
 

เรื่องที่ ... 
เรื่อง  การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และ 

    การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
….......................................................... 

 
๑. เรื่องเดิม  

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

๒. ขอเท็จจริง  
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมีการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 

เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. และมีมติดังนี้ 
  1) เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
  2) เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
  และใหนําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบตอไป โดยมีรายละเอียดสรุปไดดงัน้ี 
  2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
   1) กทพ. ไดดําเนินการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เรียบรอยแลว 
โดยแยกการดําเนนิงานเปน 9 หมวด ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่กําหนดไวประกอบดวยกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 41 กิจกรรม ดังตอไปนี้ (เอกสารแนบ 1)   
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หมวดที่ จํานวนกิจกรรม 

1. บทบาทของภาครฐั 1 กิจกรรม 

2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจไมมีผูถือหุน 

3. คณะกรรมการ 7 กิจกรรม 

4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 13 กิจกรรม 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 3 กิจกรรม 

6. การเปดเผยขอมูล 4 กิจกรรม 

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4 กิจกรรม 

8. จรรยาบรรณ 5 กิจกรรม 

9. การติดตามผลการดําเนินงาน 4 กิจกรรม 
   

  

 ท้ังนี้ การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 41 กิจกรรม สามารถประเมินผลการดําเนินงานไดเปนรายไตรมาส จํานวน 28 กิจกรรม โดยเปนไปตาม
เปาหมายทั้ง 28 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่กําหนดใหเปนการประเมินผลรายป จํานวน 13 กิจกรรม  
    2) กทพ. ไดรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่สะทอนผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแล 
กิจการท่ีดี ในปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ทั้ง 9 หมวด จํานวน 15 ตัวชี้วัด เรียบรอยแลว 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นไดดังนี้  
            - ตัวชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดในปงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) จํานวน 7 ตัวชี้วัด โดยเปนไปตามเปาหมายทั้ง 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน
ที่ไดรับ 

(หมวดที่ 1) 
การเขารวมประชุม
คณะกรรมการ กทพ. 

 
รอยละของจํานวน
กรรมการที่เขารวมใน
การประชุมแตละครั้ง
ไมต่ํากวารอยละ 80 

ระดับ 5 
รอยละ 80 

 

รอยละ 83.34 
 

 
5 

(หมวดที่ 3) 
การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ. 

 
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไม
นอยกวารอยละ 90 

ระดับ 3 
รอยละ 90 

 

รอยละ 100 
 

 
5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ที่ไดรับ 

(หมวดที่ 6) 
6.2 การรายงาน 
      ทางการเงนิ 

 
จัดทํารายงานทางการเงิน
รายไตรมาสตามที่กระทรวง 
การคลังกําหนดเพ่ือสง
กระทรวงการคลังภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นสุด 
ของแตละไตรมาสผาน
ระบบ GFMIS - SOE 

ระดับ 3 
45 วัน 

 

26 วัน 

 
5 

(หมวดที่ 7) 
7.1 การบริหารความ 
      เสี่ยง 

 
ร อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 
ของการจัดการความ
เสี่ ยงใหอ ยู ในระดับที่
ยอมรับได 

ระดับ 5 
รอยละความสําเร็จของ
การจัดการความเสี่ยงให
อยูในระดับที่ยอมรับได
รอยละ 100 

 

สามารถบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหความเสี่ยงอยู ใน
ระดับที่ยอมรับได คิดเปน
รอยละ 98.55 อยางไร 
ก็ตาม ยังคงอยูภายใต
ระดับความเสี่ยงที่ยอมให
เบี่ยงเบนไดที่กําหนดไวไม
นอยกวารอยละ 80 จึงถือ
วาระดับความสําเร็จของ
การจ ัดการความเสี ่ยง
เปนไปตามเปาหมาย 

 
5 

 
7.2 การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอยละความสําเร็จของ
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

ระดับ 5 
รอยละความสําเร็จของ
การควบคุมภายในใหอยู
ในระดับที่ยอมรับไดรอยละ 
100 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายในของ กทพ. มีความ 
สําเร็จของการควบคุมภายใน 
คิดเป นร อยละ 99.90 
อยางไรก็ตามยังคงอยูภายใต 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมให
เบี่ยงเบนไดที่กําหนดไวไม
นอยกวารอยละ 90 จึงถือ
วาระดับความสําเร็จของ
การควบคุมภายในเปนไป
ตามเปาหมาย  

 
5 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ที่ไดรับ 

(หมวดที่ 9) 
9.1  การสรางมูลคาเพ่ิม

เชิงเศรษฐศาสตร
(Economic Value 
Management : 
EVM) 

 
การสรางคา Economic 
Profit (EP) เทียบกับ
เปาหมาย 

ระดับ 3 
เปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

- ผลการดําเนินงานจริง 
เทากับ -1,016.14 ลานบาท 
- ผลการดําเนินงานดีกวา
คาเปาหมาย  522.05 
ลานบาท 

 
5 
 

 
9.2  ระบบประเมินผล 

การดําเนินงานใหม 
(Enablers) 

 
ระยะเวลาในการจัดสง 
ขอมูลประกอบการประเมิน  
Core Business ทั้ง  
8 ดาน 

ระดับ 5 
จัดสงตามกําหนด 

 
จัดสงผลการดําเนินงาน
ตามกรอบการประเมินฯ 
ไดตามกําหนด 

 
5 

 
         - ตัวชี้วัดที่มีการกําหนดการรายงานผลการดําเนินงานเปนรายป (ตุลาคม 2564 - กันยายน 

2565) จํานวน 8 ตัวชี้วัด คือ 
       หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการของ กทพ.     
ไมนอยกวารอยละ 92.10 

       หมวดที่ 5  นวัตกรรมและความยั่งยืน 
จํานวนผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแลวเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทําแลวเสร็จ 
และเผยแพรใหพนักงาน กทพ. เพ่ือสรางการรับรูและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ผานระบบ Intranet ไมนอยกวา 8 เรื่อง 

       หมวดที่ 6 การเปดเผยขอมูล 
       ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจภาพรวมในดานตาง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 6.3  สามารถจัดทําและเผยแพรรายงานประจําปของปที่ลวง
มาแลวภายใน 2 เดือนหลังจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) รับรองงบการเงินของสิ้นปบัญชีรัฐวิสาหกิจ 

       หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
      ตัวชี้วัดที่ 7.3 รอยละความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ 
      ตัวชี้วัดที่ 7.4   จํานวนผูมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ไมมีผูมีความขัดแยง

        ทางผลประโยชน) 
  หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 
        ตัวชี้วัดที่ 8.1  จํานวนหนวยงานที่เขารวมกิจกรรมการเผยแพรความรูเรื่อง

                    จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ไมนอยกวา 10 แหง 
        ตัวชี้วัดที่ 8.2 จัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรมอยางนอยปละ 3 ครั้ง 
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  2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
   กทพ. ไดรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคม

ของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) จํานวน 35 ตัวชี้วัด 
โดยแบงออกเปน ๓ ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การดําเนินงานของ กทพ. 

อยางเปนมิตร 
(จํานวน 13 ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู 

และสรางความสัมพันธ 

(จํานวน 9 ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

ชุมชนและสังคม 

(จํานวน 13 ตัวชี้วัด) 

กลยุทธ 1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมในการดําเนินงาน 

(1 ตัวช้ีวัด)  
กลยุทธ 1.2 การเสริมสรางคุณภาพ

การใหบริการ 

(5 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาล

ในการดําเนินงาน 

(5 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 1.4 การสงเสริมการรังสรรค

นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

(2 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการ
สื่อสาร และการรับรูในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

(4 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ 2.2 การเสริมสรางการมีสวนรวม

ในการดูแลชุมชนและสังคม 

(2 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธ

กับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรบัผิดชอบ

ตอสังคมของ กทพ. 

(3 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและลูกจาง กทพ. 

(2 ตัวช้ีวัด) 
กลยุทธ 3.2 การจัดการดานอาชวีอนามัย

และความปลอดภัย 

(3 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงาน

ของ กทพ. 

(5 ตัวช้ีวัด) 

กลยุทธ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบ

ตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน 

(3 ตัวช้ีวัด) 

 
 ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2564) กําหนดใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน จํานวน 35 ตัวชี้วัด โดย กทพ. สามารถดําเนินงานไดตามแผนงาน
ทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานไดในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
กําหนดใหมีจํานวน 3 ตัวชี้วัด ซึ่ง กทพ. สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดถึงจํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  1) มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับความพึงพอใจของผูไดรับบริการจาก กทพ. 
  2) การสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. เรื่องนโยบายและ
วิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร 
  3) บุคลากรที่ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (ภายในองคกร)  
  4) จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. และกลุมพนักงาน 
และลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  
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  5) มีการเชิญชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. เขารวมกิจกรรมที่ กทพ. ดําเนินการจัดขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมของทั้งการดําเนินงานเพ่ือสังคม 
(CSR in Process) และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process)  
  6) รอยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร ซึ่งมีสวนรวมในการดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับโครงการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงการกําหนดหัวขอสุขภาพความปลอดภัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน  
  7) มีขั้นตอนการดําเนินงานในการเวนคนืที่ชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย  
  8) รอยละของบุคลากรที่เขาใจ ตระหนัก และใหความสําคัญตอเรื่องการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 โดย 35 ตัวชี้วัด มีการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ จํานวนทั้งหมด 65 งาน 
ซึ่งมีผลการดําเนินงานสําเร็จรอยละ 100 จํานวน 10 งาน และมีความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 
(รอยละ 25) จํานวน 55 งาน  
 นอกจากการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 แลว กทพ. ยังไดดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมผานโครงการตาง ๆ เชน  
 1) เม่ือวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564 และวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2564 กทพ. นําอาหาร
กลองและน้ําดื่ม จํานวน 3,600 ชุด ไปมอบใหแกบุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ณ สถานีกลาง
บางซื่อ เพ่ือแทนคําขอบคุณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในวาระการฉีดวัคซนีแหงชาติ  
 2) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กทพ. ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure 
Recognition ประจําป 2564 การเปดเผยขอมูลความยั่งยืน ในโครงการประกาศรางวัลการเปดเผยขอมูลความย่ังยืน
ประจําป 2564 ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองคกรที่ไดรับรางวัล
การเปดเผยขอมูลความยั่งยืน จํานวนทั้งสิ้น 105 แหง โดย กทพ. ไดจัดทํารายงานความย่ังยืนของ กทพ. ป 2563 
ตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) เขารวมรับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีเกณฑประเมิน 3 ดาน 
ประกอบดวย ความสมบูรณ ความเชื่อถือได การสื่อสารและการนําเสนอ โดยรางวัลไดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
  1. รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award  
 2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition  
  3. รางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement  
 3) เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกหนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ใหการสนับสนุนภารกิจศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผูวาการฝายกอสรางและ
บํารุงรักษา เปนผูแทน กทพ. รับมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ ณ บริเวณประตู 1 ศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กทพ. ไดสนับสนุนเจาหนาที่และจิตอาสาในภารกิจศูนยฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สนับสนุนอาหารกลอง
และน้ําดื่มใหแกบุคลากรทางการแพทยและจิตอาสาที่ปฏิบัติงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2564 
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 3. ขอเสนอ 
  เพื่อทราบการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ดังนี้ 
  3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
  3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
   
มติที่ประชุม 
 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ การทางพิเศษแห�งประเทศไทย 

ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

                                                                          

                                       
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี

       สํานักผู�ว�าการ
    กุมภาพนัธ3 2565
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ทิศทางองค3กร

                         วิสัยทัศน3ของ กทพ  .
                                   “มุ�งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให�บริการที่ดี มีความคุ�มค�า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย�างยั่งยืน”

                        ภารกิจของ กทพ  .
1.  จัดให�มี พัฒนา / ปรับปรุงทางพิเศษให�เป*นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
2.  บริการอย�างมีนวัตกรรมและคุณค�าเพิ่ม
3.  บริหารจัดการสินทรัพย2อย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร�างศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน2ต�อสงัคม
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทนุเพื่อเพิ่มมูลค�าองค2กร

                          ยุทธศาสตร3ของ กทพ  .
 เพื่อให�การขับเคลื่อนองค2กรบรรลุตามวิสัยทัศน2ที่กําหนด กทพ . จึงได�จัดทําแผนวิสาหกิจ ป<งบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ป<งบประมาณ
2564 โดยมีการกําหนดทิศทางองค2กร ประกอบด�วย วิสัยทัศน2 ภารกิจ เปBาประสงค2 และยุทธศาสตร2การดําเนินงาน ของ กทพ. ไว�อย�างชัดเจน ซึ่งสอดคล�องกับกรอบยุทธศาสตร2ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายการบริหารราชการแผ�นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ2 จันทร2โอชา
ยุทธศาสตร2การพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งของไทย ระยะ 20 ป< (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส�งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน แผนยุทธศาสตร2
รัฐวิสาหกิจสาขาขนส�ง และแผนปฏิบตัิการด�านคมนาคม ระยะที ่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) และมีการวัดผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค2เชงิยุทธศาสตร2ครอบคลุมตามหลักการบริหารงาน
ของ Balance Scorecard (BSC) ได�แก� ด�านคุณค�าองค2กรและการเงิน ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ด�านกระบวนการทํางาน และด�านการเรียนรู�และพัฒนา โดยแบ�งยุทธศาสตร2ในการดําเนินงาน
ของ กทพ. ออกเป*น 4 ยุทธศาสตร2 ดังนี้
                                      1.  ยุทธศาสตร2ที่ 1 : ขยายโครงข�ายและให�บริการทางพิเศษ อย�างยั่งยืน
                                            2.  ยุทธศาสตร2ที่ 2 : ใช�ประโยชน2จากสินทรัพย2อย�างคุ�มค�า
                                            3.  ยุทธศาสตร2ที่ 3 : สร�างความยั่งยืนต�อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล�อม
                                            4.  ยุทธศาสตร2ที่ 4 : สร�างสรรค2 กทพ. ให�เป*นองค2กรแห�งอนาคต
 เป9าประสงค3องค3กร
      1. ผลประกอบการเติบโตอย�างมั่นคง

2. การบริการอย�างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
                                            3. ทางพิเศษ และสินทรัพย2ถูกใช�เต็มประสทิธิภาพ

4. เป*นองค2กรแห�งการเรียนรู� พร�อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1



ค�านิยมองค3กร
“ บริการที่ดี พัฒนาก�าวไกล ภาพลักษณ2ใสสะอาด ”

จรรยาบรรณของเจ�าหน�าที่ กทพ  .* 
“ปฏิบัติหน�าที่ด�วยหัวใจ (HEARTS)”     

 

H Honesty ความซื่อสัตย3
E Equity/Equitable Treatment ความเท�าเทียมและความเสมอภาค
A Accuracy ความถูกต�อง เที่ยงตรง
R Responsibility ความรับผิดชอบ
T Transparency ความโปร�งใส
S Society คํานงึถึงสังคมและผลประโยชน3ของส�วนรวม

* เจ�าหน�าที่ กทพ. ครอบคลุมหรือหมายความรวมถึง ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�าง กทพ.
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

                      จุดมุ�งหมายหลักของการทางพิเศษแห�งประเทศไทย (กทพ.) ในการดําเนินงานคือการบรรเทาปeญหาจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต�องดําเนินกิจการให�มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย�างยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป*นสิ่งสําคัญ
                             คณะกรรมการ กทพ. จงึมีเจตนารมณ2ที่จะส�งเสริมให� กทพ. เป*นองค2กรที่มีประสทิธภิาพในการดําเนนิธรุกิจและการกํากับดูแลกิจการมีการบริหารจดัการที่ดีเลศิ
โดยมุ�งเน�นการให�บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก�ผู�ใช�ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร�งใสและตรวจสอบได� จึงได�กําหนดให�คณะกรรมการ กทพ.
ผู�บริหาร และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักสําคัญอันเป*นมาตรฐานสากล 7 ประการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี” เป*นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
       1. Accountability มีความรับผิดชอบต�อผลลัพธ2อันเกิดจากการปฏบิัติหน�าที่            
       2. Responsibility มีความสํานึกในหน�าที่ที่จะให�บริการที่ดีต�อผู�ใช�บริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสยีต�างๆ ด�วยขีดความสามารถและประสิทธภิาพที่เพียงพอ
       3. Equitable Treatment ปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสยีอย�างเท�าเทียมกัน 
       4. Transparency ดําเนินงานอย�างโปร�งใส เปjดเผยข�อมูลและสามารถตรวจสอบได�
     5. Value Creation เพิ่มความสามารถในการดําเนินงานทุกด�านเพื่อยกระดับการแข�งขันและสร�างมูลค�าเพิ่มแก�กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
     6. Ethics ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ.
     7. Participation ให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต

และความเป*นอยู�ของชุมชนหรือท�องถิ่น 
                     ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ได�มอบหมายให�คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําหน�าที่กําหนดนโยบาย กลยุทธ2 เปBาหมายและแผนการดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ส�งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

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

เพื่อให�การดําเนินงานของ กทพ. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสอดคล�องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวง
การคลังกําหนด กทพ. จึงได�กําหนดระบบงานที่สําคัญออกเป*น 2 ส�วน ดังนี้

1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด�วยขั้นตอนหลักที่ก�อให�เกิดการสร�างและให�บริการทางพิเศษ เริ่มจากการศึกษาความเหมาะสม
ขออนุมัติโครงการ เวนคืนที่ดิน ออกแบบและก�อสร�างแล�วเปjดให�บริการ รวมถึงการบํารงุรักษา (ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของ Stakeholders) ได�แก�

• C1 การดําเนินการตามนโยบาย ศึกษาและขออนุมัติโครงการ
- C1.1 กระบวนการนําเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย
- C1.2 กระบวนการพัฒนาและสร'างมูลค)าเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- C1.3 กระบวนการศึกษาความเหมาะสม
- C1.4 กระบวนการออกแบบรายละเอียดเบื้องต'น
- C1.5 กระบวนการขออนุมัติโครงการ

• C2 การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- C2.1 กระบวนการจัดกรรมสทิธิ์ที่ดิน
- C2.2 กระบวนการส)งมอบพื้นที่

• C3 การออกแบบ ก)อสร'าง และควบคุมงาน
- C3.1 กระบวนการออกแบบรายละเอียดการก)อสร'าง
- C3.2 กระบวนการจัดหาผู'รับจ'างควบคุมงานก)อสร'าง
- C3.3 กระบวนการจัดหาผู'รับจ'างก)อสร'าง
- C3.4 กระบวนการส)งมอบโครงการที่แล'วเสร็จ

• C4 การบํารงุรักษา
- C4.1 กระบวนการวางแผนบํารุงรกัษา
- C4.2 กระบวนการบํารงุรักษาเชิงป9องกัน
- C4.3 กระบวนการบํารงุรักษาเชิงแก'ไข
- C4.4 กระบวนการบริหารวัสดุ อะไหล) และเครื่องมือเพื่อการบํารงุรักษา
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ระบบงานของ กทพ  . (ต�อ)

ธุรกิจหลัก : การให�บริการทางพิเศษโดยเก็บเงินค�าผ�านทาง ซึ่งถือเป*นรายได�หลักเกือบทั้งหมดของ กทพ. เริ่มจากการวางแผนให�บริการ ให�บริการ
การเก็บข�อมูลด�านบริการรวมถึงการพัฒนาธุรกิจหลกัและการตลาด (ลูกค�า) ได�แก�

• C0 การวางแผนให'บรกิาร
- C0.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ

• C5 การให'บริการ
- C5.1 กระบวนการจัดเก็บค)าผ)านทาง
- C5.2 กระบวนการจัดการระบบเก็บค)าผ)านทางอัตโนมัติ
- C5.3 กระบวนการควบคุมจราจร

• C6 การให'บริการข'อมูล
- C6.1 กระบวนการให'บริการข'อมูลเกี่ยวกับการใช'บริการ

• C7 การพัฒนาธุรกิจหลักและการตลาด
- C7.1 กระบวนการพัฒนาธุรกิจ
- C7.2 กระบวนการการตลาด
- C7.3 กระบวนการสร'างความสัมพันธ@กับลูกค'า (CRM)

ธุรกิจรอง : การพัฒนาและบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับทางพิเศษหรือเพิ่มประโยชน2ให�กับ กทพ. เช�น การเช�าพื้นที่ใต�ทางด�วน จัดทําสวนสาธารณะเพื่อ
เป*นสาธารณประโยชน2ให�กับชุมชน ได�แก�

• C8 การพัฒนาและบรหิารธรุกิจอื่น
- C8.1 กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ และเพื่อประโยชน@กับ กทพ.

2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process) เป*นกระบวนการที่คอยสนับสนุนกระบวนการหลักให�เป*นไปตามเปBาหมายขององค2กร ได�แก� กลุ�มงาน
บริหาร กลุ�มงานบุคคล กลุ�มงานจัดซื้อจัดจ�าง กลุ�มงานด�านอาคารและสถานที่ และกลุ�มงานเทคโนโลยี - นวัตกรรม ได�แก�

• S1 กลุ)มงานบริหารองค@กร
- S1.1 กระบวนการนําและสร'างความยั่งยืนขององค@กร
- S1.2 กระบวนการพัฒนาองค@กร
- S1.3 กระบวนการกํากับดูแลกิจการ สังคม ชุมชน        
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ระบบงานของ กทพ  . (ต�อ)

- S1.4 กระบวนการกํากับดูแลผู'มีส)วนได'ส)วนเสีย
- S1.5 กระบวนการสนับสนุนคณะกรรมการและผู'นําองค@กร
- S1.6 กระบวนการวางแผนและประเมินผล
- S1.7 กระบวนการตรวจสอบภายใน
- S1.8 กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- S1.9 กระบวนการจัดการด'านบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
- S1.10 กระบวนการด'านกฎหมาย
- S1.11 กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ@
- S1.12 กระบวนการตรวจสอบรายได'
- S1.13 กระบวนการจัดการด'านสิ่งแวดล'อม
- S1.14 กระบวนการบริหารเอกสารและงานสารบรรณ

• S2 กลุ)มทรพัยากรบุคคล
- S2.1 กระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล
- S2.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- S2.3 กระบวนการเสริมสร'างค)านิยม วฒันธรรมองค@กร

• S3 กลุ)มจัดซื้อจัดจ'าง
- S3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ'าง
- S3.2 กระบวนการจัดการด'านพัสดุ 

• S4 กลุ)มจัดการด'านอาคารสถานที่
- S4.1 กระบวนการจัดการด'านอาคารสถานที่

• S5 กลุ)มเทคโนโลยีและนวตักรรม
- S5.1 กระบวนการจัดการด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- S5.2 กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค@กร 
- S5.3 กระบวนการเรียนรู'ขององค@กร
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แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ  .   แบ�งออกเป_น      9   หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1  บทบาทของภาครัฐ
หมวดที่ 2  สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น
หมวดที่ 3  คณะกรรมการ
หมวดที่ 4  บทบาทของผู�มีส�วนได�เสยี
หมวดที่ 5  ความยั่งยืนและนวัตกรรม
หมวดที่ 6  การเปjดเผยข�อมูล
หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ
หมวดที่ 9  การติดตามผลการดําเนินงาน

7



การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชีว้ัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

1 บทบาทของภาครัฐ การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ ที่แต�งตั้งโดย
คณะกรรมการ กทพ. (ความถี่และจํานวนกรรมการ/อนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม)

1) คณะกรรมการ กทพ.

2) คณะกรรมการบรหิารของ กทพ.
3) คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ2
5) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

            6) คณะอนุกรรมการด�านกฎหมาย
            7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิัตกิารและประเมนิผลการปฏบิัตงิานของ ผวก.
9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

            10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ    
            11) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดาํเนินการคดขี�อพิพาทตามสญัญาโครงการระบบ
                  ทางด�วนขั้นที่ 2 และสญัญาเพื่อการต�อขยายโครงการระบบทางด�วนขั้นที่ 2 (ส�วนดี)
                 ระหว�าง กทพ. กับ บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟBากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) และ
                  คดีข�อพิพาทตามสญัญาโครงการทางด�วนสายบางปะอิน -ปากเกร็ด ระหว�าง กทพ. กับ
                  บริษัท ทางด�วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (NECL)
            12) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของหัวหน�าเจ�าหน�าที่ด�านการเงิน
                  (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ.  
            13) คณะกรรมการการจัดการความรู� นวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล
            14) การแต�งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเตมิ

-  ร�อยละของ จํ านวน
กรรมการที่เข�าร�วมใน
การประชุมแต�ละครั้ง
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80

สผว.

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

ฝบท./ฝกม.

กวพ.
ฝกม.

2 สิทธิและความเท�าเทียมกันของ
ผู�ถือหุ�น 

กทพ. เป*นรัฐวิสาหกิจไม�มีผู�ถือหุ�น - -
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชีว้ัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

3 คณะกรรมการ 3.1 องค2ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.
3.2 คุณสมบัตขิองคณะกรรมการ กทพ.
3.3 วาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ กทพ.
3.4 ความเป*นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.
3.5 อํานาจหน�าที่ของคณะกรรมการ กทพ.
3.6 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ กทพ.

3.7 การเข�าถึงข�อมลูของคณะกรรมการ กทพ.

ร�อยละความสําเร็จของการ
ดาํเนนิงานตามแผนทีก่ําหนด
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 90

สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.
สผว.

สผว.

4 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 4.1 การรับฟeงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากผู�ใช�บริการทางพิเศษ

4.2 การจัดกิจกรรมสําหรบัผู�ใช�บริการทางพิเศษ
4.3 การรับฟeงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากเจ�าหน�าที่ กทพ.

4.4 การรับสมคัรและคัดเลอืกเจ�าหน�าที่ กทพ.

4.5 การปฏิบัตติ�อผู�ที่ได�รับผลกระทบจากการเวนคืน

- ระดับความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการทางพิเศษที่มี
ต� อ ก า ร ให� บ ริ ก า ร ข อ ง
กทพ. ไม�น�อยกว�าร�อยละ
92.10

- ดําเนินการจัดกิจกรรม
ทกุครั้งตามนโยบาย
- ไม�มเีรื่องร�องเรียนเกีย่วกบั
การกําหนดคุณสมบัติใน
การรับสมัครสอบคัดเลอืก
พนักงานของ กทพ. โดย
ระบเุพศและศาสนา
-  ระยะเวลาพิจารณา
คําร�องของผู�ถูกเวนคืนใน
เรื่องของทางเข�า - ออก
ตามสิทธิเดิมใน 2 กรณี
1)  ก ร ณี ร ะ ห ว� า ง ก า ร
ก�อสร� า งทา งพิ เ ศษจะ
พิจารณา ให�แล�ว เส ร็จ
ภายใน 7 วนัทาํการ

สผว.

สผว./ฝคจ./ฝจค.
ฝบท.

ฝบท.

ฝกส.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชีว้ัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

4 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.6  การเปjดเผยข�าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ�าง

4.7  การร�องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ�าง

4.8 การเปjดเผยผลการดําเนินงานเรื่องร�องเรียนจัดซื้อจัดจ�างในเว็บไซต2 กทพ.
4.9 การวิเคราะห2ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ�าง

4.10 การร�องเรียน/ข�อพิพาทกับผู�ที่ได�รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.

