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1. บทนํา

1.1 ความเปนมา

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) จดัต้ังขึน้ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๕  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เดิมเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลัง
การปฏิรูประบบราชการต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ไดมีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และตอมา
ไดมกีารปรบัปรงุกฎหมายโดยการประกาศใชบงัคบัพระราชบญัญติัการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ร.บ. กทพ.)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปจจุบัน กทพ. มีอํานาจหนาท่ีกระทํากิจการภายใต
ขอบแหงวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย (พ.ร.บ. กทพ.) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1) สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวธิใีด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเ ก่ียวกับทางพิ เศษและธุร กิจอ่ืนที่ เ ก่ียวเนื่องกับทางพิ เศษหรือที่

เปนประโยชนแก กทพ.

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ “ทางพิเศษ” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้นหรือ
ไดรับโอนหรือไดรับมอบไมวาจะจัดสรางในระดับพ้ืนดิน เหนือ หรือใต พ้ืนดิน หรือพื้นน้ํา เพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการจราจรเปนพิเศษ และใหหมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค เรือสําหรับขนสงรถขามฟาก
ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนก้ันน้ํา ทอ หรือทางระบายน้ํา กําแพงกันดิน
รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไวในเขตทางเพ่ืออํานวย
ความสะดวก หรอืเพ่ือความปลอดภยัเก่ียวกับงานทางพิเศษ

1.2 ผลการดาํเนนิงานทีผ่านมาของ กทพ. (ดานการบริหารจดัการทางพเิศษ)

กทพ. เปนหนวยงานทีม่ภีารกิจหลกัในการแกปญหาจราจร โดยการกอสรางทางพิเศษซึง่ชวยสนบัสนนุ
และเพิม่ประสทิธภิาพการพัฒนาดานการขนสงของประเทศมาโดยตลอด โดยปจจุบนั ทางพิเศษในความรับผิดชอบ
ของ กทพ. เปดใหบรกิารทางพเิศษแลว จํานวน 8 สายทาง 3 ทางเชือ่มตอ ระยะทางรวม 224.6 กิโลเมตร (กม.)
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1   ทางพิเศษในความรบัผดิชอบของ กทพ.

ทางพิเศษ ระยะทาง (กม.)

ทางพิเศษ      8   สายทาง
    ๑) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
    2) ทางพิเศษศรีรชั
    3) ทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
        กรุงเทพมหานคร ทางพิเศษฉลองรัชเดิม ระยะทาง 18.7 กม. ทางพิเศษ
        สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 9.5 กม.)
    4) ทางพิเศษอุดรรัถยา
    5) ทางพิเศษบูรพาวิถี
    6) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค
    7) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวัสดิ)์
    8) ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
    

    
27.1
38.4
28.2

32.0
55.0
4.7

22.5
16.7

ทางเชื่อมตอ   3   ทางเชื่อมตอ
    1) ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเชือ่มทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทางข้ึน-ลง
        เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือสงเสริมการใหบริการสนามบินสวุรรณภูมิ)
    2) ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสัดิ)์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี
        (เปนทางข้ึน-ลง เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอ
        ระหวางทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ีสุขสวสัดิ์))
    3) ทางเชือ่มตอเฉลิมราชดาํริ 84 พรรษา (ทางเชือ่มตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-
        สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอระหวาง  
        ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวสัดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)

รวมระยะทางทางพิเศษท่ีเปดใหบริการแลว 224.6

ปจจุบัน กทพ. อยูระหวางจัดทําแผนแมบททางพิเศษ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและเปนเครื่องมือ
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโครงการ เพ่ือใหมีความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
การวางแผนการพัฒนาโครงขายทางพิเศษในอนาคตในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดใกลเคียง
รวมทั้งพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ ตองสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตรดานการคมนาคมขนสง
ของภาครัฐ และแผนงานโครงการดานคมนาคมขนสงในภาพรวม รวมท้ังสามารถรองรับการแกไขปญหา
การจราจรในปจจบัุนและอนาคต และอาํนวยความสะดวกรวดเรว็ในการเดนิทางไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดย กทพ .
มีแผนพัฒนาโครงการทางพิเศษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกลเคียง และเมืองหลักตาม
ภูมภิาค ดังตารางที่ 2 โครงการทางพิเศษในอนาคต ซึ่งเปนโครงการทางพิเศษที่จะดําเนินการในระยะเรงดวน
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ตารางที่ 2 โครงการทางพิ เศษในอนาคต
ทางพิเศษ ระยะทาง (กม.)

    1) ทางเชื่อมตอทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครไปยังทางพิเศษ
        ศรีรชัดานทิศเหนือ (มุงไปทางแจงวัฒนะ)
    2) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
        ดานตะวนัตก

    3) โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวน

        รอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออก
    4) โครงการทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต
    5) โครงขายทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
        รอบนอกกรุงเทพมหานคร
    6) โครงการทางพิเศษสายฉลองรชั-นครนายก-สระบุรี

0.36

18.7

10.5

3.98
2.6

104.7

รวมระยะทางของโครงการทางพิเศษในระยะเรงดวน 140.84
หมายเหตุ : ขอมูลจากแผนวิสาหกจิ ปงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัตกิาร ปงบประมาณ 2562 ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
                (ฉบบัผานความเห็นชอบจาก รชค. เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2561)
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2. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

      กทพ. เปนหนวยงานรฐัวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจหลักในการบรรเทาปญหา
การจราจร โดยทําหนาที่บริหารจัดการทางพิเศษของประเทศไทย ดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรสู
ความเปนเลิศ โดยใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดขึ้น
โดยไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสราง และวางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส ซื่อสัตย และเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการบริหาร
จัดการอยางมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการทําหนาที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษใหกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลสามารถนําไปสูการลดปญหาการจราจร และเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาและยั่งยืน โดยไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจากภาครัฐ
ที่เปนเจาของและผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ. ทุกกลุม

2.1 ความหมายของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

      ในสวนของภาครฐัมักใชคําวา “ธรรมาภบิาล” อันหมายถึง การบรหิารของภาครฐัท่ีมุงความดีงาม
และเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐและประชาชนอยางทั่วถึงและยุติธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐไดริเริ่ม
ในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดมีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไวในแผน
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซึ่งหมายถึงธรรมาภิบาลของรัฐ ทั้งนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หลักการธรรมาภิบาลของรัฐ ประกอบดวย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา

ในสวนของภาคเอกชนมักใชคําวา “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หรือ “บรรษัทภิบาล” ซึ่งองคการ
เพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development :
OECD) ไดใหความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีวา หมายถึง “ระบบการกํากับและควบคุมกิจการโดยการ
แบงแยกสิทธิและหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ไมวาจะเปนคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือ
ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ  ที่กําหนดข้ึนเปนหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใชในการตัดสินใจในกรณีตาง ๆ ในกิจการ
โดยยึดวัตถุประสงคของกิจการเปนสําคัญ” หรือที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใหความหมายวา “ระบบ
ที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่
ดวยความโปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุน
ในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอ่ืนและสังคมโดยรวมประกอบ”
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2.2 นโยบายการกํากับดแูลกจิการที่ดีของ กทพ.

กทพ. ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีอยูบนพ้ืนฐานความสอดคลองกับหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประกอบดวยหลักสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 7 ประการ นอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี ตามคําสั่งคณะกรรมการ กทพ. ท่ี 5/2553 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดมุงหมายหลักของ กทพ. ในการดําเนินงาน คือ การบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะตองดําเนินกิจการ
ใหมีความมัน่คงทางการเงินและเติบโตอยางยั่งยืน ดังนัน้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีจึงเปนสิ่งสําคัญ

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณที่จะสงเสริมให กทพ. เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุงเนนการใหบริการทางพิเศษที่มี
ความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยแกผูใชทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปรงใสและตรวจสอบได จึงไดกําหนดให
คณะกรรมการ กทพ. ผูบริหาร และเจาหนาที่ กทพ. ยึดถือ “หลักสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 7 ประการ
ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ” คือ

      1) Accountability มีความรับผิดชอบตอผลลัพธอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
      2) Responsibility  มคีวามสาํนกึในหนาทีท่ีจ่ะใหบรกิารทีดี่ตอผูใชบรกิาร หรอืผูมี

สวนไดสวนเสยีตาง ๆ ดวยขดีความสามารถและประสทิธภิาพ
ที่เพียงพอ

      3) Equity / Equitable ปฏิบัติตอผูมสีวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน
                    Treatment

      4) Transparency  ดําเนนิงานอยางโปรงใส เปดเผยขอมลู และสามารถตรวจสอบได
       5) Value Creation เพ่ิมความสามารถในการดาํเนนิงานทกุดานเพือ่ยกระดบัการ

แขงขนั และสรางมลูคาเพ่ิมแกกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
      6) Ethics ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ. 
      7) Participation ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การดาํเนนิการใด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอสิง่แวดลอม สขุภาพ
อนามยั คณุภาพชวิีต และความเปนอยูของชมุชนหรอืทองถ่ิน

ทัง้นี ้คณะกรรมการ กทพ. ไดมอบหมายใหคณะอนกุรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีทําหนาที่กําหนด
นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม
สงเสริมการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการ กทพ. ไดรับทราบนโยบายนี้ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน
2553
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธของแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 หมวดของ กทพ. และ  
 หลักสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 7 ประการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
เพื่อใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดีปราศจาก

ผลประโยชนทับซอน โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได กทพ. จึงไดจัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให
คณะกรรมการและเจาหนาที่ กทพ. ไดศึกษาทําความเขาใจและนําไปสูการปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การดาํเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ 
 หมวดที่ 2 คณะกรรมการ 
 หมวดที่ 3 รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 หมวดที่ 4 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 หมวดที่ 5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
 หมวดที่ 6 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยง 
 หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 

Corporate 
Governance และ

แนวทางการกํากบัดูแล
กิจการท่ีดีทั้ง 8 หมวด

ของ กทพ.

Accountability

Responsibility

Equity

TransparencyValue Creation

Ethics

Participation
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2.3 แนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.

ในปงบประมาณ 2561 กทพ. ไดทําการทบทวนคูมอืการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของ กทพ. และ
คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. โดยคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561
เม่ือวันที่  25 เมษายน 2561 ไดมีมติ 1) เห็นชอบคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ประจํา
ปงบประมาณ 2561 ตามที่ กทพ. เสนอ ทั้งนี้ในหนา 7 ใหกลาวถึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยไมตองระบุ
“(พ.ศ. 2560  - 2579)” และ 2) เห็นชอบคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ตามที่ กทพ. เสนอ
ทั้งนี้ ในสวนที่ 1 ความเปนมา ที่กลาวถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ใหมีเชงิอรรถอธบิายเหตผุลทีย่งัไมใชบทบญัญติัแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 และเมือ่มกีฎหมายลกู
ซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใชแลว ให กทพ. ปรับแกไข
ขอความดังกลาวใหเปนปจจุบันตอไป ทัง้นี ้เพื่อใหคณะกรรมการและเจาหนาที ่กทพ. ยึดถือเปนแนวปฏิบัติและ
แสดงถึงการปฏบิติังานทีดี่ ปราศจากผลประโยชนทับซอน โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได และ เพือ่สงเสรมิให
คณะกรรมการและเจาหนาที ่กทพ. ไดทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ และสามารถนําไปเปนหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานและดําเนนิชวีิตประจําวนั 

ทั้งนี้ ในการกําหนดนโยบายกลยุทธการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการ
กทพ. ไดแตงตั้งมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีดูแลเรื่องดังกลาว

      

2.4 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการดําเนนิงานของ กทพ.

      แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560-2564 และแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562 ไดกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานของ กทพ. ซึ่งประกอบไปดวย วิสัยทัศน ภารกิจ คานิยม เปาประสงคองคกร
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปจจัยแหงความสําเร็จ ความสามารถพิเศษ ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560 – 2564)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร พ.ศ. 2560 - 2564  และกลยุทธการดําเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

      1. วิสัยทัศน (Vision)
“มุง ม่ันพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือใหบริการที่ดี  มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

อยางยั่งยืน”

      2. ภารกิจ (Mission)
1) จัดใหมี พัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2) บริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพ่ิม
3) บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจ

ทางพิเศษ และประโยชนตอสงัคม    
 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพิ่มมูลคาองคกร

3. คานิยม (Core Value)
 บริการที่ดี พัฒนากาวไกล ภาพลักษณใสสะอาด
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4. เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)
1) ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง
2) การบริการอยางมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
3) ทางพิเศษและสินทรัพยถูกใชเต็มประสิทธภิาพ
4) เปนองคกรแหงการเรียนรู พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล

5. การเปล่ียนแปลงที่สําคญั (Key Changes)
 1) การเตรียมความพรอมในดานตางๆ รองรับการดําเนินธุรกิจที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน เชน
การบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การใหบริการ
ทางพิเศษเสนทางใหมๆ และการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับทางพิเศษหรือเปนประโยชนกับ กทพ.
ในอนาคต

2) ปริมาณการจราจรที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในชวงชั่วโมงเรงดวน ขณะที่พื้นที่การใหบริการ
มีจํานวนเทาเดมิ

3) ภยัพิบัติและสถานการณวิกฤติ
4) แนวโนมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบตอสังคมและใสใจ

ในสิ่งแวดลอม
5) ระบบการคมนาคมขนสงทางรางไดรับการสนับสนุนทั้งจากผูกําหนดนโยบายและประชาชน

ซึ่งในอนาคตอาจเปนสินคาทดแทนของการใชทางพิเศษ
6) การเขาสูสังคมผูสูงวัย

6. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF)
1) มีโครงขายทางพิเศษที่ใหบริการไดครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

ปรมิณฑลอยางทั่วถึง เชื่อมโยงกับถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายสําคัญ
2) ศักยภาพของบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความชํานาญและประสบการณในการใหบริการ

และจัดเก็บคาผานทางพิเศษ
3) ความสามารถในการสรางประโยชน และรายไดจากการบริหารสินทรัพย และการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษ

