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1. บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา 
 

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

1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิ เศษและธุรกิจอ่ืนที่ เก่ียวเน่ืองกับทางพิ เศษหรือที่            

เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 

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

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

 

ทางพิเศษ 
ระยะทาง 

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

 
27.1 
38.4 
28.2 

 
 

32.0 
55.0 
4.7 

22.5 
16.7 

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

 

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

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



     แผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  ปีงบประมาณ 2565	
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน้า 5 

ตารางที่ 2  โครงการทางพเิศษในอนาคต 
 

ลําดับ หมาย 
  เลข 

ชื่อสายทาง ระยะทาง 
(กม.) 

ค่าลงทุน (ล้านบาท) ระยะแรก 10 ปี ระยะถัดไป สถานะปัจจุบัน 
ค่า

ก่อสร้าง 
ค่า

เวนคืน 
รวม ปีท่ี 1-5 

(2561-
2565) 

ปีท่ี 6-10 
(2566-
2570) 

ปีท่ี 11-15 
(2571-
2575) 

ปีท่ี 16-20 
(2576-
2580) 

1 E1 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษศรรีัช-  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยัง
ทางพิเศษศรีรัชด้านทศิเหนือ (มุ่งไปทาง
แจ้งวัฒนะ) 

0.37 4.57 17 474 /    เปิดให้บริการแล้ว 

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

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

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

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

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

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

5 E5 โครงการทางพิเศษสายกะทู-้ป่าตอง 
จังหวัดภูเก็ต 

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

6 E6 โครงการทางเช่ือมต่อทา่เรือกรุงเทพและ
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 

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

7 E7 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี 

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

8 E8 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-
นครนายก-สระบุร ี

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

9 E9 โครงการทางพิเศษยกระดับช้ันที่ 2 
(Double Deck) 

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

10 E10 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-
ปทุมธานี 

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

11 E11 โครงการทางพิเศษสายถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก-อุดรรัถยา 

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

12 E12 โครงการทางเช่ือมต่อทางพิเศษสาย   
บางพล-ีสุขสวสัด์ิ-พระสมุทรเจดีย ์

0.58 2,243 198 2,441  /   โครงการตามแผนแม่บทการพฒันา
ทางพิเศษ

13 E13 โครงการทางพิเศษสายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวนัตก-ถนนเพชรเกษม 

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

14 E14 โครงการทางพิเศษสายพระราม 2 - 
ถนนบรมราชชนนี 

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

15 E15 โครงการทางพเิศษสายถนนบรมราชชนน-ี
อุดรรัถยา 

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

16 E16 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา - 
ฉลองรัช 

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

 
รวมระยะทาง 

153.85 59.08 30.80 69.80  
212.93 100.60 

313.53 
 

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

257,258 213,940 
471,198 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขีอง กทพ. 
 
 

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

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

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

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

 
 

2.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี คืออะไร 
 

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

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

 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย     
(Ethical and Responsible Business) 

 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate 
Citizenship) 

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

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

 หมวดที่ 1  บทบาทของภาครัฐ 

 หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 หมวดที่ 3  คณะกรรมการ 

 หมวดที่ 4  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 หมวดที่ 5  ความย่ังยืนและนวัตกรรม 

 หมวดที่ 6  การเปิดเผยข้อมูล 

 หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ 
 หมวดที่ 9  การติดตามผลการดําเนินงาน 

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

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

  3) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษ  
   และประโยชน์ต่อสังคม  

  4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 
 

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

4. เปา้ประสงค์องคก์ร (Corporate Goals) 
   สิ่งที่ กทพ. ต้องการบรรลุในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 – 2565 ได้แก่ 
 1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
  2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
  3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถกูใช้เต็มประสิทธิภาพ 
  4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 



     แผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  ปีงบประมาณ 2565	
 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หน้า 10 

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

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

1. ขยายโครงข่าย
และให้บริการ     
ทางพิเศษอย่างย่ังยืน 

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

1. การเดินทาง การขนส่ง 
และการจราจรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

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

4. บริการมีคณุภาพ 
รวดเร็ว ปลอดภัย   
เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