4.11 ข�อพิพาทกับคู�สญัญา (กรณีทุนทรัพย2 100 ล�านบาทขึ้นไป)

2)  ก ร ณีหลั ง ก�อ ส ร� า ง
จะพิจารณาให�แล�วเสร็จ
ภายใน 30 วันทําการ ทั้งนี้
นับแต�วันที่ กจก.ฝกส. ได�
รับเรื่อง (ตามกระบวนการ
ดาํเนินงานจริง)
- ให�แล�วเสร็จภายในวันที่
กํ าหนดการป ระก าศ
เผยแพร�ครบทุกรายการ
- ตอบกลับข�อร�องเรียน
ภายใน 15 วัน นับถัด
จ า ก วั น ที่ ไ ด� รั บ ก า ร
ร�องเรียน
- ภายในไตรมาส
-  ไ ด� ผ ลการ วิ เ ค ร า ะห2
ภายใน 1 เดอืน หลงัจาก
สิ้นป<งบประมาณ
- ระดบัความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการทางพิเศษที่มตี�อ
การให�บริการของ กทพ.
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 92.10
1) ร�อยละความสาํเร็จของ
การดาํเนินการจัดการด�าน
ข�อพิพาทและคดีอย�างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร�อยละของจํานวนการ
จัดประชุมร�วมกับหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนิน
คดีของ  กทพ.  ในการ
ประสานข�อมูลเชิงรุกเพื่อ

ฝกส.

ฝบท.

ฝบท.

ฝบท./สผว.
ฝบท.

สผว.

ฝกม.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชี้วัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

4 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.12 การปฏิบัตติ�อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

4.13 กิจกรรมด�านความรบัผดิชอบต�อสังคมของ กทพ.

ความเข�าใจที่ตรงกันและ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การดํา เ นินคดี จํานวน
อย�างน�อย 4 ครั้ง ต�อป<
-  จํ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร
พัฒนาพื้นที่  (เปBาหมาย
จํานวน 4 ครั้ง)
- รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด�าน
ความรับผดิชอบต�อสังคม
ของ กทพ. ทกุไตรมาส

ฝกม.

ฝกส.

สผว./ฝกส.

5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 5.1 ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแล�วเสร็จหรือมาตรฐานที่จัดทําแล�วเสร็จและเผยแพร�ให�พนักงาน
      กทพ. เพื่อสร�างการรับรู�และการเรียนรู�อย�างต�อเนื่องผ�านระบบ Intranet

5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข�อมูลและสารสนเทศเพื่อแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion
      Index Indication System)

-  จํ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย
ทีท่าํการศกึษาแล�วเสร็จหรือ
มาตรฐานทีจ่ัดทําแล�วเสร็จ
และเผยแพร�ให�พนักงาน
กทพ. เพื่อสร�างการรับรู�
และการเรียนรู�อย�างต�อเนือ่ง
ผ� า น ร ะ บ บ  Intranet
ไม�น�อยกว�า 8 เรื่อง
-  ร� อ ยละขอ ง จํ า น วน
ร า ย ง า น เ พื่ อ แ ส ด ง
ตําแหน�งและระดับความ
ติดขัดของการจราจรบน
ทางพิเศษพร�อมจัดลําดับ
ค ว า ม สํ า คั ญ  ร ว ม ถึ ง
ประเมินผลการแก�ไขจุด
ติดขัด

กวพ.

กวพ.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชี้วัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ต�อ) 5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน
      GRI Standards

- มรีายงานความรับผดิชอบ
ต�อสังคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards

สผว.

6 การเปjดเผยข�อมลู 6.1 การเปjดเผยข�อมูลผ�านระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ข�อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.2 การประชาสัมพันธ2

6.3 การรายงานทางการเงิน

6.4 การจัดทํารายงานประจําป<

- ระดับความพึงพอใจ
ข อ งผู� ใ ช� บ ริ ก า ร ทา ง
พิ เ ศ ษ ที่ มี ต� อ ก า ร ใ ห�
บ ริ ก า ร ข อ ง  ก ท พ .
ไ ม� น� อ ย ก ว� า ร� อ ย ล ะ
92.10 
- สามารถดําเนินการได�
แล�วเสร็จตามแผนปฏบิัติ
การประชาสมัพันธ2เชิงรกุ
ป<งบประมาณ 2565
- จัดทํารายงานทางการเงิน
ร า ย ไ ต ร ม า ส ต า ม ที่
กระทรวงการคลงักําหนด
เพื่อส�งกระทรวงการคลัง
ภายในสีส่บิห�าวันนับแต�วัน
สิน้สุดของแต�ละไตรมาส
ผ�านระบบ GFMIS-SOE
-  ส าม ารถ จัด ทํ าและ
เผยแพร�รายงานประจําป<
ของป<ที่ล�วงมาแล�วภายใน
2 เดอืน หลงัจากสาํนักงาน
การตรวจเ งินแผ�น ดิน
(สตง.) รับรองงบการเงิน
ของสิ้นป<บัญชีรัฐวิสาหกิจ

สผว.

สผว.

ฝกง./สตส.

สผว.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชี้วัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

7 การบริหารความเสีย่งและ
การควบคุมภายใน

7.1 การบรหิารความเสีย่ง

7.2 การควบคุมภายใน

7.3 การตรวจสอบภายใน

7.4 การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน2

- ร�อยละความสําเรจ็ของ
การจัดการความเสีย่งให�
อยู�ในระดบัที่ยอมรบัได�
-  ร�อยละความสํา เร็ จ
ของการควบคุมภายใน
ให�อยู�ในระดบัที่ยอมรบัได�
- ร�อยละความพึงพอใจ
ของหน�วยรับตรวจ
- จํานวนผู�ที่มคีวามขัดแย�ง
ทางผลประโยชน2 (ไม�มี
ผู� มี ความ ขัดแย� งทาง
ผลประโยชน2)

กบค.

กบค.

สตส.

สผว.

8 จรรยาบรรณ 8.1 การเผยแพร�ความรู�เรื่อง จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 

8.2 รายงานการทุจริต ป<งบประมาณ 2565

- จํานวนหน�วยงาน ที่
เข� า ร� วม กิจกรรมการ
เผยแพร� ค ว ามรู� เ รื่ อ ง
จ ร ร ย าบ ร รณ ใ น ก า ร
ดําเนินงานของ กทพ.
ไม�น�อยกว�า 10 แห�ง
1) จํานวนพนักงานที่
เข�าสู�กระบวนการทาง
วินัยฐานทุจริต
2) จํานวนพนักงานที่ถูก
ล ง โ ทษ ทา ง วิ นั ย ฐ าน
ทุจริต

สผว.

ฝกม.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชี้วัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

8 จรรยาบรรณ (ต�อ) 8.3 การฝ|าฝ}นกฎระเบียบ ข�อบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.

8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

8.5 การพิจารณาเรื่องร�องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ|าฝ}นการควบคุมภายใน
      ฝ|าฝ}นมาตรฐานจรยิธรรม หรือ การกระทําผิดทางการเงินต�อ กทพ. อย�างมีนัยสําคัญ

1) จํานวนพนักงานที่เข�า
สู�กระบวนการทางวินัยที่
ไม�ใช�ฐานทุจรติ
2) จํานวนพนักงานที่ถูก
ลงโทษทางวินัยที่ไม� ใช�
ฐานทุจริต 
-  จัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรมอย�างน�อย
ป<ละ 3 ครั้ง
- ร�อยละของเรือ่งร�องเรยีน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณากรณีมี เ รื่ อ ง
ร�องเรียนการฝ|าฝ}นการ
ควบคุมภายใน ฝ|าฝ}น
มาตรฐานจริยธรรมหรือ
การกระทําผดิทางการเงนิ
ต� อ  ก ท พ .  อ ย� า ง มี
นัยสําคัญ

ฝกม.

สผว./ฝบท.

สตส.

9 การติดตามผลการดําเนินงาน 9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจําป< 

9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ.

9.3 การสร�างมูลค�าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร2 (Economic Value Management : EVM)

- มรีายงานผลการดาํเนนิงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
-  มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เ นินงานตามบันทึก
ข�อตกลงประเมินผลการ
ดํา เ นินงานของ กทพ.
ภายในกรอบระยะเวลาที่
สคร. กาํหนด
- การสร�างค�า Economic
Profit  (EP)  เ ที ย บ กั บ
ค�าเปBาหมาย

ฝนผ.

ฝนผ.

ฝบท.
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หมวดที่ หัวข�อ ประเด็นที่เกี่ยวข�อง ตัวชี้วัดที่กําหนด หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

9 การตดิตามผลการดําเนินงาน (ต�อ) 9.4 ระบบประเมนิผลการดําเนินงานใหม� (Enablers) - ระยะเวลาในการจัดส�ง
ข� อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประเมนิ Core Business
ทั้ง 8 ด�าน 

ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

1. บทบาทของภาครัฐ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดต�างๆ
ที่ แ ต� ง ตั้ ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. 

1) คณะกรรมการ กทพ. กําหนดให�มีการประชุมทุกเดือน และในป<งบประมาณ
    2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได�มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้
     โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
           1.1) การประชุม ครัง้ที่ 12/2564 เมือ่วันที่ 20 ตุลาคม 2564         
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 7 คน 
           1.2) การประชุม ครัง้ที่ 13/2564 เมือ่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 11 คน 
           1.3) การประชุม ครัง้ที่ 14/2564 เมือ่วันที่ 17 ธันวาคม 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 9 คน
           1.4) การประชุม ครัง้ที่ 15/2564 เมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 10 คน 
2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. กําหนดให�มีการประชุมอย�างน�อยป<ละ
   10 ครั้ง และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
    ได�มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
           2.1) การประชุม ครัง้ที่ 10/2564 เมือ่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 3 คน
           2.2) การประชุม ครัง้ที่ 11/2564 เมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 2564         
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 3 คน 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให�มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
    ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได�มี
     การประชุมจํานวน 2 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดังนี้      
           3.1) การประชุม ครัง้ที่ 10/2564 เมือ่วันที่ 26 ตลุาคม 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 3 คน  

25

25

25

25

25

50

-

ในเดือนตุลาคม 2564
ไ ม� มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ฯ
เนื่องจากนายสมหมาย
ลักขณานุรักษ2 ประธาน
กรรมการบริหารของ
กทพ. ผู�แทนจากสํานัก
งบประมาณ เกษียณอายุ
ราชการ จึงอยู�ระหว�าง
การแต�งตั้งฯ

-

สผว.

สผว.

สตส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

1. บทบาทของภาครัฐ (ต�อ)

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดต�างๆ
ที่ แ ต� ง ตั้ ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ต�อ)

           3.2) การประชุม ครัง้ที่ 11/2564 เมือ่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 3 คน  
4) คณะกรรมการกิจการสมัพันธ2 กําหนดให�มีการประชุมอย�างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง
   และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได�มีการ
    ประชุมจํานวน 3 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
           4.1) การประชุม ครัง้ที่ 9/2564 เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2564         
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 20 คน 
           4.2) การประชุม ครัง้ที่ 10/2564 เมือ่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 21 คน
           4.3) การประชุม ครัง้ที่ 11/2564 เมือ่วันที่ 28 ธันวาคม 2564
                  จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 21 คน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดให�มีการประชุมอย�างน�อยไตรมาสละ
   1 ครั้ง และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
    ได�มกีารประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดังนี้
               - การประชุม ครัง้ที่ 4/2564 เมือ่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
                 จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 12 คน
6) คณะอนุกรรมการด�านกฎหมาย กําหนดให�มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
    ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ได�มกีารประชุม
    จํานวน 1 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดังนี้
               - การประชุม ครัง้ที่ 4/2564 เมือ่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
                 จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 12 คน
7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ กําหนดให�มี
    การประชุมไม�น�อยกว�า 6 ครั้ง/ป< และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
    (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ได�มีการประชุมจํานวน 3 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

25

25

25

25

25

50

25

25

25

50

-

-

-

-

-

สตส.

ฝบท.

กบค.

ฝกม.

ฝกส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

1. บทบาทของภาครัฐ (ต�อ)

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดต�างๆ
ที่ แ ต� ง ตั้ ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ต�อ)

           7.1) การประชุม ครัง้ที่ 13/2564 เมือ่วันที่ 25 ตลุาคม 2564
                  จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 5 คน
           7.2) การประชุม ครัง้ที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
                 จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 7 คน
           7.3) การประชุม ครัง้ที่ 15/2564 เมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2564
                  จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 7 คน
8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิัตกิารและประเมนิผลการปฏิบตังิาน
    ของ ผวก. กําหนดให�มีการประชุมไม�น�อยกว�า 2 ครั้ง/ป< และในป<งบประมาณ
    2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได�มกีารประชุมจํานวน 1 ครัง้
    โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
                 - การประชุม ครัง้ที่ 4/2564 เมือ่วันที่ 25 ตลุาคม 2564         
                   จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 6 คน
9) คณะอนุกรรมการกํากับดแูลกิจการที่ด ีกําหนดให�มกีารประชุมอย�างน�อยไตรมาสละ
   1 ครั้ง และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
    ได�มกีารประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยมรีายละเอียดดงันี้ 
                 - การประชุม ครัง้ที่ 6/2564 เมือ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
                  ผ�านสือ่อิเล็กทรอนิกส2 จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 8 คน
10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ กําหนดให�มี
      การประชุมไม�น�อยกว�าป<ละ 4 ครัง้ และในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
       (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ได�มีการประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
       ดังนี้
                - การประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมือ่วันที่ 14 ธันวาคม 2564     
                  จํานวนอนุกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 38 คน
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ฝกส.

ฝบท.

สผว.

ฝคจ.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

1. บทบาทของภาครัฐ (ต�อ)

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการ กทพ./คณะ
กรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดต�างๆ
ที่ แ ต� ง ตั้ ง โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการ กทพ. (ต�อ)

11) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดําเนินการคดีข�อพิพาทตามสัญญาโครงการ
      ระบบทางด�วนขั้นที่ 2 และสัญญาเพื่อการต�อขยายโครงการระบบทางด�วน
      ขั้นที่ 2 (ส�วนดี) ระหว�าง กทพ. กับ บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟBากรุงเทพ จํากัด
      (มหาชน) (BEM) และคดีข�อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด�วนสายบางปะอิน -
      ปากเกร็ด ระหว�าง กทพ. กับบริษัท ทางด�วนกรุงเทพเหนือ จํากัด (NECL)
       ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มกีารประชุม

12) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของหัวหน�าเจ�าหน�าที่ด�าน
      การเงิน (Chief Financial Officer : CFO) ของ กทพ. ในป<งบประมาณ 2565
      ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มีการประชุม

13) คณะกรรมการการจัดการความรู� นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจทิัล กําหนดให�มี
      การประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม -
      ธันวาคม 2564) ได�มกีารประชุมจํานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดงันี้
                   - การประชุม ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
                     ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 จํานวนกรรมการที่เข�าร�วมประชุม 11 คน

-

-

25

-

-

25

ก ท พ .  ไ ด� ล ง น า ม ใ น
สัญญาโครงการระบบ
ทางด�วนขั้นที่ 2 (ฉบับ
แ ก� ไ ข )  แ ล ะ สั ญ ญ า
โครงการทางด�วนสาย
บางปะอิน - ปากเกร็ด
(ฉบับแก�ไข) กับ BEM
และ NECL แล�ว เมื่อวนัที่
20 กุมภาพันธ2 2563
อยู�ระหว�างทบทวนการ
ปรับปรุงโครงสร�างการ
จัดแบ� ง ส� วนงานของ
กทพ. 

-

ฝกม.

ฝบท.

กวพ.

2. สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น

กทพ. เป*นรัฐวิสาหกิจ
ไม�มีผู�ถือหุ�น

กทพ. เป*นรัฐวิสาหกิจไม�มีผู�ถือหุ�น - - - -
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

3. คณะกรรมการ

3.1 อ ง ค2 ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให�มี
คณะกรรมการ กทพ. ประกอบด�วย ประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงการคลัง
ผู�แทนกระทรวงคมนาคม ผู�แทนสํานักงบประมาณ ผู�แทนสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ผู�แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และกรรมการผู�ทรง
คุณวุฒิอีกไม�เกิน 4 คน เป*นกรรมการ ผู�ว�าการ กทพ. เป*นกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ที่ปฏิบัติหน�าที่ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
(ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ประกอบด�วย
     1) นายสรพงศ2  ไพฑูรย2พงษ2          ประธานกรรมการ กทพ.    
     2) นางสาวชุณหจิต  สังข2ใหม�         กรรมการผู�แทนกระทรวงการคลัง
     3) นายสราวุธ  ทรงศิวิไล              กรรมการผู�แทนกระทรวงคมนาคม 
     4) นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ            กรรมการผู�แทนสํานักงบประมาณ
     5) นายเอนก  มมีงคล                  กรรมการผู�แทนสํานักงานสภาพัฒนาการ
                                                  เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
     6) พลตํารวจโท สมพงษ2  ชิงดวง     กรรมการผู�แทนสํานักงานตํารวจแห�งชาติ
     7) พลเรือเอก สวุิน  แจ�งยอดสขุ      กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
     8) นางพงษ2สวาท  กายอรณุสทุธิ์     กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
     9) นางสาวไตรทิพย2  ศิวะกฤษณ2กุล  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
     10) นายบุญชัย  โสวรรณวณิชกุล    กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
     11) นายสรุเชษฐ2  เหล�าพูลสุข        กรรมการและเลขานุการ

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

3. คณะกรรมการ (ต�อ)

3.2 คุณสมบัติ ของคณะ
ก ร ร ม ก า ร  ก ท พ .

เป*นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิ เศษแห� งประเทศไทย พ.ศ . 2550
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 แก�ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัตคิุณสมบัตมิาตรฐานฯ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได�ลงนามรับรองคุณสมบัติและ
ไม�มีลักษณะต�องห�ามของกรรมการแต�ละคนเรียบร�อยแล�ว  

25 25 - สผว.

3.3 ว า ร ะ ก า ร ดํ า ร ง
ตํ า แ ห น� ง ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

ตามพระราชบัญญตัิการทางพิเศษแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให�ประธาน
กรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิอยู�ในตําแหน�งคราวละ 3 ป< ซึ่งคณะกรรมการ
กทพ. ชุดปeจจุบัน ได�รบัการแต�งตัง้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที่ 15 กันยายน 2563
โดยให�มีผลตั้งแต�วันที่ 15 กันยายน 2563 เป*นต�นไป ดังนั้น ประธานกรรมการ
และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิชุดปeจจุบันจะพ�นจากตําแหน�งในวันที่ 15 กันยายน
2566 สําหรับกรรมการผู�แทนหน�วยงานจะอยู�ในวาระจนกว�าหน�วยงานจะแจ�ง
เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการผู�นั้นเกษียณอายุราชการ

25 25 - สผว.

3.4 ความเป*นอิสระของ
คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการ กทพ. ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม
2564) มีกรรมการที่เป*นอิสระจากภายนอกตามคําจํากัดความ “ความเป*นอิสระ”
ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. จํานวน 4 คน คือ พลเรอืเอก สวุิน  แจ�งยอดสขุ
นางพงษ2สวาท  กายอรุณสุทธิ์ นางสาวไตรทิพย2  ศิวะกฤษณ2กุล และนายบุญชัย
โสวรรณวณิชกุล ซึ่ง กทพ. ได�จัดส�งเรื่องให�คณะกรรมการอิสระรับรองความเป*น
อิสระของกรรมการอิสระแล�ว 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

3. คณะกรรมการ (ต�อ)

3.5 อํ า น า จ ห น� า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการ กทพ. 

เป*นไปตามมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห�งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 และสอดคล�องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องและแนวทางการกํากับ
ดแูลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ

25 25 - สผว.

3.6 การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ
กทพ.

กําหนดให�คณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเองอย�างน�อยป<ละ 1 ครั้ง โดยใช�แบบ
ประเมินตนเอง 3 แบบ ได�แก� แบบประเมินรายบุคคล แบบประเมินไขว� โดย
กรรมการท�านอื่นทุกท�าน และแบบประเมินรายคณะ โดยในป<งบประมาณ 2564
คณะกรรมการ กทพ. ได�มีการประเมินตนเอง (ตั้งแต�วันที่ 15 กันยายน 2563 -
 30 กันยายน 2564) เสร็จเรียบร�อยแล�ว และจัดส�งผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ. ให�คณะกรรมการ กทพ. กระทรวงคมนาคม และกระทรวง
การคลัง ทราบแล�ว และคณะกรรมการ กทพ. จะดําเนินการประเมินตนเอง ใน
ป<งบประมาณ 2565 (ตัง้แต�วันที่ 1 ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ต�อไป

25 25 - สผว.

3.7 การเข�าถึงข�อมูลของ
คณะกรรมการ กทพ. 

1) ประสานงานผ�านเลขานุการของคณะกรรมการ กทพ . เบื้องต�นในการแจ�งนัดหมาย
    เชิญเข�าร�วมประชุม/ร�วมงาน/กิจกรรม ของ กทพ. แล�วจึงมีหนังสือเรียนเชิญอย�าง
    เป*นทางการอีกครั้งหนึ่ง
2) แจ�งกําหนดการประชุมล�วงหน�าผ�านทางระบบ e-mail และ Line เลขานุการ
    คณะกรรมการ กทพ.
3) จัดส�งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให�คณะกรรมการ กทพ. พิจารณา
    ล�วงหน�าก�อนวันประชุม 7 วัน 
4) จัดส�ง คู�มือคณะกรรมการ กทพ. ข�อมูลการดํา เ นินโครงการของ กทพ.
    แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งข�อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ
    กทพ. ให�คณะกรรมการ กทพ. ที่ได�รับการแต�งตั้งใหม� 
5) แจ�งข�อมูลการจัดกิจกรรม/เรื่องอื่นๆ ที่สําคัญในวาระเรื่องที่ประธานแจ�งให�
    ที่ประชุมทราบในการประชุมคณะกรรมการ กทพ.

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 

4.1 การรับฟe งคว าม คิด
เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ดําเนินงานของ กทพ.
จากผู�ใช�บรกิารทางพิเศษ

1) กทพ. จัดให�มีช�องทางการรับฟeงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ.
    จากผู�ใช�บริการทางพิเศษ จํานวน 3 ช�องทาง ดังนี้
       1.1) ศูนย2บรกิารข�อมลูผู�ใช�ทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
       1.2) ศูนย2ข�อมลูข�าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center)
       1.3) เว็บไซต2 กทพ. (www.exat.co.th)
   ทั้งนี้ ได�มีการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บริการทั้ง 3 ช�องทาง ดังกล�าว
    ในภาพรวมตามโครงการสํารวจความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ และพฤติกรรม
   ของผู� ใช�บริการทางพิเศษที่มีต�อการให�บริการและภาพลักษณ2ของ กทพ.
    ในป<งบประมาณ 2565 ระหว�างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ขณะนี้
    อยู�ระหว�างการดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจฯ
2) โครงการสํารวจความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ และพฤติกรรมของผู�ใช�บริการ
    ทางพิเศษที่มีต�อการให�บริการและภาพลักษณ2ของ กทพ. ประจําป<งบประมาณ
    2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
        2.1) ผวก. ได�อนุมตัิให�ดําเนินการจ�างสํารวจความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ
            และพฤติกรรมของผู�ใช�บริการทางพิเศษที่มีต�อการให�บริการและ
            ภาพลักษณ2ของ กทพ. ประจําป<งบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7
               กันยายน 2564  
        2.2) ดาํเนินการจัดทําร�างขอบเขตงานจ�างสาํรวจความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ
              และพฤติกรรมของผู�ใช�บริการทางพิเศษที่มีต�อการให�บริการและ
               ภาพลักษณ2ของ กทพ. ประจําป<งบประมาณ 2565 และขณะนี้อยู�ใน
               ขั้นตอนการดาํเนินการจัดจ�างคณะผู�วิจยั
3) ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) มีข�าวร�องเรียน
จากประชาชนผ�านทางหนังสอืพิมพ2 จํานวน 1 ข�าว

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.2 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
สํ าหรั บผู� ใ ช� บ ริ ก า ร
ทางพิเศษ 

1) กทพ. ร�วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจรนําผู�ใช�บริการทางพิเศษไปทัศนศึกษาและ
   ร�วมบําเพ็ญประโยชน2เพื่อสังคมสร�างเครือข�ายการประชาสัมพันธ2และเสริมสร�าง
    ภาพลักษณ2ที่ดี โดยตามแผนงานดําเนินการป<ละ 2 ครั้ง แต�เนื่องจากปeจจุบันได�
    เกิดสถานการณ2แพร�ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงอยู�
   ระหว�างการพิจารณาการดําเนินการจัดโครงการ “ลัดฟBาข�ามกรุง ประจํา
    ป<งบประมาณ 2565” เพื่อความปลอดภยัของผู�เข�าร�วมโครงการและผู�บรหิาร กทพ.
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show เพื่อนําเสนอข�อมลูเกี่ยวกับข�อดี
    และประโยชน2ของการใช�ทางพิเศษและการใช�บัตร Easy Pass เพื่อกระตุ�นและ
    ส�งเสริมให�มีผู�เข�ามาใช�ทางพิเศษและระบบเก็บค�าผ�านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)
    โดยใช�บัตร Easy Pass ให�มากยิง่ขึ้นอย�างต�อเนื่องในทุกโอกาส โดยมรีายละเอียดดงันี้
      - งาน “มหกรรมยานยนต2” ครั้งที่ 38 ระหว�างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2564
        ณ ศูนย2แสดงสินค�าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู�เข�าร�วม
       กิจกรรมจํานวน 1,180 คน และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
        ผู�เข�าร�วมกิจกรรมโดยใช�แบบสอบถามพบว�าผู�เข�าร�วมกิจกรรมส�วนใหญ�รับรู�
        ภาพลกัษณ2ของ กทพ. ในระดบัมากที่สดุด�วยค�าเฉลีย่ 4.45 คิดเป*นร�อยละ 89.00
3) กิจกรรมส�งเสรมิ/กระตุ�น/จูงใจ ให�ใช�บริการทางพิเศษเพิ่มขึ้น ดงันี้
      - จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงนันทนาการเพื่อเป*นการกระตุ�นและส�งเสริม
        ให�มีผู�ใช�ทางพิเศษและระบบเก็บค�าผ�านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช�
         บัตร Easy Pass ให�เพิ่มมากขึ้นอย�างต�อเนื่องในทุกโอกาส 
4) กิจกรรมสื่อสารการตลาดและสร�างแบรนด2ของ กทพ.
      - สื่อสารข�อมูลทางการตลาด และภาพลักษณ2ของ กทพ. เพื่อเผยแพร�ลงใน
         สือ่สังคมออนไลน2ผ�านทาง www.facebook.com/exatsociety 
      - จัดกิจกรรม Like & Share ในแฟนเพจ www.facebook.com/exatsociety
         แจกของรางวัลตามกิจกรรมต�าง ๆ อย�างต�อเนื่องในทุกโอกาส

25 25 เฝBาระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID–
19)  ป ร ะ ก า ศ ง ด ห รื อ
หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม

สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.2 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
สํ าหรั บผู� ใ ช� บ ริ ก า ร
ทางพิเศษ (ต�อ)

    - เผยแพร�หุ�นสื่อสัญลักษณ2 (Mascot Character) ของ กทพ. “พี่ลัดฟBาและ
       น�องพาสุข” อย�างต�อเนื่องในทุกโอกาส 
      - จัดโปรโมชั่นเตมิเงนิสาํรองค�าผ�านทางพิเศษในบัตร Easy Pass จํานวน 1,000 บาท
       ต�อ 1 ใบเสร็จต�อ 1 ชื่อผู� ถือบัตร ซึ่งสามารถนํามาแสดงเพื่อรบัฟรรี�ม
        ตราสัญลักษณ2 กทพ. ณ ศูนย2บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive
       Center) ศูนย2บรกิารลกูค�า (Easy Pass Fast Service)
5) โครงการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของ
    ประชาชนช�วงเทศกาลป<ใหม� 2565
     - ตั้งหน�วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ ช�วงเทศกาลป<ใหม� รองรับการ
        เดินทางตั้งแต�วันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 จํานวน 6 จุด
       ได�แก� ด�านฯ บางแก�ว ด�านฯ ฉิมพลี ด�านฯ บางปะอิน (ขาออก) ด�านฯ
        ดาวคะนอง ด�านฯ จตุโชติ และ ด�านฯ บางปะอิน (ขาเข�า) เพื่อรณรงค2ปBองกัน
        การเกิดอุบัตเิหตุในทางพิเศษ โดยการตัง้จุดกวดขันวินัยจราจร จํานวน 4 จุด
       ได�แก� บริเวณด�านฯ ชลบุรี ด�านฯ ฉิมพลี  ด�านฯ บางขุนเทียน 1 และด�านฯ
        ประชาชื่น (ขาออก)
     - จัดหาหน�วยงานภายนอกเข�าร�วมโครงการอํานวยความสะดวก และความ
       ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ช�วงเทศกาลป<ใหม� 2565
        ระหว�างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 และสนับสนุนสนิค�า
       และบริการให�แก�ประชาชนและผู�ใช�บริการทางพิเศษ จํานวน 15 ราย
        รวมมลูค�าทั้งสิ้น 3,149,620.- บาท 
6) ระบบบริหารงานคุณภาพด�านบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
    (งานจัดเก็บค�าผ�านทาง ทางพิเศษเฉลมิมหานครและทางพิเศษกาญจนาภเิษก)
       - ดําเนินการทบทวนให�พนักงานปฏบิัติตามคู�มือการปฏบิัตงิาน ISO 9001 : 2015

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.2 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
สํ าหรั บผู� ใ ช� บ ริ ก า ร
ทางพิเศษ (ต�อ)

       ผ�านการ OJT ไตรมาสที่ 1 เรียบร�อยแล�ว และเตรียมพร�อมรับการตรวจ
       ประเมินจากผู�ตรวจประเมินภายใน ระหว�างวันที่ 17 มกราคม 2565 – 15
       กุมภาพันธ2 2565 และผู�ตรวจประเมินภายนอก ระหว�างวันที่ 15 – 16
        มนีาคม 2565
7) โครงการ “ทางพิเศษคู�ใจผู�ใช�ทาง”
     - มีการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานให�เป*นไปตามคู�มือการให�บริการ
        ตามบุคลิกภาพมาตรฐานของ กทพ. ผ�านการ OJT ไตรมาสที่ 1 เรียบร�อยแล�ว
     - จะมีการดําเนินการประเมินผลคุณภาพการให�บริการของพนักงานประจําแต�ละ
        ด�านเก็บค�าผ�านทางพิเศษ ครั้งที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ2 2565 และครั้งที่ 2
        ในเดือนมิถุนายน 2565
8) โครงการ “ด�านสวยสดใส บรกิารฉับไว ใส�ใจผู�ใช�ทาง” ประจําป<งบประมาณ 2565
      - มีการประชาสัมพันธ2ภายในองค2กร และจะดาํเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2
9) การคัดเลือกพนักงานตัวอย�างด�านการจัดเก็บค�าผ�านทางพิเศษ
      - มีการประชาสัมพันธ2ภายในองค2กร และจะดําเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 2

25 25 - สผว./ฝคจ./ฝจค.

