกเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขต
ทางพิเศษและจัดพิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
720,000 
บาท 

2. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริม 
ทางดวน” 
    - ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนการ 
ศึกษาแกนักเรียน อุปกรณการเรียน อุปกรณ
กีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ดานตาง ๆ 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก
นักเรียนในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษและจัด
พิธีมอบ 

    งส.กปส. 
สผว. 

งบประมาณ
400,000 
บาท 

3. การฝกซอมการกูภัยและการใหความ
ชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
    - จัดทําแผนการฝกซอมการกูภัยและการ
ใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในเขต
ทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
4. การใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพ
กรณีเกดิเหตุเพลิงไหม 
    - อบรมใหกับพนักงาน กทพ. และบุคคล 
ภายนอก และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

    ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 

5. การสรางชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทาง
พิเศษและการฝกซอมการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 
    - เชิญสวนราชการที่ใช/เชาพื้นที่ในเขต
ทางรวมทั้งชุมชนรอบเขตทางพิเศษทําการ
ฝกซอมและรายงานผลการฝกซอม 

    วพ.1 กพท.1/ 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
430,000 
บาท 

6. การพัฒนาพ้ืนท่ีและปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 
    - ตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ เพ่ือ
ปองกันการบุกรุกพ้ืนที่ใตเขตทางพิเศษ 
    - ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนรอบเขตทาง
พิเศษ เพ่ือสรางสมัพันธที่ดีกับชุมชน 

    วพ.1 กพท.1/ 
รข.6 กพท.2 

ฝกส. 

งบประมาณ
300,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายณัฐพล ไมจันทร พป.5 งส.กปส.สผว. 20234 ขอ 1-2 
นายสุทธิพงศ บํารุงศร ี ห.ปศ.กสป.ฝคจ. 26750 ขอ 3-4 
นางพัชรี อําภาพันธ พท.6 รข.6 กพท.2 ฝกส. 25853 ขอ 5-6 
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.3 การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนนิงานของ กทพ. (2. เสริมสราง
ความสัมพันธกับกลุมผูถูกเวนคนื) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ รักษาความสัมพันธอันดีระหวาง กทพ. กับผูถูกเวนคนื ผานการดําเนินงานอยางจริงใจ
ทั้งในกระบวนการดําเนินงานหลัก และนอกกระบวนการดําเนนิงานหลัก 

ตัวชี้วัด มีขั้นตอนการดําเนินงานในการเวนคืนที่ชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย 

เปาหมาย มีขั้นตอนหรือคูมือการดําเนินงานในการเวนคนืท่ีชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย  

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานในการเวนคืน
ที่ชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย ปละ 1 คร้ัง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.  

งบประมาณ - 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธ์ิและดําเนนิการ
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและ
การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 

    สส.กจก. 
ฝกส. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นางสาวสุภาษิตา  วิวัฒนโชติ นต.5 สส.กจก.ฝกส. 25560-63  
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. (3. พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพเิศษ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เสริมสรางความพึงพอใจและการยอมรับจากกลุมผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง
และบํารุงรักษาทางพเิศษ 

ตัวชี้วัด จํานวนขอรองเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพิเศษ
ที่ไดรับการพิจารณาหรือทีไ่ดรบัการแกไข ผานกลไกการรองทุกขที่เปนทางการ  

เปาหมาย จํานวนทั้งหมดของขอรองเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากการกอสรางและ
บํารุงรักษาทางพิเศษ ทีไ่ดรับการพิจารณาหรือที่ไดรับการแกไข  

วิธีการวัด เก็บรวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบ
อันเกิดจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพิเศษ ที่รับไปดําเนินการหรือที่ไดรับการแกไข 
ผานกลไกการรองทุกขที่เปนทางการ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.  