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

2. ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

5. บริหารทรพัยากร 
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน 

1. กทพ. มสีถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง 

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

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

2. ใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
(ต่อ) 

5. บริหารทรพัยากร 
ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงิน (ต่อ) 

1. กทพ. มสีถานะทาง
การเงินที่แข็งแกร่ง (ต่อ) 

4. พัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับ      
ทางพิเศษ และการบริหารจัดการ
สินทรัพย์และพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ  
ให้มีการใช้งานเต็มประสิทธิภาพ 

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

3. สร้างความย่ังยืน
ต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 

6. ดําเนินกิจการโดยมี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. กทพ. มีภาพลักษณ์ที่ดี
ในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

4. สร้างสรรค์ กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต 

7. มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพของ    
การทํางาน 

1. กทพ. มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่คล่องตัว 
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของ กทพ. ในทุกรูปแบบ 

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

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

4. สร้างสรรค ์กทพ. 
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต (ต่อ) 

8. มีการประยุกต์ใช้
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากร 

1. บุคลากรเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่า (Human 
Capital) 

4. บริหารขีดความสามารถและ
อัตรากําลังของบุคลากรให้ทาํงาน      
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

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

9. ผู้นําระดับสงูมี
ศักยภาพการขับเคลื่อน
นโยบายและเป้าหมาย
สู่การปฏิบัติได้จริง 

1. ผู้นํามีศักยภาพสูง  
(ผู้นํา หมายถึง ผู้บริหาร
ต้ังแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป) 

8. พัฒนาการสร้างผู้นํา และส่งเสริม
วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กร 

 
9. ดําเนินการตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี่ 

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

1. กทพ. เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ การใช้
นวัตกรรมใหม ่ๆ ในการ
จัดการองค์กร 

10. จัดการองค์ความรู้ขององค์กรอย่าง
เป็นระบบและสนับสนุนการพัฒนาและ
นํานวัตกรรมมาใช้ 

2. มีงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่นําไปใช้
ประโยชน์ในองค์กรได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

11. ศึกษา วิจยั เพ่ือพัฒนาและนําไป
ประยุกต์ใช้ ตรงตามความต้องการและ
จําเป็นขององค์กร 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของ
วัตถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์

4. สร้างสรรค์ กทพ.    
ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต (ต่อ) 

11. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ มคีวาม
มั่นคงปลอดภัย และ
เหมาะสมกับ       
ความต้องการใช้งาน 

1. มีข้อมลูและสารสนเทศที่
ทันสมัย สนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร 

12. ปรับปรุงข้อมูลใหม้ีความทันสมัย
และพัฒนาให้เป็นสารสนเทศที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 

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

13. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
และมีความมั่นคงปลอดภัยสําหรับใช้
ในการดําเนินงานขององค์กร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สํานักผู้วา่การ 
1 3 

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ 

กองกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

5 6 

5 
1 6 

1

กระทรวงคมนาคม 

คณะกรรมการ กทพ. 

สคร. สตง. 

คณะกรรมการที่แต่งต้ังตามกฎหมาย คณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งต้ัง 

ผู้ว่าการ 

รองผูว้่าการ
ฝ่ายบริหาร 

รองผูว้่าการ 
ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน 

รองผูว้่าการ 
ฝ่ายกฎหมายและ
กรรมสทิธิ์ที่ดิน 

รองผูว้่าการ      
ฝ่ายก่อสรา้งและ

บํารุงรักษา 

รองผูว้่าการ       
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยผูว้่าการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 

1 4 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

1 

กองวิจัยและพฒันา 

1 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1 4 

ฝ่ายกฎหมาย 

1 8 4 

ฝ่ายก่อสรา้ง     
ทางพิเศษ

ฝ่ายบํารุงรักษา 

ฝ่ายควบคมุ
การจราจร 

1 4 

ฝ่ายจัดเก็บ  
ค่าผา่นทาง 

2 

1 

3 

4 

กองวางแผน
ปฏิบัติการ 

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

1 7 

ผู้ชํานาญการ (ด้านนิติศาสตร์) 

6 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

8 9 
9 

1 

7 8 

7 8 

4 

ผู้ชํานาญการ (ด้านการบริหาร) 