7. ความสามารถพิเศษ (Core Competency : CC)
ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑและวิธีการประเ มิน) สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฉบับเดือนมกราคม 2556 กําหนดคําจํากัดความคําวา
“ความสามารถพิเศษ” หมายถึง สิ่งท่ีองคกรมคีวามเชี่ยวชาญมากที่สุดอยางยิ่ง ความสามารถพิเศษขององคกร
เปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางความไดเปรยีบในตลาดขององคกรหรือสภาพแวดลอมของ
การบริการ บอยครั้งที่ความสามารถพิเศษเปนสิ่งที่ทาทายตอคูแขงหรือผูสงมอบและคูคาที่จะลอกเลียนแบบ
และความสามารถพิเศษขององคกรจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
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ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห พบวา ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของ กทพ.
ที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก

1) การวางโครงขายทางพิเศษที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
2) การจัดเก็บคาผานทางท่ีรวดเรว็และมีความโปรงใส
3) การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4) การใหบริการกูภัย
ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ที่ กทพ. ตองสรางในอนาคตหาก กทพ. ตองการ

ที่จะขยายขอบเขตในการดําเนินการไปสูการใหบริการลักษณะอ่ืน ก็จําเปนที่จะตองมีการกําหนดความสามารถ
พิเศษ (Core Competency) ในอนาคตดวย เพ่ือรองรับการใหบริการใหมที่อาจเกิดข้ึน ไดแก “การบริหาร
สินทรัพย พัฒนาผลิตภัณฑและบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทางพิเศษเพ่ือสรางรายได”

8. ความไดเปรยีบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage : SA)
ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑและวิธีการประเ มิน) สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) ฉบบัเดือนมกราคม 2556 กาํหนดคําจํากัดความคําวา “ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร” หมายถึง ความไดเปรียบในเชิงธุรกิจตาง ๆ ที่มีผลอยางสําคัญตอความสําเร็จขององคกร และ
มักเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบความสําเร็จในเชิงแขงขันในปจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองคกรอ่ืน
ที่มีผลิตภัณฑที่คลายคลึงกัน ในการคนหาความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของ กทพ. จะใชเครื่องมือ
TOWS Matrix ซึ่งเปนการนําผลการวิเคราะหประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ กทพ.
(SWOT Analysis) มาพิจารณา โดยวิเคราะหความสัมพันธ ความสอดคลองและสนับสนุนสงเสริมกันระหวาง
จุดแขง็กับโอกาส (SO) เพือ่ระบวุา กทพ. สามารถใชจดุแข็งขององคกรมาสรางประโยชนจากโอกาสทีมี่อยูไดอยางไร

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรแบงเปน 4 ดาน คือ ดานธุรกิจ/ภารกิจ ดานปฏิบัติการ
ดานทรัพยากรบุคคล และดานความรับผิดชอบตอสังคม มีดังนี้

1) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานธุรกิจ/ภารกิจ
- กทพ. มีโครงขายการใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.)

และปริมณฑลอยางทั่วถึง เชื่อมโยงกับถนนวงแหวนรอบนอก กทม. และถนนสายสําคัญ โดยมีปริมาณ
ผูใชบริการทางพิเศษเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหมีฐานรายไดที่แนนอน สรางความมั่นคงทางการเงินใหกับ
องคกร

- กทพ. มีความมั่นคงทางการเงินและมีอิสระในการบริหารจัดการตาม พ.ร.บ. กทพ.
ป 2550 และมีทรัพยสินจํานวนมากที่สามารถนํามาสรางรายได จึงมีทางเลือกที่หลากหลายในการประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษเพื่อสรางรายได

2) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานปฏิบัติการ
- กทพ. มีฐานขอมูลจํานวนมาก และในปจจุบันมีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถใชเพื่อพัฒนา

ให กทพ. มีสารสนเทศและองคความรูสําหรับการปรับปรุงการใหบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูใชทางพิเศษ และใชในการบรหิารจดัการองคกร

- กทพ. ไดรบัการสนับสนุนดานการจัดการจราจรบนทางพิเศษ ทําใหการปรับปรุง จัดการ
การใหบริการบนทางพิเศษ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชทางพิเศษเปนไปอยางรวดเรว็

3) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานทรัพยากรบคุคล
- มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความชํานาญและประสบการณในการใหบริการทางพิเศษ

และจัดเก็บคาผานทางพิเศษ สามารถใหบริการแกผูใชบริการที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี
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4) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคม
- กทพ. มีความมั่นคงทางการเงิน และสินทรัพยจํานวนมาก และมีนโยบายใหความสําคัญ

กับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การมีความรับผิดชอบตอสังคมและใสใจในสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวโนม
การบริหารกิจการสมัยใหม สามารถเสรมิสรางภาพลกัษณที่ดีใหกบัองคกร

9. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge : SC)
ตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑและวิธีการประเ มิน) สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฉบับเดือนมกราคม 2556 กําหนดคําจํากัดความคําวา
“ความทาทายเชงิยทุธศาสตร” หมายถึง ความกดดนัทีม่ผีลอยางแนนอนตอโอกาสทีอ่งคกรจะประสบความสาํเรจ็
ในอนาคต ความทาทายเหลานี้มักเกิดจากตําแหนงในการแขงขันในอนาคตขององคกรเมื่อเปรียบเทียบกับ
องคกรที่มีผลิตภัณฑหรือบริการที่คลายคลึงกัน โดยท่ัวไปความทาทายเชิงยุทธศาสตรเกิดจากแรงผลักดัน
ภายนอกแตไมจํากัดอยูเพียงเทานั้น อยางไรก็ตามในการตอบสนองตอความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่มาจาก
แรงผลักดันภายนอกองคกรอาจเผชิญกับความทาทายเชิงยุทธศาสตรภายในองคกรเอง

สําหรับการวิเคราะหความทาทายเชิงยุทธศาสตร ดําเนินการโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix
ซึ่งเปนการนําขอมูลผลการวิเคราะหและประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ของ กทพ. มาวิเคราะหความเก่ียวของ เชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหวางจุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับโอกาส
และจุดออนกับอุปสรรค แลวระบุออกมาวา กทพ. จะสามารถใชจุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค (ST) และ
จะใชประโยชนจากโอกาสเพ่ือกาวขามจุดออน (WO) ตลอดจนลดจุดออนเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค (WT)
ไดหรือไมอยางไร

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรแบงเปน 4 ดาน คือ ดานธุรกิจ/ภารกิจ ดานปฏิบัติการ
ดานทรัพยากรบุคคล และดานความรับผิดชอบตอสังคม

1) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานธุรกิจ/ภารกิจ
- การลงทุนเพื่อขยายเสนทางพิเศษหรือขยายโครงขายทางพิเศษ ภายใตภาวะที่รัฐบาล

มีนโยบายมุงใหความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือพัฒนาดานการคมนาคมขนสงท้ังทางราง และทางน้ํามากอน
การสนับสนุนใหมีทางพิเศษ กทพ. จําเปนตองพิจารณาทางเลือกในการลงทุนรูปแบบใหม ๆ ที่ พ่ึงพา
เงนิสนับสนุนจากภาครัฐนอยลง

- การลงทุนเพ่ือปรับปรุงโครงขายทางพิเศษ เพ่ือใหเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมของ
ประเทศชนิดอ่ืน ๆ

- การสรางรายไดจากการบรหิารสินทรัพยท่ีมีอยู
2) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานปฏิบัติการ

- การรักษาฐานลูกคาประจําและคุณภาพการบริการดวยความรวดเร็วและปลอดภัย
ในการเดินทาง เพ่ือปองกันไมใหระบบขนสงทางรางมาทดแทนการใชทางพิเศษ
 - การรักษาความตอเนื่อง และปลอดภัยในการใหบริการทางพิเศษ ภายใตสถานการณ
วิกฤติ และภัยพิบัติ

- การนําฐานขอมูลและความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการจราจรตั้งแตหนาดาน-บนทาง-ทางลงทางพิเศษของ กทพ. และชวย
เตรยีมความพรอมองคกรใหทันตอการดําเนินธุรกิจที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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- การรกัษาระดบัอัตราผลตอบแทนดานการเงนิทีเ่หมาะสม ภายใตสดัสวนคาใชจายดาํเนนิการ
ตอรายไดที่เหมาะสมในภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตชาลง

- การเตรียมความพรอมในการบริหารโครงการภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
- การเตรียมความพรอมในการบริหารสัญญา เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอพิพาทในอนาคต
- การจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ (Big Data) ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และนํามาใชวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการใหบริการของ กทพ.
สนับสนุนการสรางนวตักรรม และทําให กทพ. เปนองคกรแหงการเรียนรู

3) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคล
- ความกาวหนาในเสนทางสายอาชีพขาดความชัดเจน และการสืบทอดตําแหนงของ

ผูบริหารไมเปนไปตามแผน สงผลตอขวัญ กําลังใจ ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- กระบวนการพัฒนาความรูและทักษะของบคุลากร และโครงสรางองคกร ไมสอดคลองกับ

การเปลีย่นแปลง สงผลตอการพัฒนาองคกร
4) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคม

- การตอตานการสรางทางพิเศษจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน สงผลตอการสราง
หรือขยายเสนทางพิเศษเสนทางใหม

10. ยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 2560 – 2564)
จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะห

ปจจัยภายนอกและภายใน รวมถึงการกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกรตามตําแหนงเชิงยุทธศาสตร
นํามาซึ่งการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธเพ่ือใหเกิดการถายทอด เชื่อมโยง และสะทอนถึงวิสัยทัศน ภารกิจ
รวมถึงเปาหมายและทิศทางขององคกรสูการปฏิบัต ิโดยยทุธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนดขึน้ตองสรางมลูคาเพ่ิม
ใหแก กทพ. โดยคาํนงึถงึเปาหมายตามตําแหนงเชงิยทุธศาสตรของ กทพ. ซึง่ประกอบดวย 4 ยทุธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษ อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ใชประโยชนจากสนิทรัพยอยางคุมคา
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความยั่งยืนตอสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต
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11. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives)
วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรทั้งหมด 11 ขอ ที่รองรับทั้ง 4 ยุทธศาสตร และสอดคลอง

กับวิสัยทัศน ความสามารถพิเศษขององคกร (Core Competency : CC) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Advantage : SA) และความทาทายเชงิยทุธศาสตร (Strategic Challenge : SC)  ดงัแสดงในตารางที ่3

ตารางท่ี 3 ความสอดคลองของวตัถปุระสงคเชงิยุทธศาสตรกับวสิยัทัศน ความสามารถพเิศษขององคกร (CC) 
             ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA) และความทาทายเชิงยุทธศาสตร (SC)

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นใน
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตรที่ CC SA SC

1) เสรมิสรางขีดความสามารถดานการแขงขัน
    ในดานคมนาคมของประเทศ

พัฒนาทางพิเศษ 1 1,3 1 1

2) การใหบริการโครงขายท่ีทั่วถึงเพ่ือบรรเทา
    ปญหาจราจร

พัฒนาทางพิเศษ 1 1 1 1

3) มีการพัฒนาเสนทางใหม พัฒนาทางพิเศษ 1 1 1 1

4) บริการมีคณุภาพ รวดเร็ว ปลอดภยั 
    เปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ

บริการที่ดี สะดวก
รวดเรว็ ปลอดภยั

1 2,4 2 2

5) บริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยาง
    เตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความแข็งแกรง
    ทางการเงิน

มีความคุมคา
ยั่งยืน

2 CC
ในอนาคต

1 2

6) ดําเนนิกิจการโดยมคีวามรบัผดิชอบตอสังคม
    และสิ่งแวดลอม

ยั่งยืน 3 - 4 4

7) มโีครงสรางและระบบงานท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ
    ของการทํางาน

4 CC
ในอนาคต

- 2

8) มีการประยุกตใชระบบการบรหิารทรพัยากร
    บุคคล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและคณุภาพชีวิต
    ที่ดีของบุคลากร

4 - 3 3

9) ผูนําระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลือ่นนโยบาย
    และเปาหมายสูการปฏบัิติไดจริง

4 - 4 -

10) พัฒนา กทพ. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
       และประยกุตใชความรูใหเกิดนวตักรรมอยาง
       ตอเนือ่ง

4 - 2 2,3

11) ระบบฐานขอมลูสารสนเทศมคีวามมั่นคง
      ปลอดภยั และเหมาะสมกบัความตองการใชงาน

4 - 2 2,3
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

12. แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2560 – 2564
แผนที่ยุทธศาสตร คือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคกรในรูปแบบของ

ความสัมพันธในเชิงของเหตุและผล เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธที่องคกรปรารถนา ซึ่งในกรณีนี้คือ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของ กทพ. ในมุมมอง 4 มิติ ตามหลักการ Balanced Scorecard ของ Kaplan
และ Norton, 1992  ไดแก

1) ดานคุณคาองคกรและการเงิน (Financial Perspective)
2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder/Customer Perspective)
3) ดานกระบวนการทํางาน (Internal Process Perspective)
4) ดานการเรียนรูและพัฒนา (Development and Growth Perspective)
โดยแผนที่ยุทธศาสตรของ กทพ. สามารถแสดงไดในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ปงบประมาณ 2560 - 2564
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

13. กลยุทธการดําเนินการ (Tactics)
กทพ. ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

และกลยุทธที่สอดคลองรองรับกับยุทธศาสตรการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตรดงัตารางท่ี 4

 ตารางที่ 4 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชงิยทุธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ

ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงคของ
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

1. ขยายโครงขายและให
บริการทางพิ เศษอยาง
ยั่งยืน

1. เสริมสรางขีดความสามารถ
ด า น ก า ร แ ข ง ขั น ใ น ด า น
คมนาคมของประเทศ
2.  การใหบริการโครงข าย
ที่ทั่ว ถึง เพื่อบรรเทาปญหา
จราจร
3. มีการพฒันาเสนทางใหม

1. การเดินทาง การขนสง
และการจราจรมีความ
สะดวก รวดเร็ว

1. พัฒนาทางพิเศษใหเชื่อมตอการ
เดินทางกับถนนสายหลักที่สําคัญ
และโครงการขนสงมวลชนตาง ๆ
เพ่ือรองรับปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึน

2. จัดทําแผนและจัดลําดับการ
ลงทุนใหสอดคลองกับการพัฒนา
โครงขายการขนสงของประเทศ

3.  ส ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ
การตลาดและลูกคาสัมพันธเพื่อให
มีการเดินทางโดยใชทางพิเศษ
เพ่ิมขึ้น

4. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว
ปลอดภัย เปนที่พึงพอใจของ
ผูใชบริการ