4.3 ก า ร รั บ ฟe ง ค ว า ม
คิดเห็นเ กี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ กทพ.
จากเจ�าหน�าที่ กทพ.

- จัดทํา Fan Page/Facebook/แผนกพนักงานสัมพันธ2 กทพ. ดําเนินการส�งข�อมูล
  ข�าวสาร กิจกรรม รวมถึงเปjดรับฟeงความคิดเห็นและปeญหาของพนักงานและ
  ลูกจ�าง กทพ. และรวบรวมข�อมูลเพื่อนําเสนอผู�บริหารตามสายงาน และ
  ผู�บริหารระดับสูงทราบ โดยในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -
  ธันวาคม 2564) เนื่องจากปeจจุบันได�เกิดสถานการณ2แพร�ระบาดของโรคติดเชื้อ
  ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) จึงไม�มกีารเข�าไปรบัฟeงข�อร�องเรยีนตามอาคาร
  ด�านเก็บค�าผ�านทางพิเศษและอาคารศูนย2ควบคุมทางพิเศษ

25 25 เนื่องจากปeจจุบันได�เกิด
ส ถ า น ก า ร ณ2 แ พ ร�
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19)

ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.4 ก า ร รั บ ส มั ค ร แ ล ะ
คั ด เลื อ ก เ จ� า ห น� า ที่
กทพ.

ในการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. ป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
     - ดําเนินการด�วยความเสมอภาคและเท�าเทียมกันและกําหนดคุณสมบัติใน
        การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานของ กทพ. โดยไม�ระบุเพศ และศาสนาและ
        ไม�มีเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือก
        พนักงานของ กทพ. โดยระบุเพศและศาสนา 

25 25 - ฝบท.

4.5 การปฏิบัติต�อผู�ที่ได�รับ
ผลกระทบจากการ
เวนคืน

กทพ. ได�พิจารณาบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ที่ดินที่ได�รับผลกระทบจากการ
เวนคืนให�สามารถเข�า - ออก ผ�านเขตทางพิเศษสู�ทางสาธารณะได�ตามสิทธิเดิม
ทั้งในระหว�างการก�อสร�างและภายหลังการก�อสร�างทางพิเศษแล�วเสร็จตามที่มี
เจ�าของที่ดินได�ใช�สิทธิยื่นคําร�องขอเปjดทางเข�า - ออก ในป<งบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) จํานวน 22 ราย ทั้งนี้ได�ถือปฏิบัติในการ
พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ2ที่ กทพ. กําหนดแล�ว ซึ่งแยกได�ดังนี้ 
        - อนุญาตให�เปjดทางเข�า - ออก จํานวน 18 ราย 
        - ไม�อนุญาตให�เปjดทางเข�า - ออก จํานวน 4 ราย 
โดยกรณีระหว�างการก�อสร�างทางพิเศษได�พิจารณาให�แล�วเสร็จภายใน 7 วันทําการ
และกรณีหลังการก�อสร�างได�พิจารณาแล�วเสร็จภายใน 30 วันทําการ ทั้งนี้ นับแต�
วันที่ กจก.ฝกส. ได�รับเรือ่ง 

25 25 - ฝกส

4.6 การเปjดเผยข�าวการ
ประกวดราคา/จัดซื้อ
จัดจ�าง

ดําเนินการเปjดเผยข�าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ�าง ดังนี้
    1) ติดประกาศที่ตู�ปjดประกาศอาคารศูนย2บรหิารทางพิเศษ กทพ.
    2) ประกาศลงในเว็บไซต2ของ กทพ. (www.exat.co.th) และกรมบัญชีกลาง 
        (www.gprocurement.go.th) 
โดยดําเนินการแล�วเสร็จภายในวันที่กําหนดการประกาศเผยแพร�ครบทุกรายการ

25 25 - ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.7 การร�องเรียนในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ�าง

 - ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มผีู�ร�องเรยีน
   เรือ่งการจัดซื้อจัดจ�าง

25 25 - ฝบท.

4.8 การเปjด เผยผลการ
ดาํเนินงานเรือ่งร�องเรยีน
จัดซื้อจัดจ�างในเว็บไซต2
กทพ.

- ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มีเรื่อง
  ร�องเรียนการจัดซื้อจัดจ�างในเว็บไซต2 กทพ.

25 25 - ฝบท./สผว.

4.9 การวิเคราะห2ผลการ
ดาํเนินงานจัดซื้อจัดจ�าง

- ได�ผลการวิเคราะห2ภายใน 1 เดือน หลังจากสิ้นป<งบประมาณ 2565 25 25 - ฝบท.

4.10 ก า ร ร� อ ง เ รี ย น /
ข�อพิพาทกับผู�ที่ได�รับ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของ กทพ.

ศูนย2บริการข�อมูลผู�ใช�ทางพิเศษ (EXAT Call Center หมายเลข 1543) ได�จัด
ให�มีช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะต�างๆ จากผู�ใช�
บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่ได�รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
กทพ. ระหว�างเดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2564 สรุปได�ดงันี้
        - รับเรื่องร�องเรียนทั้งหมด จํานวน 35 เรือ่ง
        - เรือ่งร�องเรียนที่ได�ข�อยตุิแล�ว จํานวน 31 เรือ่ง
        - เรือ่งร�องเรียนที่อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน 4 เรือ่ง

25 25 - ฝกม./สผว.

4.11 ข�อพิพาทกับคู�สัญญา
(กรณีทุนทรัพย2 100
ล�านบาทขึ้นไป) 

ข�อพิพาทที่ยังอยู�ระหว�างดําเนินการระหว�าง กทพ. กับคู�สัญญา ในป<งบประมาณ
2565 ไตรมาส ที่  1 (ตุลาคม -  ธันวาคม 2564)  มีคดีแพ� งอยู ใน ชั้นศาล
1 คดี (เนื่องจากข�อพิพาทชั้นอนุญาโตตุลาการนั้น เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคํา
วินิจฉัยชี้ขาดแล�วคู�กรณีฝ|ายที่ชนะคดีก็จะดําเนินการยื่นคําร�องต�อศาลขอบังคับตาม
คําชี้ขาดและคู�กรณีฝ|ายที่แพ�คดี หากเห็นว�าคําชี้ขาดไม�ถูกต�องก็จะดําเนินการยื่น
คําร�องต�อศาลขอเพิกถอนคําชี้ขาด จึงได�มีการปรับปรุงข�อมลูเพื่อให�สอดคล�องกับข�อ
เท็จจริงจึงทําให�ข�อมูลคดีในชั้นศาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากที่รายงานในแต�ละไตรมาส)
โดยมีการดําเนินกระบวนพิจารณา ดงันี้

25 25 - ฝกม.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.11 ข�อพิพาทกับคู�สัญญา
(กรณีทุนทรัพย2 100
ล�านบาทขึ้นไป) (ต�อ)

   - คดีหมายเลขดําที่ พ.2367/2560 ระหว�างนายสมพงศ2  อิ่มอารมย2 ที่ 1 กับ
     พวกรวม 2 คน โจทก2 กทพ. จําเลย ข�อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาเช�า
      ที่ดินจํานวนทุนทรัพย2 524,987,525.94 บาท และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
    2562 ศาลแพ� งมี คํ าสั่ ง จํ าหน� ายคดี ชั่ วคราว เ พื่อรอผล คํา พิพากษา
      ศาลปกครองสงูสดุ รายนายแก�ว  น�อยจันทร2 และนางเยือ้น  น�อยจันทร2 (ผู�ร�องสอด)
และในป<งบประมาณ 2565 ในไตรมาสที่ 1 ได�ดําเนินการจัดประชุมร�วมกับหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินคดีของ กทพ. ในการประสานข�อมูลเชิงรุกเพื่อความ
เข�าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินคดี ดังนี้ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2564 จัดประชุมร�วมกับกองกู�ภัย ฝ|ายควบคุมการจราจร เรื่อง การ
ดําเนินการเรียกร�องค�าเสียหายจากผู�กระทําละเมิด กรณีเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน
ทรพัย2สนิของ กทพ. ได�รับความเสยีหาย

25 25 - ฝกม.

4.12 การปฏิบัติต�อ ชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ 

1) ดําเนินการรื้อถอนปBายโฆษณาจํานวน 4 ปBาย และทาสีลบข�อความที่ไม�เหมาะสม
    บริเวณเสาตอม�อ บรเิวณทางลงทางด�วนถนนจันทน2
2) ดําเนินการทาสีตอม�อลบข�อความที่ไม�เหมาะสม บริเวณทางลงอุรุพงษ2
3) ดาํเนินการจัดทํารัว้ปBองกันพื้นที่ยาว 25 เมตร บรเิวณหน�าอาคารพระรามเก�าเพลส
4) ดาํเนินการจัดทํารัว้ปBองกันพื้นที่ยาว 10 เมตร บรเิวณชุมชนวัดไผ�เงิน
5) ดาํเนินการตดัต�นไม�ที่ขึ้นในที่ดนิส�วนที่เหลอื บรเิวณทางลงทางด�วนถนนพระราม 4
6)  ดํ า เ นินการ จัด ทํ า รั้ ว เ หล็ กปB อ ง กัน พื้น ที่ย าว  30  เมตร  บริ เ วณหลั ง
    ด�านฯ พหลโยธิน 1
7) ดําเนินการตดัต�นไม�และหญ�า เนื้อที่ 160 ตารางวา บรเิวณซอยเจรญิราษฎร2 5
8) ดาํเนินการรือ้ถอนปBายโฆษณาที่ไม�ได�รบัอนุญาตจํานวน 5 ปBาย บรเิวณเมอืงทองธานี
9) ดําเนินการจัดทํารั้วตาข�ายปBองกันพื้นที่ยาว 65 เมตร บรเิวณแยกมหานคร
10) ดําเนินการรือ้ถอนเพิงสงักะสี บรเิวณข�างสวนพญาไทภิรมย2 

25 25  พื้นที่เขตทางพิเศษเป*น
พื้นที่เปjด มีการลักลอบทิ้ง
ขยะและมีการบุกรุกอยู�
เป*นประจาํ 

ฝกส./สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.12 การปฏิบัติต�อ ชุมชน
รอบ เขตทา ง พิ เ ศษ
(ต�อ)

11) ดําเนินการตดัต�นไม�เนื้อที่ 150 ตารางวา บริเวณซอยวัดตะพาน
12) ดําเนินการจัดทํารัว้เหล็กปBองกันพื้นที่ ยาว 12 เมตร บริเวณใต�ทางลงทางด�วน
      พระราม 9
13) ดําเนินการเก็บขยะและตัดต�นไม� บริเวณข�างด�านฯ สะพานสว�าง
14) ดําเนินการจัดทํารัว้เหลก็ปBองกันพื้นที่ ยาว 25 เมตร บริเวณซอยวัดตะพาน
15) ดําเนินการตดัต�นไม�ที่รุกล้ําเข�าไปในพื้นที่เช�า บริเวณทางขึ้นด�านฯ สาธุประดิษฐ2
16) เข�าร�วมกับสํานักงานเขตพญาไท ทําความสะอาดพื้นที่โดยการเก็บขยะ พื้นที่
      ประมาณ 1,613 ตารางวา บรเิวณทางลัดถนนพหลโยธิน – ดินแดง
17) ร�วมกับสํานักงานเขตพญาไท ทําการยก Barrier ปjดกั้นพื้นที่ บรเิวณซอยศาสนา
18) ร�วมกับสํานักงานเขตดินแดง พัฒนาพื้นที่โดยการเก็บขยะ บริเวณตลาดศรวีนิช
19) ร�วมกับสํานักงานเขตดินแดง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาพื้นที่เนื่องในวันสมเด็จ
      พระเจ�าตากสินมหาราช เนื้อที่ประมาณ 120 ตารางวา บริเวณตลาดศรวีนิช

25 25  พื้นที่เขตทางพิเศษเป*น
พื้นที่เปjด มีการลักลอบทิ้ง
ขยะและมีการบุกรุกอยู�
เป*นประจาํ 

ฝกส./สผว.

4.13 กิจกรรมด� านความ
รับผิดชอบต�อสั งคม
ของ กทพ. 

การดําเนินงานด�าน CSR ของ กทพ. ได�ดําเนินการตามแผนแม�บทเชิงกลยุทธ2ด�าน
ความรับผิดชอบต�อสั งคม ระยะยาว  3 ป<  (2564-2566) แบ� งออกเป*น
3 ยุทธศาสตร2 โดยดําเนินงานตามตวัชี้วัด ดงันี้
ยุทธศาสตร3ที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อย�างเป*นมติร
กลยุทธ3 1.1 การส�งเสรมิความรับผดิชอบต�อสงัคมในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด : มีผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่ร�วมกันกําหนดทิศทางของการดําเนินงานด�านความ
รบัผิดชอบต�อสงัคม
กลยุทธ3 1.2 การเสรมิสร�างคุณภาพการให�บริการ
กลยุทธ3ย�อย 1.2.1 การบํารุงรักษาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ2เพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด : แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข�องกับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการทางพิเศษรวมถึง
ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการทางพิเศษ

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.13 กิจกรรมด� านความ
รับผิดชอบต�อสั งคม
ของ กทพ. (ต�อ)

กลยุทธ3ย�อย 1.2.2 การยกระดับความปลอดภยัผ�านการให�บริการ
ตัวชี้วัด : มีการประเมินผลกระทบด�านมลพิษและความปลอดภัยตัง้แต�ก�อนก�อสร�าง
จนถึงการเปjดดาํเนินการเพื่อให�บรกิาร
กลยุทธ3ย�อย 1.2.3 การยกระดับความตระหนักในความสําคัญของการบริการ
ตวัชี้วัด : มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการจาก กทพ.
กลยุทธ3 1.3 การเสรมิสร�างธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
กลยุทธ3ย�อย 1.3.1 การต�อต�านทุจริตคอร2รัปชัน
ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได�รับการฝ�กอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการด�านทุจริต
ขององค2กร
กลยุทธ3ย�อย 1.3.๒ การพัฒนาส�งเสรมิความรบัผดิชอบต�อสังคมในห�วงโซ�อุปทาน
ตัวชี้วัด : จํานวนของผู�ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข�องกับ กทพ. ที่ได�รับการคัดเลือกโดยใช�
เกณฑ2ด�านความรับผิดชอบต�อสังคมต�างๆ เช�น ผลกระทบที่มีต�อสังคมและ
สิ่งแวดล�อมการปฏบิัติต�อแรงงานสิทธิมนุษยชน เป*นต�น
กลยุทธ3 1.4 การส�งเสรมิการรังสรรค2นวัตกรรมเพื่อสังคม
ตัวชี้วัด : จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากข�อร�องเรียน อุปสรรคในการดําเนินงานหรือ
ประเดน็ด�านความรับผดิชอบต�อสังคมของ กทพ.
ยุทธศาสตร3ที่ 2 การส�งเสรมิการสื่อสารการรับรู�และสร�างความสมัพันธ2
กลยุทธ3 2.1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร และการรับรู�ในการดําเนินงานด�าน
ความรับผดิชอบต�อสังคมของ กทพ.
กลยุทธ3ย�อย 2.1.1 การสื่อสารการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อสังคมของ
กทพ. ภายในองค2กร
ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานด�านความรับผิดชอบต�อ
สังคม (ภายในองค2กร)
กลยทุธ3ย�อย 2.1.2 การสือ่สารการดาํเนินงานด�านความรบัผดิชอบต�อสงัคมสู�ภายนอกองค2กร

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.13 กิจกรรมด� านความ
รับผิดชอบต�อสั งคม
ของ กทพ. (ต�อ)

ตัวชี้วัด : จํานวนข�าวประชาสัมพันธ2ด�านการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต�อสังคมของ กทพ. สู�ภายนอกองค2กร
กลยุทธ3 2.2 การเสรมิสร�างการมีส�วนร�วมในการดแูลชุมชนและสังคม
ตวัชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร�วมมือของภาคีเครือข�ายระหว�าง กทพ .
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เ กี่ยวข�องกับการดําเนินงานของ กทพ.
ที่สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
กลยุทธ3 2.3 การเสรมิสร�างความสมัพันธ2กับผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีด�านความรับผดิชอบ
ต�อสังคมของ กทพ.
ตวัชี้วัด : มีการเชิญชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผู�มสี�วนได�ส�วนเสยีในการดําเนินงาน
ด�านความรับผดิชอบต�อสังคมของ กทพ . เข�าร�วมกิจกรรมที่ กทพ. ดําเนินการจัดขึ้น
ในโอกาสที่เหมาะสม ของทั้งการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR after Process)
ยุทธศาสตร3ที่ 3 การยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม
กลยุทธ3 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ�างของ กทพ.
กลยุทธ3ย�อย 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และลกูจ�าง กทพ.
ตัวชี้วัด : มีโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู�ตลอดชีวิตที่เอื้อต�อการ
จ�างงานต�อเนื่อง และการช�วยเหลือพนักงานในการจัดการเปBาหมายในการดําเนินงาน
กลยุทธ3ย�อย 3.1.2 การจัดการค�าตอบแทนและสวัสดิการ
ตวัชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของพนักงานต�อเรื่องผลประโยชน2และค�าตอบแทน
กลยุทธ3 3.2 การจัดการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ร�อยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เป*นคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานขององค2กร ซึ่งมีส�วนร�วมในการดแูล

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

4. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (ต�อ)

4.13 กิจกรรมด� านความ
รับผิดชอบต�อสั งคม
ของ กทพ. (ต�อ)

และให�คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการ
กําหนดหัวข�อสุขภาพความปลอดภัยที่สําคัญต�อการดําเนินงาน
กลยุทธ3 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�ได�รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของ กทพ.
กลยุทธ3ย�อย 3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ
ตวัชี้วัด : มชี�องทางการสือ่สารของ กทพ. ที่เอื้อต�อการเข�าถึงของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
กลยุทธ3ย�อย 3.3.2 เสรมิสร�างความสมัพันธ2กับกลุ�มผู�ถูกเวนคืน
ตวัชี้วัด : มีขั้นตอนการดําเนินงานในการเวนคืนที่ชัดเจนและเป*นไปตามกฎหมาย
กลยุทธ3ย�อย 3.3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�ได�รับผลกระทบจากการก�อสร�างและ
บํารุงรกัษาทางพิเศษ
ตัวชี้วัด : จํานวนข�อร�องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากการก�อสร�างและบํารุง
รักษาทางพิเศษ ที่ได�รับการพิจารณาหรือที่ได�รับการแก�ไข ผ�านกลไกการร�องทุกข2ที่
เป*นทางการ
กลยุทธ3 3.4 การส�งเสรมิความรับผดิชอบต�อสิง่แวดล�อมในการดําเนินงาน
กลยุทธ3ย�อย 3.4.1 การส�งเสรมิการรักษาคุณภาพสิง่แวดล�อม
ตัวชี้วัด : มรีายงานการบรรเทาผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ2
และบรกิาร
กลยทุธ3ย�อย 3.4.2 การปรบัปรงุประสทิธิภาพการใช�พลงังานในการดาํเนินงานของ กทพ.
ตวัชี้วัด : มีแนวทางการลดการบริโภคพลังงานจากการดําเนินงานอื่น ๆ

25 25 - สผว./ฝกส.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม

5.1 ผลงานวิจัยที่ ทําการ
ศึกษาแล�วเสร็จหรือ
มาตรฐานที่จัดทําแล�วเสรจ็
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร� ใ ห�
พนักงาน กทพ. เพื่อ
สร�างการรับรู�และการ
เรียนรู�อย�างต�อเนื่อง
ผ�านระบบ Intranet

อยู�ระหว�างการดําเนินงานวิจัยตามแผนงาน โดยในป<งบประมาณ 2565 จะดําเนิน
งานวิจัยเพื่อเผยแพร�ให�พนักงาน กทพ. เพื่อสร�างการรับรู�อย�างต�อเนื่องผ�านระบบ
Intranet จํานวน 8 เรื่อง (โดยจะสรุปและวัดผลไตรมาสสุดท�าย เนื่องจาก
กระบวนการจัดทํางานวิจัยอาจมีการแปรเปลี่ยนวิธีการและกรอบเวลาการ
ดําเนินงานยืดหยุ�นตามนโยบายที่ได�รับมอบหมาย ดังนั้นจึงไม�สามารถกําหนด
แผนการดําเนินงานรายไตรมาสได�) 

- - - กวพ.

5.2 โครงการพัฒนาระบบ
ฐ า น ข� อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศเพื่อแสดง
จุดติดขัดบนทางพิเศษ
(Congestion  Index
Indication System)

ดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อแสดงตําแหน�งและระดับความตดิขัดของการจราจรบน
ทางพิเศษ พร�อมจัดลําดับความสําคัญรวมถึงประเมินผลการแก�ไขจุดติดขัด ประจํา
ป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เสรจ็เรยีบร�อยแล�ว

25 25 - กวพ.

5.3 ก า ร จั ด ทํ า ร าย ง า น
ความรับผิดชอบต�อ
สั งคม (CSR Report)
ตามกรอบการรายงาน
GRI Standards 

ผวก. เห็นชอบให�ดําเนินการจ�างจัดทํารายงานความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR
Report) ของ กทพ. ประจําป< 2564 ตามกรอบการรายงาน GRI Standards ตาม
ท�ายบันทึกที่ กกด/604 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

6. การเปiดเผยข�อมลู

6.1 ก า ร เ ปj ด เ ผ ย ข� อ มู ล
ผ�านระบบสารสนเทศ/
ตาม  พ .ร .บ .  ข�อมูล
ข�าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 

การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดงันี้
1) ดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ข�อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดให�มีศนูย2
    ข�อมลูข�าวสารของ กทพ. ซึ่งตัง้อยู�บรเิวณชั้น 1 อาคารศูนย2บรหิารทางพิเศษ กทพ.
    เพื่อให�ประชาชนสามารถสบืค�นได�โดยสะดวก และมเีจ�าหน�าที่รับผดิชอบประจํา
    ศูนย2ข�อมลูข�าวสารของ กทพ. เป*นการเฉพาะ 
2) จัดระบบข�อมูลข�าวสารตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    โดยการค�นคว�า ปรบัปรงุดชันี และบัตรรายการ แฟBมข�อมูลข�าวสารให�เป*นปeจจุบัน
    ไว�ให�บริการที่ศนูย2ข�อมลูข�าวสารของ กทพ.
3) ให�บริการข�อมูลข�าวสารตามคําขอแก�ประชาชน (มาตรา 7 มาตรา 9 และ
    มาตรา 11 แห�ง พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) จํานวน 5 ราย
4) มีการนําข�อมูลข�าวสารที่ตรวจสอบแล�วว�าเปjดเผยได�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารฯ
    เผยแพร�บนเว็บไซต2ของ กทพ. (www.exat.co.th) จํานวน 112 เรือ่ง

25 25 - สผว.