ผู้ชํานาญการ (ด้านวศิวกรรมศาสตร์) 

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

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

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

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

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

 4) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

หมวดที่ 8 จรรรยาบรรณ 
 

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

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

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

หมวดที ่ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

1 บทบาทของภาครัฐ     
 การประชุมคณะกรรมการ กทพ./ คณะกรรมการ  

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

 2  2 

2 สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุน้     
 กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น     

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

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

4 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย     
 4.1 การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ 

      กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
1  1  

 4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ 1  1  
 4.3 การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ 

      กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 
1  1  

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

      จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ. 
1  1  

 4.9 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 1  1  
 4.10 การร้องเรียน/ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

        จากการดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 4.11 ข้อพิพาทกับคู่สญัญา 
        (กรณีทนุทรัพย์ 100 ล้านบาทข้ึนไป) 

 2  2 

 4.12 การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 1  1  
 4.13 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 1  1  

5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม     
 5.1  ผลงานวิจัยที่ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือมาตรฐาน

ที่จัดทําแล้วเสร็จและเผยแพร่ให้พนักงาน กทพ. 
เพ่ือสร้างการรับรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ผ่านระบบ Intranet 

1  1  

 5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือแสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion 
Index Indication System) 

1  1  

 5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Report) ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

1  1  
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หมวดที ่ ประเดน็/กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดําเนนิงาน 
ขององคก์ร 

ความจําเปน็
ในการ
ปรบัปรุง 

Favourite  
(1) 

Unfavourite  
(2) 

น้อย  
(1) 

มาก  
(2) 

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

      ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1  1  

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

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

8 จรรยาบรรณ     
 8.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ               

ในการดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 8.2 รายงานการทุจริตปีงบประมาณ 2564  2  2 
 8.3 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และ 

      จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 
 2  2 

 8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 1  1  
 8.5 การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบเก่ียวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน 
      ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทําผิด 
      ทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ 

1  1  

9 การตดิตามผลการดาํเนินงาน     
 9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 1  1  
 9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล 

      การดําเนินงานของ กทพ. 
1  1  

 9.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ์(Economic 
      Value Management : EVM) 

1  1  

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

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับผลการดําเนินงาน ความจําเป็นในการปรับปรุงการดําเนินงาน และ 
             ความสามารถในการบริหารจัดการของงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  ในปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความจําเปน็ในการปรับปรุง 

ผล
กา

รด
ําเน

นิง
าน

ขอ
งอ

งค
ก์ร

 

Unfavourite 13

2

ข้อ 1,4.11,8.2 และข้อ 8.3 

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

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

    4.10,4.12 และ 4.13 

ข้อ 5.1,5.2 และ 5.3 

ข้อ 6.1,6.2,6.3 และ 6.4 

ข้อ 7.1,7.2,7.3 และ 7.4 

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

4

Favourite 

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

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

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

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

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

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

ภาพที่ 5 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557 ถึง ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.28 

72.72 
76.50 

89.14 89.46 
83.88 
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 หลักเกณฑ์และเคร่ืองมือที่สํานักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563
ประกอบด้วย 

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

คะแนน ระดบั 

95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

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

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ 
(คะแนน) 

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

100 
 
 

100 
100 
100 
100 
100 

80.17 
 
 

88.44 
76.39 
81.41 
75.44 
79.18 

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

100 
 
 

100 
100 
100 

85.26 
 
 

90.03 
84.39 
81.36 

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

100 
 
 

100 
100 

100 
 
 

100 
100 

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

หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1 บทบาทของภาครัฐ ภาครัฐมีหน้าที่ กํากับดูแลในฐานะเจ้าของ
กิจการ กล่าวคือ จะต้องให้ความสําคัญในการ
เพิ่มมูลค่ากิจการหรือมูลค่าหุ้น และยังต้อง
ปฏิบัติการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมตามกฎหมายทั่วไปด้วย 

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

 
 
 

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

 
ฝบท. 

 
สผว. 
ฝคจ. 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

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

ฝกม. 
 
 
 
 
 
 

ฝบท. 
 
 

กวพ. 
ฝกม. 