งบประมาณ 500,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. แผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเกิด
จากการจราจรบนทางพิเศษ 
    - ตรวจสอบระดับเสียงบริเวณที่มีการ
รองเรียน และจัดทําสรุปผลการตรวจวัดแจง
ผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 
    - ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
กําหนดมาตรการลดผลกระทบดานระดับ
เสียงกรณีระดับเสียงเกินกวามาตรฐาน 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

งบประมาณ 
500,000 บาท 

2. การปองกันสาเหตุที่ทาํใหเกดิเรื่อง
รองเรียน     - ทุกฝ ายที ่เกี ่ยวของร วมกันศึกษาถึง

สาเหตุในทกุๆ ดานที่จะทําใหเกิดผลกระทบ
และความเดือดรอนจนสงผลใหมีการรองเรียน
เกิดขึ้น และรวมกันพิจารณาหาวิธีการปองกัน
และเรงดําเนินการแกไขปญหาใหไดขอยุติ
โดยเร็วที่สุด  

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4     - ผู ควบคุมงานตรวจสอบการทํางาน

ของผูรับจางใหเปนไปตามมาตรฐานการ
กอสราง และใหดําเนินการคืนพ้ืนท่ีตาม
สภาพเดิมกอนการกอสรางใหแกประชาชน
ที่อยูอาศัยบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่กอสราง
รวมทั้งดูแลเรื่องสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน 
เสียง ฝุนละออง เปนตน     - ประชาสัมพันธและพูดคุยกับผูที่อาศัย

อยูใกลเคียง บริเวณพื้นที่กอสรางใหทราบ
ลวงหนาถึงกิจกรรมการกอสรางที่จะดําเนินการ
ในบริเวณนั้นๆ เพ่ือเปนการปองกันขอรองเรียน
ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายสุวิทยสิษฐ ชมภูพันธ วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26432 ขอ 1 
นายพัทธพล ปรีหะจินดา วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 2 
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. (3. พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพเิศษ) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เสริมสรางความพึงพอใจและการยอมรับจากกลุมผูไดรับผลกระทบจากการกอสราง
และบํารุงรักษาทางพเิศษ 

ตัวชี้วัด มีรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการพัฒนาทางพิเศษ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางและการบํารุงรักษาทางพิเศษในระยะ
ดําเนินโครงการ 

เปาหมา มีรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการพัฒนาทางพิเศษ โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางและการบํารุงรักษาทางพิเศษ ในระยะ
ดําเนินโครงการทุกสายทางพิเศษ 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรายงานการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
อันเกิดจากการพัฒนาทางพิเศษ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากกิจกรรมการ
กอสรางและการบํารุงรักษาทางพิเศษในระยะดําเนินโครงการ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.  

งบประมาณ 11,000,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบรเิวณ
ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ปงบประมาณ 
2565 
    - ผวก. อนุมัติโครงการ 
    - รายงานการเริ่มงาน 
    - รายงานความกาวหนา 
    - สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดลอมอันเกิดจากการพัฒนาทางพิเศษ 
 
 
 
 
 
 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

งบประมาณ 
11,000,000 
บาท 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
2. ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของ 
ผูรับจางใหดําเนินการตามที่ กําหนดไวใน
เงื่อนไขสัญญาในเรื่องของการดูแลสภาพ 
แวดลอมในระหวางการกอสรางตามมาตรฐาน 
การลดผลกระทบสิ ่งแวดลอม และตาม
กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน การ
ตรวจวัดระดับเสียง และฝุนละออง การลาง
ลอรถกอนออกจากสถานที่กอสราง และการเก็บ
กวาดวัสดุ ก อสรางให มี ความเป นระเบี ยบ
เรียบรอย โดยมีการเก็บขอมูลและสรุปเปน
รายงานให กทพ. ทราบ 

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

งานตอเน่ืองจาก
ปงบประมาณ 
2564 โครงการ
ทางพิเศษพระราม 
3 – ดาวคะนอง –    
วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร 
ดานตะวันตก 