6.2 การประชาสมัพันธ2  1) การประชาสัมพันธ2ภายใน เพื่อให�พนักงานและลูกจ�างในองค2กรรับรู�ข�าวสาร
    ภายใน กทพ. อย�างทั่วถึง โดยมีการดําเนินงานเผยแพร�ข�อมลูผ�านสื่อภายในต�าง ๆ
    ได�แก� ระบบเครือข�ายอินทราเน็ตของ กทพ. ระบบเสียงตามสายของ กทพ.
    เอกสารข�าวประชาสัมพันธ2 ระบบปBายดิจิทัลของ กทพ. และปBายผ�าประชาสมัพันธ2 
2) การประชาสัมพันธ2ภายนอกองค2กร เกี่ยวกับผลการดําเนินการต�าง ๆ ของ กทพ.
    อย�างต�อเนื่องและทั่วถึงผ�านสือ่ต�าง ๆ ได�แก� เว็บไซต2ของ กทพ. ปBายประชาสมัพันธ2
    ปBายคัทเอาท2 โปสเตอร2 และข�าวประชาสมัพันธ2ผ�านสื่อสังคมออนไลน2
นอกจากนี้แล�ว กทพ. ยังได�จัดกิจกรรม/โครงการตามแผนประชาสัมพันธ2เพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน2 ได�แก�
        - จัดหน�วยบริการประชาชนฟรตีามเทศกาลต�างๆ 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

6. การเปiดเผยข�อมลู (ต�อ)

6.2 การประชาสัม พันธ2
(ต�อ)

     - จัดกิจกรรมน�อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล�าย
        วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
        มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยผู�บริหารระดับสูงร�วมพิธี
        วางพวงมาลาหน�าพระบรมฉายาลักษณ2 ณ บริเวณโถงกลางหน�าหอประชุม
       0101 ชั้น 1 อาคารศูนย2บริหารทางพิเศษ กทพ. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
         2564 เวลา 08.30 น.
     - จัดกิจกรรมเพื่อสร�างความสัมพันธ2และภาพลักษณ2อันดีในการให�ความ
       ช�วยเหลือผู�ประสบภัยในจังหวัดต�าง ๆ โดยสนับสนุนกระทรวงคมนาคม
        ในการจัดทําถุงยังชีพเพื่อช�วยเหลือผู�ประสบภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        จํานวน 2,000 ชุด

25 25 - สผว.

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

1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน เสนอคณะกรรมการบริหารของ
    กทพ. ทุกเดือน
2) จัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ กทพ. ทุกไตรมาส
    หลัง สตง. สอบทานและรับรองงบการเงินแล�วเสร็จ โดยได�นํารายงานทางการเงิน
    ไตรมาสที่ 2 และ 3 ป<งบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่
    18 พฤศจิกายน 2564 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมเพื่อสอบทานรายงานทางการเงินของ กทพ.
    สําหรับงวดไตรมาสที่ 3 ป<งบประมาณ 2564 สิน้สดุวันที่ 30 มถิุนายน 2564
    ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง ที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23
    พฤศจิกายน 2564

25 25 - ฝกง./สตส.

6.4 ก า ร จั ด ทํ า ร าย ง า น
ประจําป<              

ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป< 2564 เสร็จเรียบร�อยแล�ว ขณะนี้อยู�ระหว�าง
ตรวจสอบความถูกต�อง สมบูรณ2ของข�อมูลและรูปเล�มรายงานฯ ก�อนดําเนินการจัด
พิมพ2และเผยแพร� ทั้งนี้เป*นไปตามแผนที่กําหนดไว�

90 90 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

7. การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

7.1 การบริหารความเสีย่ง 1) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามคู�มือและแผนการบริหารความเสี่ยง
    ป<งบประมาณ 2565 (รายเดือน) ผ�านระบบสารสนเทศงานบริหารและจัดการ
    ความเสีย่ง และนําเสนอข�อมูลให�ผู�บริหารทราบ ดังนี้
       - นําผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญของ กทพ. เสนอ ผวก.
          เพื่อทราบ ประจําเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2564
 2) จัดทํารายงานผลการประเมินหน�วยงานบริหารความเสี่ยงดีเด�น ประจํา
      ป<งบประมาณ 2564 เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบ
 3) จัดทํารายงานต�างๆ เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา และ
      เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ ดังนี้
      - รายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค2กรตามคู�มือและ
        แผนการบรหิารความเสี่ยงของ กทพ. ป<งบประมาณ 2564 ช�วง 6 เดือนหลงั
         (เมษายน - กันยายน 2564)
        - รายงานการประเมนิผลระบบการบรหิารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business
          Continuity Management System : BCMS)
      -  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง
          ป<งบประมาณ 2564

25 25 - กบค.

7.2 การควบคุมภายใน ตดิตามการประเมนิผลการควบคุมภายในของ กทพ. ป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ตามคู�มือและแผนการควบคุมภายในของ กทพ.
(แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ป<งบประมาณ 2565 ผ�านระบบงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน : ความเสี่ยงระดับสายงาน (งานบริหาร
ควบคุมภายใน) จําแนกตามระยะเวลาและการประเมนิผลเป*น 2 กลุ�ม ประกอบด�วย
   1) กลุ�มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง (รายไตรมาส)
   2) กลุ�มการควบคุมภายในเชิงเฝBาระวังและเตอืนภัย (รายเดอืน) 

25 25 - กบค.

37



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

7. การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน (ต�อ)

7.2 การควบ คุมภาย ใน
(ต�อ)

โดยมรีายละเอียดการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้
    - จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ประจํา
       ป<งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) โดย ผวก. ให�
        ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และเสนอกระทรวงคมนาคม
        เมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2564
     - จัดทํารายงานการประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งของ กทพ. ป<งบประมาณ 2564
        ช�วง 6 เดอืนหลงั (เมษายน - กันยายน 2564) ภายใต�การประเมินผลการ
       บริหารความเสี่ยงระดับสายงานตามแผนการควบคุมภายในของ กทพ.
       (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) โดยคณะกรรมการบริหาร
        ความเสี่ยง ให�ความเห็นชอบและคณะกรรมการ กทพ. รับทราบ เมื่อวันที่
        19 พฤศจิกายน 2564 และ 23 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ
     - ดําเนินการแจ�งข�อเสนอแนะการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ.
      ประจําป<งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ให�
      ฝ|ายก�อสร�างทางพิเศษ และฝ|ายบํารุงรักษา เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม
        2564 เพื่อทราบและดําเนินการตามข�อเสนอแนะ

25 25 - กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน การสํารวจความพึงพอใจของหน�วยรับตรวจ ดําเนินการภายหลังการปฏิบัติงาน
แล�วเสร็จ ซึ่งในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
ตามแผนการตรวจสอบภายในยังไม�มีการตรวจสอบที่ดําเนินการแล�วเสร็จ

0 0 - สตส.

7.4 ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม
ขั ด แ ย� ง ท า ง ผ ล
ประโยชน2

ได�มีการแจ�งเวียนผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�าง จัดทํารายงานความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน2 ทั้ง 3 กรณี คือ 
    1) การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน2เมื่อได�รบัตําแหน�งใหม�
    2) การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน2เกิดขึ้นระหว�างป< 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทยีบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานที่รบัผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

7. การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน (ต�อ)

7.4 ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม
ขั ด แ ย� ง ท า ง ผ ล
ประโยชน2 (ต�อ)

3)  การรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน2ประจําป<งบประมาณของทุก
    หน�วยงานของ กทพ.
ตลอดจนติดตามความครบถ�วนของการรายงานความขัดแย�งทางผลประโยชน2 เป*น
ประจําทุกป< ซึ่งยงัไม�ปรากฏว�า ผู�บรหิาร พนักงานและลกูจ�าง กทพ. มคีวามขัดแย�งทาง
ผลประโยชน2

25 25 - สผว.

8. จรรยาบรรณ

8.1 การเผยแพร�ความรู�เรื่อง
จรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานของ กทพ. 

ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ได�ดําเนินการ
เผยแพร�ความรู�เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ดงันี้
1) จัดทําบทความเรือ่ง จรรยาบรรณของพนักงาน กทพ. คือ “ปฏิบัตหิน�าที่ด�วยหัวใจ
    (HEARTS)” จํานวน 2 เรือ่ง แล�วทําการเผยแพร�ในข�าวประชาสมัพันธ2  และระบบ
    EXAT Sound ของ กทพ. จํานวน 1 ครั้ง
2) ดําเนินการเผยแพร�ข�อมูลคําถามเกี่ยวกับงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
    (CG) และจัดกิจกรรมเพื่อตอบปeญหาชิงรางวัล จํานวน 1 ครัง้
3)  การจัดทําทบทวนคู�มอืการกํากับดแูลกิจการที่ดแีละคู�มอืจรรยาบรรณ กกด.สผว.
     จะจัดทําบันทึกแจ�งเวียนให�หน�วยงานใน กทพ. จัดส�งข�อมลูให�ครบถ�วนตามระยะ
     เวลาที่กําหนด ในไตรมาสที่ 3
4) ดําเนินการจัดกิจกรรม OJT : HEARTS to HEART เ พื่อเผยแพร�ความรู�
    เรื่อง จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. อยู�ระหว�างกําหนดรูปแบบเพื่อ
    เตรยีมการ OJT : HEARTS to HEART 

25 25 - สผว.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ต�อ)

8.2 ร าย ง าน ก าร ทุ จ ริ ต
ป<งบประมาณ 2565

ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) มพีนักงาน กทพ.
เข�าสู�กระบวนการทางวินัย ดงันี้ 
1) พนักงานที่เข�าสู�กระบวนการทางวินัยฐานทุจรติ จํานวน 1 ราย
    - พนักงานจัดเก็บค�าผ�านทางพิเศษ ทุจรติต�อหน�าที่โดยมหีน�าที่คืนเงนิให�ผู�ใช�ทางพิเศษ
      แต�เบียดบังนําเงินดังกล�าวไปใช�เพื่อประโยชน2ส�วนตัว ขณะนี้อยู�ระหว�างจัดทํา
      คําสัง่แต�งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผดิทางวินัย
2) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยฐานทุจรติ จํานวน 0 ราย

25 25  - ฝกม.

8.3 การฝ|าฝ}นกฎระเบียบ
ข�อบังคับ กทพ. และ
จรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานของ กทพ. 

มีการแจ�ง/เวียน ให�ทุกหน�วยงานทราบ หากกระทําการฝ|าฝ}นหรือไม�ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของเจ�าหน�าที่ กทพ. อาจถือเป*นการกระทําผิดวินัย และ
ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) มพีนักงาน กทพ.
เข�าสู�กระบวนการทางวินัย ดงันี้
1) พนักงานที่เข�าสู�กระบวนการทางวินัยที่ไม�ใช�ฐานทุจรติ จํานวน 1 ราย
    - พนักงานกู�ภัยนํารถยนต2ของผู�ใช�ทางมาใช�เป*นการส�วนตัว ขณะนี้อยู�ระหว�าง
      การดําเนินการสอบสวน
2) พนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม�ใช�ฐานทุจริต จํานวน 0 ราย 

25 25 - ฝกม.

8.4 การจัดอบรมจริยธรรม
และคุณธรรม 

ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มีแผนการจัด
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม ขณะนี้อยู�ระหว�างดําเนินการในส�วนที่เกี่ยวข�องเพื่อ
จัดอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมในไตรมาสที่ 2

25 25 - สผว./ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

8. จรรยาบรรณ (ต�อ)

8.5 ก า ร พิจ า ร ณ า เ รื่ อ ง
ร� อ ง เ รี ย น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการฝ|าฝ}นการ
ควบคุมภายใน ฝ|าฝ}น
มาตรฐานจรยิธรรมหรอื
การกระทําผดิทางการเงนิ
ต�อ กทพ. อย�างมนีัยสาํคัญ

ในป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไม�มีเรื่อง
ร�องเรียนเกี่ยวกับการฝ|าฝ}นการควบคุมภายใน ฝ|าฝ}นมาตรฐานจริยธรรม หรือ
การกระทําผดิทางการเงินต�อ กทพ. อย�างมีนัยสําคัญ

25 25 - สตส.

9. การติดตามผลการดําเนินงาน

9.1 ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัตกิารประจําป<

-   จัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ป<งบประมาณ
    2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ป<งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 -
    30 กันยายน 2564) เสนอคณะทํางานจัดทําและกํากับดูแลแผนวิสาหกิจของ
    กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เสนอ
    คณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ในการประชุมครั้งที่
   11/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เสนอคณะกรรมการบริหาร
    ของ กทพ. (Executive Committee : Ex-Com) ในการประชุมครั้งที่ 11/2564
    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่
   14/2564 เมื่อ วัน ที่  23 ธันวาคม 2564 พร�อมทั้งเสนอสํานักงานคณะ
    กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อทราบ และนํารายงานดังกล�าวเผยแพร�
    ทาง Intranet ของ กทพ. แล�ว 

25 25 - ฝนผ.

41



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

9. การติดตามผลการดําเนินงาน (ต�อ)

9.2 ผลการดําเนินงานตาม
บันทึกข�อตกลงประเมนิ
ผลการดําเนินงานของ
กทพ. 

1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
    ของ กทพ. ประจําป<งบประมาณ 2564 เสนอ ผวก. ทุกรองผู�ว�าการ ที่ปรึกษา
     ผู�ว�าการ (ด�านบรหิาร) ผู�ช�วยผู�ว�าการ ผู�ชํานาญการ (ด�านการบริหาร) ผู�ชํานาญการ
     (ด�านนิติศาสตร2) ทุกฝ|าย/สาํนัก กองวางแผนปฏบิัตกิาร กองบรหิารความเสีย่งและ
     ควบคุมภายใน และกองวิจัยและพัฒนา เพื่อทราบและพิจารณาดาํเนินการในส�วนที่
    เกี่ยวข�อง พร�อมทั้งนํารายงานดังกล�าวเผยแพร�ทาง Intranet ของ กทพ.
     เรยีบร�อยแล�ว
2) นํารายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข�อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
    ของ กทพ. ประจําป<งบประมาณ 2564 เสนอสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
    รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค2กรภาครัฐ (IRDP)
    เมือ่วันที่ 27 ตลุาคม 2564 ซึ่งเป*นไปตามกรอบระยะเวลาที่ สคร. กําหนด

25 25 - ฝนผ.

9.3 การสร�างมลูค�าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร2 (Economic
Value  Management  :
EVM) 

1) การเชื่อมโยงแนวคิด EVM เข�ากับกระบวนการหลักขององค2กร
    - ดําเนินการจัดทําประมาณการค�ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร2 (EP) เปBาหมาย
       ป<งบประมาณ 2565 ในระดับองค2กรและกระจายลงสู�ระดบัศูนย2 EVM 
    - จัดทํางบกําไรขาดทุนจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และ
       งบทุนทรัพย2 ป<งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
       เปรียบเทียบกับป<งบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
       และค�าเปBาหมายระดับ 3 ป<งบประมาณ 2564 ทั้งระดับองค2กรและ
        ระดับศูนย2 EVM 
2) วิเคราะห2และปรับปรงุเพื่อวางแผนการสร�างมูลค�าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห2
    Driver Tree
    -  ดํ า เ นินการ วิเคราะห2ปeจ จัย ขับเคลื่อนมูลค�า ที่สํ า คัญที่มีผลกระทบต�อ
        ค�ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร2 (EP) ระดบัองค2กรและระดบัศูนย2 EVM โดยแบ�งเป*น

25 25 - ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

9. การติดตามผลการดําเนินงาน (ต�อ)

9.3 การสร�างมลูค�าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร2 (Economic
Value  Management  :
EVM) (ต�อ)

     การวิเคราะห2ปeจจัยขับเคลื่อนทางด�านการเงิน และด�านการดําเนินงาน
      ป<งบประมาณ 2564 (ตลุาคม 2563 - กันยายน 2564)
    - นํางบ NOPAT และงบทุนทรัพย2 ตลอดจนผลการวิเคราะห2ปeจจัยขับเคลื่อนทาง
      ด�านการเงนิฯ ป<งบประมาณ 2564 (ตลุาคม 2563 - กันยายน 2564) ดงักล�าว
      มาทําการวิเคราะห2ค�ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร2และจัดทํารายงานการวิเคราะห2
      ค�ากําไรเชิงเศรษฐศาสตร2 ป<งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน
     2564) ทั้งระดับองค2กรและระดับศูนย2  EVM และนํา เสนอที่ประชุม
      คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการ กทพ.
3) ดําเนินการตามแผนกลยุทธ2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต�ละ
    ศูนย2 EVM 
    - ดาํเนินการตดิตามผลการปฏบิัตงิานตามแผนปรบัปรงุประสทิธิภาพการดําเนินงาน
     ของศูนย2 EVM ป<งบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
      จาก ศูนย2 EVM ทั้ง 6 ศูนย2
   - ดําเนินการทบทวนผู�รับผิดชอบศูนย2 EVM ป<งบประมาณ 2565 พร�อมทั้ง
     จัดทําบันทึกนําเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติแต�งตั้ง ตามบันทึกที่ ฝบท/2800
      ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

25 25 - ฝบท.

9.4 ระบบประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห ม�
(Enablers)

การดําเนินงานโครงการพัฒนาองค2กรตามแนวทางเกณฑ2คุณภาพ SE-AM
ป<งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม - ธันวาคม 2564) สามารถสรปุได�ดงันี้
   - ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงและจัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการกํากับ
     ดูแลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ2การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ
      การจัดการและคณะทํางานดําเนินงานตามหลักเกณฑ2การประเมินกระบวนการ
     ปฏิบัติงานและการจัดการ พร�อมจัดทําบันทึกนําเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัติ
      แต�งตั้งเรียบร�อยแล�ว ตามบันทึกที่ ฝบท/2974 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

25 25 - ฝบท.
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดแูลกิจการที่ดีของ กทพ. ป#งบประมาณ 2565 ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

หมวดที่ ประเด็น/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ร�อยละของผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

แผนการดําเนินงาน (ไตรมาสที ่1) ปeญหา/อุปสรรค หน�วยงานทีร่ับผิดชอบ

แผน (ร�อยละ) ผล (ร�อยละ)

9. การติดตามผลการดําเนินงาน (ต�อ)

9.4 ระบบประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห ม�
(Enablers) (ต�อ)

   - ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ 2564 ของ
     คณะทํางานโครงการพัฒนาองค2กรตามแนวทางเกณฑ2คุณภาพ SE-AM ทั้ง
     8 ด�าน และบันทึกข�อมูลเข�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
      คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร�อมทั้งจัดทําบันทึกนําเสนอ ผวก.
       เพื่อขออนุมตั ิตามบันทึก ด�วนที่สดุ ที่ ฝบท/2583 ลงวันที่ 26 ตลุาคม 2564
   - จัดทําบันทึกเรียน ประธานและคณะทํางานโครงการพัฒนาองค2กรตาม
      แนวทางเกณฑ2คุณภาพ SE-AM ทั้ง 8 ด�าน เพื่อเข�ารับการตรวจประเมินผล
      การดําเนินงานของ กทพ. (Site Visit) เมือ่วันที่ 2 ธันวาคม 2564
   - ดําเนินการติดตามและรวบรวมข�อมูลประเด็นสอบถามและรายการข�อมูลและ
      เอกสารเพิ่มเติมที่จะต�องจัดส�งและบันทึกข�อมลูเข�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (รอบที่ 2) พร�อมจัดทํา
     บันทึกเสนอ ผวก. เพื่อขออนุมัตินําส�งข�อมูลดังกล�าว ตามบันทึก ด�วนที่สุด
      ที่ ฝบท/3223 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

25 25 - ฝบท.
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วม
ในการประชุมแต่ละคร้ัง ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 อย่างน้อยปีละ
12 คร้ัง

ทุกเดือน ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 คณะกรรมการ กทพ. ได้มีการประชุมในปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) จ านวน 4 คร้ัง ดังน้ี
- การประชุมเดือนตุลาคม 2564 จ านวน 1 คร้ัง คือ
วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
- การประชุมเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 1 คร้ัง คือ
วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
- การประชุมเดือนธันวาคม 2564 จ านวน 2 คร้ัง คือ
1) วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 9 คน
 คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม
2) วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 กรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม

5 สผว.

การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ กทพ.

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 ทุกไตรมาส ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

กทพ. ได้น าเร่ือง สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
 ปีงบประมาณ 2564 (ต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2563 - 30 
กันยายน 2564) และขอความเห็นชอบแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 
ตามผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ 
เสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมคร้ังท่ี 13/2564 เม่ือวันท่ี
 18 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติดังน้ี 
1. รับทราบสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2564 (ต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2563 -
30 กันยายน 2564) ในการประเมินแบบรายบุคคล การประเมินไขว้
 และการประเมินแบบรายคณะ ตามท่ี กทพ. เสนอ
2. เห็นชอบแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 ตามผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ กทพ. แบบรายคณะ จ านวน 8 กิจกรรม

5 สผว.

การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานของ กทพ. จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษท่ีมีต่อการให้บริการของ 
กทพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10

ร้อยละ 92.10 ปีละ 1 คร้ัง กุมภาพันธ์ - 
มิถุนายน 65

ร้อยละ
88.00

ร้อยละ
89.00

ร้อยละ
90.00

ร้อยละ 
91.00

ร้อยละ 
92.10

ผวก. ได้อนุมัติให้ด าเนินการจ้างส ารวจความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษท่ีมีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565
ตามท้ายบันทึกท่ี กพต/396 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564

 - สผว.

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ.

ล าดับ
ท่ี

ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ คะแนนท่ีได้รับ

1. บทบาทของภาครัฐ

เป้าหมาย ความถ่ี

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ

กทพ. เป็นรัฐวสิาหกจิไมม่ผีูถ้อืหุน้

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการ

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1



ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ล าดับ

ท่ี
ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ คะแนนท่ีได้รับเป้าหมาย ความถ่ี

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ

ผลงานวิจัยท่ีท าการศึกษา
แล้วเสร็จหรือมาตรฐานท่ีจัดท า
แล้วเสร็จและเผยแพร่ให้
พนักงาน กทพ. เพ่ือสร้าง
การรับรู้และการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ 
Intranet

จ านวนผลงานวิจัยท่ีท าการศึกษา
แล้วเสร็จหรือมาตรฐานท่ีจัดท า
แล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน 
กทพ. เพ่ือสร้างการรับรู้และ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองผ่านระบบ 
Intranet ไม่น้อยกว่า 8 เร่ือง

8 เร่ือง ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

4 เร่ือง 5 เร่ือง 6 เร่ือง 7 เร่ือง 8 เร่ือง อยู่ระหว่างการด าเนินงานวิจัยตามแผนงาน  - กวพ.

6.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศ / ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ระดับความพึงพอใจภาพรวมในด้าน
ต่างๆ ดังน้ี
 1. ด้านการให้บริการของ
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) 
 2. ด้านการให้บริการ Website ของ
 กทพ.
 3. ด้านการให้บริการท่ีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ กทพ.

ร้อยละ 92.10 ปีละ 1 คร้ัง ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

ร้อยละ
88.00

ร้อยละ
89.00

ร้อยละ
90.00

ร้อยละ 
91.00

ร้อยละ 
92.10

มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมท้ัง 3 ด้าน
ผ่านโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษท่ีมีต่อ
การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการฯ 
ตามแผนงานท่ีก าหนด

 - สผว.

6.2 การรายงานทางการเงิน จัดท ารายงานทางการเงินราย
ไตรมาสตามท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนดเพ่ือส่งกระทรวงการคลัง
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันส้ินสุดของ
แต่ละไตรมาส  ผ่านระบบ 
GFMIS-SOE

45 วัน ทุกไตรมาส ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

55 วัน 50 วัน 45 วัน 40 วัน 35 วัน ส่งงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 
ปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
ผ่านระบบ GFMIS-SOE เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 (26 วัน)

5 ฝกง.

6.3 การจัดท ารายงาน
ประจ าปี

สามารถจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ประจ าปีของปีท่ีล่วงมาแล้วภายใน
2 เดือนหลังจากส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรอง
งบการเงินของส้ินปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

ภายใน 2 เดือน
หลังจากส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
รับรองงบการเงินของ
ส้ินปีบัญชีรัฐวิสาหกิจ

ปีละ 1 คร้ัง กรกฎาคม 64
- มีนาคม 65

หลังจาก
ระยะเวลาท่ี
ครบก าหนด
 60 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลา

ท่ีครบ
ก าหนด 45

 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลา

ท่ีครบ
ก าหนด 
30 วัน 

หลังจาก
ระยะเวลาท่ี
ครบก าหนด

 15 วัน

ภายใน
2 เดือน
หลังจาก
ส านักงาน
การตรวจ

เงินแผ่นดิน 
(สตง.) 

รับรองงบ
การเงินของ
ส้ินปีบัญชี
รัฐวิสาหกิจ

ได้ด าเนินการจัดท าร่างรายงานประจ าปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและ
รูปเล่มรายงานประจ าปี 2564 ก่อนด าเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่
 ท้ังน้ี เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้

 - สผว.

7.1 การบริหารความเส่ียง ร้อยละความส าเร็จของการจัดการ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

วัดโดย
การเทียบ
เป้าหมายให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
(ระดับความเส่ียง
ท่ียอมให้เบ่ียงเบน
ได้ท่ีก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

ร้อยละความส าเร็จของ
การจัดการความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) สามารถบริหาร
ความเส่ียงเพ่ือให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้คิดเป็นร้อยละ 
98.55 อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมให้
เบ่ียงเบนได้ท่ีก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าระดับ
ความส าเร็จของการจัดการความเส่ียงเป็นไปตามเป้าหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลผลการด าเนินงานทางการเงินของ กทพ.
เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ส าหรับเดือนธันวาคม 2564
 อยู่ระหว่างประมวลผล

5 กบค.

6. การเปิดเผยข้อมูล

7. การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

5. นวัตกรรมและความย่ังยืน
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ล าดับ

ท่ี
ประเด็น / กิจกรรม / โครงการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ คะแนนท่ีได้รับเป้าหมาย ความถ่ี

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ

7.2 การควบคุมภายใน ร้อยละความส าเร็จของการควบคุม
ภายในให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

วัดโดย
การเทียบ
เป้าหมายให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
(ระดับความเส่ียง
ท่ียอมให้เบ่ียงเบน
ได้ท่ีก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90)

ร้อยละความส าเร็จของ
การควบคุมภายในให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้
ร้อยละ 100

ทุก
ไตรมาส

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 การประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) มีความส าเร็จของการ
ควบคุมภายในท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 99.90 อย่างไรก็ตาม
ยังคงอยู่ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมให้เบ่ียงเบนได้ท่ีก าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงถือว่าระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน
เป็นไปตามเป้าหมาย

5 กบค.

7.3 การตรวจสอบภายใน ร้อยละความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจ

 - ร้อยละ
80

ปีละ
1 คร้ัง

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 อยู่ระหว่างการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ  - สตส.

7.4 การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

จ านวนผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (ไม่มีผู้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์)

ไม่มีผู้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ปีละ
1 คร้ัง

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มี
ความ

ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่มีผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - สผว.

8.1 การเผยแพร่ความรู้เร่ือง
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน
ของ กทพ.

จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานของ กทพ.
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

10 แห่ง ปีละ
1 คร้ัง

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

8 แห่ง 9 แห่ง 10 แห่ง 11 แห่ง 12 แห่ง อยู่ระหว่างการก าหนดรูปแบบเพ่ือเตรียมการ OJT : HEARTS to 
HEARTS ในไตรมาสถัดไป

 - สผว.

8.2 การจัดอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรม

จัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง

3 คร้ัง/ปี ปีละ
1 คร้ัง

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

1 คร้ัง 2 คร้ัง 3 คร้ัง 4 คร้ัง 5 คร้ัง ในไตรมาสท่ี 1 ไม่มีการจัดหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยจะด าเนินการจัดอบรมในไตรมาส
ถัดไป

 - ฝบท.