 
 

2 สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้น 

- กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น - 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

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

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

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

 
 

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

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

สผว. 
 

สผว./ฝคจ./ 
ฝจค. 
ฝบท. 

 
ฝบท. 
ฝกส. 
ฝบท. 
ฝบท. 

ฝบท./สผว. 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

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

ฝบท. 
สผว. 

 
ฝกม. 
ฝกส. 

สผว./ฝกส. 
5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม กทพ . จะนํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา 

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

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

กวพ. 
 
 

กวพ. 
 
 

สผว. 

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

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

สผว. 
 

สผว. 
ฝกง./สตส. 
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หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

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

6.4 การจัดทํารายงานประจําปี 
 

สผว. 
 

7 การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน 

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

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

กบค. 
กบค. 
สตส. 
สผว. 
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หมวดที ่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ ประเดน็ทีเ่กี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

7 การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน (ต่อ) 

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

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

 

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

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

สผว. 
ฝกม. 
ฝกม. 

 
สผว./ฝบท. 

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

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

ฝนผ. 
ฝนผ. 

 
ฝบท. 

 
ฝบท. 

นิยามศัพท์  
เจ้าหน้าที่ กทพ. หมายถึง ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. 



 ตารางที่ 6 แผนการดําเนินงานด้านการกํากับดแูลกิจการทีด่ี ปีงบประมาณ 2565 ของ กทพ. 

ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

1. บทบาทของภาครัฐ 
1 การประชุมคณะกรรมการ กทพ./ คณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีแ่ต่งตั้งโดย 
คณะกรรมการ กทพ. (ความถีแ่ละจํานวนกรรมการ / 
อนุกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม) 
 

           

 1) คณะกรรมการ กทพ. 
จัดประชุมทุกเดือน 

ร้อยละของจํานวนกรรมการ
ที่เข้าร่วมในการประชุม 

แต่ละครั้ง  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 

    2,700,000 สผว. 

 2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ.     จัดประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 10 ครั้ง 

 

     510,000 สผว. 

 3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
(เป้าหมายที่กําหนดไม่รวมกรณี มีการเปลี่ยนแปลง  
กรรมการตรวจสอบ เช่น การลาออก เป็นต้น) 

25% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

50% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

75% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

100% 
จัดประชุม 

จํานวน 1 ครั้ง 

ร้อยละของการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

 25% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

50% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

75% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

100% 
(2 ท่าน/ครั้ง) 

ร้อยละของจํานวนกรรมการ
ตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 
การประชุมแต่ละครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

 4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์       มีการประชุมอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครัง้ 

     2,310,000 ฝบท. 

 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

ประชุม 
อย่างน้อย 

1 ครั้ง 
(ร้อยละ 100) 

มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง     

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 

 6) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

มีการประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     891,000 ฝกม. 

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

จํานวนครั้งที่มี 
การจัดประชุม  

(ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง) 

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

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

 8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง   
แผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ของผู้ว่าการ กทพ. 

    มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

     339,500 ฝบท. 

 9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 จัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

มีการประชุมอย่างน้อย  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
การจราจรในทางพิเศษ จัดประชุม ไม่น้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
 ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง 

     650,000 ฝคจ. 

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

    อยู่ระหว่างการประสาน
ข้อมูลกับ ฝกม. 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 

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

ดําเนินการสรรหา CFO ตามขั้นตอนและกระบวนการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ภายใน 1 ปี หลังจากมี
โครงสร้างที่สามารถรองรับ
ตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินของ กทพ. 

(Chief Financial Officer : 
CFO 

     270,000 ฝบท. 

 13) คณะกรรมการการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

25 50 75 100 จัดประชุมอย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 

 14) การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 

    จะมีการแจ้งขอ้มูลกรณ ี
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม 

      ฝกม. 

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่มผีู้ถอืหุ้น 

 
    -       

3. คณะกรรมการ 
3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 

การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 
     ใช้งบดําเนินการของ

ปีงบประมาณ 
2565 

สผว. 