3.  การดแูลสภาพแวดลอมในระหวางการ
กอสราง 
    -  ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของ
ผูรับจางใหดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
เงื่ อ น ไข สั ญ ญ า ใน เรื่ อ งข อ งก ารดู แ ล
สภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางตาม
มาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ เชน 
การตรวจวัดระดับเสียง และฝุนละออง การลาง
ลอรถกอนออกจากสถานที่กอสราง และการ
เก็บกวาดวัสดุกอสรางใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
    - ผูรับจางดูแลเรื่องทางเขา-ออกและสภาพ
ถนนใหแกผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
    - ผูรับจางดูแลปองกันการบุกรุกพื้นที่ใน
ระหวางการกอสราง 

    วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายสุวิทยสิษฐ ชมภูพันธ   วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26432 ขอ 1 
นายพัทธพล ปรีหะจินดา วศ.6 วว.1 กวว.1 ฝกท. 26021 ขอ 2-3 
    
    
 
 



 

3-80 
 

                

ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน (1. การสงเสริมการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กทพ. สามารถดูแลจดัการตอผลกระทบดานสิง่แวดลอมอยางมปีระสิทธิภาพครอบคลมุทุก
การดําเนินงาน  

ตัวชี้วัด มีรายงานการบรรเทาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลิตภัณฑและบริการ 

เปาหมาย มีรายงานติดตามผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลิตภัณฑและบริการ 

วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรายงานการติดตามผลกระทบทาง           
ดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากผลติภัณฑและบริการ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

ผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 

งบประมาณ 500,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
แผนงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอมเกิด
จากการจราจรบนทางพิเศษ 
    - ตรวจสอบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และจัดทําสรุปผลการตรวจวัดแจงผูเกี่ยวของ 
     - ประสานกับหนวยงานที่ เก่ียวของ เพื่อ
กํ าหน ดม าต รก ารล ด ผ ลกระท บ ด าน
สิ่งแวดลอมกรณีผลการตรวจวัดมีคาเกิน
มาตรฐาน 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

งบประมาณ 
500,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายสุวิทยสิษฐ ชมภูพันธ วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26432  
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ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน (2. การปรับปรงุ
ประสิทธิภาพการใชพลงังานในการดําเนินงานของ กทพ.) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อปรับปรุงกระบวนการตางๆ ท่ีเปนการยกระดับประสทิธิภาพการใชพลังงาน     
ทุกประเภทของ กทพ. 

ตัวชี้วัด มีแนวทางการลดการบริโภคพลังงานจากการดําเนินงานอื่นๆ  
เปาหมาย มีแนวทางการลดการบริโภคพลังงานจากการดําเนินงาน อยางนอย 1 แนวทาง 
วิธีการวัด รวบรวมขอมูลจากสวนงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางการลดการบริโภคพลังงาน

จากการดําเนินงานอื่นๆ ของ กทพ. ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ 455,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน                

 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การดาํเนินงานตามแผนงานหรอืแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. 
  - ทบทวนแผนการดําเนินงาน 
  - เก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกีย่วของ 
  - ประเมินคาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

 

2. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต 

    ฟอ.1 กฟย. 
ฝบร. 

มีการสั่งซื้อ
ในไตรมาส 1 
จํานวน 
455,000 
บาท 

 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายเฉลมิชนม เจรญิวุฒิชัย  วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26431 ขอ 1 
นายจักรกฤช  ไวทยะชัยวัฒน วศ.6 ฟอ.1 กฟย.ฝบร. 27666 ขอ 2 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2565 

หนวยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 2564 2565 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1. การดาํเนินงานตามแผนงานหรอืแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. 
    - การประชาสัมพันธแผนงานหรือแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. 

    ตล.กวล.
ฝนผ. 

 

2. จัดอบรมหลักสูตรการอนรุักษพลังงาน     ฟอ.1 กฟย. 
ฝบร./ฝบท. 