9.1 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Management : EVM)

 การสร้างค่า Economic Profit (EP)
 เทียบกับค่าเป้าหมาย

 เป็นไปตามเป้าหมาย  ทุก
ไตรมาส

 ทุกไตรมาส  น้อยกว่า
เป้าหมาย

30 ล้านบาท

 น้อยกว่า
เป้าหมาย 

15 ล้านบาท

 เป็นไป
ตาม

เป้าหมาย

 ดีกว่า
เป้าหมาย

15 ล้านบาท

 ดีกว่า
เป้าหมาย

30 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2564) (ข้อมูลงบการเงินอยู่ระหว่างการสอบทานจาก 
สตง.) 
- ค่า EP เป้าหมายระดับองค์กร เท่ากับ -1,538.19 ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานจริง เท่ากับ -1,016.14 ล้านบาท
- ผลการด าเนินงานดีกว่าค่าเป้าหมาย 522.05 ล้านบาท

5 ฝบท.

9.2 ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ใหม่ (Enablers)

ระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล
ประกอบการประเมิน Core 
Business ท้ัง 8 ด้าน

ตามก าหนด ปีละ
1 คร้ัง

ตุลาคม 64 - 
กันยายน 65 
(ปีงบประมาณ

 2565)

จัดส่งล่าช้า
กว่าก าหนด

 -  -  - จัดส่งตาม
ก าหนด

ด าเนินงานตามกรอบการประเมินในส่วนของการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ ดังน้ี
1) ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของคณะท างานโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ 
SE-AM ท้ัง 8 ด้าน และบันทึกข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สคร. พร้อมจัดท าบันทึกเสนอ ผวก. เพ่ืออนุมัติน าส่งข้อมูล
ดังกล่าวเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. ตามบันทึก
ด่วนท่ีสุด ท่ี ฝบท/2583 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2564
2) ด าเนินการติดตามและรวบรวมข้อมูลประเด็นสอบถามและ
รายการข้อมูล/เอกสารเพ่ิมเติมท่ีต้องจัดส่งเพ่ิมเติมและบันทึกข้อมูล
เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร. (รอบท่ี 2) พร้อมจัดท า
บันทึกเสนอ ผวก. เพ่ืออนุมัติน าส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สคร. ตามบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี ฝบท/3223 ลงวันท่ี 
28 ธันวาคม 2564

5 ฝบท.

9. การติดตามผลการด าเนินงาน

8. จรรยาบรรณ
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กองกํา กับ ดูแล กิจการ ที� ดี
สํา นัก ผู้ ว่ าการ
การทางพิ เศษแ ห่งปร ะ เทศไทย

รายงานผลการดําเ นินงานตามแผนปฎิบัติการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
ป�งบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)
ไตรมาสที�  1  ( ตุลาคม -  ธันวาคม 2564)



1 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565  (ฉบับปรับปรุง) 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

 ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)  
 

ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
หนวยงาน หนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 

กลยุทธ 1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินงาน 

1. มีแนวทางการดําเนินงานที่แสดงถึงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่อยูในกระบวนการดําเนินงานหลักและนอกกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก 

สผว. 6 

2. มีผูมีสวนไดสวนเสียที่รวมกันกําหนดทิศทางของการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

สผว./ฝกส. 6 

กลยุทธ 1.2 การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ 

กลยุทธยอย 1.2.1 การบํารุงรักษาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อยกระดับความพึงพอใจ 
3. แนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ
รวมถึงผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ 

สผว. 8 

กลยุทธยอย 1.2.2 การยกระดับความปลอดภัยผานการใหบริการ 
4. มีการประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภยัตั้งแตกอน
กอสรางจนถึงการเปดดําเนินการเพ่ือใหบริการ 

ฝนผ./ฝกท./กวป. 10 

5. รอยละของสายทางที่ไดรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยตั้งแตกอนกอสราง จนถึงการเปดดําเนินการเพื่อใหบริการ 

ฝนผ./กวป. 13 

กลยุทธยอย 1.2.3 การยกระดับความตระหนักในความสําคัญของการบริการ 
6. มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับความพึงพอใจของผูไดรับบริการจาก กทพ. ฝจค./สผว. 15 
7. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ สผว. 15 

กลยุทธ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน 

กลยุทธยอย 1.3.1 การตอตานทุจริตคอรรัปชัน 
8. บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการดาน
ทุจริตขององคกร 

สผว./ฝบท. 17 

9. มาตรการจัดการตอกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น ฝกม. 17 
10. การสื่อสารระหวางบุคลากรกับผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 
เรื่องนโยบายและวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร 

ฝบท. 18 

กลยุทธยอย 1.3.2 การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซอปุทาน 
11. มีแนวทางการจัดซื้อจัดจางท่ีชัดเจน ฝบท. 19 



2 
 

ตัวช้ีวัด 
ของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
หนวยงาน หนา 

12. จํานวนของผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. ที่ไดรับการคัดเลือก
โดยใชเกณฑดานความรับผิดชอบตอสังคมตาง ๆ เชน ผลกระทบที่มีตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมการปฏิบัติตอแรงงานสิทธิมนุษยชน เปนตน 

ฝบท. 
 

19 

13. จํานวนผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. ที่มีการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมอางอิงตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปน
ที่ยอมรับ 

ฝบท. 19 

กลยุทธ 1.4 การสงเสริมการรังสรรคนวัตกรรมเพื่อสังคม 

14. จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากขอรองเรียนอุปสรรคในการดําเนินงาน
หรือประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ฝสท./กวพ. 20 

15. จํานวนนวัตกรรมใหม ๆ ที่มีการนําเขามาใชในองคกร กวพ. 20 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการสื่อสารการรับรูและสรางความสัมพันธ 

กลยุทธ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร และการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

กลยุทธยอย 2.1.1 การสื่อสารการดําเนนิงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ภายในองคกร 

16. บุคลากรที่ใหคาํปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (ภายในองคกร) 

สผว. 21 

17. จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุมภาครัฐในฐานะ
เจาของ กทพ. และกลุมพนักงานและลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษา
เก่ียวกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

สผว. 21 

18. จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ภายในองคกร 

สผว. 21 

กลยุทธยอย 2.1.2 การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูภายนอกองคกร 

19. จํานวนขาวประชาสัมพันธดานการดําเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. สูภายนอกองคกร 

สผว. 22 

กลยุทธ 2.2 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลชุมชนและสังคม 

20. จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากความรวมมือของภาคีเครือขาย
ระหวาง กทพ. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคมที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของ กทพ. ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ 

ฝกท./สผว./
ฝคจ./ฝกส. 

22 

21. จํานวนสมาชิกของชุมชนรอบเขตทางพิเศษและสังคมที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานของ กทพ. ที่เขารวมกิจกรรม 

ฝกท./สผว./
ฝคจ./ฝกส. 

24 
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กลยุทธ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

22. มีการเชิญชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เขารวมกิจกรรมที่ 
กทพ. ดําเนินการจัดขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมของทั้งการดําเนินงานเพ่ือสังคม 
(CSR in Process) และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 

สผว./ฝกท./
ฝคจ./ฝกส. 

25 

23. จํานวนกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR after Process) ที่ กทพ. 
สนับสนุนหรือเขารวม 

สผว./ฝกท./
ฝคจ./ฝกส. 

26 

24. จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นรวมกันระหวาง กทพ. และเครือขาย
ความรวมมือทั้งในการดําเนินงานเพื่อสังคม (CSR in Process) และ
กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR after Process) 

ฝกท./ฝกส./
สผว./ฝจค. /

ฝคจ./ 

28 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม 

กลยุทธ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ. 

กลยุทธยอย 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลกูจาง กทพ. 
25. มีโครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตที่เอ้ือ
ตอการจางงานตอเนื่อง และการชวยเหลือพนักงานในการจัดการ
เปาหมายในการดําเนินงาน 

ฝบท. 32 

26. รอยละของพนักงานที่ไดรบัการประเมินผลการปฏิบัตงิาน โดยแบง
ตามเพศและระดบัของพนักงาน 

ฝบท. 32 

กลยุทธยอย 3.1.2 การจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ 
27. ระดับความพึงพอใจของพนักงานตอเรื่องผลประโยชนและ
คาตอบแทน 

ฝบท. 32 

กลยุทธ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
28. รอยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีเปนคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกร 
ซึ่งมีสวนรวมในการดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการกําหนดหัวขอสุขภาพความ
ปลอดภัยที่สําคัญตอการดําเนินงาน 

ฝบท. 33 

29. อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวันสูญเสียและการ
ขาดงานและจํานวนผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
ภูมิภาค และเพศ รวมถึงการระบุกลุมพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจาก
โรคตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน 
 

ฝบท./ฝกท. 34 
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30. มีแนวทางการดําเนินงานที่มีไวชวยเหลือพนักงานและลูกจาง   
ทั้งการใหความรู การฝกอบรม การใหคําปรึกษา การปองกัน และการ
ควบคุมความเสี่ยงตอโรครายแรงตาง ๆ 

ฝบท. 35 

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 

กลยุทธยอย 3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
31. มีชองทางการสื่อสารของ กทพ. ที่เอื้อตอการเขาถึงของชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ 

สผว./ฝกส. 36 

32. มีกิจกรรมที่สรางประโยชนและความเขมแข็งใหกับชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สผว./ฝกส./ฝคจ. 37 

กลยุทธยอย 3.3.2 เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมผูถูกเวนคืน 
33. มีขั้นตอนการดําเนินงานในการเวนคืนที่ชัดเจนและเปนไปตาม
กฎหมาย 

ฝกส. 38 

กลยุทธยอย 3.3.3 พัฒนาคณุภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพิเศษ 
34. จํานวนขอรองเรียนที่เก่ียวกับผลกระทบอันเกิดจากการกอสรางและ
บํารุงรักษาทางพิเศษ ที่ไดรับการพิจารณาหรือที่ไดรับการแกไข ผานกลไก
การรองทกุขที่เปนทางการ 

ฝนผ./ฝกท. 39 

35. มีรายงานติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการพัฒนา
ทางพิเศษ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากกิจกรรมการ
กอสรางและการบํารุงรักษาทางพิเศษในระยะดําเนินโครงการ 

ฝนผ./ฝกท. 40 

กลยุทธ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนนิงาน 

กลยุทธยอย 3.4.1 การสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
36. มีรายงานการบรรเทาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑและบริการ 

ฝนผ. 42 

กลยุทธยอย 3.4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนนิงานของ กทพ. 
37. มีแนวทางการลดการบริโภคพลังงานจากการดําเนินงานอื่น ๆ ฝนผ./ฝบร. 43 
38. รอยละของบุคลากรที่เขาใจ ตระหนัก และใหความสําคญัตอ
เรื่องการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ฝบท./ฝนผ./ฝบร. 44 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  
ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

 
 กทพ. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
ตามแนวทางแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 3 ป (2564-2566) ประกอบดวย 
3 ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ จํานวน 38 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร    จํานวน 15 ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรูและสรางความสัมพันธ  จํานวน   9 ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม    จํานวน 14 ตัวชี้วัด 

 ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) กําหนดใหมกีารดําเนินงานตามแผนงาน จํานวน 35 ตัวชี้วัด สวนอีก 
3 ตัวชี้วัด ที่เหลือจะเริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3 โดย กทพ. สามารถดําเนินงานไดตามแผนงานทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด 
และตัวชี้วัดที่สามารถประเมนิผลการดําเนินงานไดในไตรมาสที่ 1 กําหนดใหมีจํานวน 3 ตัวชี้วัด โดย กทพ. สามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดถึงจํานวน 8 ตัวชี้วัด  
 

           

              

จํานวน ๓ ตัวชี้วดั

จํานวน ๓5 ตัวชี้วัด

การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิการฯ

ตัวชี้วดัที่ดําเนินการในไตรมาสท่ี 1 
จํานวน 35 ตัวชี้วัด

จํานวน 30 ตัวชี้วัด

จํานวน 8 ตัวชี้วดั

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด จํานวน 38 ตวัชี้วัด

ประเมินผลในไตรมาสท่ี 4
จํานวน 30 ตัวชี้วัด

บรรลุตามเปาหมายในไตรมาสที่ 1
จํานวน 8 ตัวชี้วัด

เริ่มดําเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 3 
จํานวน 3 ตัวชี้วัด 
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 ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.  
                  ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)    

ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร 
กลยุทธ 1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสงัคมในการดําเนินงาน 
1) มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่แสดง
ถึงการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคมที่อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานหลักและ 
นอกกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก 

มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่แสดง
ถึงการดาํเนินงาน
ดานความรับผดิชอบ
ตอสังคมที่อยูใน
กระบวนการ
ดําเนินงานหลักและ
นอกกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก 
อยางนอย 1 ชุด 

- ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4  

 

สก.กกด. 
สผว. 

 

2) มีผูมีสวนได
สวนเสียที่รวมกัน
กําหนดทิศทางของ
การดาํเนินงาน
ดานความรับผิดชอบ 
ตอสังคม  
(งบประมาณ 
4,230,000 บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผูมีสวนไดสวนเสีย 
ที่รวมกันกําหนด
ทิศทางของการ
ดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสํารวจภาพลักษณดานความรบัผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2564 
   - กทพ. ไดวาจางบริษัท อินโฟเสิรช จํากัด ดําเนินการ
สํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2564 โดยไดมีการจัดประชุม
พิจารณา (ราง) รายงานผลการสํารวจภาพลักษณดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมของ  กทพ. ดังกลาว เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 
   - บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานผลการสํารวจภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 
2564 ฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว โดยมีผลการสํารวจ
จากผูมีสวนไดสวนเสีย 7 กลุม จํานวนกลุมตัวอยาง
รวม 1,869 ตัวอยาง สรุปภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอสังคมของ  
กทพ. อยูในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.04)       
2. การสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
   - กกด.สผว. ไดจัดทําบันทึกที่ กกด/601 ลงวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 เสนอ ผวก. ขอความเห็นชอบ
ใหดําเนินการสํารวจภาพลักษณดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 เพื่อขอความ

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สก.กกด. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สก.กกด. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบใหจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจภาพลักษณ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ปงบประมาณ 
2565 
3. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  - ผวก. ไดอนุมัติให กพต.สผว. ดําเนินโครงการ
จางที ่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูใชบริการ
ทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2565 และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํารางขอบเขตของงานและราคากลางของงานจาง
ที่ปรึกษา ตามทายบันทึกที่ กพต/396 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2564 
  - คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานฯ ไดจัดทํา
รางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณ
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 เรียบรอยแลว 
ตามบันทึกที่ กพต/419 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 
  - กพต.สผว. ไดมีบันทึกที่ กพต/446 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 เรียน ผอ.ฝบท. ผาน ผอ.สผว. 
เรื่อง ขอสงรางขอบเขตของงานจางที ่ปรึกษา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอ
การใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 
2565 และรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ที่ปรกึษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ที่ปรึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาตอไป 
  - คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษา ไดมีบันทึก
ที่ ลส/58 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เรียน 
อธิการบดสีถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญยื่นขอเสนองานจางที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

กต.กพต. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยกําหนดใหยื่นขอเสนอในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
  - คณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีหนังสือที่ อว 7015/3180 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อยื่นขอเสนอจาง
ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  - ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ขอเสนอและจัดทําสัญญาเพื่อจางที่ปรึกษาตอไป 
4. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขต
ทางพิเศษ 
  - เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท. ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดกั้นความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 

กลยุทธ 1.2 การเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ 
กลยุทธยอย 1.2.1 การบํารุงรักษาปรับปรงุคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อยกระดับความพึงพอใจ 
3) แนวปฏิบัติที่
เก่ียวของกับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบรกิารทางพิเศษ 
รวมถึงผลการสํารวจ
ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
ทางพิเศษ 
(งบประมาณ 
2,500,000 บาท 

มีแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของกับความ
พึงพอใจของ
ผูใชบรกิารทางพิเศษ 
รวมถึงผลการสาํรวจ
ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ทางพิเศษทีช่ัดเจน 

1. กฎบัตรดานบริการและคูมือการใหบริการ ณ 
จุดสัมผัสบรกิาร 
  - กทพ. ไดจัดทํากฎบัตรและมาตรฐานดานบริการ
(Customer Service Charter and Service Standard) 
ซึ่งประธานคณะกรรมการ กทพ. ไดลงนามและได
ประกาศเปนคําสั่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
อีกทั้งไดเผยแพรกฎบัตรดานบริการ และคูมือการ
ใหบริการ ณ จุดสัมผัสบริการ ผานหนังสือเวียน ระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต ของ กทพ. 
เรยีบรอยแลว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให
เปนไปตามมาตรฐานดานบรกิารที่กําหนด 
 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

กต.กพต. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  - ผวก. ไดอนุมัติให กพต.สผว. ดําเนินโครงการ
จางที ่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูใชบริการ
ทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2565 และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํารางขอบเขตของงานและราคากลางของงานจาง
ที่ปรึกษา ตามทายบันทึกที่ กพต/396 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2564 
  - คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานฯ ไดจัดทํา
รางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณ
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 เรียบรอยแลว 
ตามบันทึกที่ กพต/419 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 
  - กพต.สผว. ไดมีบันทึกที่ กพต/446 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 เรียน ผอ.ฝบท. ผาน ผอ.สผว. 
เรื่อง ขอสงรางขอบเขตของงานจางที ่ปรึกษา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอ
การใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 
2565 และรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ที่ปรกึษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ที่ปรึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาตอไป 
  - คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษา ไดมีบันทึก
ที่ ลส/58 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เรียน 
อธิการบดสีถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญยื่นขอเสนองานจางที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยกําหนดใหยื่นขอเสนอในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
  - คณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

กต.กพต. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีหนังสือที่ อว 7015/3180 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อยื่นขอเสนอจาง
ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  - ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ขอเสนอและจัดทําสัญญาเพื่อจางที่ปรึกษาตอไป 

กลยุทธยอย 1.2.2 การยกระดับความปลอดภัยผานการใหบริการ 
4) มีการประเมิน 
ผลกระทบดานมลพิษ
และความปลอดภัย
ตั้งแตกอนกอสราง
จ น ถ ึง ก า ร เ ป ด
ดําเนินการเพื่อให
บริการ (งบประมาณ 
15,500,000 บาท) 

มีการประเมินผล
กระทบดานมลพิษ
และความปลอดภัย
ตั้งแตกอนกอสราง
จ น ถึ ง ก า ร เ ป ด
ดําเนินการเพื่อให
บริการของสายทาง
พิเศษ 

1. รวบรวมขอมูลของ กทพ. เกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบดานมลพิษและความปลอดภัยตั้งแตกอน
กอสรางจนถึงการเปดดําเนินการเพ่ือใหบริการของ
สายทางพิเศษ 
 - ดําเนินการรวบรวมขอมูลของ กทพ. เกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภัย
ตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการเปดดําเนินการ เพื่อให 
บรกิารของโครงการทางเชื่อมตอทาเรือกรุงเทพและ
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) รวมทั้งจัดทํา
และจัดสงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดังกลาวเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) 
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
โดย คชก. มีมติให กทพ. ปรับปรุง แกไข และเสนอ
ขอมูลเพิ่มเติมในรายงานฯ ซึ่งปจจุบัน กทพ. อยูระหวาง 
ดําเนินการปรับปรุง แกไขรายงานฯ ดังกลาว 
 - ดําเนินการรวบรวมขอมูลของ กทพ. เกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบดานมลพิษและความปลอดภัย
ตั้งแตกอนกอสรางจนถึงการเปดดําเนินการเพื่อให
บริการของโครงการระบบทางดวนข้ันที่ 3 สายเหนือ 
ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันออก รวมทั้งจัดทําและ
จัดสงรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดังกลาวเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (กก.วล.) เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2564 โดย กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานฯ 
เรียบรอยแลว 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วล.กวล.
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2. ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของผูรับจางให
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขสัญญาในเรื่อง
ของการดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง
ตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวของ เชน มีการ
ตรวจวัดระดับเสียง และฝุนละออง การลางลอรถ    
กอนออกจากสถานที่กอสราง และการเก็บกวาด
วัสดุกอสรางใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยมี
การเก็บขอมูลและสรุปเปนรายงานให กทพ. ทราบ 
 - กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง และผูรับจาง 
ไดประชุมรวมกันเพื่อติดตามการดําเนินงานกอสรางของ
ผูรับจางใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาในเรื่องของ
การดแูลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางตาม
มาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และตาม
กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของในทุก ๆ เดือน 
3. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษบูรพาวิถี 
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ
บูรพาวิถี ไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเรียบรอยแลว 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) ขณะนี้อยูในขั้นตอนเสนอ
ผลการคัดเลือกให ผวก. ทราบ เพื่อลงนามในสัญญาจาง
ตอไป  
4. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษศรรัีชและทางพิเศษอุดรรัถยา 
- ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษศรีรัชและอุดรรัถยา พรอมทั้งจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณแลวเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม 
2564 (ผลการดําเนินงานรอยละ 100) 
5. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
ปงบประมาณ 2565 
- ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ ฝบท/2217 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2564 ใหดําเนินการจางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 

ตล.กวล. 
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

และปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
และอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยวิธีคัดเลือก และลงนามในคําสั่ง กทพ. ที่ จอ113/ 
2564 ลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
สําหรับการจางท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมาย่ืนขอเสนอ 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิ ธี
คัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 

- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาคดัเลือกที่ปรกึษา 

- ผวก. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษารายบุคคล 
หรือจางบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 6500000318 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จางสํานักงานศูนยวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และบริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

5) ร อ ย ล ะ ข อ ง
สายทางที่ไดรับการ
ประเมินผลกระทบ
ด านสุ ขภาพแ ล ะ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ตั้งแตกอนกอสราง 
จ น ถึ ง ก า ร เ ป ด
ดําเนินการเพื่อให
บริการ (งบประมาณ
15,500,000 บาท) 

รอยละ 100 ของ
สายทางที่ไดรับการ
ประเมินผลกระทบ
ดานส ุขภาพและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย
ตั้งแตกอนกอสราง
จนถึงใหบริการ 

1. รวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของการพัฒนาทางพิเศษวามีการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพและความปลอดภัย 
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของการพัฒนาทางพิเศษดานสุขภาพ
และความปลอดภัยโครงการทางเชื่อมตอทาเรือ
กรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S1) 
รวมทั้งจัดทําและจัดสงรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมโครงการดังกลาวเสนอคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและ
อากาศ (คชก.) เพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2564 โดย คชก. มีมติให กทพ. ปรับปรุงแกไข และ
เสนอขอมูลเพิ่มเติมในรายงานฯ ซึ่งปจจุบัน กทพ. 
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขรายงานฯ ดังกลาว 
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของการพัฒนาทางพิเศษดานสุขภาพ
และความปลอดภัยโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 
สายเหนือตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออก รวมทั้ง
จัดทําและจัดสงรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการดังกลาวเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (กก.วล.) เพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2564 โดย กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานฯ เรียบรอยแลว 
2. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษบูรพาวิถี 
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษ
บูรพาวิถี ไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเรียบรอยแลว 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน) ขณะนี้อยูในขั้นตอนเสนอ
ผลการคัดเลือกให ผวก. ทราบ เพื่อลงนามในสัญญาจาง
ตอไป (ผลการดําเนินงาน รอยละ 10 ซึ่งเปนไป
ตามแผนงาน) 
3. จางที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ในทางพิเศษศรรัีชและทางพิเศษอุดรรัถยา 
- ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วล.กวล.
ฝนผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รป.กวป. 
 
 
 
 
 
 
 

รป.กวป. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ในทางพิเศษศรีรัชและอุดรรัถยา พรอมทั้งจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณแลวเสร็จ เมื่อเดือนธันวาคม 
2564 (ผลการดําเนินงานรอยละ 100) 
4. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
ปงบประมาณ 2565 
- ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ ฝบท/2217 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2564 ใหดําเนินการจางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพ มหานคร
และปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
และอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยวิธีคดัเลือก และลงนามในคําสั่ง กทพ. ที่ จอ.113/ 
2564 ลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
สําหรับการจางท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมาย่ืนขอเสนอ  
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิ ธี
คัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาคดัเลือกที่ปรกึษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิ ธี
คัดเลือก ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 

 
 
 

ตล.กวล.
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาคดัเลือกที่ปรกึษา 
- ผวก. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษารายบุคคล 
หรอืจางบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 6500000318 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จางสํานักงานศูนยวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และบริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 

กลยุทธยอย 1.2.3 การยกระดับความตระหนักในความสําคัญของการบริการ 
6) มี แนวปฏิ บั ติ
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม      
พึงพอใจของผูไดรับ
บริการจาก กทพ. 

มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจของ
ผูไดรับการบริการ
จาก กทพ. อยางนอย 
1 ชุด 

1. โครงการ “ทางพิเศษคูใจผูใชทาง”  
- ดําเนินการทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหเปนไปตามคูมือการใหบริการตามบุคลิกภาพ
มาตรฐานของ กทพ. และความรูเพิ่มเติมที่สอดคลอง
กับสถานการณในแตละชวงที่ตองการใหพนักงาน
ไดรับรู ผานการ OJT ตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 
เสร็จเรยีบรอยแลว ในเดอืนพฤศจิกายน 2564 
2. กฎบัตรดานบริการและคูมือการใหบริการ  ณ จุดสัมผัส 
บริการ 
- กทพ. ไดจัดทํากฎบัตรและมาตรฐานดานบริการ
(Customer Service Charter and Service 
Standard) ซึ่งประธานคณะกรรมการ กทพ. ไดลงนาม
และไดประกาศเปนคําสั่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
2564 อีกทั้งไดเผยแพรกฎบัตรดานบริการ และ
คู ม ือการใหบร ิการ ณ จ ุดส ัมผัสบริการ ผาน
หนังสือเวียน ระบบเครือขายอินเทอร เน็ต และ
อินทราเน็ตของ กทพ. เรียบรอยแลว เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดานบริการที่กําหนด 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

ศห.กจค.2 
ฝจค. 

 
 
 
 
 
กต.กพต. 

สผว. 
 

7) ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู ใ ช บ ริ ก า ร ท า ง
พิเศษ (งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

ระดับความพึงพอใจ
ขอ งผู ใ ช บ ร ิก า ร
ทา งพ ิเ ศษอยู ใ น
ระด ับปานกลาง
ขึ้นไป 

1. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาผูใชบริการ
ทางพิเศษ 
- อยูระหวางการจัดหาขอมูล ประสานงาน เพื่อเตรียมการ
จัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

ลส.กพต. 
สผว.  
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2. การสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและ
ภาพลักษณของ กทพ. ประจําปงบประมาณ 2564 
  - ผวก. ไดอนุมัติให กพต.สผว. ดําเนินโครงการ
จางที ่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ 
ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของผูใชบริการ
ทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 
กทพ. ปงบประมาณ 2565 และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํารางขอบเขตของงานและราคากลางของงานจาง
ที่ปรึกษา ตามทายบันทึกที่ กพต/396 ลงวันที่ 7 
กันยายน 2564 
  - คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานฯ ไดจัดทํา
รางขอบเขตของงานจางที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
ผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณ
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 เรียบรอยแลว 
ตามบันทึกที่ กพต/419 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 
  - กพต.สผว. ไดมีบันทึกที่ กพต/446 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2564 เรียน ผอ.ฝบท. ผาน ผอ.สผว. 
เรื่อง ขอสงรางขอบเขตของงานจางที ่ปรึกษา
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอ
การใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 
2565 และรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานจาง
ที่ปรกึษาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ที่ปรึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาตอไป 
  - คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษา ไดมีบันทึก
ที่ ลส/58 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เรียน 
อธิการบดสีถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เรื่อง ขอเชิญย่ืนขอเสนองานจางที่ปรึกษา 
เพื่อดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยกําหนดใหยื่นขอเสนอในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
 

กต.กพต. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

  - คณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดมีหนังสือที่ อว 7015/3180 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพื่อยื่นขอเสนอจาง
ที่ปรึกษาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
และพฤติกรรมของผูใชบริการทางพิเศษที่มีตอการ
ใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
  - ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ขอเสนอและจัดทําสญัญาเพื่อจางที่ปรึกษาตอไป 

กลยุทธ 1.3 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน 
กลยุทธ 1.3.1 การตอตานทุจริตคอรรัปชัน 
8) บุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรมเรื่อง
น โ ยบายและว ิธี 
ดําเนินการดานทุจริต
ขององคกร 

มีบุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรมเรื่อง
น โ ยบายและ วิ ธี 
ดํ า เ นิ นกา รด า น
ทุจริตขององคกร 

1. จัดกิจกรรม OJT : HEARTS to HEART 
- กกด.สผว. ไดจัดทําแผนงานกิจกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีประจําปงบประมาณ 2564 มีการ
เผยแพรความรูเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณ คุณธรรม และความโปรงใสขององคกร    
เปนประจําอยางตอเนื่องผานชองทางตาง ๆ ไดแก 
Internet, Intranet ขาวประชาสัมพันธ และ EXAT 
Sound และเตรียมการใหมีการ OJT ในรูปแบบ
ออนไลนในไตรมาสที่ 4 
2. มีการฝกอบรมตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2565 ภายใต
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
- รผบ. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ ฝบท/2646 ลงวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติการจัดฝกอบรม
หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เรยีบรอยแลว ซึ่ง พบ.กพบ.ฝบท. อยูระหวางติดตอวิทยากร 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดหลักสูตรดังกลาว 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กก.กกด. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 

พบ.กพร. 
ฝบท. 

 

9)  มาตรการจัดการ 
ต อ ก ร ณ ีท ุจ ร ิต ที่
เกิดขึ้น 

มีมาตรการจัดการ
ต อ ก รณ ีท ุจ ร ิต ที่
เกิดขึ้น 

1. เผยแพรประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (Whistleblowing Policy) 
 - ฝกม. ไดมีบันทึกที่ กนก/ว 457 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 แจงเวียนประกาศ กทพ. เร่ือง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (Whistleblowing 
Policy) ใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติแลว 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

วน.กนก. 
ฝกม. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2. OJT ใหความรูดานวินัยพนักงาน  ดานการทุจรติ  
- นิติกร แผนก วน.กนก.ฝกม. ไดมีการจัด OJT ให
ความรูแกพนักงาน กทพ. ดังนี้ 
  1) ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว ดานเก็บคา
ผานทางพิเศษบางจาก และดานเก็บคาผานทางพิเศษ
พระโขนง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
09.00-12.00 น. 
  2) ดานเก็บคาผานทางพิเศษอาจณรงค 2 เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
  3) แผนก บน.กจค.3 ฝจค. ณ CCB 4 เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
  4) ดานเก็บคาผานทางพิเศษพระราม 9-1 เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
3. การดําเนินการทางวินัยกรณีมีมูลทุจริต 
- พนักงานที่เขาสูกระบวนการทางวินัยฐานทุจริต
ในไตรมาสที่ 1 มี จํานวน 1 เรื่อง คือ พนักงาน
จัดเก็บคาผานทางพิเศษทุจริตตอหนาที่โดยมีหนาที่
คืนเงินใหผูใชทางพิเศษ แตเบียดบังนําเงินดังกลาวไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตัว สําหรับการดําเนินการ 
ขณะนี้อยูระหวางจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัย 
4. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานทางวินัย
กรณีทุจริตที่เกิดขึ้น 
- วน.กนก.ฝกม. มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานทางวินัยในกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง 
โดยมีการสแกนเก็บไวเปนไฟล PDF และทําสารบัญ
รวบรวมไวกรณีตองการคนหา จํานวน 1 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

10) การสื่ อส าร
ระหวางบุคลากรกับ
ผู ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
เก่ียวของกับ กทพ. 
เรื่องนโยบาย และ
วิธีดําเนินการตาน
ทุจริตขององคกร 

มีการสื่อสารระหวาง
บุคลากรกับผูดาํเนิน
ธุรกิจเก่ียวของกับ 
กทพ. เรื่องนโยบาย 
และวิธีดาํเนินการ
ตานทุจริตขององคกร 
 

1. เผยแพรประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
- กทพ. ออกประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อสื่อสารระหวาง
บุคลากรกับผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของ กทพ. ผานเว็บไซต 
กทพ. และระบบเครือขายอินทราเน็ตของ กทพ. 
 
 

บรรลตุาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

 
 
 
  

กจด.ฝบท. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2. เผยแพรประกาศการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื ่อง นโยบายบทบาทของการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยเพื่อการตลาดที่เปนธรรม 
- กทพ. ออกประกาศทางพิเศษแหงประเทศไทย 
เรื่อง นโยบายบทบาทของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เพื่อการตลาดที่เปนธรรม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 
และมีบันทึกแจงเวียนหนวยงานภายใน กทพ. ทราบ 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 
เผยแพรผานระบบเครือขายอินทราเน็ตของ กทพ. 

กลยุทธยอย 1.3.2 การพัฒนาสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซอุปทาน 
11) มีแนวทางการ
จัดซื้อจัดจางที่ชดัเจน 

มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่แสดง
ถึงการจัดซื้อจัดจาง
ที่ชัดเจน อยางนอย 1 
แนวทาง 

- ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

กจด.ฝบท. 

12) จํานวนของ  
ผู ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
เก่ียวของกับ กทพ. 
ที่ไดรับการคัดเลือก
โดยใช เกณฑดาน
ความรับผิดชอบตอ
สั งคมต างๆ เชน 
ผลกระทบที่มีตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม
การปฏิบัติตอแรงงาน 
สิทธิมนุษยชน เปนตน 

จํา น วนผู ดํ า เน ิน
ธุรกิจเกี่ยวของกับ 
กทพ. ทั้งหมดที่ไดรับ
การคัด เล ือกโดย
ใชเกณฑดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
ตาง ๆ  เชน ผลกระทบ
ที ่ม ีต อส ังคมและ
สิ่งแวดลอม การปฏิบัติ 
ตอแรงงาน สิทธิ
มนุษยชน เปนตน 

รวบรวมขอมูลผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. 
ที่ไดรับการคัดเลือกโดยใชเกณฑดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมตาง ๆ จากสวนงานที่ เก่ียวของภายใน
ปงบประมาณ 
- จํานวนของผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. ที่ไดรับ
การคัดเลือกโดยใชเกณฑดานความรับผิดชอบตอ
สังคมตาง ๆ  เชน ผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
การปฏิบัติตอแรงงานสิทธิมนุษยชน เปนตน 
จํานวน 16 ราย 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 

กจด.ฝบท. 

13) จํานวนผูดําเนิน
ธุรกิจเก่ียวของกับ 
กทพ. ที่มีการดําเนินงาน 
ความรับผิดชอบตอ
สังคมอางอิงตาม
มาตรฐานค ว า ม
รับผิดชอบตอสังคม
ที่เปนที่ยอมรับ 

จํานวนผูดําเนินธุรกิจ
เก่ียวของกับ กทพ. 
อยางนอย 1 ราย มี
การดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคม
อางอิงตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอ
สังคมที่เปนที่ยอมรบั 

รวบรวมขอมูลผูดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับ กทพ. ทั้งหมด 
มีการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอางอิง
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมที่เปนที่ยอมรบั 
- จากการรวบรวมขอมูลในไตรมาสที่ 1 ไมมีผูดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวของกับ กทพ. ที่มีการดําเนินงานดานความ
รับชอบตอสังคมอางอิงตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่เปนที่ยอมรับ  
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
กจด.ฝบท. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

กลยุทธ 1.4 การสงเสริมการรงัสรรคนวัตกรรมเพื่อสังคม 

14) จํานวนนวัตกรรม 
ที่เกิดจากขอรองเรียน 
อุป ส รร ค ใ น ก า ร
ดํา เนินงาน หรือ 
ประเด็นดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. 
(งบประมาณ 
2,746,000 บาท) 

จํานวนนวัตกรรม
ที่เกิดจากขอรองเรียน 
อ ุป สร ร ค ในก า ร
ดํา เน ินงาน หร ือ 
ประเด็นดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. อยางนอย 
1 นวัตกรรมตอป 

1. พัฒนาระบบงานรับเรื่องและแจงเหตุจากผูใชบริการ 
จากการประสานงานไปยัง กปส.สผว. ไดรายละเอียด
ดังนี ้

1) ขท.กปส.สผว. มีระบบบรหิารลูกคาสัมพันธ 
(CRM) เพื่อให  
   - Sup./Agent บันทึกขอมูลเร่ืองรองเรียน 
   - Sup. ตรวจสอบขอมูล ออกเลขเรื่องรองเรียน
และสงเร่ืองใหหนวยงานที่เก่ียวของ 
   - ระบบจะเชื่อมโยงขอมูลไปที่ระบบ CCM โดย
อัตโนมัต ิ

2) สพ.กปส.สผว. มีหนาเว็ปไซตให 
  - ผูใชบริการสามารถบันทึกแจงเรื่องรองเรียนตาง  ๆ
ไดผานหัวขอ “การบริการ =>รองเรียน/สอบถาม/
เสนอแนะ” 

- สพ.กปส.สผว. ตรวจสอบขอมูลและสงเรื่องให 
ขท.กปส.สผว. ดวยกระบวนงานขางตน กทพ.   
มีกระบวนงานที่ตอบประเด็นเกี่ยวกับการรับเรื่อง
และแจงเหตุแลว ขาดเพียงการเพิ่มชองทางใน 
Application EXAT Portal                                
  - รภ.กรค.ฝสท. จึงประสานนําลิงคหนาเว็บไซต
ของ สพ.กสป.สผว. ขึ้นไปบน Application EXAT 
Portal เรียบรอยแลวเมื่อเดือนธันวาคม 2564  
2. ระบบตรวจจับใบหนาและอุณหภูมิแบบเคลื่อนยายได 
- อยูระหวางข้ันตอนการลงนามในสัญญา 
3. งานศึกษา วิจัย และพฒันาเพือ่แกปญหาการจราจร 
- อยูระหวางดําเนินงานวิจัยตามแผนงาน 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รภ.กรค. 
ฝสท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วจ.กวพ. 
 

วจ.กวพ. 

15) จํานวนนวัตกรรม
ใหมๆ ที่มีการนําเขา
มาใชในองคกร 
(งบประมาณ 
2,746,000 บาท) 

จํานวนวัตกรรมใหม  ๆ
ที ่ม ีการนําเขามา
ใชในองคกรอยางนอย 
1 นวัตกรรม 

ระบบตรวจจบัใบหนาและอุณหภมูิแบบเคลื่อนยายได 
- อยูระหวางข้ันตอนการลงนามในสัญญา 
 
 
 
 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 

วจ.กวพ. 
 
 
 

 



21 
 

ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรูและสรางความสัมพันธ 
กลยุทธ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร และการรับรูในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
กลยุทธยอย 2.1.1 การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ภายในองคกร 
16) บุคลากรที่ให
คําปรึกษาเก่ียวกับ
การดาํเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอ
สังคม (ภายในองคกร) 

ม ีบ ุค ล า ก ร ที ่ใ ห
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

บุคลากรที่ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร 
- มีบุคลากรที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร จํานวน 7 คน 
ประกอบดวย ผอ.กกด. ห.สก. และ วท.6 สก.กกด.สผว. 
จํานวน 5 คน 
 

บรรลตุาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

สก.กกด. 
สผว. 

17) จํานวนผูมีสวนได 
สวนเสียภายในองคกร 
(กลุมภาครัฐในฐานะ
เจาของ กทพ. และ
กลุมพนักงานและ
ลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับ
คําปรึกษาเก่ียวกับ
การดาํเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กทพ. 

จํานวนผูมีสวนได
สวนเสียภายในองคกร 
(กลุมภาครัฐในฐานะ
เจาของ กทพ. และ
กลุมพนักงานและ
ลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับ
คําปรึกษาเก่ียวกับ
ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
ก ับส วนงานหร ือ
บ ุค ล า ก ร ที ่ ใ ห
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดาน
ความรับผ ิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
อยางนอยปละ 10 ราย 

รวบรวมขอมูลจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร 
(กลุมภาครัฐในฐานะเจาของ กทพ. และกลุมพนักงาน
และลูกจาง กทพ.) ที่ขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
- มีจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร (กลุม
พนักงานและลูกจาง กทพ.) ขอรับคําปรึกษาเก่ียวกับ
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
กทพ. จํานวน 32 ราย ประกอบดวย พนักงานกลุม
ผูบรหิารระดับตน จํานวน 7 ราย กลุมพนักงานเทคนิค
และปฏิบัติการ จํานวน 24 ราย และลูกจาง 1 ราย โดย
เรื่องท่ีขอคําปรึกษาเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของแผนก สก.กกด.สผว. 
และการจัดทําขอมูลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป 2565 
 
 
 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

 

สก.กกด. 
สผว. 

18) จํานวนขาว
ประชาสัมพันธดาน
การดําเนินงานที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
ภายในองคกร 

จํ า น ว น ข า ว
ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ 
ดานการดําเนินงาน
ที ่แ สดง ถ ึง ความ
รับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. อยางนอย
ไตรมาสละ 10 ขาว 

รวมรวมขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรม โครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของ กทพ. ไปยังบุคลากรในองคกร
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
1) จัดทําขาวประชาสัมพันธ จํานวน 6 ขาว เฉลี่ย
เดือนละ 2 ขาว 
2) ประชาสัมพันธภายในใหแกพนักงานทราบผาน 
Facebook : Exat Home Live จํานวน 35 ขาว 
 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 

 
 

ปพ.กปส. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

กลยุทธยอย 2.1.2 การสื่อสารการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมสูภายนอกองคกร 
19)  จํ านวนข าว
ประชาสัมพันธดาน
การดําเนินงานที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
สูภายนอกองคกร 

จํ า น ว น ข า ว
ประชาสัมพันธดาน
การดําเนินงานที่แสดง 
ถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
อยางนอยไตรมาสละ 
10 ขาว 

รวบรวมขอมูลการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงาน 
โครงการ กิจกรรม ขอมูลตาง ๆ ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. เพื่อสรางการรบัรูและความเขาใจ
ระหวาง กทพ. กับผูมีสวนไดสวนเสียดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
- ปพ.กปส.สผว. จัดทําขาวประชาสัมพันธเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรม โครงการตาง ๆ  ที่เก่ียวของ
กับการดําเนินงานของ กทพ. ไปยังภายนอกองคกร 
โดยไตรมาสที่ 1 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดทําขาวเผยแพร จํานวน 13 ขาว เผยแพรผาน
สื่อมวลขนทุกแขนง 
2) เผยแพรผาน Facebook กทพ. หอกระจายขาว 
จํานวน 30 ขาว 
3) เผยแพรผาน Facebook Fanpage กทพ.  
หอกระจายขาว จํานวน 30 ขาว 
4) ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 350 ครั้ง 
5) เผยแพรจิงเกิ้ล จํานวน 80 ครั้ง 
6) www.js100.com จํานวน 10 ครั้ง 
7) www.FM91BKK.com จํานวน 20 ครั้ง 
8) Facebook.com/js100radio จํานวน 12 ครั้ง 
9) Facebook Fanpage FM91Trafficpro จํานวน 
20 ครั้ง 
10) Twitter @FM91Trafficpro จํานวน 20 ครั้ง 
11) Twitter.com/js100radio จํานวน 12 ครั้ง 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 

ปพ.กปส. 
สผว. 

 

กลยุทธ 2.2 การเสริมสรางการมีสวนรวมในการดูแลชุมชนและสังคม 

20) จํานวนกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากความ
ร วมมื อของภาคี
เครือขายระหวาง 
กทพ. ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษและ
สังคมที่ เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ที่สอดคลอง
กับความตองการ

มีจํานวนกิจกรรม
ที่เกิดข้ึนจากความ
ร วมม ือของภาคี
เครือขายระหวาง 
กทพ. ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษและ
สังคมที ่เ กี ่ยวของ
กับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ที่สอดคลอง
กับความตองการ

1. มีการจัดกิจกรรมหรือใหความชวยเหลือชุมชน
และหนวยงานราชการ บริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง
โครงการฯ 
- ผูรบัจางไดมีการจัดกิจกรรมหรือใหความชวยเหลือ
ชุมชนและหนวยงานราชการบริเวณใกลเคียงพื้นที่
กอสรางโครงการฯ เชน ขุดลอกคลอง ซอมแซมถนนที่
ไดรับความเสียหาย/มีการชํารุด รวมถึงมีการสนับสนุน
ดินจากงานขุดฐานรากใหกับหนวยงานราชการ
ที่รองขอหรือเรื่องอื่นๆ ตามที่หนวยงานราชการรองขอ 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ของชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ 
(งบประมาณ
3,150,000 บาท 
 

ข อ ง ช ุม ช น ร อ บ
เ ข ต ท า ง พ ิเ ศ ษ 
อยางนอยปละ 4 
กิจกรรม 

2. โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธและ
ภาพลักษณอันดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดตาง ๆ  
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กทพ. ไดจัดทําถุงยังชีพ
จํานวน 2,000 ถุง ไปมอบใหแกนายวัชรพล  มหาไวย 
ปลัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของกระทรวงคมนาคมในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริมทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรมแบงปนรอยยิ้ม แดนอง
ริมทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมอบ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
แกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
4. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย
ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัติ 
5. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน 
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
6. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 
 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 
 
 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

พื้นที่ปดกั้นความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 

 

21) จํานวนสมาชิก
ของชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษและสังคม
ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของ กทพ. 
ที่เขารวมกิจกรรม 
(งบประมาณ
3,150,000 บาท 

ม ีจํานวนสมาช ิก
ข อ ง ช ุม ช น ร อ บ
เขตทางพิเศษและ
สังคมที ่เ กี ่ยวของ
กับการดําเนินงาน
ของ กทพ. ที่เขารวม
กิจกรรม อยางนอย 
100 คนตอป 

1. มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง เกี่ยวกับ
การดาํเนินงานกอสรางโครงการฯ 
- ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางรวมกับผูรับจาง
มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาลบริเวณ
ใกลเคียงพ้ืนที่กอสราง เก่ียวกับการดําเนินงานกอสราง
โครงการฯ และจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจผลกระทบ
จากงานกอสรางโครงการฯ อยางนอย 400 ชุด/ป 
2. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและ
ภาพลักษณอันดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดตาง ๆ  
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กทพ. ไดจัดทําถุงยังชีพ
จํานวน 2,000 ถุง ไปมอบใหแกนายวัชรพล  มหาไวย 
ปลัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของกระทรวงคมนาคมในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองรมิทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรมแบงปนรอยยิ้ม แดนอง
ริมทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมอบ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
แกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
4. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย
ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัติ 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 

 
งส.กปส. 

สผว. 
 
 
 
 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

5. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน 
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
6. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดกั้นความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 
 
 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.6

ฝกส. 
 
 
 
 
 
  

กลยุทธ 2.3 การเสริมสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
22) มีการเชิญชุมชน
รอบเขตทางพิเศษและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
เขารวมกิจกรรมที่ 
กทพ. ดําเนินการ
จัดข้ึนในโอกาสที่
เหมาะสมของการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม 
(CSR in Process) 
และการจัดกิจกรรม
เพื่ อสั ง ค ม  ( CSR 
after Process) 
(งบประมาณ 
3,150,000 บาท) 

มีการเชิญกลุมชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ
แ ล ะ ผู ม ีส ว น ไ ด
ส ว น เ ส ีย ใ น ก า ร
ดํา เ น ิน ง าน ด า น
ความรับผ ิดชอบ
ตอสังคมของ กทพ. 
เขารวมกิจกรรมที่ 
กทพ. ดําเนินการ
จัดขึ้นในโอกาสที่
เหมาะสมของทั ้ง
ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น
เพื ่อส ังคม  ( CSR 
in Process) และ
กา รจ ัดก ิจกร ร ม
เพื ่อส ังคม  ( CSR 
after Process) 

1. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองรมิทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรมแบงปนรอยยิ้ม แดนอง
ริมทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมอบ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
แกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
2. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและ
ภาพลักษณอันดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดตาง ๆ  
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กทพ. ไดจัดทําถุงยังชีพ
จํานวน 2,000 ถุง ไปมอบใหแกนายวัชรพล  มหาไวย 
ปลัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของกระทรวงคมนาคมในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

3. มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง เกี่ยวกับ
การดาํเนินงานกอสรางโครงการฯ 
- ผูใหบริการควบคุมงานกอสรางรวมกับผูรับจาง
มีการประชาสัมพันธและพูดคุยรับฟงความคิดเห็น
ของชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาลบริเวณ
ใกลเคียงพ้ืนที่กอสราง เก่ียวกับการดําเนินงานกอสราง
โครงการฯ และจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจผลกระทบ
จากงานกอสรางโครงการฯ อยางนอย 400 ชุด/ป 
4. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย
ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัติ 
5. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน 
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
6. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดก้ัน ความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 
 
 
ปศ.กสป. 

ฝคจ. 
 
 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 
 
 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.6

ฝกส. 
 
 
 
 
 

23) จํานวนกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR after 
Process) ที่ กทพ. 
สนับสนุนหรือเขารวม 

จํานวนการสนับสนุน
หรือการเขาร วม
กิจกรรมที ่ กทพ. 
ไ ด ร ับ เ ช ิญ จ า ก

1. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและ
ภาพลักษณอันดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดตาง ๆ  
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กทพ. ไดจัดทําถุงยังชีพ

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 

งส.กปส. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

(งบประมาณ 
5,150,000 บาท) 

เครือขายเขารวม
กิจกรรมเพื่อสังคม 
ปละ 10 กิจกรรม 

จํานวน 2,000 ถุง ไปมอบใหแกนายวัชรพล  มหาไวย 
ปลัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของกระทรวงคมนาคมในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองรมิทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรมแบงปนรอยยิ้ม แดนอง
ริมทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมอบ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
แกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
3. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับ
สถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และ
สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ.FM91) 
- ปพ.กปส.สผว. อยูระหวางพิจารณาการจัดโครงการ
ทางดวนลัดฟาขามกรุงเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ซึ่งขณะนี้มีจํานวนการแพรระบาดเพิ่มมากขึ้น ปพ. กปส. 
สผว. คํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่จะเขารวม
โครงการฯ และความปลอดภัยของผูบริหาร พนักงาน
และลูกจาง  
4. มีการสนับสนุนหรือการเขารวมกิจกรรมที่ไดรับเชิญ
จากชุมชนและหนวยงานราชการ บริเวณใกลเคียงพ้ืนที่
กอสรางโครงการฯ 
- ผูรบัจางไดมีการจัดกิจกรรมหรือใหความชวยเหลือ
ชุมชนและหนวยงานราชการบริเวณใกลเคียงพื้นที่
กอสรางโครงการฯ เชน ขุดลอกคลอง ซอมแซมถนน
ที่ไดรบัความเสียหาย/มีการชํารุด รวมถึงมีการสนับสนุน
ดินจากงานขุดฐานรากใหกับหนวยงานราชการ
ที่รองขอ หรือเรื่องอ่ืน  ๆตามที่หนวยงานราชการรองขอ 
5. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
ปพ.กปส. 

สผว. 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัติ 
6. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
7. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝาย
รักษาความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลอง
สามวา และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดก้ัน ความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
8. การสนับสนุนองคกรตาง ๆ  
- กทพ. สนับสนุนงบประมาณใหแกสมาคมคนพิการ
กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 50,000 บาท 
- กทพ. สนับสนับงบประมาณใหแกโรงเรียนวัดเมตารางค 
จังหวัดปทุมธานี จํานวนเงิน 20,000 บาท  

 
 

 
ปศ.กสป. 

ฝคจ. 
 
 
 

 
วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 
 
 
 
 
 
 
 

สก.กกด. 
สผว. 

 
 

24) จํานวนกิจกรรม
ที ่เ ก ิด ขึ ้น ร วมก ัน
ระหวาง กทพ. และ
เครือขายความรวมมือ 
ทั้งในการดําเนินงาน
เพื่อสังคม (CSR in 
Process) และกิจกรรม
เพื่อสังคม (CSR after 
Process) 
(งบประมาณ 
9,000,000 บาท) 

จํานวนกิจกรรมที่
เ ก ิด ขึ ้น ร ว ม ก ัน
ระหวาง กทพ. และ
เ ค ร ือ ข า ย คว า ม
รวมมือทั ้ง ในการ
ดําเนินงานเพื่อสังคม 
(CSR in Process)  และ
กิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR after Process) 
อยางนอยปละ 4 
กิจกรรม 

1. มีการสนับสนุนหรือการเขารวมกิจกรรมที่ไดรับเชิญ
จากชุมชนและหนวยงานราชการ บริเวณใกลเคียงพ้ืนที่
กอสรางโครงการฯ 
- ผูรบัจางไดมีการจัดกิจกรรมหรือใหความชวยเหลือ
ชุมชนและหนวยงานราชการบริเวณใกลเคียงพื้นที่
กอสรางโครงการฯ เชน ขุดลอกคลอง ซอมแซมถนน
ที่ไดรบัความเสียหาย/มีการชํารุด รวมถึงมีการสนับสนุน
ดินจากงานขุดฐานรากใหกับหนวยงานราชการ
ที่รองขอ หรือเรื่องอ่ืน  ๆตามที่หนวยงานราชการรองขอ 
2. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 
 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 
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ผลการ
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ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดก้ัน ความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
3. ดําเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show 
- กพต.สผว. ไดจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show 
เพื่อนําเสนอขอมูลเก่ียวกับขอดีและประโยชนของ
การใชทางพิเศษและระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass เพื่อกระตุน
และสงเสรมิใหมีผูมาใชทางพิเศษและระบบเก็บคา
ผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass 
ใหมากย่ิงขึ้น โดยไดจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road 
Show  ในงาน “มหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38” ในระหวาง
วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวน 1,180 คน และจากการประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโดยใชแบบสอบถาม
พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญรับรูภาพลักษณ
ของ กทพ. ในระดับมากที่สุดดวยคาเฉลี่ย 4.45 
คิดเปนรอยละ 89.00 
4. กิจกรรมจัดทําสื่อการตลาด 
- กพต.สผว. ไดจัดทําหนังสือภาพ กทพ. พรอมถุงผา 
กทพ. เพื่อใช ในกิจกรรมการตลาดของ กทพ. 
จํานวน 5,500 ชุด 
5. กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา 
- อยูระหวางการจัดหาขอมูล ประสานงาน เพื่อเตรียม 
การจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
6. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและ
ภาพลักษณอันดีในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ในจังหวัดตาง ๆ  
- เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กทพ. ไดจัดทําถุงยังชีพ
จํานวน 2,000 ถุง ไปมอบใหแกนายวัชรพล  มหาไวย 
ปลัดอําเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนภารกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลส.กพต. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กต.กพต. 
สผว. 