3.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.3 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ กทพ.     ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

3.4 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ กทพ.            
 - คณะกรรมการ กทพ. ชุดปัจจุบันจะรับรอง 

ความเป็นอิสระของตนเป็นประจําทุกปี 
ในเดือนตุลาคม 
 

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.5 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กทพ. 
 
 

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.            
 จัดทําสรุปผลการประเมินตนเองเสนอ 

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

    ร้อยละความสําเร็จของ 
การดําเนนิงานตามแผนที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

3.7 การเข้าถึงข้อมูลของคณะกรรมการ กทพ.            
 1) แจ้งกําหนดการประชุมให้คณะกรรมการ กทพ. 

ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางระบบ  
E-mail ทกุเดอืน 
 

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) จัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให้
คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้า กอ่นวัน
ประชุม 7 วัน 
 

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) มีการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ให้ 
คณะกรรมการ กทพ. ทราบเป็นประจําทาง 
E-mail ทกุวันทาํการ 
 

ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4.1 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

กทพ. จากผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
    ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10

     2,500,000 สผว. 

4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ           
 1) โครงการอํานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม ่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

    ปีละ 2 ครั้ง      950,000 ฝคจ. 

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

    ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ

กิจกรรมสญัจร EXAT 
Road Show ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/กิจกรรม 

     1,000,000 สผว. 

 3) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ใช้บริการทางพิเศษในโอกาสวันสําคัญ เช่น วันแม่ 
เป็นต้น 
 

    ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 
กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ    

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80/กิจกรรม 

     600,000 สผว. 

 4) การจัดหาหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน
หน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น 
ปีใหม่ สงกรานต์ 

    หน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

5 ราย/โครงการ 

     400,000 สผว. 

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

    สามารถจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

จํานวนไม่น้อยกว่า 
2 สื่อ/ปี 

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

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกและสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ กทพ. ให้แก่
กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

        4,500,000  

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

    จํานวนชนิด
ของสมนาคุณ 2 ชนิด/ปี 

     สผว. 

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

    จํานวนกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเชิงรุก 
2 กิจกรรม/ปี 

     สผว. 

 7) การจัดกิจกรรมสําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ      จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
(อย่างน้อย 1 ครั้ง) 

 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

    ได้รับการรับรองระบบจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

     650,000 ฝจค. 

 9) โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง”     ดําเนินโครงการฯ  
ได้ตามกําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝจค. 

 10) โครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใสใ่จ 
ผู้ใช้ทาง” 

    ดําเนินโครงการฯ  
ได้ตามกําหนด 

     300,000 ฝจค. 

 11) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ 

    ดําเนินกิจกรรมฯ  
ได้ตามกําหนด 

     250,000 ฝจค. 

 12) กิจกรรมพนักงานตัวอย่างด้านการจัดเก็บ    
ค่าผ่านทางพิเศษ 

    ดําเนินกิจกรรมฯ 
ได้ตามกําหนด 

     128,000 ฝจค. 

 13) กิจกรรมสงกรานต์  
 

    ดําเนินกิจกรรมฯ 
ได้ตามกําหนด 

     200,000 ฝจค. 

4.3 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 
กทพ. จากเจ้าหน้าที่ กทพ. 

           

 - การจัดกิจกรรม ผวก. /ผู้บรหิาร พบพนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ. 
 
 

    ดําเนินการจัดกิจกรรม 
ทุกครั้งตามนโยบาย 

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

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

4.4 การรับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กทพ. 
 
 
 

    ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ
ในการรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานของ กทพ. โดยระบุ 

เพศและศาสนา 

     ค่าใช้สอยและ 
ค่าเช่า     

สถานที่สอบ 
200,000 

ฝบท. 

4.5 การปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 
 
 
 
 
 
 
 

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

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกส. 

4.6 การเปิดเผยข่าวการประกวดราคา /จัดซื้อจดัจ้าง     ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
กําหนดการประกาศ 

เผยแพร่ครบทกุรายการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.7 การร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง     ตอบกลับข้อร้องเรียน
ภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับการร้องเรียน 

 
หมายเหตุ ปรับให้สอดคล้อง 
กับศูนย์บริการประชาชน  

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.8 การเปิดเผยผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ 
จัดจ้างในเว็บไซต์ กทพ. 