 
 
ผูประสานงาน ตําแหนง/สังกัด เบอรโทรศัพท หมายเหตุ 
นายเฉลมิชนม เจรญิวุฒิชัย  วท.6 ตล.กวล.ฝนผ. 26431 ขอ 1 
นายจักรกฤช  ไวทยะชัยวัฒน วศ.6 ฟอ.1 กฟย.ฝบร. 27666 ขอ 2 
    
    

 
 

                
ยุทธศาสตรที ่3 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร     
เปาหมายยุทธศาสตร กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมตลอดหวงโซคุณคา 

กลยุทธที่ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในการดําเนินงาน (2. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลงังานในการดําเนินงานของ กทพ.) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ที่เปนการยกระดับประสทิธิภาพการใชพลังงานทุก
ประเภทของ กทพ. 

ตัวชี้วัด รอยละของบุคลากรที่เขาใจ ตระหนัก และใหความสําคัญตอเรื่องการใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย พนักงาน กทพ. ที่เขาใจ ตระหนัก และใหความสําคัญตอเรื่องการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพไมต่ํากวารอยละ 100 

วิธีการวัด สํารวจหรือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับความรู ความเขาใจที่ตระหนัก และใหความสําคัญ
ตอเรื่องการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ปละ 1 ครั้ง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสงัคมของ กทพ. 

พนักงานและลูกจาง กทพ. 

งบประมาณ -               

แผนการดําเนินงาน                



Expressway Authority of Thailand

111 ถนนริมคลองบางกะป�  แขวงบางกะป�  
เขตห้วยชวาง  กรุงเทพฯ  10310 

อาคารศูนยบ์รหิารทางพเิศษ การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย



 
 

เรื่องท่ี... 
เรื่อง  การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และ 

     การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
….......................................................... 

 
ข้อเสนอที่น ำเสนอคณะกรรมกำร กทพ. เพื่อพิจำรณำ (อนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบ)/เพื่อทรำบ 

 
เพ่ือทราบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที ่ดีของ กทพ. และการด าเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ดังนี้   
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

  ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
  กทพ. ได้มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดไว้ 9 หมวด ประกอบด้วย 1) บทบาทของภาครัฐ 2) สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น 3) คณะกรรมการ 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 5) ความยั่งยืนและนวัตกรรม 6) การเปิดเผยข้อมูล 
7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ 9) การติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม 
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 41 กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม ในหมวดที่ 1 คือ 
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
การจราจรในทางพิเศษ และจากการประเมินผลตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ทั้ง 9 หมวด จ านวน 14 ตัวชี้วัด ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ กทพ. การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 การรายงานทางการเงิน การจัดท ารายงานประจ าปี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณใน
การด าเนินงานของ กทพ. การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผลการด าเนินงานใหม่ (Enablers) มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
     ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)   
  กทพ. ได้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564) จ านวน 44 โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการด าเนินงานหลักของ กทพ. (CSR in Process) จ านวน 35 โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการด าเนินงานหลักของ กทพ. (CSR after Process) จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม
และโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment : SE-AM) จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวน 42 โครงการ/กิจกรรม โดยมีการยกเลิก 2 โครงการ/กิจกรรม ที่
ไม่สามารถจะด าเนินการได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
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1) โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง” ร่วมกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร จส.100 และสถานีวิทยุ
พิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM 91) และ 2) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” 
 3 . แผนปฏิ บั ติ การด้ านความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมของ  กทพ . ปี งบประมาณ 2565 
                           (ฉบับปรับปรุง) 
 กทพ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2565 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ปี (2564-2566) ประกอบด้วยการด าเนินงานใน 3 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ 
จ านวนรวม 38 ตัวชี้วัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด าเนินงานของ กทพ. อย่างเป็นมิตร จ านวน 15 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การส ่งเสริมการสื ่อสาร การรับรู ้และสร้างความสัมพ ันธ์  จ านวน 9 ต ัวชี ้ว ัด และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม จ านวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

                     .................................................................... 
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