1. มีการบริการลูกคาที่ดี 4.  พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ด า น
ก าย ภ า พ ข อ งท า ง พิ เ ศษ แ ล ะ
อุปกรณตาง ๆ บนทางพิเศษใหมี
ความสะดวกปลอดภัย

5.  ป ร ะ ส าน คว าม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้ งภายใน
และภายนอก กทพ. เ พ่ือแก ไข
ปญหาจราจร

6. ปรับปรุงบริการเพ่ือสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคา

7. เตรยีมการรับมือกับสถานการณ
วิกฤติ หรือภัยพิบัติเพ่ือใหบริการ
ที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงคของ
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

2. ใชประโยชนจาก
สนิทรัพยอยางคุมคา

5.  บริหารทรัพยากรให เ กิด
ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพเพ่ือสรางความ
แข็งแกรงทางการเงิน

1.  ก ท พ .  มี ส ถ า น ะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกรง

1. บริหารคาใชจายตลอดวงจร
ชี วิ ตของสินทรัพย  (Asset Life
Cycle)  อ ย า ง คุ ม ค า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบเก็บคาผานทาง
พิ เ ศ ษ อั ต โ น มั ติ  (ETCS)  เ พ่ื อ
ปรั บปรุ งประสิทธิภ าพ ในการ
บริหารตนทุน

3.  กํ า กับดู แ ล แล ะ เ ร ง รั ด ก า ร
เบิกจ ายงบประมาณให ไดตาม
เปาหมาย และควบคุมคาใชจาย
ประจําใหอยูในเกณฑที่กําหนด

4. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทาง
พิ เศษ และการบริหารจัดการ
สนิทรัพยและพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
ใหมีการใชงานเต็มประสิทธิภาพ

3. สรางความยั่งยืนตอ
สั ง ค ม  ชุ ม ช น  แ ล ะ
สิง่แวดลอม

6.  ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร โ ด ย มี
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิง่แวดลอม

1. กทพ. มีภาพลักษณที่ดี
ในดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

1. สรางความตระหนักและการมี
สวนรวมดานความรับผิดชอบตอ
สงัคมและสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกร

2. จัดกิจกรรมความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
ความสัมพันธกับผู ใชบริการทาง
พิเศษและผูมีสวนไดสวนเสีย

3. ควบคุมดูแลและตรวจติดตาม
สิ่งแวดลอมรอบทางพิเศษ ไมใหสง
ผลกระทบในดานลบตอชุมชน
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ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงคของ
วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

4. สรางสรรค กทพ. ให
เปนองคกรแหงอนาคต

7. มีโครงสรางและระบบงาน
ที่ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
การทํางาน

1. กทพ. มีโครงสรางและ
ร ะ บ บ ง า น ที่ ค ล อ ง ตั ว
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของ กทพ. ในทุกรปูแบบ

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสราง
ระบบงาน และกระบวนงานดาน
ต าง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  เ ห ม า ะ ส ม กั บ
การดําเนินธุรกิจ

2.  เ ต รี ย มคว ามพร อ ม ในก าร
บริหารทางพิ เศษ ภายหลังจาก
สิน้สุดสญัญาสัมปทาน

3.  ศึ กษาความ เหมาะสมของ
รูปแบบหนวยธุรกิจ เพื่อสนับสนุน
ธรุกิจที่เก่ียวเนื่องกับทางพิเศษ

8.  มีการประยุกต ใช ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ พัฒนาสมรรถนะและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

1. บุคลากรเปนทรัพยากร
ที่ทรงคุณคา
(Human Capital)

4. บริหารขีดความสามารถและ
อัตรากําลังของบุคลากร ใหทํางาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

5. พัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลง

6.  บริหารคาตอบแทน การให
รางวัล ยกยองชมเชยบุคลากร
ใหเปนที่ยอมรับของบุคลากร

7.  ส ร า ง ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน

8.  พัฒนาการสร า งผู นํ า  และ
สงเสริมวัฒนธรรม คานิยมของ
องคกร

9.  ผูนํ าระดับสู งมีศักยภาพ
การขับเคลื่อนนโยบายและ
เปาหมายสูการปฏิบัติไดจริง

1. ผูนํามีศักยภาพสูง
(ผูนํา หมายถึง ผูบริหาร
ตั้งแตระดับฝายข้ึนไป)

9. ดําเนินการตามแนวทาง
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
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ยุทธศาสตร
วตัถุประสงค

เชิงยุทธศาสตร

เปาประสงคของ
วตัถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร
กลยุทธ

4. สรางสรรค กทพ. ให
เปนองคกรแหงอนาคต
(ตอ)

10. พัฒนา กทพ. สูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู  และ
ประยุ กต ใ ช คว ามรู ใ ห เ กิ ด
นวัตกรรมอยางตอเนือ่ง

1. กทพ. เปนองคกร
แหงการเรียนรู  และใช
นวัตกรรมใหม ๆ ในการ
จัดการองคกร

10.  จั ดการองคความรู ของ
องคกรอย า ง เป นระบบและ
สนับสนุนการพัฒนาและนํา
นวัตกรรมมาใช

2. มีงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ นํ า ไปใช
ประโยชน ในองคกร ได
อยางเปนรปูธรรม

11. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาและ
นํ า ไปประยุ กต ใ ช  ตร งตาม
ความตองการและจําเปนของ
องคกร

11.  ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
ส า รส น เท ศมี ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ความตองการใชงาน

1.  มี ข อ มู ล แ ล ะ
ส า ร ส น เท ศ ที่ ทั น ส มั ย
ส นั บ ส นุ น ก า รบ ริ ห า ร
จัดการองคกร

12. ปรับปรุงขอมูลใหมีความ
ทันสมั ย  และ พัฒนา ให เ ป น
ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี ต อ บ ส น อ ง
ความตองการของผูใชงาน

2.  ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่ อ ส า ร  (ICT)  มี ค ว า ม
เสถียร มั่นคง ปลอดภัย
ไดมาตรฐานและพรอม
ใชงาน

13.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
เ พียงพอ และมี คว าม ม่ันคง
ป ล อ ด ภั ย สํ า ห รั บ ใ ช ใ น
การดําเนนิงานขององคกร

ภายใตการดําเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตรดังกลาวขางตน กทพ. มีความมั่นใจวา
ผูใชบริการจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใชบริการเพิ่มมากข้ึน สวนชุมชน
ประชาชน และผูอยูอาศัยใกลเขตทางพิเศษจะไดรับการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนอยางดี
ซึ่งเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการบริหารกํากับดูแลองคกรที่ดี และสงเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากร ซึง่จะสงผลให กทพ. บรรลุเปาหมายที่ตองการ

กทพ. ไดจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 - 2564  โดยกําหนด
ใหการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นอยูในยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 9 ไดแก ดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธดังกลาว กทพ. จึงไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพ่ือใหคณะกรรมการ และเจาหนาที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน
ทับซอน โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กทพ. 8 หมวด ไดแก
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

หมวดที่ 1  การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ
หมวดที่ 2  คณะกรรมการ
หมวดที่ 3  รายงานทางการเงนิ รายงานทางการบรหิาร การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
หมวดที่ 4  บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 5  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
หมวดที่ 6  ความขัดแยงทางผลประโยชน
หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยง
หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ

โดย กทพ. มีโครงสรางองคกรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ซึ่งเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ กทพ. และผูบริหารระดับสูง และหนวยงานในสังกัด เพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนคานิยม นโยบาย และยุทธศาสตรขององคกรไปสูเปาประสงคขององคกร ดังภาพที่ 3
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

ภาพที่ 3  แผนภมูิโครงสรางองคกรและระบบการกํากับดแูลกจิการที่ดีของ กทพ.

 

หมายเหต ุ:  กทพ. ไดจัดทําแนวปฏิบติัตามคูมือการกํากบัดูแลกิจการที่ดเีพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ8 หมวด ดังนี้

                 = หมวดที่ 1  การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ                                                  = หมวดที่ 5   การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
            

                           = หมวดที่ 2  คณะกรรมการ                                                                                  = หมวดที่ 6   ความขัดแยงทางผลประโยชน          

                           = หมวดที่ 3  รายงานทางการเงนิ รายงานทางการบรหิาร                                                = หมวดที่ 7   การบริหารความเสี่ยง

                                             การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
                 = หมวดที่ 4   บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย                                                                 = หมวดที่ 8   จรรยาบรรณ 
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สคร. กระทรวงคมนาคม สตง.

คณะกรรมการ กทพ.

คณะกรรมการท่ีแตงตั้งตามกฎหมาย

ผูวาการ

ผูชาํนาญการ (ดานนิติศาสตร)

สํานักตรวจสอบภายใน สํานักผูวาการ

กองวิจัยและพัฒนา

ผูชวยผูวาการ

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

รองผูวาการฝาย
กฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ท่ีดนิ

ฝายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

ฝายกฎหมาย

รองผูวาการฝาย
กอสรางและ
บํารุงรักษา

ฝายกอสราง
ทางพิเศษ

ฝายบํารุงรักษา

รองผูวาการฝาย
กลยุทธ และแผนงาน

ฝายนโยบาย
และแผน

ฝายสารสนเทศ

รองผูวาการฝาย
ปฏบิัติการ

ฝายควบคุม
การจราจร

ฝายจัดเก็บ
คาผานทาง

กองวางแผน
ปฏบิติัการ

รองผูวาการฝาย
บริหาร

ฝายบริหารท่ัวไป

ฝายการเงิน
และบัญชี

 

 

  

คณะกรรมการและอนกุรรมการท่ีคณะกรรมการ กทพ. แตงตั้ง
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ผูชาํนาญการ (ดานวิศวกรรมศาสตร)

ผูชาํนาญการ (ดานการบริหาร)

ท่ีปรึกษาผูวาการ



แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

ในการจัดทําแผนการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีปงบประมาณ 2562 ไดยึดถือตาม
แนวทางปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. เพื่อใหคณะกรรมการ และเจาหนาที่ กทพ.
มีแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบตังิานทีด่ ีปราศจากผลประโยชนทบัซอน โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
ในคูมือการกํากับดูแลกิจการทีดี่จึงไดกําหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัเิพ่ือใหคณะกรรมการ และเจาหนาที่ กทพ.
ไดศึกษา ทาํความเขาใจและนาํไปสูการปฏบิติั 8 หมวด ดั งนี้

หมวดที่ 1  การดําเนนิการของภาครัฐในฐานะเจาของ
หมวดที่ 2  คณะกรรมการ
หมวดที่ 3  รายงานทางการเงนิ รายงานทางการบรหิาร การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
หมวดที่ 4  บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย   
หมวดที่ 5  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
หมวดที่ 6  ความขัดแยงทางผลประโยชน
หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยง
หมวดที่ 8  จรรยาบรรณ     

หมวดที่ 1  การดําเนนิการของภาครัฐในฐานะเจาของ

  แนวนโยบายผูถือหุนภาครฐั (Statement of Direction : SOD) ทีมี่ตอ กทพ. 
แนวนโยบายผูถื อหุนภาครัฐ  หรือที่ เ รี ยกวา  Statement of Direction (SOD) หมายถึง

ความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผูถือหุนท่ีมีตอรัฐวิสาหกิจภายใตกรอบยุทธศาสตรของประเทศ ยุทธศาสตร
กระทรวงเจาสังกัด วัตถุประสงคการจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของรัฐวสิาหกิจในปจจุบัน เพ่ือใหภาครัฐนําไปใช
เปนแนวทางในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนในทิศทาง
การดําเนนิงานสามารถใชเปนกรอบ/แนวทางในการกําหนดยทุธศาสตรขององคกรใหสอดคลองกับนโยบายของรฐั
และยุทธศาสตรประเทศ และคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจไดนําไปใชในการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตอไป   

กระทรวงการคลังไดประสานกับกระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงเจาสังกัด และหนวยงาน
ที่เกีย่วของ เชน สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ(สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบาย
ของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Direction : SOD)  ที่จะใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลและชี้ประเด็น
ที่ กทพ. ควรใหความสําคัญและเรงดําเนินการ รวมถึงการใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชีว้ดัสําหรบัการประเมิน
ผลการดําเนินงานของ กทพ. ตอไป ซึง่แนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Direction : SOD)
สาํหรบั กทพ. (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) มี 3 ระดับ ดังนี้

  1) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
      เปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  2) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนสง
      พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบขนสง เพื่อเชื่อมโยงโครงขายและการใหบริการใหมี

มาตรฐาน สนับสนุนบริการขนสงมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เ พ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชน
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

  3) แนวนโยบายสําหรับ กทพ.
      แผนระยะสั้น 

๑) ปรบัปรงุระบบจัดเก็บเงินคาผานทางอัตโนมัติและการบริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

๒) พัฒนาพื้นที่ตามแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพื่อเ พ่ิมประสิทธิภาพ
การใชประโยชนจากสินทรัพย 

๓) ศึกษาความเปนไปไดจากการระดมทุนจากแหลงเงนิทุนทางเลือกอื่น 
แผนระยะยาว 
๑) วางแผนเพ่ือรองรับพฤติกรรมผูบริโภคที่ เปลี่ยน (Mode Shift) จากการใชรถมาใช

Mass Transit
๒) เตรียมความพรอมในการบรหิารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน 
๓) ศึกษา ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ และดําเนินโครงการกอสรางเสนทางท่ีรองรับ

การขยายตัวของเมือง 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ กทพ. เปนไปตามแนวทางทีก่ระทรวงการคลังในฐานะเจาของ

กําหนด กทพ. จึงจะกํากับดูแลผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 ใน 4 ประเด็น คือ    
1) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
2) ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ.
3) การสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM)
4) การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ SEPA

หมวดที่ 2  คณะกรรมการ

  การกําหนดโครงสรางคณะกรรมการที่จะทําหนาที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดบทบาท
หนาท่ีของคณะกรรมการที่ชัดเจน โปรงใส จะนําไปสูความเชื่อมั่นและความไววางใจจากภาครัฐและประชาชน
ฉะนั้น ในการกํากับดูแลหมวดนี้จะพิจารณาใน 9 ประเด็น คือ

  1) องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ.
  2) คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.
  3) วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กทพ.
  4) ความเปนอิสระของคณะกรรมการ กทพ.
  5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ.
  6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
  7) การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ.
  8) การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.
  9) การประชุมคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการยอยและคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย

คณะกรรมการ กทพ.
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หมวดที ่3  รายงานทางการเงนิ รายงานทางการบรหิาร การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

  กทพ.  ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูล เ พ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบ
ผลการดําเนนิงานของ กทพ. อยางโปรงใสและทัว่ถึง จึงไดจัดทํารายงานทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน
โดย กทพ. จะกาํกับดแูล 3 ประเดน็ คือ

  1) การรายงานทางการเงนิ 
  2) การจัดทํารายงานประจําป
  3) การตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 4  บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย

  กทพ. กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน 7 กลุมหลัก โดยเรียงลําดับตามความสําคัญของกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ กทพ. ดังนี้

  1) ผูใชบริการทางพิเศษ
  2) ภาครัฐในฐานะเจาของ
  3) เจาหนาที่การทางพเิศษแหงประเทศไทย
  4) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืน
  5) คูคา
  6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
  7) สังคม
  

  โดยมีประเด็นในการกํากับดูแล 13 ประเด็น คือ
  1) การรบัฟงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดาํเนนิงานของ กทพ. จากผูใชบรกิารทางพิเศษ
  2) การจัดกิจกรรมสําหรับผูใชบริการทางพิเศษ
  3) การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากพนักงาน
  4) การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน
  5) การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน
  6) การเปดเผยขาวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจาง
  7) การรองเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง
  8) การเปดเผยผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางในเว็บไซต กทพ.

9) การวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
10) การรองเรียน/ขอพิพาทกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ.
11) ขอพิพาทกับคูสัญญา (กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทข้ึนไป)
12) การปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
13) กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

หมวดที่ 5  การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

  การกํากับดูแลการเปดเผยสารสนเทศเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือไดและ
ทันเวลา รวมทั้งสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จะดําเนินการใน 2 ประเด็น คือ

  1) การเปดเผยขอมูลผานระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  2) การประชาสัมพันธ

หมวดที่ 6  ความขัดแยงทางผลประโยชน

  กทพ. จะกํากับดูแลเรื่องความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนขององคกรของ
เจาหนาท่ี กทพ. 3 ลกัษณะ คือ

  1) รายงานประจําป โดยเจาหนาท่ี กทพ. จะตองจัดทํารายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ปละ 1 ครั้ง

  2) เมื่อไดรับตําแหนงใหม หมายถึง พนักงานระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหนงบริหาร และมิได
ดํารงตําแหนงบริหารมีการเปลีย่นแปลงตาํแหนงในระหวางป หรือพนกังานระดับ 6 เลือ่นขึ้นเปนพนกังานระดับ 7
ในระหวางป หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรักษาการในตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไปในระหวางป หรือ
พนักงานที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในระดับ 7 ข้ึนไปในระหวางป

  3) เมื่อมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป

หมวดที่ 7  การบริหารความเสี่ยง

  กทพ. จะกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงใน 2 ประเด็น คือ
  1) การบริหารความเสี่ยง
  2) การควบคุมภายใน

หมวดที่ 8  จรรรยาบรรณ

  กทพ. จะกํากบัดแูลการสงเสรมิจรรยาบรรณ และการปฏบิติัตามคูมอืจรรยาบรรณในการดําเนนิงาน
ของ กทพ. ใน 5 ประเดน็ คือ

  1) การเผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.
  2) รายงานการทุจริตปงบประมาณ 2562
  3) การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.
  4) การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
  5) การพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการฝาฝนการควบคุมภายใน

ฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทําผิดทางการเงินตอ กทพ. อยางมีนัยสําคัญ
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

สรปุผลการดําเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2561

สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการของ กทพ. ในปงบประมาณ 2561 โดยวิเคราะหจาก
ผลการดําเนินงานขององคกรที่สามารถปฏิบัติไดตามแผนฯ ที่ไดกําหนดไว ซ่ึงหากสามารถปฏิบัติไดตามแผนฯ
ก็ถือวาผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนฯ ที่ไดกําหนดไว ถือวาผลการดําเนินงานยอมรับได และเปนที่พึงพอใจ
(favourite) และมีความจําเปนในการปรับปรุงนอย แตหากไมสามารถดําเนินการไดตามแผนฯ ก็ถือวา
ผลการดําเนินงานยังไมเปนที่พึงพอใจและตองปรับปรุง (Unfavourite) ซึ่งก็ถือวาประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
ดังกลาวมีความจําเปนในการปรับปรุงมาก เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานจึงตองนําประเด็น/
กิจกรรม/โครงการ ดังกลาวมาปรับปรุง และกําหนดกลยุทธเพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแกไข
ปญหาตอไป

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมาสามารถวิเคราะหถึงประเด็นการดําเนินงานที่มีระดับ
ผลการดาํเนินงานที่ยอมรับไดและพึงพอใจ (Favourite) และยังตองปรับปรุง (Unfavourite) ดังตารางที่ 5 และ
ภาพที่ 4

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ งานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
ในปงบประมาณ 2561

หมวดท่ี ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

ความจําเปน
ในการปรับปรุง

Favourite
(1)

Unfavourite
(2)

นอย
(1)

มาก
(2)

1 การดําเนนิการของภาครฐัในฐานะเจาของ

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 1 1

1.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผล
      การดําเนินงานของ กทพ.

1 1

1.3 การสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value
      Management : EVM)

1 1

1.4 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ SEPA 1 1

2 คณะกรรมการ

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.4 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.5 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 1 1
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

หมวดท่ี ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

ความจําเปน
ในการปรับปรุง

Favourite
(1)

Unfavourite
(2)

นอย
(1)

มาก
(2)

2.7 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.8 การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. 1 1

2.9 การประชมุคณะกรรมการ กทพ. / คณะกรรมการยอย 
      และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ.
      (ความถี่ และจํานวนกรรมการ/อนุกรรมการท่ีเขารวม
       ประชมุ)
   

2 2

3 รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3.1 การรายงานทางการเงนิ 1 1

3.2 การจัดทํารายงานประจําป 1 1

3.3 การตรวจสอบภายใน 1 1

4 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย

4.1 การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ.
      จากผูใชบริการทางพิเศษ

1 1

4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใชบริการทางพิเศษ 1 1

4.3 การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ.
      จากพนักงาน

1 1

4.4 การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน 1 1

4.5 การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน 1 1

4.6 การเปดเผยขาวการประกวดราคา / จัดซื้อจัดจาง 1 1

4.7 การรองเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง 1 1

4.8 การเปดเผยผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
       ในเวบ็ไซต กทพ.

1 1

4.9 การวิเคราะหผลการดําเนินงานจดัซื้อจัดจาง 1 1

4.10 การรองเรียน/ขอพิพาทกับผูที่ไดรับผลกระทบจาก
        การดําเนินงานของ กทพ.

1 1
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

หมวดท่ี ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ

ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

ความจําเปน
ในการปรับปรุง

Favourite
(1)

Unfavourite
(2)

นอย
(1)

มาก
(2)

4.11 ขอพิพาทกับคูสัญญา
        (กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทขึ้นไป)

2 2

4.12 การปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 1 1

4.13 กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 1 1

5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

5.1 การเปดเผยขอมูลผานระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. 
      ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1 1

5.2 การประชาสมัพันธ 1 1

6 ความขัดแยงทางผลประโยชน

- การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน 1 1

7 การบริหารความเส่ียง

7.1 การบริหารความเสี่ยง 1 1

7.2 การควบคุมภายใน 1 1

8 จรรยาบรรณ

8.1 การเผยแพรคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ 
      กทพ.

1 1

8.2 รายงานการทุจริตปงบประมาณ 2561 2 2

8.3 การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณ
      ในการดําเนินงานของ กทพ.

2 2

8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 1 1

8.5 การพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบ
      เก่ียวกับการฝาฝนการควบคุมภายใน ฝาฝนมาตรฐาน
      จริยธรรม หรือการกระทําผดิทางการเงินตอ กทพ. 
      อยางมีนัยสําคัญ

1 1
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
ในปงบประมาณ 2561 สามารถนาํมาสรุปเปนตารางได ดังนี้

ภาพที ่4 ผลการวเิคราะหระดับผลการดําเนินงาน และความจําเปนในการปรบัปรงุการดาํเนนิงาน 
            และความสามารถในการบริหารจัดการของงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
            ในปงบประมาณ 2561

Unfavourite
  3 1

4 2

                        นอย                                                                                    มาก

Favourite                                                   

ผลการดําเนินงานขององคกร

Favourite = ผลการดําเนินงานที่พึงพอใจ

Unfavourite = ผลการดําเนินงานที่ไมพึงพอใจ

ความจําเปนในการปรับปรุง

นอย = ความจําเปนในการปรับปรุงนอย

มาก = ความจําเปนในการปรับปรุงมาก

หมายเหตุ : พ้ืนที่หมายเลข 1 มีความสําคัญสูงในการปรับปรุงการดําเนินงาน

               สวนพ้ืนที่หมายเลข 2, 3 และ 4 มีความสําคัญลดหลั่นลงมาตามลําดับ

  - 27 -

ความจําเปนในการปรับปรุง

ขอ้ 2.9, 4.11, 8.2 และขอ้ 8.3

ขอ้ 1.1,1.2,1.3 และ 1.4ขอ้ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 และ2.8ขอ้ 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 ขอ้ 5.1 และ 5.2ขอ้ 6ขอ้ 7.1 และ 7.2    ขอ้ 8.1, 8.4 และ 8.5

ผล
กา

รดํ
าเ

นิน
งา

นข
อง

อง
คก

ร

ขอ้ 3.1, 3.2 และ 3.3



แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

จากการวิเคราะหการดําเนินงานในปงบประมาณ 2561 สามารถนําประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหโดยสามารถสรุปผลไดดังนี้

หมวดที่ 1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ ในปงบประมาณ 2561 การกํากับดูแล
ในสวนของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของ กทพ. การสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร และการพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ
คุณภาพ SEPA สามารถดําเนินงานไดบรรลุตามแผนที่ไดกําหนดไว ผลการดําเนินงานเปนที่ พึงพอใจ
(favourite)

หมวดที่ 2 คณะกรรมการ ในปงบประมาณ 2561 องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ.
คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กทพ. ความเปนอิสระของ
คณะกรรมการ กทพ. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ. การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. สามารถดําเนินการ
ไดตามแผนที่กําหนดไว ยกเวนขอ 2.9 การประชุมคณะกรรมการยอยและคณะอนุกรรมการท่ีแตงตั้งโดย
คณะกรรมการ กทพ. นั้นไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ดังนี้

- ไตรมาสท่ี 2 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกําหนดใหมีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง
แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีการปรับโครงสรางองคกรทําใหการจัดประชุมดังกลาวมีความลาชา
กวาแผนที่กําหนดไว

- ไตรมาสท่ี 3  คณะอนกุรรมการดานกฎหมาย กาํหนดใหมกีารประชมุเดือนละ 1 ครัง้ ผลการดําเนนิงาน
คือ ไมมีการประชุม เนื่องจากไมมีประเด็นที่จะนําเสนอคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

ซึ่งเมื่อวิเคราะหแลวพบวา ผลการดําเนินงานอยูในระดบัที่ตองปรับปรุง (Unfavourite)

หมวดที่ 3 รายงานทางการเงนิ รายงานทางการบรหิาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ในปงบประมาณ 2561 สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทําใหผลการดําเนินงานเปนท่ีพึงพอใจ
(favourite) 

หมวดท่ี 4 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย ในปงบประมาณ 2561 กทพ. สามารถดําเนินการกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 7 กลุมของ กทพ. โดยสามารถปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว เชน กทพ. รวมกับ
เทศบาลนนทบุรีพัฒนาพ้ืนที่โดยการจัดเก็บขยะบริเวณทางลงถนนงามวงศวาน และซอยวัดบัวขวัญ จังหวัด
นนทบุรี รวมกับเทศบาลบางพูนดําเนินการจัดกิจกรรมชุมชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณ
ลานกีฬาเทศบาลตําบลบางพูน รวมกันทําความสะอาดพ้ืนที่ โดยการตัดตนไม เก็บขยะ และทําความสะอาด
ถนน เปนตน อยางไรก็ตามในขอ 4.11 ขอพิพาทกับคูสัญญา (กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทขึ้นไป) ยังเปน
ประเด็นที่ยังมีกรณีที่ยังไมสามารถหาขอยุติได และขอพิพาทดังกลาวยังอยูในชั้นอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้เมื่อ
คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวนิิจฉัยชี้ขาดแลว คูกรณีฝายที่ชนะคดีก็จะดําเนินการยืน่คํารองตอศาลขอบังคับตาม
คําชี้ขาด และคูกรณีฝายที่แพคดี หากเห็นวาคําชีข้าดไมถูกตองก็จะดําเนินการยืน่คํารองตอศาลขอเพิกถอน
คําชี้ขาด ดังนั้นจึงทําใหขอมูลคดีในชั้นศาลจึงเสมือนมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในแตละไตรมาส เมื่อวิเคราะหแลวพบวา
ผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ตองปรับปรุง (Unfavourite) อยางไรก็ตาม ขอพิพาทกับผูรวมลงทุนสวนใหญ
ยังไมสามารถหาขอยุติได ทําใหผลการดําเนินงานไมสามารถแสดงประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองปรับปรุง
ทบทวนแนวทาง ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของตองมีการดําเนินการหาแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือหาขอยุติ
เพ่ือการลดขอพิพาทกับคูสัญญาตอไป 
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

หมวดที่ 5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส ในปงบประมาณ 2561 กทพ. สามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการดําเนินงาน และดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 ผลการดําเนินงาน
เปนที่พึงพอใจ (favourite) 

หมวดที่ 6 ความขัดแยงทางผลประโยชน  ไดมีการดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไว คือ
สามารถรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน ตอ ผวก. ประมาณเดือนธันวาคมของทุกป โดยการรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชนนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเด็น คือ 1) การรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชนประจําป ซึ่งเจาหนาที่ กทพ. จะตองรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเปนประจําทุกป
2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเม่ือไดรับตําแหนงใหม (การไดรับตําแหนงใหม หมายถึง พนักงาน
ระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหนงบริหาร และมิไดดํารงตําแหนงบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงในระหวางป
หรือพนักงานระดับ 6 เลื่อนขึ้นเปนพนักงานระดับ 7 ในระหวางป หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรักษาการ
ในตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไปในระหวางป หรือพนักงานที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งในระดับ 7 ขึ้นไป
ในระหวางป) 3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป ซึ่งผลการดําเนินงานเปนที่
พึงพอใจ (favourite)

หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยง ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สามารถปฏบิติัไดตามเปาหมายทีก่าํหนดไวในแผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงานเปนทีพึ่งพอใจ (favourite) 

หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ สามารถดําเนินการเผยแพรคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงาน และ
การจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว ผลการดําเนินงานบรรลุตามแผนที่
กําหนดไว  แตสําหรับในขอ 8.2 เรื่องของการรายงานการทุจริตปงบประมาณ 2561 และขอ 8.3 เรื่อง
การฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. นั้น เมื่อวิเคราะหแลว
พบวาผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ตองปรับปรุง (Unfavourite) เนื่องจากยังมีรายงานการทุจริตของ
เจาหนาที่ กทพ. ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตปงบประมาณ 2560 โดยมีการสอบสวนวินัยตอเนื่องมาจนถึงปงบประมาณ
2561 และผลการสอบสวนปรากฏวาทุจรติจริง และมีการลงโทษทางวินัยแลว อยางไรก็ตาม กทพ. ไดเพ่ิมเติม
การสงเสริมและปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหกับเจาหนาที่ กทพ. อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพ่ือเปนการเนนย้ํา ปลูก และปลุกจิตสํานึกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยมุงเนนเรื่องของมาตรฐาน
จริยธรรมขององคกรทีเ่จาหนาท่ี กทพ. ทกุคนจะตองยดึถือปฏบิติั 
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดแูลกิจการทีดี่ของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษประเทศไทย

จากการวิ เคราะหประเด็น/กิจกรรม/โครงการ ในงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในปงบประมาณ 2561 การดําเนนิงานดงักลาว สามารถนํามากําหนดกลยทุธเพือ่นําไปสูการกํากับดแูลกิจการทีดี่
และการแกไขปญหาในปงบประมาณ 2562 ได 3 กลยุทธ โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ

กลยุทธที่ 1 การสงเสริมจรรยาบรรณเพื่อมุงเนนการปองกันและลดการทุจริตในองคกร
เพ่ือเปนการสงเสริมในเรื่องของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ที่มุงเนนการปองกัน

และลดการทุจริตภายในองคกรในปงบประมาณ 2562 กทพ. จะดําเนินกิจกรรมเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ดังนี้
- การเผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมและเผยแพรเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.  เชน การจัดกิจกรรม EXAT
CG Day กิจกรรมบุคคลตนแบบดานจรรยาบรรณ : HEARTS กิจกรรม OJT สัญจร : HEARTS to HEART และ
การจัดการเผยแพรและประชาสัมพันธ เร่ืองจรรยาบรรณของ กทพ. คือ “ปฏิบัติหนาที่ดวยหัวใจ (HEARTS)”
ผานระบบ EXAT Sound ขาวประชาสมัพนัธ และ Roll up การจดัใหมกีารตอบคําถามเกีย่วกับเร่ืองของจรรยาบรรณ
เพ่ือชิงรางวลัตาง ๆ 

กลยุทธที่ 2 การบริหารจัดการเชิงรุกกับคูสัญญาใหเปนไปตามสัญญาเพื่อมิใหเกิดประเด็น
ขอพพิาทเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาผูมีสวนไดสวนเสีย กทพ. สามารถกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองดูแลรับผิดชอบ
ทั้งสิ้น 7 กลุมหลกั ไดแก 1) ผูใชบริการทางพิเศษ 2) ภาครัฐในฐานะเจาของ 3) เจาหนาที่ กทพ. 4) ผูที่ไดรบั
ผลกระทบจากการเวนคืน 5) คูคา 6) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ 7) สังคม ซึ่งกลุมที่ตองบริหารจัดการคือ
กลุมคูคา ทั้งนี้ จากการดําเนนิงานทีผ่านมานัน้ กทพ. มกีรณีพิพาทกบัคูสญัญา ซึง่คดอียูในชัน้อนญุาโตตลุาการ
และในชัน้ศาล จงึจําเปนตองมีการบริหารจัดการโดยการกําหนดตวัชีวั้ด ไดแก 

1) รอยละความสําเรจ็ของการดําเนนิการจดัการดานขอพิพาทและคดีอยางมีประสิทธภิาพ 
2) รอยละของจํานวนนิติกรทั้งหมดของกองคดีเขารับการฝกอบรมหรือสัมมนาในหัวขอท่ี

เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการขอพิพาทและคดี จํานวน 3 ครั้งตอคน ตอป ท่ีจัดโดย กทพ.
หรอืหนวยงานภายนอก  

โดยตัวชี้วัดที่ 2 เพ่ือเปนการเพิ่มความรูความเขาใจกับเจาหนาที่ กทพ. เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
อันเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนองคกรและเอกชนรวมลงทุนไปในทิศทางที่ดีข้ึน และตอบสนองตอความเสี่ยง
ทางดานการบริหารสัญญาไดอยางมีประสิทธิผล และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตทาง
ธุรกิจ อีกทั้งเพ่ือใหสามารถกําหนดแนวทางการปองกันไมใหเกิดขอพิพาทกับเอกชนรวมลงทุนกรณีใหมๆ เกิดขึ้น
อยางไรก็ตามกระทรวงคมนาคมไดมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการตามมาตรา 43 และ
มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  ที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคม โดยมีผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อกํากับดูแล
ใหดําเนนิงานตามสัญญารวมลงทุน และแกไขปญหาทีอ่าจเกิดขึน้จากการดําเนนิโครงการ นอกจากนี ้ยงัไดจดัทํา
คูมือผูเก่ียวของกับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเปนการปองกันในเชิงรุกอีกทางหนึ่งดวย
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กลยุทธท่ี 3 การสงเสริมการดําเนนิงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ สคร. ไดมีนโยบายให กทพ. นําระบบ

การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มาใชเพ่ือประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยการกํากับดูแลองคกรของรัฐวิสาหกิจ อยูในหมวด 1 การนําองคกร อีกทั้ง
การดําเนินงานยังต้ังอยูบนพื้นฐานและความสอดคลองกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
ป 2552 ของ สคร. อันประกอบดวยหลักสําคัญอันเปนมาตรฐานสากล 7 ประการ โดย กทพ. ไดนํามา
ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองและนําสูแนวทางการปฏิบัติ 8 หมวด ซึง่คณะกรรมการ และเจาหนาที ่กทพ. สามารถ
นาํไปเปนแนวทางในการปฏิบติัทีแ่สดงถงึการปฏิบติังานทีด่ี ปราศจากผลประโยชนทับซอน โปรงใส เปนธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ทั้งนีเ้พ่ือบรรลตุามวัตถุประสงคที่ สคร. กําหนด
 นอกจากนี้ เครื่องมือที่สําคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งสามารถสะทอนความโปรงใสตามกลยุทธดังกลาว
ไดแก  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน
54 แหง ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 3 ฝาย เมื่อวันที่  27 กันยายน 2560
เพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และมาตรการปองกันและปราบปรามการทจุรติ โดยสนบัสนนุและดําเนนิการ
ใหรัฐวิสาหกิจมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจทราบระดับคุณธรรม ความโปรงใส และขอจํากัดใน
การดําเนินงาน อันจะนําไปสูการแกไขและปรับปรุงไดตรงประเด็นซึ่งจะชวยใหรัฐวิสาหกิจมีระดับคุณธรรม
ความโปรงใส และประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงข้ึน อันจะสงผลโดยรวมไปถึงการยกระดับคาดัชนี
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศใหสูงข้ึนดวย อยางไรก็ตาม
ในการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 กทพ. ก็จะยังคงมุงเนนในเรื่องของ ITA  เพือ่ใหความรวมมอืในการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตรชาติดังกลาว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหสอดคลองกับแผนงานของรัฐบาล ขอมูลของ
รางรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เก่ียวของ แผนงานและนโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนา
ระบบราชการไทย อีกทั้งการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตนตอของปญหาการทุจริตในหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการคอรรัปชันของประเทศ กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม และแนวทาง
ในการปองกันการทุจริตดวยการสรางความรวมมือในทุกภาคสวนเพ่ือสรางธรรมาภิบาลและระบบคุณธรรม
ในการทํางาน ทั้งนี้เพ่ือจะวางยุทธศาสตรชาติในการสรางนวัตกรรม และกลไกปองกันการทจุริตทีบ่ังคบัไดจริง
สงเสริมใหสรางวัฒนธรรมทางการเมืองทีไ่มทนตอการคอรรัปชัน ความไมเปนธรรม และผลประโยชนทับซอน
ซึง่จากการประเมิน ITA ตอเนื่องเปนปที่ 5 ปรากฏผลคะแนนของ กทพ. ดังนี้
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ภาพท่ี 5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ กทพ. ปงบประมาณ 2557 ถึง ปงบประมาณ 2560

เกณฑการประเมินผลคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของ
สํานักงาน ป.ป.ช. มีคาคะแนนระหวาง 0 – 100 คะแนน โดยเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

80 - 100 สูงมาก

60 – 79.99 สงู

40 – 59.99 ปานกลาง

20 – 39.99 ต่ํา

0 – 19.99 ต่ํามาก

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ของ กทพ. มีแนวโนมที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยผลการประเมินดังกลาวอยูใน
ระดับสูงและสูงมาก ทั้งนี้การประเมินแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ กทพ. ตามแบบสํารวจความคิดเห็น Internal 2) ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียของ กทพ. ตามแบบสํารวจความคิดเห็น External และ 3) การจัดเก็บขอมูลเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตอบขอคําถามตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based) ซึ่ง กทพ.
รวบรวมจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ ซึง่ในปงบประมาณ 2560 Evidence-Based ไดคะแนนเต็ม 4,400 คะแนน
ทัง้นี ้จะเหน็ไดวา กทพ. มจีดุแขง็ (Strength) ในดานความครบถวนในการดําเนนิงานโดยพิจารณาจากเอกสารดังกลาว
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อยางไรก็ตาม กทพ. ก็ยังคงมจีดุออน (Weakness) ทีต่องปรบัปรงุแกไขในหวัขอคณุธรรมการทํางานในหนวยงาน
ขอ 5.2.1 การบริหารงานบุคคล ซึ่งไดรับคะแนนนอยท่ีสุดคือ 62.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยประเมนิผลจากขอคิดเหน็ของเจาหนาทีภ่ายใน กทพ. ซึง่เปนคําถามทีส่อบถามเก่ียวกับกระบวนการคดัเลอืก
บรรจุ แตงตัง้ โยกยาย เลือ่นระดับ การพิจารณาความดคีวามชอบ หรอืการใหสิทธปิระโยชนตาง ๆ ทียั่งคงมีการ
ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ เสนสาย ผลประโยชนอ่ืนๆ แอบแฝง การสรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ในหนวยงาน
ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานอยางจงรักภักดี ระบบการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม
การสมัมนา การศกึษาดงูาน การใหทนุการศกึษา อยางโปรงใส เปนธรรม ไมเลอืกปฏบิติั ทัง้นี ้กทพ. มคีวามเหน็วา
ผูบริหารและฝายทีเ่ก่ียวของควรใหความสําคัญเก่ียวกับการดูแลดานสวสัดิการ สภาพแวดลอมในการทํางาน
ความเหมาะสมในการคดัเลอืกบคุลากรเขารบัการอบรม หรอื ดงูาน การวางระบบความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน
(Career Path) และระบบอุปถัมภ ซึง่ผูบริหารควรรวมกันพิจารณาวิเคราะหหาปจจยัตาง ๆ เพ่ือนําไปสูแนวทาง
ในการดาํเนนิการเพ่ือผลกัดนัใหเกดิความเปนธรรมและเหมาะสมตอไป 

นอกจากนี้ ในหัวขอคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน ขอ 5.2.4 การบริหารสภาพแวดลอมใน
การทํางานซึ่งไดคะแนนต่ําเปนลําดับที่ 2 คือ 69.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเมนิผล
จากขอคดิเหน็ของเจาหนาทีภ่ายใน กทพ. ซึ่งเปนคําถามที่สอบถามเกี่ยวกับความพรอมดานสถานท่ีและอุปกรณ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผูบริหารควรใหความสนใจในประเดน็ดงักลาวเพ่ิมมากขึน้ โดยควรใหความสําคญั
เก่ียวกับความพรอมของสถานที ่และอปุกรณตางๆ ทีส่นบัสนนุการปฏบิติังาน โดยสามารถสอบถามไดจากผูปฏบิติังาน
โดยตรง ซึง่หากมสีถานที ่และอุปกรณในการปฏบิติังานทีค่รบถวน สมบรูณ ก็สามารถทาํใหการทาํงานเปนดวยความ
สะดวก เรยีบรอย และรวดเรว็ สามารถสรางความประทบัใจใหกับผูรับบรกิาร ซึง่จะชวยใหเจาหนาที่ปฏิบติังานอยาง
มีประสิทธิผล และเพ่ือเปนการยกระดับผลคะแนน ITA ใหมคีะแนนทีสู่งข้ึน และเพ่ือใหสะทอนถึงผลการดําเนนิ
งานตามระบบการประเมนิคณุภาพรฐัวสิาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) หมวด 5
การมุงเนนบุคลากร ตลอดจนการกํากบัดูแลกิจการทีดี่ตามหมวด 1 การนําองคกรตอไป

กทพ. ไดจดัทํารายละเอียดแนวทางปฏิบัติทีแ่สดงถงึการปฏบิติังานทีดี่ ปราศจากผลประโยชนทับซอน
โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได โดยยึดหลักการและแนวทางตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
ซึ่งรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ และหนวยงานท่ีรับผิดชอบปรากฏดังตารางที่ 6 และแผนการดําเนินงาน
ดานการกํากับดแูลกจิการทีดี่ ปงบประมาณ 2562 ของ กทพ. ปรากฏดงัตารางท่ี 7
.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

ตารางที่ 6 แนวทางปฏิบัติตามคูมอืการกํากับดูแลกจิการที่ดขีอง กทพ.

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1 การดําเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ ภาครั ฐ มีหน าที่ กํ า กับดูแลในฐานะ
เจาของกิจการ กลาวคือ จะตองใหความ
สําคัญในการเพิ่มมูลคากิจการหรือมูลคา
หุน และยังตองปฏิบติัการในฐานะผูดูแล
ผลประโยชนของประชาชนสวนรวม
ตามกฎหมายทั่วไปดวย

1.1  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
1.2  ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงาน

ของ กทพ.
1.3 การสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value  

 Management : EVM)
1.4 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ SEPA

ฝนผ.
ฝนผ.