    ภายในไตรมาส      ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท./สผว. 

4.9 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง     ได้ผลการวิเคราะห์
ภายใน 1 เดือน หลังจาก 

สิ้นปีงบประมาณ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

4.10 การร้องเรียน / ข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของ กทพ. 
 

    ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

4.11 ข้อพิพาทกับคู่สัญญา 
(กรณีทุนทรัพย์ 100 ล้านบาทขึ้นไป) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

1) ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินการจัดการด้าน 
ข้อพิพาทและคดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ฝกม. 

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

     

4.12 การปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ           
 - พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ เพื่อสาธารณประโยชน์

และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 

    จํานวนครั้งที่มี
การพัฒนาพื้นที่  

(เป้าหมายจํานวน 4 ครั้ง) 

     180,000 ฝกส. 

4.13 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.            
 - จัดทําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กทพ. ทุกไตรมาส 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 - กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.          240,000 ฝกส. 

5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
5.1 ผลงานวิจัยที่ทาํการศึกษาแลว้เสร็จหรือมาตรฐานที่

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

   ผลงานไม่น้อยกว่า 
8 เรื่อง 

จํานวนผลงานวิจัยที่
ทําการศึกษาแล้วเสร็จหรือ
มาตรฐานที่จัดทําแล้วเสร็จ
และเผยแพรใ่ห้พนักงาน 

กทพ. เพื่อสร้างการรับรู้และ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบ Intranet  
ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 

5.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
แสดงจุดติดขัดบนทางพิเศษ (Congestion Index 
Indication System) 

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

พร้อมจัดลําดับความสําคัญ
รวมถึงประเมินผลการแก้ไข

จุดติดขัด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กวพ. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

5.3 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR 
Report) ตามกรอบการรายงาน GRI Standards 

    มีรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR Report) 
ตามกรอบการรายงาน 

 GRI Standards 

     1,900,000 สผว. 

6. การเปิดเผยข้อมูล 
6.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ / ตาม 

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

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

        ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ของ กทพ. 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) มีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการใช้งานได้เพิ่มเติมหลากหลาย
รูปแบบ 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

    สามารถนําข้อมูลข่าวสาร 
ของ กทพ. ลงประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา 
 ได้อย่างรวดเร็ว 

ภายในเวลาที่กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

    

ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
ที่มีต่อการให้บริการ 

ของ กทพ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.10

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

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

    
ผลการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อมูลข่าวสาร 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

6.2 การประชาสัมพันธ์            
 - จัดจ้างสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ
เชิงรุก ปีงบประมาณ 2565 
 

    สามารถดําเนินการได้       
 แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัตกิาร

ประชาสัมพันธ์เชิงรกุ 
ปีงบประมาณ 2565 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

6.3 การรายงานทางการเงิน            
 1) ความถี่ในการจัดทํารายงานทางการเงิน เสนอ

คณะกรรมการ กทพ. ฯลฯ 
หลังจาก สตง. 

สอบทาน 
งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
สอบทาน 

งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
สอบทาน 

งบการเงินแล้ว 

หลังจาก สตง. 
ตรวจสอบ 

งบการเงินแล้ว 

จัดทํารายงานทางการเงิน
รายไตรมาสตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อส่งกระทรวงการคลัง

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
สิ้นสุดของแต่ละไตรมาส
ผ่านระบบ GFMIS - SOE 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกง. 

 2) สรุปผลการตรวจสอบบัญชี กทพ.  
ของ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

แล้วเสร็จภายใน 
45 วันหลังจาก  

กทพ. ส่ง 
งบการเงิน 
ให้ สตง. 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกง. 

 3) การสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

100% 100%  100%  100%  คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานงบการเงิน ซึ่งได้

ผ่านการรับรองจาก
สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินแล้วครบถ้วน 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

6.4 การจัดทํารายงานประจําปี     สามารถจัดทําและเผยแพร่
รายงานประจําปีของปีที่ 

ล่วงมาแล้วภายใน 2 เดือน
หลังจากสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) รับรอง 
งบการเงินของสิ้นปีบัญชี

รัฐวิสาหกิจ 

     550,000 สผว. 

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

การจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

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

ให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

กบค. 