 
 

ลส.กพต. 
สผว. 

 
งส.กปส. 

สผว. 
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ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ของกระทรวงคมนาคมในการชวยเหลือผูประสบภัย
น้ําทวมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
7. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองรมิทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรมแบงปนรอยยิ้ม แดนอง
ริมทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 โดยมอบ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
แกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
8. โครงการ “ทางดวนลัดฟาขามกรุง” รวมกับ
สถานีวิทยุขาวสารและการจราจร จส.100 และ
สถานีวิทยุพิทักษสันติราษฎร (สวพ.FM91) 
- ปพ.กปส.สผว. อยูระหวางพิจารณาการจัดโครงการ
ทางดวนลัดฟาขามกรุงเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งขณะนี้มีจํานวนการแพรระบาดเพ่ิม
มากข้ึน ปพ.กปส.สผว. คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนที่จะเขารวมโครงการฯ และความปลอดภัย
ของผูบรหิาร พนักงานและลูกจาง  
9. โครงการ “กลองวิเศษ ทางพิเศษรกัษโลก” 
- ประชาสัมพันธโครงการและรวบรวมกลองยูเอชที
ที่แกะ ลาง เก็บเรียบรอยแลวสงใหกับบริษัท อําพลฟูดส 
โพรเซสซิ่ง จํากัด เพ่ือนําไปรีไซเคิลเปนแผนชิปบอรด 
เชน โตะ-เกาอ้ีนักเรียน โตะอาหารและโตะชั้นวาง
หนังสือ 
10. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย
ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัต ิ
 
 

 
 

งส.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 

ปพ.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สก.กกด. 
สผว. 

 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 
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ตามตัวชี้วัด 
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11. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน 
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
12. โครงการอํานวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับ
การเดินทางของประชาชนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต 
และชวงวันตามนโยบายที่กระทรวงคมนาคมกําหนด 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
- ฝคจ. ดําเนินการจัดโครงการอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน 
ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 
2564 - 4 มกราคม 2565 โดยมีการดําเนินการ
กิจกรรม ดังนี้ 
  1) จัดตั้งศนูยอํานวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) 
   2) รณรงคใหประชาชนรวมกันขับขี่ปลอดภัย 
“เดินทางสะดวก ปลอดภัย หางไกล (COVID-19)” 
  3) จัดกําลังพนักงานอํานวยการจราจรในทุกเสนทาง 
ที่มีผูใชบริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและ
เขาเมือง  เพื่อเฝาระวังในการเขาใหความชวยเหลือแก
ผูใชบริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุตาง ๆ  อยางทันทวงที
และรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง
พรอมทั้งตรวจสอบเสนทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง 
ตลอด 24 ชม.  
  4) จัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณดานฯ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยใหแกผูใชบริการทางพิเศษ 
  5) จัดตั้งหนวยบริการประชาชนโดยปฏิบัติรวมกับ
เจาหนาที่ตํารวจทางดวน เพื่อบริการประชาชน
ที่ใชทางพิเศษเดินทางเขา - ออก  กรุงเทพมหานคร 
  6) ใหการสนับสนุนในการจัดตั้งหนวยบริการประชาชน 
ตามแผนงานจํานวน 6 ดานฯ ทั้งสองชวงเวลา ตลอดจน
ดูแลภายในอาคารดานเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในชวงเวลาดังกลาว 
 
 
 

ปศ.กสป. 
ฝคจ. 

 
 
 

 
ปศ.กสป. 
ฝคจ./ 

ศห.กจด.2 
ฝจค. 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
กลยุทธ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจางของ กทพ. 
กลยุทธยอย 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลูกจาง กทพ. 
25) มีโครงการเพื่อ
การจัดการทักษะ
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู
ตลอดชีวิตที่เอ้ือตอ
การจางงานตอเนื่อง 
และการชวยเหลือ
พนั ก ง าน ในก า ร
จัดการเปาหมายใน
การดาํเนินงาน 

ม ีโ ค ร ง ก า ร เ พื ่อ
การจัดการทักษะ
แ ล ะ ก า ร เ ร ีย น รู
ตลอดช ีว ิตที ่เ อื ้อ
ต อ ก า ร จ า ง ง า น
ตอเนื่อง และการ
ชวยเหลือพนักงาน
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
เปาหมายในการ
ดําเนินงาน อยางนอย 
1 โครงการ 

1. โครงการ “ออมไวไมอด” 
- ตรวจสอบอายุงานของพนักงาน กทพ. เพื่อกําหนด
จํานวนเงินสมทบของ กทพ. เขากองทุนตามที่ขอบังคับ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยดําเนินการภายใน
วันที่ 1-15 ของทุกเดือน ดังนี้ 
   - เดือนตุลาคม 2564 กทพ. จายเงินสมทบ 
จํานวน 18,394,220.04 บาท  
   - เดือนพฤศจิกายน 2564 กทพ. จายเงิน
สมทบ จํานวน 18,374,214.80 บาท   
   - เดือนธันวาคม 2564 กทพ. จายเงินสมทบ 
จํานวน 18,927,452.62 บาท 
2. มีการจัดอบรมตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล ประจําปงบประมาณ 2565 ภายใตโครงการ 
Reskill & Upskill เตรียมความพรอมบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจใหม 
- ตามบันทึกที่ ฝบท/2433 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564  
รผบ. ไดอนุมัติให ฝบท. ดําเนินการจัดหลักสูตร 
Creative, Innovative and Critical Thinking for Business 
Development  จํานวน 2 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2564 สําหรับผูบริหารระดับ 7 ขึ้นไป จํานวน 
95 คน และรุนที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สําหรับ
พนักงานระดับ 4 - 6 ทุกสังกัด จํานวน 62 คน  ซึ่ง ฝบท. 
ไดดําเนินการจัดโครงการเรียบรอยแลว โดยอบรม
แบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
             

สว.กสพ. 
ฝบท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบ.กพบ. 
ฝบท. 

 
 
 
 
 
 

26) ร อยละของ
พนัก งานที่ ไ ด รับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยแบง
ตามเพศและระดับ
ของพนักงาน 

รอยละ 100 ของ
พนัก งานที่ ไ ด รับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบง
ตามเพศและระดับ
ของพนักงาน 

- ดําเนินการในไตรมาสที่ 2 และ 4 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4  
 

สผ.กบบ. 
ฝบท. 

 
 
 
 

กลยุทธยอย 3.1.2 การจัดการคาตอบแทนและสวัสดิการ 
27) ระดับความ 
พึงพอใจของพนักงาน 
ตอเรื่องผลประโยชน
และคาตอบแทน 

ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานต อ
เรื่องผลประโยชน
และคาตอบแทนอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด 

จัดทําขอบเขตการจางงานสํารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานตอ กทพ. 
- ทบทวนรางขอบเขตการจางงานสํารวจความผูกพันและ
ความพึงพอใจของพนักงานตอ กทพ. ประจําป 2565 
อยูระหวางแกไขรางขอบเขตการจางงานฯ 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4  

สว.กสพ. 
ฝบท. 
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กลยุทธ 3.2 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
28) รอยละของ
บุ ค ล า ก ร ร ะ ดั บ
ปฏิบัติ การที่ เปน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
ก า รทํ า ง า น ขอ ง
องคกร ซึ่ งมีสวน
ร ว ม ใน ก า ร ดู แ ล
และใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการ
ดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
รวมถึงการกําหนด
หัวขอสุขภาพความ
ปลอดภัยที่สําคัญ
ตอการดําเนินงาน 

อยางนอยรอยละ 
30 ของบุคลากร
ระดับปฏิบัติการที่
เปนคณะกรรมการ
ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
ก า รทํ า ง า น ขอ ง
องคกร ซึ ่งมีส วน
ร ว ม ใ น ก า รด ูแ ล
และใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับโครงการ
ดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
รวมถึงการกําหนด
หัวขอสุขภาพความ
ปลอดภัยที ่สําคัญ
ตอการดําเนินงาน 

1. การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- คําสั่งการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ 105/2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จํานวน 49 คน คดิเปนรอยละ 53.3 
- จัดการฝกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหกับ
คณะกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหม จํานวน 
40 คน ในว ันที ่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 9.00-16.00 น. รวม 2 วัน โดยการอบรม
แบบออนไลน (Online Course) ผานระบบ Zoom 
Cloud Meeting โดยผูผานการอบรมจะไดรับใบ
ประกาศนียบัตร ตามบันทึก ที่ ฝบท/ว 2930 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2564 
2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. ประจําอาคาร (6 อาคาร) ประกอบดวย 
  1) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. โดยจัด
ประชุม คปอ. ประจําเดือนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2564, 25 พฤศจิกายน 2564 และ 27  ธันวาคม 
2564 และจัดทํารายงานการประชุมฯ  
  2) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
โดยจัดประชุม คปอ. ประจําเดือนเมื่อวันที ่ 29 
พฤศจิกายน 2564, 22 ธันวาคม 2564 และจัดทํา
รายงานการประชุมฯ 
  3) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช โดยจัด
ประชุม คปอ. ประจําเดือนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564, 
29 พฤศจิกายน 2564 และ 22 ธันวาคม 2564 
และจัดทํารายงานการประชุมฯ 
  4) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปอ.กสพ. 

ฝบท. 
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คปอ. อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โดยจัด
ประชุม คปอ. ประจําเดือนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2564, 25 พฤศจิกายน 2564 และ 24 ธันวาคม 
2564 และจัดทํารายงานการประชุมฯ 
  5) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์ โดยจัดประชุม คปอ. ประจําเดือน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564, 18 พฤศจิกายน 2564 
และ 14 ธันวาคม 2564 และจัดทํารายงานการ
ประชุมฯ 
  6) สนับสนุนการปฏิบัติงานและการประชุมของ 
คปอ. อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษ โดยจัดประชุม 
คปอ. ประจําเดือนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
และจัดทํารายงานการประชุมฯ 

29)  อัตราการบาดเจ็บ 
โรคจากการทํางาน 
จํานวนวันสูญเสีย
และการขาดงาน
แ ล ะ จํ า น ว น ผู ที่
เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน จําแนก
ตามภูมิภาค และเพศ 
รวมถึงการระบุกลุม
พนักงานที่มีความ
เสี่ยงสูงจากโรคตาง ๆ  
ที่เกิดจากการทํางาน 

อัตราการบาดเจ็บ 
โรคจากการทํางาน 
จํานวนวันสูญเสีย
และการขาดงาน
เฉลี ่ยและจํานวน 
ผูที่เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน รวมถึง
การระบุกลุมพนักงาน
ที ่ม ีความเสี ่ยงส ูง
จากโรคตาง ๆ ที่เกิด
จากการทํางานมี
แ น ว โ น ม ล ด ล ง
จากปงบประมาณ
ที่ผานมา 

1. การรายงาน/สอบสวนการประสบอันตรายจาก
การทํางานและรวบรวมสถิติการประสบอันตรายฯ 
พรอมจัดทําขอเสนอแนะการปองกัน 
- ปอ.กสพ.ฝบท. ไดจัดทําบันทึกที่ ปอ/218 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2564 เรยีน ผอ.กจจ. เรื่อง ขอเสนอแนะ
กรณีพนักงานประสบอันตรายจากการทํางาน โดยเสนอแนะ 
มาตรการการปองกันดานความปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การรายงาน/สอบสวน
การประสบอันตรายจากการทํางาน ตามบันทึกที่ 
กจจ/445 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง พนักงาน
ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
- ปอ.กสพ.ฝบท. ไดจัดทําบันทึกที่ ปอ/6 ลงวันที่ 7 
มกราคม 2565 เรียน ผอ.กจค.1 เรื่อง ขอเสนอแนะ
กรณีพนักงานประสบอันตรายจากการทํางาน โดยเสนอแนะ
มาตรการการปองกันดานความปลอดภัยในการทาํงาน
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การรายงาน/สอบสวน
การประสบอันตรายจากการทํางาน ตามบันทึกที่ 
กจค.1/370 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
พนักงานประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
2. การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 
- กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง และผูรับจางได
ประชุมรวมกันเพื่อติดตามการดําเนินงานกอสราง

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วว.1 กวว.1 

ฝกท. 
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ของผูรับจาง ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาในเรื่องความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยและตามกฎระเบียบ/
กฎหมายที่เก่ียวของในทุก ๆ เดือน ปจจุบันยังไมมี
การเกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสราง 
3. การปองกันอุบัติภัยระหวางการกอสราง 
- ผูรับจางไดมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุกรณีหากมี
อุบัติภัยระหวางงานกอสรางแลว โดยจะมีการซอม
ตามแผน เพื่อใหมีความพรอมเผชิญเหตุ ปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
วว.1 กวว.1 

ฝกท. 
 
 

30) มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่มี ไว
ชวยเหลือพนักงาน
และลูกจาง ทั้งการให
ความรู  การฝกอบรม 
การใหคําปรึกษา 
การปองกัน และ
การควบคุมความ
เสี่ยงตอโรครายแรง
ตาง ๆ (งบประมาณ 
10,626,559 บาท) 

ม ีแ น ว ท า ง ก า ร
ดํา เนินงานที ่ม ีไว
ชวยเหลือพนักงาน
และลูกจาง ทั้งการให
ความรู การฝกอบรม 
การใหคําปรึกษา 
การปองกัน และ
การควบคุมความ
เสี่ยงตอโรครายแรง 

1. กิจกรรมการรณรงคโรคติดตออุบัติใหม (COVID-19) 
การรณรงคไมสูบบุหรี่, การปองกันและเฝาระวังโรค
อุบัติใหม โรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 โรค
ไขเลือดออก การปองกันการติดเชื้อ HIV การหามดื่ม
และวางจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตบริเวณ
ในพื้นที่ของ กทพ. และอ่ืนๆ 
  1) รวบรวมสถิติผู ติดเชื ้อ รวมถึงสอบสวนโรค
เพื่อวิเคราะหหาแนวทางปองกัน 
  2) ติดตามขาวสารสถานการณโรคระบาด รวมถึง
สายพันธุใหม ๆ ในประเทศไทย 
  3) รวบรวมขอมูลวิชาการทางการแพทย ทั้งไทย
แล ะ ต า ง ป ร ะ เท ศ  เ พื่ อ นํ า ม า จั ด ทํ า ข อ มู ล 
Infographic รวมถึงนํามาปรับปรุงมาตรการ เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณโรคระบาดในปจจุบัน 
  4) จัดทํา Infographic ความรูเก่ียวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สื่อสารผานทาง 
Pop up บนเว็บไซต กทพ. และระบบเครือขายอินทราเน็ต 
ของ กทพ., Mobile (EXAT Portal Application), FB: 
EXATSound Exat, FB group : EXAT Home Live 
2. งานตรวจสุขภาพพนักงาน/ลูกจาง 
- ประสานงานกับโรงพยาบาลในรายละเอียดและ
เงื่อนไขของการตรวจสุขภาพ ดังนี้  
- โรงพยาบาลบานแพว สําหรับพนักงานปฏิบัติงาน
บนทางพิเศษ 
- โรงพยาบาลบานแพว สําหรับพนักงานที่มิไดปฏิบัติงาน 
บนทางพิเศษ 
 
 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปอ.กสพ. 
ฝบท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว.กสพ. 
ฝบท. 

 
 
 
 



36 
 

ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

กลยุทธ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 
กลยุทธยอย 3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
31) มีชองทางการ
สื่อสารของ กทพ. 
ที่เอ้ือตอการเขาถึง
ของชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ 

มีชองทางการสื่อสาร
ของ กทพ. ที ่เอื ้อ
ตอการเขาถึงของ
ชุมชนรอบเขตทาง
พิเศษ อยางนอย 1 
ชองทาง 

1. ประชาสัมพันธขาวสารของ กทพ. ผานชองทาง 
ดังนี ้
- ปพ.กปส.สผว. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารของ กทพ. ผานชองทาง ไดแก 
- สื่อสิ่งพิมพ (หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เปนตน) 
จํานวน 6 ฉบับ 
- สื่อวิทยุกระจายเสียง 
  1) ผลิตและเผยแพรสปอตวิทยุ จํานวน 372 ครั้ง 
  2) เผยแพรจิงเก้ิล จํานวน 93 ครั้ง 
  3) www.js100.com จํานวน 13 ครั้ง 
  4) www.FM91BKK.com จํานวน 20 ครั้ง 
  5) Facebook.com/js100radio จํานวน 16 ครั้ง 
  6) Facebook Fanpage FM91 Trafficpro 
จํานวน 20 ครั้ง 
  7) Twitter @FM91Trafficpro จํานวน 20 ครั้ง 
  8) Twitter.com/js100radio จํานวน 16 ครั้ง 
- ในสวนของสื่อโทรทัศน สื่อสังคมออนไลนและ
ประชาสัมพันธผ าน Influencer อยูระหวางการ
ดําเนินการจัดจาง 
2. ประชาสัมพันธขาวสารของ กทพ. ผานชองทาง 
ดังนี้ 
- สพ.กปส.สผว. ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารของ กทพ. ในไตรมาสที่ 1 ผานชองทาง ไดแก 
  1) เว็บไซตของ กทพ. จํานวน 112 เรื่อง 
  2) Facebook ของ กทพ. จํานวน 290 เรื่อง 
  3) Instagram ของ กทพ. จํานวน 187 เรื่อง 
  4) Twitter ของ กทพ. จํานวน 233 เรื่อง 
3. มีชองทางการสื่อการของ กทพ. ที่เอื้อตอการเขาถึง
ของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เชน การทําหนังสือ
หัวหนาชุมชน การประสานงานทางโทรศัพทและ
การลงพื้นที่เพื่อพบกับหัวหนาชุมชนโดยตรง เปนตน 
- การจัดทําหนังสือถึงหัวหนาชุมชุน  
- การประสานงานทางโทรศัพท 
- การลงพื้นที่เพ่ือพบกับหัวหนาชุมชุนโดยตรง 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปพ.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพ.กปส. 
สผว. 

 
 

 

 
 

วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปองกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษรวมกับชุมชุนรอบเขตทางพิเศษและ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
4. การใหบริการศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. (EXAT 
Public Information Center) 
- ไดดําเนินการเก็บรวบรวมสถิติผูเขาใชบริการ ณ 
ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในปงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) ผูใชบริการที่เขามาขอตรวจดู/คนควา ขอมูลขาวสาร 
ภายในศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ. จํานวน 5 ราย 
 2) ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสาร 
(เสียคาใชจาย) ไมมีผูขอขอมูล 
 3) ผูใชบริการที่เขามาขอสําเนาขอมูลขาวสารที่มี
คํารับรองถูกตอง (เสียคาใชจาย) ไมมีผูขอขอมูล 
- โดยไดดําเนินการใหบริการขอมูลขาวสารไดอยาง
ถูกตอง ครบถวนภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
5. การใหบริการโดยศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) 
- ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
จัดใหบรกิารขอมูลขาวสารผานระบบตอบรับโทรศัพท 
อัตโนมัติ (IVR) และการใหบริการของพนักงาน
ใหบริการขอมูลของศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ 
(EXAT Call Center) ใหผูใชบริการทางพิเศษและ
ประชาชนทั่วไปผานหมายเลขโทรศัพท 1543 
โดยใหบริการในชวงเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
ธันวาคม 2564 จํานวนทั้งสิ้น 69,464 รายการ 

 
 
 

วข.กกด. 
สผว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขท.กปส. 
สผว. 

 
 
 
 
 
 

32) มี กิจกรรมที่
สรางประโยชนและ
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนรอบเขตทาง
พิ เศษทั้ง ในระยะ
สั้นและระยะยาว 
(งบประมาณ  

มีกิจกรรมที ่สราง
ประโยชนและความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ 
ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว อยางนอย
ปละ 4 กิจกรรม 

1. กิจกรรม “แบงปนรอยยิ้ม แดนองริมทางดวน” 
- ผวก. ไดอนุมัติจัดกิจกรรม “แบงปนรอยย้ิม แดนอง
ริมทางดวน” ประจําปงบประมาณ 2565 โดย
มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอนแกโรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 350,000 บาท  
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 

 
 
 

งส.กปส. 
สผว. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2,150,000 บาท (COVID-19) จึงตองงดจัดพิธีเปดกิจกรรมแบงปน
รอยย้ิม แดนองรมิทางดวน ประจําปงบประมาณ 2565 
2. การฝกซอมการกูภัยและการใหความชวยเหลือ
อุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย 
- ฝจค. ในฐานะผูกําหนดการฝกซอมการกูภัยและ
การใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงจากวัตถุอันตราย
ไดกําหนดการฝกซอมใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 
2565 โดยรูปแบบการฝกซอม Table Top Exercise 
และภาคปฏิบัต ิ
3. การใหความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการอพยพกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดใหมีการประชุมเพื่อกําหนด
แผนการฝกซอมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเปน
ที่เรยีบรอยและไดกําหนดวันฝกซอมเพื่อดําเนินตามแผน 
ตั้งแตในไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 
4. การพัฒนาพื้นที่และปองกันการบุกรุกในเขตทางพิเศษ 
- เมื่อวันที่ 8, 9, 13, 20 และ 21 ธันวาคม 2564 
รข.4 กพท.2 ฝกส. ไดพัฒนาพื้นที่รวมกับฝายรักษา
ความสะอาด และเทศกิจ สํานักงานเขตคลองสามวา 
และ กบท.ฝบร. จัดเก็บขยะมูลฝอย พรอมจัดทํา
เครื่องปองกันการบุกรุกพื้นที่เพื่อลักลอบการทิ้งขยะ 
พื้นที่ปดก้ันความยาวรวมโดยประมาณ 310 เมตร 
พรอมติดปายประกาศเตือนหามบุกรุกพื้นที่บริเวณ
ริมถนนคูขนานกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
 

 
 
 
 

 
 
ปศ.กสป. 

ฝคจ. 
 
 
 
 
 
ปศ.กสป. 

ฝคจ. 
 
 
 
 
วพ.1 กพท.1/
รข.6 กพท.2

ฝกส. 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 3.3.2 เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมผูถูกเวนคืน 
33) มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานในการ
เ วนคื นที่ ชั ด เ จน
และ เ ป น ไ ปตาม
กฎหมาย 

มีขั้นตอนหรือคูมือ
การดําเนินงานใน
การเวนคืนที่ชัดเจน
และ เป น ไปตาม
กฎหมาย 

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์และดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562 
- สส.กจก.ฝกส. จัดใหมีแผนพับแสดงข้ันตอนการ
ทําสัญญาซื้อขายและคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่
ถูกเวนคนื แจงสิทธิ หนาที่ และผลประโยชนใหแก
ผูถูกเวนคืน 
 
 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

สส.กจก. 
ฝกส. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

กลยุทธ 3.3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูไดรบัผลกระทบจากการกอสรางและบํารุงรักษาทางพิเศษ 
3 4 )  จํ า น ว น ข อ
รองเรียนที่เก่ียวกับ
ผลกระทบอันเกิด
จากการกอสราง
แล ะบํ า รุ ง รั กษ า
ทางพิ เศษที่ ไดรับ
การพิจารณาหรือที่
ไ ด รั บ ก า ร แ ก ไ ข  
ผานกลไกการรอง
ทุกขที่เปนทางการ 
(งบประมาณ 
500,000 บาท) 

จํานวนทั้งหมดของ
ข อ ร อ ง เ ร ีย น ที่
เก่ียวกับผลกระทบ
อ ัน เ ก ิด จ า กก า ร
กอสรางและบํารุง 
ร ักษ าทา งพ ิเ ศษ  
ที่ไดรับการพิจารณา
หร ือที ่ไ ด ร ับ กา ร
แกไข 

1. แผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเกิดจาก
การจราจรบนทางพิเศษ 
- ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการรองเรียน
ดานระดับเสียง จํานวน 4 ราย ไดแก  

1) โรงเรียนประถมนนทรี ตั้งอยูเลขที่ 66/1 
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ใกลกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 7-12 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน 
โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq24hr) คาอยูระหวาง 67.9-68.8 เดซิเบลเอ 
ซึ่งยังคงมีคาอยู ภายใตมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไว
ไมเกิน 70 เดซิเบลเอ  

2) นางสาวดวงกมล โพธ์ิปน ผูพักอาศัยบานเลขที่ 
65/4 หมู 3 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะ 
เวลา 5 วัน โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาอยูระหวาง 61.4-63.5 เดซิเบลเอ 
ซึ่งยังคงมีคาอยู ภายใตมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไว 

3) นายณั ฐพั ชร  หาญคี รี รั ตน  ผู พั กอาศั ย
บานเลขที่ 650 หมูบานสุขุมวิทยการเดนซิตี้ 2 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครใกล
กับทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 2-7 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา  5 วัน โดยผล
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) มี
คาอยูระหวาง 67.9-68.8 เดซิเบลเอ ซึ่งยังคงมี
คาอยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 

4) นายพิชัย จิตรักธรรม เลขที่ 589/5 หมู 1 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตล.กวล. 
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน 
โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq24hr) มีคาอยูระหวาง 66.3-66.5 เดซิเบลเอ 
ซึ่งยังคงมีคาอยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 
70 เดซิเบลเอ 
- โดยคิดเปนรอยละ 100 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จํานวน 4 ราย พบวา มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง อยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด  
2. การปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดเรื่องรองเรยีน 
- กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง และผูรับจาง 
ไดประชุมรวมกันเพื่อติดตามการดําเนินงานกอสราง
ของผูรับจางเพื่อใหการดําเนินงานกอสรางโครงการฯ 
ใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดในทุก ๆ   เดือน ปจจุบัน
ไมมีเรื่องรองเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 

35) มีรายงานติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
อั น เ กิ ด จ า กก า ร
พัฒนาทางพิ เศษ 
โดยเฉพาะที่เก่ียวของ
กับผลกระทบจาก
กิจกรรมการกอสราง
และการบํารุงรักษา
ทางพิเศษในระยะ
ดําเนินโครงการ 
(งบประมาณ 
11,000,000บาท) 

มีรายงานติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
อ ัน เ ก ิด จ า กก า ร
พัฒนาทางพิเศษ 
โดยเฉพาะที่เก่ียวของ
กับผลกระทบจาก
กิจกรรมการกอสราง
และการบํารุงรักษา
ทางพิเศษ ในระยะ
ดํา เน ิน โครงการ
ทุกสายทางพิเศษ 

1. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
ปงบประมาณ 2565 
- ผวก. ไดอนุมัติตามทายบันทึกที่ ฝบท/2217 ลงวันที่ 
23 กันยายน 2564 ใหดําเนินการจางที่ปรึกษา
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพ มหานคร
และปริมณฑล และบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ
และอาคารสํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ 2565 
โดยวิธีคัดเลือก และลงนามในคําสั่ง กทพ. ที่ จอ.113/ 
2564 ลงวันที ่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
สําหรับการจางท่ีปรึกษาโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณดาน

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตล.กวล.
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