ฝบท.

ฝบท.

2 คณะกรรมการ  การกําหนดโครงสรางคณะกรรมการ
ที่จะทําหนาท่ีบริหาร กทพ. ที่ ชัดเจน
นํ า ไ ป สู ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  แ ล ะ ค ว า ม
ไววางใจจากภาครั ฐและประชาชน
อี กทั้ ง ยั ง เ ป น กา ร แสดง ใ ห เ ห็ น ถึ ง
ความมุ ง ม่ันในการยึดหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการบริหารองคกร
จึ งได มีการประมวลเรื่ องที่ เ ก่ียว กับ
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ข อ กํ า ห น ด ใ น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ ชั ด เ จ น  เ พ่ื อ ใ ห
คณะกรรมการ และเจาเหนาที่  กทพ.
ไดยึดถือปฏิบัติ

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ.
2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.
2.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กทพ.
2.4 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ กทพ.
2.5 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ.
2.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.
2.7 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ.
2.8 การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ.
2.9 การประชมุคณะกรรมการ กทพ./คณะกรรมการยอยและ
      คณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กทพ. (ความถี่ และ
      จํานวนกรรมการ/อนุกรรมการที่เขารวมประชุม)

1) คณะกรรมการ กทพ.
2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ.
3) คณะกรรมการตรวจสอบ
4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

สผว.
สผว.
สตส.
ฝบท.
กบค.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

2 คณะกรรมการ (ตอ) 6) คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนท่ีใน
    เขตทางพิเศษ
8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและ
    ประเมินผลการปฏบิัติงานของ ผูวาการ กทพ.

      9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
      10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร         
            ในทางพิเศษ

11) คณะกรรมการอิสระ
12) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานการเงิน
      และการลงทุนของ กทพ.
13) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอเรื่องตอ
      คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

      14) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับเรงรัดการเบิกจาย
            งบประมาณประจําปของ กทพ.

15) คณะอนุกรรมการเรงรัดและกํากับดูแลโครงการทางพิเศษ
      ที่จะดําเนินการในอนาคต
16) คณะอนุกรรมการกํากับการศึกษาความเหมาะสมเพ่ือจัดทํา
      แผนแมบททางพิเศษ
17) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการใหบริการและ
      การบรหิารจัดการองคกร
18) คณะอนุกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
      ในพื้นที่อําเภอกะทูที่ถูกเขตทางโครงการทางพิเศษ
      สายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต

ฝกม.
ฝกส.

ฝบท.

สผว.
ฝคจ.

สผว.
ฝกง.

สผว.

ฝกง.

ฝกท./ฝนผ.

ฝนผ.

ฝจค./ฝสท.

ฝกส.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

2 คณะกรรมการ (ตอ)        19) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตาม
             แผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
             (Change Agent)
       20) การแตงต้ังคณะกรรมการยอย/คณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติม

ฝนผ.

ฝกม.

3 รายงานทางการเงนิ 
รายงานทางการบริหาร 
การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน

กทพ. ใหความสําคัญตอการเปดเผย
ขอมูล เ พ่ือใหภาครัฐซึ่งเปนเจาของ
ประชาชน และผูมีส วนไดสวน เสีย
ทุกกลุม ไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ของ กทพ. อยางโปรงใส จงึกาํหนดใหมี
การจัดทํารายงานทางการเงิน รายงาน
ทางการบริหาร การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน ซึ่ งมีแนวทาง
ที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน

3.1 การรายงานทางการเงนิ
  3.2 การจัดทํารายงานประจําป
  3.3 การตรวจสอบภายใน

ฝกง./สตส.
สผว.
สตส.

4 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย กท พ .  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ที่ มี ค ว าม
เก่ียวของกับมีผูมีสวนไดสวนเสียหลาย
กลุม ซึ่งแตละกลุมมีวัตถุประสงคและ
ความคาดหวังที่ตางกัน คณะกรรมการ
และเจาหนาที่ กทพ.  มีความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินงานและบริหารจัดการดวยหลัก
คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงกฎหมาย และ

4.1  การรบัฟงความคดิเห็นเกีย่วกับการดําเนนิงานของ กทพ. 
       จากผูใชบรกิารทางพเิศษ
4.2  การจัดกิจกรรมสําหรับผูใชบริการทางพิเศษ
4.3  การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ กทพ.
       จากพนักงาน
4.4  การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน                                   
4.5  การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน
4.6  การเปดเผยขาวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจาง
4.7  การรองเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง

สผว.

สผว./ฝคจ./ฝจค.
ฝบท.

ฝบท.
ฝกส.
ฝบท.
ฝบท.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

4 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ) ขอกําหนดทางจรรยาบรรณเ พ่ือเสริม
สรางความรวมมือระหวางองคกรและ
ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย  เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู
ความมั่นคงของธุรกิจ

4.8   การเปดเผยผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
        ในเว็บไซต กทพ.
4.9   การวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
4.10 การรองเรียน/ขอพิพาทกับผูที่ไดรับผลกระทบจาก

   การดําเนินงานของ กทพ.
4.11 ขอพิพาทกับคูสัญญา 

    (กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทข้ึนไป)
4.12  การปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
4.13  กิจกรรมดานความรบัผดิชอบตอสงัคมของ กทพ.

ฝบท./สผว.

ฝบท.
สผว.

ฝกม.

สผว./ฝกส.
สผว./ฝกส.

5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส เ พ่ือ ใหบริ ก า รข อมู ล สารส น เทศที่
เ หมาะสม  ถูกต อง  เชื่ อถื อ ได และ
ทันเวลากับผูที่ เกี่ยวของทุกฝายดวย
ความเปนธรรม เทาเทียมกัน ตลอดจน
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544 

5.1  การเปดเผยขอมลูผานระบบสารสนเทศ/ตาม พ.ร.บ. ขอมลูขาวสาร
  ของราชการ พ.ศ. 2540

5.2   การประชาสมัพนัธ 

สผว.

สผว.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

6 ความขัดแยงทางผลประโยชน เพ่ือมิใหคณะกรรมการ และเจาหนาที่
กทพ. กระทําการใด ๆ อันเปนการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนขององคกร  ไมว า โดย
ทา งต ร งห รื อ ทางอ อ ม  แล ะมิ ใ ห
คณะกรรมการ และเจาหนาที่ กทพ.
กระทํ าการใด  ๆ  อั น เปนการหา
ผลประโยชนสวนตน ดังน้ัน เพื่อให
ทุกสวนงานมีความเขาใจและปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน กทพ. ไดมีการ
ระบุหลักการและแนวทางการปฏิบัติ
เพื่ อหลี ก เ ลี่ ย งความขั ดแย งทา ง
ผลประโยชนอยางชดัเจนดังปรากฏใน
คําส่ังการทางพิเศษแหงประเทศไทยที่
431/2556  เ ร่ื อ ง ค ว า ม ขั ด แ ย ง
ทางผลประโยชน ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2556  ซึ่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ
เจาหนาที่ กทพ. ควรจะตองทําความ
เขาใจและหลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ
ที่ เ ข า ข า ย เป นความ ขัดแย งท า ง
ผลประโยชนโดยเด็ดขาด

การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน มีการรายงานใน 3 กรณี
คือ
  กรณีที่ 1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนประจําป
  กรณทีี ่2) การรายงานความขดัแยงทางผลประโยชนเมื่อไดรบัตําแหนง
ใหม (การไดรับตําแหนงใหม หมายถึง พนักงานระดับ 7 ขึ้นไป ทั้งที่
ดํารงตําแหนงบริหาร และมิไดดํารงตําแหนงบริหารมีการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงในระหวางป หรอืพนกังานระดบั 6 เลือ่นขึน้เปนพนกังานระดับ 7
ในระหวางป หรือผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรักษาการในตําแหนง
หัวหนาแผนกขึ้นไปในระหวางป หรือพนักงานที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งในระดับ 7 ขึ้นไปในระหวางป)
  กรณีที่  3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน เ กิดขึ้น
ระหวางป

สผว.
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แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกจิการของ กทพ. ปงบประมาณ 2562
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

หมวดที่ หัวขอ วัตถุประสงค ประเด็นที่เกี่ยวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ

7 การบริหารความเสีย่ง ความเสี่ยง คือเหตุการณหรือการกระทํา
ใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่
ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงนิและ
ไม เปนตัว เงิน ) หรือกอให เ กิดความ
ล ม เหลวหรื อลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของ
องคกรได ดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการ
เกิดเหตุการณดังกลาวองคกรจึงตองมี
การจัดทําการบริหารความเสี่ยงภายใน
องคกรขึ้น

7.1 การบริหารความเสี่ยง
7.2 การควบคุมภายใน

  กบค.
  กบค.

8 จรรยาบรรณ กทพ. เชื่อวา องคกรที่มีบุคลากรท่ีมี
จ ริ ยธ รรม ในกา รป ฏิบั ติ ง านอย า ง
เ ค ร ง ครั ด  โ ดด เด น  จ ะ เ ป นป จจั ย
สนับสนุนสําคัญที่ทําใหองคกรมีการ
เจริญเติบโต กาวหนา มีชื่อเสียง และ
ไดรับความเชื่อถือ ไววางใจจากทุก
ภาคสวน ดังนั้น กทพ. จึงมุงสงเสริม
ใหบุคลากรของ กทพ. ไดรับรู และ
ตระหนักถึงความสําคัญในดานนี้ และมี
จิตสํานึกดวยตนเอง และปฏิบัติหนาท่ี
อยางมีจรรยาบรรณ

8.1 การเผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.
8.2 รายงานการทุจริตปงบประมาณ 2562
8.3 การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ กทพ. และจรรยาบรรณใน
      การดําเนินงานของ กทพ.
8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
8.5 การพิจารณาเร่ืองรองเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
      การฝาฝนการควบคุมภายใน ฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม หรือ 
      การกระทาํผิดทางการเงนิตอ กทพ. อยางมนียัสําคญั

สผว.
ฝกม.
ฝกม.

สผว./ฝบท.
สตส.
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   ตารางที่ 7 แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ี ปงบประมาณ 2562  ของ กทพ.

ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

1. การดําเนินการของภาครฐัในฐานะเจาของ

1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

 1) รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิัติการปงบประมาณ 2561      
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

มีรายงานผล
การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการ
ทุกไตรมาส

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

 2) รายงานผลการดําเนินงานตาม              
แผนปฏบิัติการปงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1  (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 
2561)  

มีรายงานผล
การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการ

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

 3) รายงานผลการดําเนินงานตาม              
แผนปฏบิัติการปงบประมาณ 2562        
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม  
2562) 

มีรายงานผล
การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการ

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

4) รายงานผลการดําเนินงานตาม               
แผนปฏบิัติการปงบประมาณ 2562    
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 
2562)  

มีรายงานผล
การดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัการ

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

1.2 ผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลง
ประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ.

1) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2561  (ตุลาคม 2560 – 
กันยายน 2561) เสนอ สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองคกรภาครัฐ ภายในกรอบระยะเวลา
ที่ สคร. กําหนด

มีรายงานผล
การดําเนินงานตาม

บันทึกขอตกลง
ประเมินผล

การดําเนินงาน
ของ กทพ.

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

หมายเหตุ :   กลยุทธที่ 1  =  การสงเสริมจรรยาบรรณเพ่ือมุงเนนการปองกันและลดการทุจริตในองคกร
                กลยุทธที่ 2  =  การบริหารจัดการเชิงรุกกบัคูสัญญาใหเปนไปตามสัญญาเพ่ือมิใหเกิดประเด็นขอพิพาทเพ่ิมมากขึน้
                กลยุทธที่ 3  =  การสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

2) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 2 เดือน 
(ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561) และ รอบ
4 เดือน (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) 
เสนอ ผวก. รองผูวาการ ผช.ผวก. ผชน. (บ)  
ผชน. (น) ผชน. (ว) ทุกฝาย/สํานัก กวป. กบค. 

 มีรายงานผล
การดําเนินงานตาม

บันทึกขอตกลง
ประเมินผล

การดําเนินงาน
ของ กทพ.

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

3) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) เสนอ 
กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
มูลนธิิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ 
ภายในกรอบระยะเวลาที่ สคร. กําหนด

มีรายงานผล
การดําเนินงานตาม

บันทึกขอตกลง
ประเมินผล

การดําเนินงาน
ของ กทพ.

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

4) รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของ กทพ. 
ประจําปงบประมาณ 2562 รอบ 8 เดือน
(ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) และ
รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 
2562) เสนอ ผวก. รองผูวาการ ผช.ผวก.    
ผชน.(บ) ผชน.(น) ผชน.(ว) ทุกฝาย/สํานัก กวป. 
กบค. และ กวพ.

มีรายงานผล
การดําเนินงานตาม

บันทึกขอตกลง
ประเมินผล

การดําเนินงาน
ของ กทพ.

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝนผ.

1.3 การสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic 
Value Management : EVM)

การสรางคา Economic
Profit (EP) เทียบกับ

คาเปาหมาย

ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

1) คํานวณคา EP เปาหมายระดับองคกร
ใหสอดคลองกับขอมูลตามบันทึกขอตกลงประเมิน
ผลการดําเนินงานของ กทพ. ประจําปบัญชี 
2562 และกระจายคา EP เปาหมายลงสูระดับ
ศูนย EVM

 ระยะเวลาแลวเสร็จ
ของการคํานวณ
คา EP เปาหมาย

(ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปงบประมาณหรือ

ภายใน 1 เดือนหลังการ
จัดทํา

บันทึกขอตกลง)

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝบท.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

2) รายงานความกาวหนาในการนําระบบ          
การบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิง 
เศรษฐศาสตร (EVM) มาใชในการบริหารจัดการ
องคกร กทพ. เสนอคณะกรรมการ กทพ.       
รายไตรมาส

รายงานขอมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 3

ปงบประมาณ 2561

รายงานขอมูล
ปงบประมาณ 2561

รายงานขอมูล
สิ้นสุดไตรมาสที่ 1

ปงบประมาณ
 2562

รายงานขอมูล
สิน้สดุไตรมาสท่ี 2

ปงบประมาณ 2562

จํานวนครั้งของการรายงาน
ความกาวหนาในการนํา
ระบบ EVM มาใชในการ

บริหารจัดการองคกร กทพ.
 เสนอคณะกรรมการ กทพ.

(จํานวน 4 ครั้ง / ป)

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝบท.