7.3 การตรวจสอบภายใน    80% ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สตส. 

7.4 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์           ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 1) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจําปี 
 

     
 

จํานวนผู้ที่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

(ไม่มีผูม้ีความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์) 

 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 2) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อ
ได้รับตําแหน่งใหม ่

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 3) การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
เกิดขึ้นระหว่างปี 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

 4) การติดตามความครบถ้วนของการรายงาน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

         ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

8. จรรยาบรรณ 
8.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ 

ในการดําเนินงานของ กทพ.  
           

 - เผยแพร่ความรู้เรื่องจรรยาบรรณใน 
การดําเนินงานของ กทพ.  

    จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู ้

เรื่องจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินงานของ กทพ. 

 ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

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

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 

8.3 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ กทพ. และ 
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 

    1) จํานวนพนักงานที่เข้าสู่
กระบวนการทางวินัยที่ไม่ใช่
ฐานทุจริต 
2) จํานวนพนักงาน 
ที่ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่ใช่
ฐานทุจริต 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝกม. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคณุธรรม            
 1) จัดอบรมจริยธรรมและคณุธรรม     จัดอบรมจริยธรรม 

และคุณธรรม 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

 

     300,000 ฝบท. 

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

    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง      ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 
 

 

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

    อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

สผว. 

8.5 
 

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการควบคุมภายใน 
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม หรอืการกระทําผิด
ทางการเงินต่อ กทพ. อย่างมีนัยสําคัญ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่
คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณากรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนการฝ่าฝืน 
การควบคุมภายใน  

ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม 
หรือการกระทําผิด 

ทางการเงินต่อ กทพ. 
 อย่างมีนัยสําคัญ 

 
 หมายเหตุ ผลการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายที่กําหนดไม่รวม
กรณีไม่ครบองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ไม่สามารถจัดประชุมได้  
  

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2564 

สตส. 

9. การติดตามผลการดําเนินงาน 
9.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี            

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     
 

ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

9.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 

           

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงานตามบันทึก

ข้อตกลงประเมินผล 
การดําเนินงาน 

ของ กทพ. ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ สคร. กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

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

    มีรายงานผล 
การดําเนินงานตาม 
บันทึกข้อตกลง 
ประเมินผล 

การดําเนินงาน 
ของ กทพ. ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ สคร.กําหนด 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝนผ. 

9.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Management : EVM) 
 

    การสร้างค่า Economic 
Profit (EP) เทยีบกับ 

ค่าเป้าหมาย 
 

      

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

    ระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ของการคํานวณค่า EP

เป้าหมาย 
(ภายในไตรมาสที่ 2 ของ

ปีงบประมาณ) 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

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

 
 
 

รายงานข้อมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 

ปีงบประมาณ 
2564 

 
 
 

รายงานข้อมูล 
ปีงบประมาณ

2564 

 
 
 

รายงานข้อมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 

ปีงบประมาณ 
2565 

 
 

 
รายงานข้อมูลสิ้นสุด

ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 

2565 
 

จํานวนครั้งของการรายงาน
ความก้าวหน้าในการนําระบบ 

EVM มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร กทพ. 

เสนอคณะกรรมการ กทพ. 
 (จํานวน 4 ครั้ง / ปี) 

 
 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ 
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  กลยุทธ์ที่  งบประมาณ  

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

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

     ฝบท. 

 - ส่งข้อมลูเข้าระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
ของ สคร. เพื่อประกอบการประเมิน Core 
Business ทั้ง 8 ด้าน 

 
 
 

   ภายใน 1 เดือน 
หลังสิ้นปีบัญชี 

     ใช้งบดําเนินการของ
ปีงบประมาณ 

2565 

ฝบท. 

 

  หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 1 = การส่งเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุ่งเน้นการป้องกันและลดการทุจริตในองคก์ร 

               กลยุทธ์ที่ 2 = การบริหารจัดการเชิงรุกกับคู่สัญญาให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อมิให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น 

               กลยุทธ์ที่ 3 = การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ตัวชี้วัดของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามเป้าหมาย 

               กลยุทธ์ที่ 4 = การส่งเสริมการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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