เก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 เพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะเชิญมาย่ืนขอเสนอ  
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรกึษาโดยวิธีคัดเลือก 
ไดมีการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา 
- ผวก. ไดลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษารายบุคคล 
หรือจางบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 6500000318 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จางสํานักงานศูนยวิจัย
และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการศึกษาและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางพิเศษใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และบริเวณดาน
เก็บคาผานทางพิเศษ และอาคารสํานักงานของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 
2. ผูควบคุมงานตรวจสอบการทํางานของผูรับจางให
ดําเนินการตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขสัญญาในเรื่อง
ของการดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสรางตาม
มาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และตาม
กฎระเบียบ/กฎหมายที่ เ ก่ียวของ เชน มีการ
ตรวจวัดระดับเสียง และฝุนละออง การลางลอรถ
กอนออกจากสถานที่กอสราง และการเก็บกวาดวัสดุ
กอสรางใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยมีการ
เก็บขอมูลและสรุปเปนรายงานให กทพ. ทราบ 
- กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง และผูรับจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ไดประชุมรวมกันเพื่อติดตามการดําเนินงานกอสราง
ของผูรับจาง ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาในเรื่อง
ของการดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง
ตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ ในทุก ๆ เดือน 
3. การดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง 
- กทพ. ผูใหบริการควบคุมงานกอสราง และผูรับจาง 
ไดประชุมรวมกันเพื่อติดตามการดําเนินงานกอสราง
ของผูรับจาง ใหเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาในเรื่อง
ของการดูแลสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง
ตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการ
ตามแผนงานที่กําหนดในทุก ๆ เดือน ปจจุบันยังไมมี
การเกิดปญหาสภาพแวดลอมในระหวางการกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

วว.1 กวว.1 
ฝกท. 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 3.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิง่แวดลอมในการดําเนินงาน 
กลยุทธยอย 3.4.1 การสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
36) มีรายงานการ
บรรเทาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม
อันเกิดจากผลติภัณฑ 
และบริการ 
(งบประมาณ 
500,000 บาท) 

มีรายงานติดตาม
ผลกระทบทางดาน
สิ ่ง แ ว ด ล อ ม อ ัน
เกิดจากผลิตภัณฑ
และบริการ 

แผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมเกิดจากการจราจร
บนทางพิเศษ 

1) ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการ
รองเรียนดานระดับเสียง จํานวน 4 ราย ไดแก 
โรงเรียนประถมนนทรี ตั้งอยูเลขที่ 66/1 ถนน
พระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ใกลกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 
วัน โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq24hr) คาอยูระหวาง 67.9-68.8 เดซิเบลเอ 
ซึ ่งย ังคงมีคาอยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 
70 เดซิเบลเอ  

2) นางสาวดวงกมล โพธ์ิปน ผูพักอาศัยบานเลขที่ 
65/4 หมู 3 ตําบลบางเมืองใหม อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก  
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 รวม

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
กล.กวล.
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

ระยะเวลา 5 วัน โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq24hr) มีคาอยูระหวาง 61.4-63.5 
เดซิเบลเอ ซึ่งยังคงมีคาอยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไว 

3) นายณัฐพัชร หาญครีรัีตน ผูพักอาศัยบานเลขที่ 
650 หมูบานสุขุมวิทยการเดนซิตี้ 2 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครใกลกับทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 2 - 7 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน 
โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) 
มีคาอยูระหวาง 67.9-68.8 เดซิเบลเอ ซึ่งยังคงมี
คาอยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 

4) นายพิชัย จิตรักธรรม เลขที่ 589/5 หมู 1 
ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด 
สมุทรปราการ ใกลทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
สุขสวัสดิ์) 
     - กวล.ฝนผ. ไดทําการตรวจวัดระดับเสียงระหวาง
วันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน 
โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) 
มีคาอยูระหวาง 66.3-66.5 เดซิเบลเอ ซึ่งยัง คงมีคา
อยูภายใตมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติที่กําหนดไวไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 
- โดยคิดเปนรอยละ 100 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จํานวน 4 ราย พบวา มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
อยูภายใตมาตรฐานที่กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธยอย 3.4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการดําเนินงานของ กทพ. 
37) มีแนวทางการ
ลดการบริโภคพลังงาน
จากการดําเนนิงาน
อ่ืนๆ (งบประมาณ  
455,000 บาท) 

มีแนวทางการลด
การบริโภคพลงังาน
จากการดําเนินงาน 
อยางนอย 1 แนวทาง 

1. การดําเนินงานตามแผนงานหรือแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. 
ผลการดําเนินการตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
มีดังนี้ 
- เก็บรวบรวมขอมูลการใชทรัพยากรที่เก่ียวของกับ
การประเมิน เชน การใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

ประเมินผลใน
ไตรมาสที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

กล.กวล.
ฝนผ. 
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ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัด รายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผลการ
ประเมิน

ตามตัวชี้วัด 
หนวยงาน 

2564) เรียบรอยแลว 
- ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
หรือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของ กทพ. กับผูเกี่ยวของ จํานวน 24 
แผนงาน ประจําไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565 

2. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต 
- มีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต ภายในหนวยงานของ กทพ. เปนจํานวน 
52 หลอด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฟอ.กฟย. 
ฝบร. 

 
 

38)  รอยละของ
บุคลากรที่ เข า ใจ 
ตระหนัก และให
ความสําคัญตอเรื่อง
การใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

พนักงาน กทพ. 
ที่เขาใจ ตระหนัก 
และใหความสาํคัญ
ตอเรื่องการใชพลงังาน
อยางมปีระสทิธิภาพ
ไมต่ํากวารอยละ 100 

1. การดําเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ กทพ. 
ผลการดําเนินการตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
มีดังนี้ 
- เก็บรวบรวมขอมูลการใชทรัพยากรที่เก่ียวของกับ
การประเมิน เชน การใชไฟฟา น้ําประปา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง ประจําไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2564) เรียบรอยแลว 
- ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน
หรือแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของ กทพ. กับผูเก่ียวของ จํานวน 24 
แผนงาน ประจําไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2565 
2. จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน 
-  กทพ. ไดจัดอบรมในรูปแบบออนไลนของ Thai  
Mooc หลักสูตรพลังงานทดแทน ชวงเดือนตุลาคม -  
พฤศจิกายน 2564 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน 
โดยผูเขารวมการฝกอบรมตองศึกษาบทเรียน โดยใช
เวลารวมไมนอยกวา 5 ชั่วโมง และทําแบบทดสอบ
หลังเรียน ใหไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จึงจะ
ถือวาผานการอบรม ซึ่งจะไดรับประกาศนียบัตรของ 
Thai Mooc กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผูผานการอบรม จํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน คิดเปนรอยละ 100 

บรรลุตาม
เปาหมาย
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กล.กวล.
ฝนผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟอ.กฟย. 
ฝบร. 
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 ตารางที่ 3 สรุปร้อยละความส าเร็จตามแผนการด าเนินงานในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านความรับผดิชอบต่อสังคมของ 
               กทพ. ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด าเนินงานของ กทพ. อย่างเป็นมิตร 
กลยุทธ์ 1.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมในการด าเนินงาน 
1) มีแนวทางการด าเนินงาน
ที่แสดงถึงการด าเนินงานด้านความ
รับผ ิดชอบต ่อส ังคมที ่อยู ่ใน
กระบวนการด าเนินงานหลักและ
นอกกระบวนการด าเนินงานหลัก 

การจัดท าหรือทบทวนน โยบายคู่มือ   
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

 

    

2) มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(งบประมาณ 4,230,000 บาท) 
 
 
 
 

1. การส ารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 

    

2. การส ารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 

    

3. การส ารวจความพึงใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

   
 
 
 

 

4. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

    

5. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุก
ในเขตทางพิเศษ 

    

กลยุทธ์ 1.2 การเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ 
กลยุทธ์ย่อย 1.2.1 การบ ารุงรกัษาปรับปรงุคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 

 

3) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ รวมถึงผลการส ารวจ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 
(งบประมาณ 2,500,000 บาท) 

1. กฎบัตรด้านบริการและคู่มือการให้บริการ 
ณ จุดสัมผัสบริการ 

    

2. การส ารวจความพึงใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

    

กลยุทธ์ย่อย 1.2.2 การยกระดับความปลอดภัยผ่านการใหบ้ริการ 
4) มีการประเมินผลกระทบด้ าน
มลพิษและความปลอดภัยตั้งแต่ก่อน
ก่อสร้างจนถึงการเปิดด าเนินการ
เพื่อให้บริการ 
(งบประมาณ 15,500,000 บาท) 

1. รวบรวมข้อมูลของ กทพ. เกี่ยวกับการ
ประเมินผลกระทบด้านมลพิษและความ
ปลอดภัยตั้งแต่ก่อนก่อสร้างจนถึงการเปิด
ด าเนินการเพื่อให้บริการของสายทางพิเศษ 

    



46 

 

ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 2. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการท างานของ  

ผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
เงื่อนไขสัญญาในเรื่องของการดูแลสภาพ 
แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างตาม
มาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และตามกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละออง
การล้างล้อรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง 
และการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการเก็บข้อมูล
และสรุปเป็นรายงานให้ กทพ. ทราบ 

    

3. จ้างที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี 

    

4. จ้างที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    

5. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล และ
บ ริ เวณ ด่ าน เก็ บ ค่ าผ่ าน ท า งพิ เศ ษ 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

5) ร้อยละของสายทางที่ได้รับการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยตั้งแต่ก่อน
ก่อสร้าง จนถึงการเปิดด าเนินการ
เพื่อให้บริการ 

1. รวบรวมข้อมูลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการพัฒนาทางพิเศษว่ามกีาร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

    

2. จ้ างที่ ปรึกษาและตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนในทางพิเศษบูรพาวิถี 

    

3. จ้างที่ปรึกษาและตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนนในทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
อุดรรัถยา 

    

4. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 
2565 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
กลยุทธ์ย่อย 1.2.3 การยกระดับความตระหนักในความส าคัญของการบริการ  
6) มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ได้รับบริการจาก 
กทพ. 

1. โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง”      
2. กฎบัตรด้านบริการและคู่มือการให้บริการ 
ณ จุดสัมผัสบริการ 

    

7) ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
(งบประมาณ3,000,000 บาท 

1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

    

2. การส ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ
และภาพลักษณ์ของ กทพ . ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

    

กลยุทธ์ 1.3 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ย่อย 1.3.1 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

 

8) บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม
เรื่องนโยบายและวิธีด าเนินการ
ด้านทุจริตขององค์กร 

1. จัดกิจกรรม OJT : HEARTS to HEART     

2. มีการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

    

9) มาตรการจัดการต่อกรณีทุจริต
ที่เกิดขึ้น 

1. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(Whistleblowing Policy) 

    

2. OJT ให้ความรู้ด้านวินัยพนักงานด้าน
การทุจริต 

    

3. การด าเน ินการทางวิน ัยกรณีม ีม ูล
ทุจริต 

    

4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ทางวินัยกรณีทุจริตที่เกิดข้ึน 

    

10) การสื่อสารระหว่างบุคลากร
กับผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ 
ก ท พ . เรื่ อ งน โย บ าย  แ ล ะ
วิธีด าเนินการต้านทุจริตของ
องค์กร 

1.เผยแพร่ประกาศการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 2. เผยแพร่ประกาศการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย เรื่อง นโยบายบทบาทของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อการตลาด
ที่เป็นธรรม 

    

กลยุทธ์ย่อย 1.3.2 การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน  
11) มีแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ชัดเจน 

จัดท าหรือทบทวนนโยบาย คู่มือ แนวทาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีละ 1 คร้ัง 

    

12) จ านวนของผู้ด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับ กทพ. ที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ เช่น 
ผ ลกระท บ ที่ มี ต่ อ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติต่อแรงงาน
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

รวบรวมข้อมูลผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ 
กทพ. ที่ได้รับการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมต่าง ๆ  จากส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในปีงบประมาณ 
 

    

13) จ านวนผู้ด าเนนิธุรกิจเกี่ยวข้อง 
กับ กทพ .ที ่ม ีการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอ้างอิง
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นที่ยอมรับ 

รวบรวมข้อมูลผู้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ 
กทพ. ทั้ งหมดที่ มีการด าเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมอ้างอิงตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับ 
 

    

กลยุทธ์ 1.4 การส่งเสริมการรงัสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม  
14)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน หรือ ประเด็นด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
(งบประมาณ 2,746,000บาท) 

1. พัฒนาระบบงานรับเรื่องและแจ้งเหตุจาก
ผู้ใช้บริการ 

    

2. ระบบตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิแบบ
เคลื่อนย้ายได้ 

    

3. งานศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา
การจราจร 

    

15)  จ านวนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มี
การน าเข้ามาใช้ในองค์กร 
(งบประมาณ 2,746,000 บาท) 

ระบบตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิแบบ
เคลื่อนย้ายได้ 
 

    

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสื่อสาร การรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร และการรับรู้ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
กลยุทธ์ย่อย 2.1.1 การสื่อสารการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ภายในองค์กร 
16) บุคลากรที่ ให้ค าปรึกษา
เกี่ ยวกับการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (ภายใน
องค์กร) 

มีบุคลากรที่ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายในองค์กร 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
17) จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในองค์กร (กลุ่มภาครัฐในฐานะ
เจ้าของ กทพ. และกลุ่มพนักงาน
และลูกจ้าง กทพ.) ที่ขอรับค าปรึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในองค์กร (กลุ่มภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
กทพ. และกลุ่มพนักงานและลูกจ้าง กทพ.) 
ที่ขอรับค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
 

    

18) จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์
ด้านการด าเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
ภายในองค์กร 

รวมรวมข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของ กทพ. ไปยังบุคลากรในองค์กรเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

    

กลยุทธ์ย่อย 2.1.2 การสื่อสารการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ภายนอกองค์กร  
19) จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์
ด้านการด าเนินงานที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
สู่ภายนอกองค์กร 

รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ข้อมูลต่าง ๆ  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจระหว่าง 
กทพ. กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

    

กลยุทธ์ 2.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนและสังคม  
20) จ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ระหว่าง กทพ. ชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษและสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของ กทพ. 
ที ่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
(งบประมาณ 3,150,000 บาท 
 

1. มีการจัดกิจกรรมหรือให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนและหน่วยงานราชการ บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ 

    

2. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     

3. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ อันดี ในการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ 

    

4. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

5. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 

    

6. การให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

7. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 8. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน

เขตทางพิเศษ 
    

21) จ านวนสมาชิกของชุมชน
รอบเขตทางพิเศษและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
กทพ. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
(งบประมาณ 3,150,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  มีการประชาสัมพันธ์และพูดคุยรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการฯ 

    

2. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     
3. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ อันดี ในการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ 

    

4. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

5. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 

    

6. การให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

7. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

    

8. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษ 

    

กลยุทธ์ 2.3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  
22) มีการเชิญชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมที่ กทพ. 
ด าเนินการจัดขึ้น ในโอกาสที่
เหมาะสมของการด าเนินงาน
เพื่ อ สั งคม (CSR in Process) 
และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR after Process) 
(งบประมาณ 3,150,000 บาท) 
 

1. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

2. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     
3. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ อันดี ในการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ 

    

4. มีการประชาสัมพันธ์และพูดคุยรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการฯ 

    

5. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 6. การให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ

อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
    

7. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

    

8. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษ 

    

23) จ านวนกิจกรรมเพื่ อสังคม 
(CSR afterProcess) ที่  ก ท พ . 
สนับสนุนหรือเข้าร่วม 
(งบประมาณ5,150,000 บาท) 

1. โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์และภาพลักษณ์ อันดี ในการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ 

    

2. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     

3. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

4. โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง”
ร่วมกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร 
จส .100 และสถานี วิทยุ พิ ทั กษ์ สันติ
ราษฎร์ (สวพ.FM91) 

    

5. มีการสนับสนุนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ได้รับเชิญจากชุมชนและหน่วยงานราชการ 
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ 

    

6. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 

    

7. การให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

8. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

    

9. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษ 

    

24) จ านวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ร่วมกันระหว่าง กทพ. และเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในการด าเนินงาน 
เพื่อสังคม (CSRinProcess) และ
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) 
(งบประมาณ 9,000,000 บาท) 

1. มีการสนับสนุนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ได้รับเชิญจากชุมชนและหน่วยงานราชการ 
บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ 

    

2. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 3. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน

เขตทางพิเศษ 
    

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road 
Show 

    

5. กิจกรรมจัดท าสื่อการตลาด     

6. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า     

7. กิจกรรมวันสงกรานต์      

8. โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว
ใส่ใจผู้ใช้ทาง” 

    

9. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     

10. โครงการหรือกิจกรรมเพื่ อสร้าง
ความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัด
ต่าง ๆ 
 

    

11. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

12. โครงการ “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง”
ร่วมกับสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร 
จส.100 และสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ 
(สวพ.FM91) 
 

    

13. โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”     

14. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 

    

15. การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

16. โครงการอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และช่วงวัน
ตามนโยบายที่กระทรวงคมนาคมก าหนด 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. 
กลยุทธ์ย่อย 3.1.1 การพัฒนาศักยภาพของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. 

 

25) มีโครงการเพื่อการจัดการ
ทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ เอ้ือต่อการจ้างงานต่อเนื่ อง 
และการช่วยเหลือพนักงานใน
การจัดการเป้ าหมายในการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ “ออมไว้ไม่อด”     

2. มีการจัดอบรมตามแผนปฏิบัติการ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการ Reskill 
& Upskill เตรียมความพร้อมบุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจใหม่ 

    

26) ร้อยละของพนักงานที่ได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยแบ่งตามเพศและระดับของ
พนักงาน 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
เป็นการประเมินผลฯ 6 เดือนแรก  
(1 สิงหาคม- 31 มกราคม) 

    

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
เป็นการประเมินผลฯ 6 เดือนหลัง 
(1 กุมภาพันธ์- 31 กรกฎาคม) 

    

กลยุทธ์ย่อย 3.1.2 การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
27) ระดับความพึ งพอใจของ
พนักงานต่อเร่ืองผลประโยชน์
และค่าตอบแทน 

จัดท าขอบเขตการจ้างงานส ารวจความ
ผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ 
กทพ. 

    

กลยุทธ์ 3.2 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
28) ร้อยละของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้ อม ในการ
ท างานขององค์กร ซึ่งมีส่วนร่วม
ในการดูแลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโครงการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย รวมถึงการ
ก าหนดหัวข้อสุขภาพความปลอดภัย
ที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 

1. การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

    

2. การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ประชุมของ คปอ. ประจ าอาคาร (6 อาคาร) 
 
 
 
 

    

29) อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการ
ท างาน จ านวนวันสูญเสียและ
การขาดงานและจ านวนผู้ ที่
เสยีชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

1. การรายงาน/สอบสวนการประสบอันตราย
จากการท างานและรวบรวมสถิติการประสบ
อันตรายฯ พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ
การป้องกัน 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
จ าแนกตามภูมิภาค และเพศ
รวมถึงการระบุกลุ่มพนักงานที่มี
ความเสี่ยงสูงจากโรคต่าง ๆ ที่เกิด
จากการท างาน 

2. การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง     

3. การป้องกันอุบัติภัยระหว่างการก่อสร้าง     

30) มีแนวทางการด าเนินงานที่
มี ไว้ช่ วย เหลื อพนั กงาน และ
ลูกจ้าง ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม 
การให้ค าปรึกษา การป้องกัน 
และการควบคุมความเสี่ยงต่อ
โรคร้ายแรงต่างๆ 
(งบประมาณ 10,626,559 บาท) 

1. การจัดอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร (จป.
บริหาร) (หัวหน้าแผนกข้ึนไป ที่ยังไม่ผ่าน
การอบรม) 

    

2. การจัดอบรมหลักสูตร กฎหมาย       
ที่ เก่ียวข้อง ฉบับใหม่ ส าหรับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน
(ในสังกัด ฝบร./ฝกท./ฝกส./ฝจค./ฝคจ.) 

    

3. การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยใน
งานฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง 

    

4. กิจกรรมการรณรงค์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
(COVID-19) การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ การ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ โรค
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคไข้เลือดออก 
การป้องกันการติดเชื้อ HIV การห้ามดื่ม
และวางจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
เขตบริเวณในพื้นที่ของ กทพ. และอ่ืนๆ 

    

5. งานตรวจสุขภาพพนักงาน/ลูกจ้าง     

กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของ กทพ. 
กลยุทธ์ย่อย 3.3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
31) มีช่องทางการสื่อสารของ 
กทพ. ที่ เอ้ือต่อการเข้าถึงของ
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กทพ. ผ่าน
ช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์/สื่อสังคม
ออนไลน์ อ่ืน ๆ 

    

2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กทพ. ผ่าน
ช่องทาง เว็บไซต์ ของ กทพ./สื่อสารออนไลน์ 
ของ กทพ. 

    

3. มีช่องทางการสื่อการของ กทพ. ที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เช่น
การท าหนังสือถึงหัวหน้าชุมชนการประสานงาน
ทางโทรศัพท์และการลงพื้นที่เพื่อพบกับ
หัวหน้าชุมชนโดยตรง เป็นต้น 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
 4. การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 

กทพ. (EXAT Public Information Center) 
    

5. การให้บริการโดยศูนย์บริการข้อมูล
ผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) 

    

32) มีกิจกรรมที่สร้างประโยชน์
และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
รอบเขตทางพิเศษทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
(งบประมาณ 2,150,000 บาท 

1. กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”     

2. กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริม
ทางด่วน” 

    

3. การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย 

    

4. การให้ความรู้ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

    

5. การสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับ
ทางพิเศษและการฝึกซ้อมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ 

    

6. การพัฒนาพื้นที่และป้องกันการบุกรุกใน
เขตทางพิเศษ 

    

กลยุทธ์ 3.3.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถูกเวนคืน  
33) มีขั้นตอนการด าเนินงานใน
การเวนคืนที่ชัดเจนและเป็นไป
ตามกฎหมาย 

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์และด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
 

    

กลยุทธ์ 3.3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางพิเศษ  
34) จ านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบอันเกิดจากการก่อสร้าง
และบ ารุงรักษาทางพิเศษที่ได้รับ
การพิจารณาหรือที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) 

1. แผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ 

    

2. การป้องกันสาเหตุที่ท าให้เกิดเรื่อง
ร้องเรียน 

    

35) มีรายงานติดตามผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนา
ทางพิเศษ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบจาก 

1. โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 
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ตัวชี้วัด การด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

25 50 75 100 
กิจกรรมการก่อสร้างและการ
บ ารุงรักษาทางพิเศษในระยะ
ด าเนินโครงการ 

(งบประมาณ 11,000,000 บาท) 

2. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการท างานของ 
ผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน
เงื่อนไขสัญญาในเร่ืองของการดูแลสภาพ 
แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐาน
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตาม
กฎระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
การตรวจวัดระดับเสียง และฝุ่นละออง
การล้างล้อรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง 
และการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีการเก็บข้อมูล
และสรุปเป็นรายงานให้ กทพ. ทราบ 

    

3. การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

    

กลยุทธ์ 3.4 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ย่อย 3.4.1 การส่งเสรมิการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

36) ม ีรายงานการบรรเทา
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) 

แผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกิดจาก
การจราจรบนทางพิเศษ 
 

    

กลยุทธ์ย่อย 3.4.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการด าเนินงานของ กทพ.  
37) มีแนวทางการลดการบริโภค
พลังงานจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ
(งบประมาณ 455,000 บาท) 

1. การด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. 

    

2. การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทดแทนหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 

    

38) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ 
ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อ
เรื่ อ งการใช้ พ ลั งงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

1. การด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทาง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ของ กทพ. 

    

2. จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 

    

 

 จากแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีทั้งหมด    
38 ตัวชี้วัด มีการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ จ านวนทั้งหมด 76 งาน โดยในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  
มีการด าเนินงาน จ านวน 35 ตัวชี้วัด 65 งาน ซ่ึงด าเนินงานส าเร็จร้อยละ 100 จ านวน 10 งาน และมีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานไดต้ามแผนงานที่ก าหนด (ร้อยละ 25) จ านวน 55 งาน 
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 นอกจากการด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 แล้ว กทพ. 
ยังได้ด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น  
  1) เมื่อวันที ่19-21 ตุลาคม 2564 และวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564 กทพ. น าอาหารกล่องและน้ าดื่ม
จ านวน 3,600 ชุด ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อแทน
ค าขอบคุณและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ  
  2) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 กทพ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure 
Recognition ประจ าปี 2564 การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในโครงการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
ประจ าปี 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัลการเปิดเผย
ข้อมูลความยั่งยืน จ านวนทั้งสิ้น 105 แห่ง โดย กทพ. ได้จัดท ารายงานความยั่งยืนของ กทพ. ปี 2563 ตามกรอบ
มาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) เข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ การสื่อสารและการน าเสนอโดยรางวัลได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award  
  2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 
  3. รางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement  
 3) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ การ
สนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา เป็นผู้แทน
กทพ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ณ บริเวณประตู 1 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ กทพ.
ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สนับสนุนอาหารกล่องและน้ าดื่มให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
เรื่องที่... 

เรื่อง  การดาํเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และ 
 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

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

 
ขอเสนอที่นําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา (อนุมัติ/ใหความเห็นชอบ)/เพื่อทราบ 

 

เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. และการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ดังนี้  
 1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
  กทพ. ไดมีการดําเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดไว 9 หมวด ประกอบดวย 1) บทบาทของภาครัฐ 2) สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน 3) คณะกรรมการ 4) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 5) ความย่ังยืนและนวัตกรรม 6) การเปดเผยขอมูล 
7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ 9) การติดตามผลการดําเนินงาน โดยมี
กิจกรรมที่เกี่ยวของรวมท้ังสิ้น 41 กิจกรรม ซึ่งในปงบประมาณ 2565 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
มีกิจกรรมที่สามารถประเมินผลการดําเนินงานไดเปนรายไตรมาส จํานวน 28 กิจกรรม โดยเปนไปตามเปาหมาย
ทั้ง 28 กิจกรรม และมกิีจกรรมที่กําหนดใหเปนการประเมินผลรายป จํานวน 13 กิจกรรม และจากการประเมินผล
ตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลการดําเนินงานจํานวน 15 ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถประเมินผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ไดจํานวน 7 ตัวชี้วัด ในประเด็นตาง ๆ  ไดแก การเขารวมประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. การรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และระบบประเมินผล
การดําเนินงานใหม (Enablers) โดยมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายทั้ง 7 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่กําหนดให
เปนการประเมินผลรายป จํานวน 8 ตัวชี้วัด 
 2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ประจําป
งบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)  
 กทพ. ไดมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
ปงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) จํานวนทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด 
โดยแบงออกเปน ๓ ยุทธศาสตร 11 กลยุทธ ดงันี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1  การดําเนินงานของ กทพ. อยางเปนมิตร จํานวน 13 ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการสื่อสาร การรับรู และสรางความสัมพันธ จํานวน 9 ตัวชี้วัด
  ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม จํานวน 13 ตัวชีว้ัด 
 โดยผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
กทพ. สามารถดําเนินงานไดตามแผนงานทั้งหมด 35 ตัวชี้วัด และสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมาย
ตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัด โดย 35 ตัวชี้วัด มีการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการดาน
ความรับผิดชอบตอสังคมฯ จํานวนท้ังหมด 65 งาน ซึ่งมีผลการดําเนินงานสําเร็จรอยละ 100 จํานวน 10 งาน 
และมีความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 (รอยละ 25) จํานวน 55 งาน 
 

                     .................................................................... 
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