1.4 การพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพ 
SEPA

ระยะเวลาในการจัดสง
เอกสารเก่ียวกับ SEPA

ที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กทพ.

เพ่ือประกอบการ
ประเมินผลในสวน
กระบวนการ/ระบบ

(Process)

ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝบท.

1)  สงรายงานผลการดําเนินงานองคกร (OPR) 
รายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR) พรอม
จุดแข็ง และโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and
OFIs) และแผนการปรับปรุงขององคกร
ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) ที่ผาน   
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ.   
(สําหรับการจัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผล    
การดําเนินงานของ กทพ. ประจําป 2562)

ภายใน 2 เดือน
กอนเริ่มปบัญชี 

(ภายในเดือนกรกฎาคม
ของปบัญชีกอนหนา)

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝบท.

2) สงรายงานผลการดําเนินงานองคกร (OPR) 
รายงานการตรวจประเมินตนเอง (SAR) พรอม
จุดแข็ง และโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and
OFIs) และแผนการปรับปรุงขององคกร
ตามระบบ SEPA (OFIs Roadmap) ที่ผาน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ.
 (สําหรับการประเมนิผลการดําเนินงานของ 
กทพ. ประจําป 2562)

ภายใน 2 เดือน
กอนสิ้นปบัญชี

(ภายในเดือนกรกฎาคม
ของปบัญชีปจจุบัน)

 ใชงบดําเนินการ
ของปงบประมาณ

2562

ฝบท.

2. คณะกรรมการ

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการ กทพ. -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ. -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

2.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กทพ. -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.4 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ กทพ.

 - กรรมการอิสระชดุปจจุบันจะรับรองความเปน
อิสระของตนเปนประจําทุกปในเดือนตุลาคม

-  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.5 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กทพ. -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ.

1) จัดสงเอกสารการประเมินตนเองทั้ง 3 แบบ 
ไดแก แบบประเมินรายบุคคล
แบบประเมนิไขว และแบบประเมินรายคณะ 
ใหคณะกรรมการ กทพ. ประเมินตนเอง
  ครั้งท่ี 1  เดือนตุลาคม 2561
  ครั้งท่ี 2  เดือนเมษายน 2562

-  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2) จัดทําสรุปผลการประเมินตนเองเสนอ      
คณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบเปนรายบุคคล 
และเสนอกระทรวงคมนาคมและกระทรวง     
การคลงัเพ่ือทราบ รวมทั้งนําสรุปผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. 
เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อพิจารณา และใหมี
การอภิปรายรวมกันในการประชุมคณะกรรมการ 
กทพ. 
     ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
     ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

 -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.7 การเขาถึงขอมูลของคณะกรรมการ กทพ.

1) แจงกําหนดการประชุมใหคณะกรรมการ กทพ.
ทราบลวงหนากอนวันประชมุผานทางระบบ E-
mail ทุกเดือน

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
-  ใชงบดําเนินการของ

ปงบประมาณ 2562
สผว.

2) จัดสงระเบียบวาระและเอกสารการประชุมให
คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาลวงหนา        
กอนวันประชุม   7   วัน

ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน
-  ใชงบดําเนินการของ

ปงบประมาณ 2562
สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

3) จัดสงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของหรือ
อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ กทพ.  
หรือกรรมการ กทพ. ใหคณะกรรมการ กทพ.
เพ่ือทราบทุกสัปดาห

ทุกสัปดาห ทุกสปัดาห ทุกสัปดาห ทุกสัปดาห

-  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

4) มีการรายงานขาวจากหนังสือพิมพให      
คณะกรรมการ กทพ. ทราบเปนประจําทาง
E-mail ทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ ทุกวันทําการ
-  ใชงบดําเนินการของ

ปงบประมาณ 2562
สผว.

2.8 การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ กทพ. -  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2.9 การประชุมคณะกรรมการ กทพ./ คณะกรรมการ
ยอยและคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการ กทพ. (ความถ่ีและจํานวน
กรรมการ / อนุกรรมการที่เขารวมประชุม)

ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

1) คณะกรรมการ กทพ. จัดประชมุ
ทุกเดือน

จัดประชุม
ทุกเดือน

จัดประชุม
ทุกเดือน

จัดประชุม
ทุกเดือน

รอยละของจํานวน
กรรมการที่เขารวมใน
การประชมุแตละครั้ง

 1,350,000 สผว.

2) คณะกรรมการบริหารของ กทพ. จัดประชุมอยางนอย 
ปละ 10 ครั้ง

 510,000 สผว.

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

    (เปาหมายที่กําหนด ไมรวมกรณี มีการเปลี่ยนแปลง  
     กรรมการตรวจสอบ เชน การลาออก เปนตน)

25%
จัดประชุม

จํานวน 1 ครั้ง

50%
จัดประชุม

จํานวน 1 ครัง้

75%
จัดประชุม

จํานวน 1 ครั้ง

100%
จัดประชุม

จํานวน 1 ครั้ง

-รอยละของการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ



ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สตส.

25%
(2 ทาน/ครั้ง)

50%
(2 ทาน/ครั้ง)

75%
(2 ทาน/ครั้ง)

100%
(2 ทาน/ครั้ง)

- รอยละของจํานวน
กรรมการตรวจสอบ      
ที่เขารวมประชุม        
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
การประชุมแตละครั้ง

 สตส.

4) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง

ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง

ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง

ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง

มีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

 474,000 ฝบท.

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม
อยางนอย

1 ครั้ง
(รอยละ 100)

ประชุม
อยางนอย

1 ครั้ง
(รอยละ 100)

ประชุม
อยางนอย

1 ครั้ง
(รอยละ 100)

ประชมุ
อยางนอย

1 ครั้ง
(รอยละ 100)

มีการประชุม
 คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

กบค.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

 6) คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย  3 ครั้ง  3 ครั้ง  3 ครั้ง  3 ครั้ง จัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

เดือนละ 1 ครั้ง

 522,000 ฝกม.

7) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ

1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง

จํานวนครั้งที่มี
การจัดประชุม

 (เปาหมายจํานวน
 6 ครั้ง)

 402,000 ฝกส.

8) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง       
แผนปฏบิัติการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผูวาการ กทพ.

ประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการ

ปงบประมาณ 2562
ของผูวาการ กทพ.

ประชุมเพ่ือประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน  
ของผูวาการ กทพ.

(6 เดอืนแรก
ของการทํางานใน

ปงบประมาณ 2562)

ประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบตักิาร

ปงบประมาณ 2563
ของผูวาการ กทพ.

มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ

ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป


242,500

ฝบท.

9) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จัดประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

มีการประชุมอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

10) คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
การจราจรในทางพิเศษ

จัดประชุม
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

จัดประชุม
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

จัดประชุม
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

จัดประชุม
ไมนอยกวา 1 ครั้ง

จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ

ไมนอยกวาปละ 4 ครัง้

  238,000 ฝคจ.

11) คณะกรรมการอิสระ จัดประชุมอยางนอย 6 เดือนตอครั้ง จัดประชุมอยางนอย
6 เดือน/ครั้ง

 85,000 สผว.

12) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ดานการเงิน และการลงทุนของ กทพ.

จัดประชุมอยางนอย
1 ครั้ง

จัดประชุมอยางนอย
1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
2 ครั้ง/ป

 67,000 ฝกง.

13) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพจิารณา
เสนอเรื่องตอคณะกรรมการการทางพิเศษแหง
ประเทศไทย

-  510,000 สผว.

14) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับเรงรดั
การเบิกจายงบประมาณประจําปของ กทพ.

ประชุมไมนอยกวา
4 ครั้ง/ป

 98,000 ฝกง.

15) คณะอนุกรรมการเรงรัดและกํากับดูแล
โครงการทางพิเศษที่จะดําเนินการในอนาคต

จัดประชุมไมนอยกวา
ไตรมาสละ  1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
ไตรมาสละ  1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
ไตรมาสละ  1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
ไตรมาสละ  1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
ไตรมาสละ  1 ครั้ง

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกท./ฝนผ.

16) คณะอนุกรรมการกํากับการศึกษาความ
เหมาะสมเพื่อจัดทําแผนแมบททางพิเศษ จัดประชุมไมนอยกวา 1 ครั้ง จัดประชุมไมนอยกวา 1 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา
 2 ครัง้/ป

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝนผ.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

17) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการใหบริการและการบริหารจัดการองคกร จัดประชุมไมนอยกวา 3 ครั้ง จัดประชุมไมนอยกวา 3 ครั้ง

จัดประชุมไมนอยกวา 
6 ครั้ง/ป

 387,000 ฝจค./ฝสท.

18) คณะอนุกรรมการเพ่ือแกไขปญหาเรื่อง
เอกสารสทิธ์ิที่ดินในพ้ืนที่อําเภอกะทูที่ถูกเขตทาง
โครงการทางพิเศษสายกะทู - ปาตอง        
จังหวัดภูเก็ต

จํานวนครั้งที่มี
การจัดประชุม

(เปาหมาย
จํานวน 2 ครั้ง)

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกส.

19) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและติดตาม  
การดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (Change Agent)

จัดประชุมไมนอยกวา 1 ครั้ง จัดประชุมไมนอยกวา 1 ครั้ง
จัดประชุมไมนอยกวา

 2 ครัง้/ป

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝนผ.

20) การแตงตั้งคณะกรรมการยอย /
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติม

- ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกม.

3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3.1 การรายงานทางการเงนิ

1) ความถี่ในการจัดทํารายงานทางการเงิน   
เสนอคณะกรรมการ กทพ. ฯลฯ

หลังจาก สตง. 
สอบทาน  

งบการเงนิแลว

หลังจาก สตง.
 สอบทาน

งบการเงินแลว

หลังจาก สตง. 
สอบทาน

งบการเงินแลว

หลงัจาก สตง. 
ตรวจสอบ

งบการเงินแลว

จัดทํารายงานทางการ
เงนิรายไตรมาสตามท่ี

กระทรวงการคลัง
กําหนดเพ่ือสงกระทรวง
การคลังภายในสี่สิบหา
วันนับแตวนัสิ้นสุดของ

แตละไตรมาส

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกง.

2) สรุปผลการตรวจสอบบัญชี กทพ.         
ของ สตง.

แลวเสร็จภายใน
 45 วัน หลังจาก

กทพ. สงงบการเงิน
ให สตง.

แลวเสร็จภายใน
 45 วนั หลังจาก

กทพ. สงงบการเงนิ
ให สตง.

แลวเสร็จภายใน
 45 วัน หลังจาก

กทพ. สงงบการเงนิ
ให สตง.

แลวเสร็จภายใน
 45 วัน หลงัจาก

กทพ. สงงบการเงินให
สตง.

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกง.

3) การสอบทานงบการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

25%
สอบทาน
งบการเงนิ

จํานวน 1 งาน

50%
สอบทาน
งบการเงิน

จํานวน 1 งาน

75 %
สอบทาน
งบการเงิน

จํานวน 1 งาน

100%
สอบทาน
งบการเงิน

จํานวน 1 งาน

รอยละของงบการเงิน
ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบสอบทาน
ซึ่งไดผานการรับรอง

จากสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดิน

แลว

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สตส.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

3.2 การจัดทํารายงานประจําป ดําเนินการจัดทํา
รายงานประจําป 

แลวเสร็จ
ตามกําหนด

สามารถจัดทําและ
เผยแพรรายงานประจําป

ของปที่ลวงมาแลว
ภายใน 2 เดือน

หลังจากสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
รับรองงบการเงินของ
สิน้ปบัญชีรัฐวิสาหกิจ

 550,000 สผว.

3.3 การตรวจสอบภายใน
79%

รอยละความพึงพอใจ
ของหนวยรับตรวจ

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สตส.

4. บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย

4.1 การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
กทพ. จากผูใชบริการทางพิเศษ

ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทางพิเศษ

ที่มีตอการใหบริการ และ
ภาพลักษณของ กทพ. 

ไมนอยกวารอยละ 92.2

 1,600,000 สผว.

4.2 การจัดกิจกรรมสําหรับผูใชบริการทางพิเศษ

1) โครงการอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย
 เพื่อรองรับการเดนิทางของประชาชนชวงเทศกาล
ปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต

ปละ 2 ครั้ง  600,000 ฝคจ.

2) การจั ดกิ จกรรมสัญจ ร  EXAT Road Show
เพื่อสรางความสมัพันธกับลูกคากลุมเปาหมาย    
ผูใชทางพิเศษ โดยนําเสนอขอดี และประโยชนของ
ทางพิเศษ และระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
(ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass ของ กทพ. ทําให
ผู ใชบริการเกิดความพึงพอใจ และ ใชทางพิเศษ
อย างตอ เนื่อง  และเสริมสร างภาพลักษณของ
ทางพิเศษ เชน งานมหกรรมยานยนต งานทองไทย
ทองโลก งานวิชาการ เปนตน

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคากลุมเปาหมายที่มี
ตอกิจกรรมสัญจร EXAT
Road Show ไมนอย

กวารอยละ 80/
กิจกรรม

 1,000,000 สผว.

3) การจัดกิจกรรม CRM เพ่ือสรางความสัมพันธ
กับลูกคากลุมเปาหมายผูใชทางพิเศษในโอกาส
วันสําคัญ เชน วันแม เปนตน

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคากลุมเปาหมายที่มีตอ
กิจกรรม CRM ไมนอยกวา

รอยละ 80/กิจกรรม

 600,000 สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

4) การจัดหาหนวยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุน
หนวยบริการประชาชนในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน 
ปใหม สงกรานต

หนวยงานภายนอก
เขารวมโครงการไมนอยกวา

5 ราย/โครงการ

 400,000 สผว.

5) จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงรุกโดยจัดทํา
สื่อทางการตลาด ประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
เชน คูมือการใชบริการทางพิเศษ, แผนพับ,
ถุงกระดาษ, Roll up, แบนเนอร, เต็นทการด,
ปายประชาสัมพันธแบบตั้งพ้ืน (Standy) และสื่อ
สั ง ค ม อ อ น ไ ล น  เ ช น  Facebook  โ ด ย มี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสื่อสารขอมูลของ กทพ.
และระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)
รวมไปถึงกิจกรรมโครงการสิทธิประโยชนตาง ๆ
เพ่ือใหผูใชทางพิเศษและประชาชนทั่วไปรับทราบ

สามารถจัดทําสื่อสิ่งพิมพ
และสื่อสังคมออนไลน
เพ่ือสงเสริมการตลาด

เชิงรุกจํานวนไมนอยกวา
 4 สื่อ/ป

 500,000 สผว.

6) จัดกิจกรรมสงเสรมิการตลาดเชงิรุกและสื่อสาร
ขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการของ กทพ. ใหแก
ลูกคาผูใชทางพิเศษ

     6.1) ดําเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาด และ
สงเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือสื่อสารขอมูลของ
กทพ. และระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
(ETCS) โดยใชบัตร Easy Pass มุงเนนใหขอมูล
เก่ียวกับขอดี และประโยชนที่จะไดรับจากการ
ใชบริการทางพิ เศษ ในเรื่องของความคุมคา
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย โดยผานกิจกรรม
นันทนาการ มอบของรางวัล และของที่ระลึกจาก
กทพ. ใหแกประชาชนทั่วไปท่ีเขารวมกิจกรรม
นันทนาการในบูธ กิจกรรมของ กทพ.  และ
ผูใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
(ETCS)  โ ดย ใช บั ต ร  Easy Pass จู ง ใ จ ในกา ร
เขารวมกิจกรรม และเปนการสรางความสัมพันธ
กับประชาชนผูเขารวมในกิจกรรม

จํานวนกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสื่อสาร
ขอมูลของ กทพ. และ
ระบบเก็บคาผานทาง

พิเศษอัตโนมัติ (ETCS) 
 ที่ดําเนินการ
 3 กิจกรรม/ป

 4,500,000 สผว.

    6.2) ดํา เนินการจัดทํ าของสมนาคุณที่มี
ตราสัญลักษณของ กทพ. และสื่อสัญลักษณ
(Mascot Character) ของ กทพ. เพ่ือสื่อสารและ
สงมอบใหกับผูใชบริการทางพิเศษของ กทพ. และ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม

จํานวนชนิด
ของสมนาคุณ 2 ชนิด/ป

 สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

   6.3) ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
เชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อ
กระตุนใหผูใชทางพิเศษที่ชําระคาผานทางดวย
บริการแบบเงนิสดเปลี่ยนมาใชระบบเก็บคาผาน
ทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)  โดยใชบตัร Easy 
Pass มากยิ่งขึ้น

จํานวนกิจกรรม
สงเสริมการตลาดเชิงรุก

 2 กิจกรรม/ป

 สผว.

7) กิจกรรมสงกรานต ดําเนินกิจกรรมฯ
ไดตามกําหนด

 200,000 ฝจค.

8) กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธพนักงาน ฝจค. ดําเนินโครงการ “ดาน
สวยสดใจ บริการฉับไว

ใสใจผูใชบริการ” ไดตาม
กําหนด

 276,000 ฝจค.

9) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการจัดเก็บ
คาผานทาง

ดําเนินการจดัพนักงาน
ไปทัศนศึกษาตามสาย
ทางตาง ๆ ที่เปดให

บริการไดตามกําหนด

 200,000 ฝจค.

10) ระบบงานคณุภาพดานบริการ

ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
(งานจัดเก็บคาผานทาง สายดินแดง-ทาเรือ/    
สายบางนา-ทาเรือ/สายดาวคะนอง-ทาเรือ)

ไดรับการรับรองระบบ

ISO 9001 : 2015  จาก

ผูตรวจประเมินภายนอก

 250,000 ฝจค. 

4.3 การรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
กทพ. จากพนักงาน 

 - การจัดกจิกรรม ผวก. พบพนักงานและลูกจาง  
(ตามนโยบาย ผวก. ใหดําเนินการจัดกิจกรรม)

ดําเนนิการจัดกิจกรรม
ทุกครั้งตามนโยบาย

 100,000 ฝบท.

4.4 การรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน ไมมีเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการกําหนด
คุณสมบัติในการ

รับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานของ กทพ. โดย

ระบุเพศและศาสนา

 คาใชสอยและ
คาเชา

สถานที่สอบ
900,000

ฝบท.

49



ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

4.5 การปฏิบัติตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน

100% 100% 100% 100%

ระยะเวลาพิจารณาคํารอง
ของผูถูกเวนคืนในเรื่องของ
ทางเขา-ออก ตามสิทธิเดมิ
ใน 2 กรณ ีคือ
กรณีที่ 1) กรณีระหวาง     
การกอสรางทางพิเศษ       
จะพิจารณาใหแลวเสร็จ 
ภายใน 7 วันทําการ
กรณีที่ 2) กรณีหลังกอสราง
จะพิจารณาแลวเสร็จภายใน
19 วันทําการ ทั้งนี้ ระยะ
เวลาจะเริม่นบัเมือ่หนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของไดสงเอกสารให
 ฝกส. ครบถวนแลว

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกส.

4.6 การเปดเผยขาวการประกวดราคา /จัดซื้อจัดจาง ใหแลวเสร็จภายในวันที่
กําหนดการประกาศ

เผยแพรครบทุกรายการ
1) ติดประกาศที่ตูปดประกาศอาคาร     
สํานักงานใหญ

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝบท.

2) ประกาศลงในเว็บไซตของ กทพ.
(www.exat.co.th) และกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th)

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝบท.

4.7 การรองเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง ตอบกลบัขอรองเรียน
ภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรบัการรองเรยีน

หมายเหตุ : ปรับใหสอดคลองกับ
ศูนยบริการประชาชน

 สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝบท.

4.8 การเปดเผยผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนจัดซื้อ
จัดจางในเว็บไซต กทพ.

ภายในไตรมาส  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝบท./สผว.

4.9 การวิเคราะหผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ไดผลการวิเคราะห
ภายใน 1 เดอืนหลังจาก

สิ้นปงบประมาณ

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝบท.

4.10 การรองเรียน / ขอพิพาทกับผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของ กทพ.

ระดับความพึงพอใจ
ดานการใหบริการของ

ศูนยบริการขอมูล
ผูใชทางพิเศษ 

(EXAT Call Center) 

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

4.11 ขอพิพาทกับคูสัญญา
(กรณีทุนทรัพย 100 ลานบาทขึ้นไป)

รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100

1) รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินการ

จัดการดานขอพิพาท
และคดีอยางมี
ประสิทธิภาพ

 10,000,000
(เปนคาใชจาย
ในการดําเนนิ

ขอพิพาท และคดี
ในทุกโครงการ)

ฝกม.

รอยละ 100

2) รอยละของจํานวน
นิติกรทั้งหมดของกองคดี
เขารับการฝกอบรมหรือ

สัมมนาในหัวขอ
ที่เก่ียวกับกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินการขอพิพาท
และคดี จํานวน 3 ครั้ง
ตอคน ตอป ท่ีจัดโดย
กทพ. หรือหนวยงาน

ภายนอก

4.12 การปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

 - พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ เพ่ือ
สาธารณประโยชนและปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ี     
ในเขตทางพิเศษ

จํานวนครั้งที่มี
การพัฒนาพื้นที่ 
(เปาหมายจํานวน

4 ครั้ง)

 240,000 ฝกส.

4.13 กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. สผว./ฝกส.

 - จัดทําผลการดําเนนิงานตาม
แผนปฏบิัติการดานความรบัผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ.

รายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ.

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

- การฝกซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย       
ใตทางพิเศษ

 400,000 ฝกส.

- การสรางชมุชนเครือขายเปนมิตรกับทางพิเศษ  ฝกส.

5. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

5.1 การเปดเผยขอมูลผานระบบสารสนเทศ /       
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ         
พ.ศ. 2540
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

1) กทพ. จัดใหมีชองทางการเปดเผยขอมูล
ขาวสารผานระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)
และการใหบริการของพนักงานใหบริการขอมูล
ของศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ (EXAT Call 
Center) ใหกับผูใชบริการทางพิเศษและ
ประชาชนท่ัวไปผานทางหมายเลขโทรศัพท 
1543

 
ระดับความพึงพอใจ

ดานการใหบริการของ
ศูนยบริการขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call

Center)

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

2) มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ผานเว็บไซตของ กทพ.

ระดับความพึงพอใจดาน
การใหบริการเว็บไซต

ของ กทพ. 

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

3) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพ่ือตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตของ กทพ. ใน  
สวนงานที่รับผิดชอบเปนประจําทุก 3 เดือน   
เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและเปนปจจุบัน

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

4) มีการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการขอมูล
ขาวสารผานเว็บไซต กทพ. ใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการใชงานไดเพิ่มเติมหลากหลาย
รูปแบบ

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

5) ปรับปรุงประกาศ ระเบยีบ คําสั่ง ของ กทพ. 
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ และนําลงประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป

สามารถนํา
ขอมูลขาวสารของ กทพ.

ลงประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา

ไดอยางรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

6) เผยแพรขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูล    
ขาวสารฯ โดยมีการจัดเกบ็สถิติผูเขาใชบริการ
ขอมูลขาวสารตามคําขอ (มาตรา 7  มาตรา 9 
และมาตรา 11) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ รวม
ทั้งสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ณ ศูนย
ขอมูลขาวสารของ กทพ.

ระดับความพึงพอใจ
ดานการใหบริการที่
ศูนยขอมูลขาวสาร

ของ กทพ. ไมนอยกวา
รอยละ 85

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

7) เผยแพรการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสาร โดย
การเปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับกฎหมายขอมูล
ขาวสารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ เปนสถานที่
ศึกษาดูงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอก กทพ. รวมทัง้จัดบธูนทิรรศการเพ่ือเผยแพร
การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ

ผลการทดสอบความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายขอมูลขาวสาร
ของผูเขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 90

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

5.2 การประชาสัมพันธ

 - จัดจางสื่อตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธองคกรและ
จัดกิจกรรมตางๆ ไดแลวเสรจ็ตามแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ปงบประมาณ 2562

สามารถดําเนนิการได
แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติ
การประชาสัมพนัธเชงิรุก

ปงบประมาณ 2562

 84,960,000 สผว.

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน

 1) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
ประจําป

จํานวนผูมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

 2) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน   
เมื่อไดรับตําแหนงใหม

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

 3) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน   
เกิดข้ึนระหวางป

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

 4) การรายงานความขัดแยงทางผลประโยชน    
ตอ ผวก.

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

5) การติดตามความครบถวนของการรายงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

7. การบริหารความเสี่ยง

7.1 การบริหารความเสี่ยง รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละความสําเรจ็ของ
การจัดการความเสี่ยง

ใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

กบค.

7.2 การควบคุมภายใน รอยละ 100 รอยละ 100 1) สามารถรายงาน
ผลการประเมิน

การควบคุมภายใน
ของ กทพ. เสนอ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ทุก 6 เดือน

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

กบค.

53



ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

7.2 การควบคุมภายใน (ตอ) มีการรายงานฯ
 ภายในวันที่

 30 ธันวาคม 2561

2) สามารถรายงาน
ผลการประเมิน

การควบคมุภายในของ
กทพ. ตามระเบียบ

คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 
(รายงานตามระเบยีบฯ

ขอ 6) ประจํา
ปงบประมาณ เสนอ

คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดนิ ภายในวันที่ 30

ธนัวาคมของทุกป

8. จรรยาบรรณ

8.1 การเผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณใน         
การดําเนินงานของ กทพ. 

 - เผยแพรความรูเรื่องจรรยาบรรณใน
การดําเนินงานของ กทพ. 

จํานวนสถานทีท่ี่สามารถ
จัดกิจกรรม

เพื่อเผยแพรความรู
เรื่องจรรยาบรรณใน

การดําเนินงานของ กทพ.
ตามสถานที่ตาง ๆ ของ
กทพ. จํานวน 10 แหง

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

8.2 รายงานการทุจริตปงบประมาณ 2562 1) จํานวนพนักงานที่    
เขาสูกระบวนการทางวินยั
ฐานทุจริต
2) จํานวนพนักงานที่     
ถูกลงโทษทางวินยั      
ฐานทุจริต

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกม.

8.3 การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคบั กทพ. และ   
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ.

1) จํานวนพนักงานที่เขา
สูกระบวนการทางวินัยที่
ไมใชฐานทุจริต
2) จํานวนพนักงาน
ที่ถูกลงโทษทางวินยัที่
ไมใชฐานทุจริต

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

ฝกม.
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ลําดับที่ ประเด็น/กิจกรรม/โครงการ
แผนการดําเนินงานรายไตรมาส

ตัวชีว้ัด กลยุทธท่ี 1 กลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3
งบประมาณ

 ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 (บาท)

8.4 การจัดอบรมจริยธรรมและคุณธรรม

1) จัดอบรมจรยิธรรมและคุณธรรม จัดอบรมจริยธรรม 
และคุณธรรม

อยางนอยปละ 3 ครั้ง

 400,000 ฝบท.

2) การจัดกิจกรรมตอบปญหาชงิรางวัลผาน
ระบบกระจายเสียง EXAT Sound, facebook  
เก่ียวกับเรื่องจรรยาบรรณ

-  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

3) การใหความรูเก่ียวกับเรือ่งการกํากับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ 
กทพ. ผานชองทาง EXAT Sound 
ขาวประชาสัมพันธ และ Intranet

-  ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สผว.

8.5 การพิจารณาเรื่องรองเรียนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการฝาฝนการควบคุมภายใน 
ฝาฝนมาตรฐานจริยธรรม หรือการกระทําผิด
ทางการเงินตอ กทพ. อยางมีนัยสําคญั

25%
พิจารณา

เรื่องรองเรียน
จํานวน 1 งาน

50%
พิจารณา

เรื่องรองเรียน
จํานวน 1 งาน

75%
พิจารณา

เรื่องรองเรียน
จํานวน 1 งาน

100%
พิจารณา

เรื่องรองเรียน
จํานวน 1 งาน

รอยละของเรื่องรองเรียน
ที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาตาม
แผนการตรวจสอบ

ประจําปงบประมาณ

หมายเหตุ  เปาหมาย
ที่กําหนดไมรวมกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ตรวจสอบ เชน การลาออก 
เปนตน

 ใชงบดําเนินการของ
ปงบประมาณ 2562

สตส.

หมายเหตุ :       กลยุทธท่ี 1  =  การสงเสริมจรรยาบรรณเพ่ือมุงเนนการปองกันและลดการทุจริตในองคกร
     กลยุทธท่ี 2  =  การบริหารจัดการเชิงรุกกับคูสัญญาใหเปนไปตามสัญญาเพ่ือมิใหเกิดประเด็นขอพิพาทเพ่ิมมากขึ้น
     กลุยุทธที่ 3  =  การสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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