
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
และแผนปฏิบตักิาร ปงีบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธนัวาคม 2563) 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 

ฉบับใช้ในการประชุมคณะท างานก ากับดูแลและติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 



สรุปหน้า 1 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๒๗ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตรก์ารพฒันาของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดท าแผนน้ัน กทพ. ก าหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ในการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้ก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผน 
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดท าแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565  เพื่อให้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565) 
โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความส าเร็จของการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานใน 4 มุมมอง ตามหลักการ 
Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการท างาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการด าเนินงาน 
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ใช้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 กทพ. ก าหนดทิศทางองค์กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

ภารกิจ (Mission) 
๑. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร 
ค่านิยม (Core Value) 
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด 
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เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 
๑. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
๒. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
๓. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อยา่งยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชนจ์ากสินทรพัย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ใหเ้ป็นองค์กรแห่งอนาคต 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

 

มุมมองตามหลักการ BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๓. ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

ด้านกระบวนการท างาน ๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 
๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
๒. ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง 
๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 
๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 มีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 

2563) สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวช้ีวัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 2 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2564 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ผลการประเมิน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
มุ่งม่ันพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ดี 
มีความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
    ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) 

92.10 
 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณโดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นที่ปรึกษา 
  เพื่อส ารวจความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รับ 
  ผลการส ารวจในเดือนกันยายน 2564 

สผว. 

2. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ 
    (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) 
    (พิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ 
    จ านวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา  
    กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรีรัช - 
    วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

809 
ไตรมาสที ่
1 : 809 
2 : 809 
3 : 809 
4 : 809 

 

809 
 
 
 
 
 
 

198 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ผลการประเมิน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

 

3. ก าไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

 

4,559.56 
ไตรมาสที ่
1 : 1,347.12 
2 : 2,030.69 
3 : 3,002.82 
4 : 4,559.56 

1,347.12 
 
 

1,728.40 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

4. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ 
    ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) 
    ระดับคะแนนผลการส ารวจ  
    แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
    ระดับดีมาก               4.21 - 5.00 
    ระดับด ี                   3.41 - 4.20 
    ระดับปานกลาง          2.61 - 3.40 
    ระดับพอใช้               1.81 - 2..60 
    ระดับควรปรับปรุง       1.00 - 1.80 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ  
  โดยอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
  ด าเนินการส ารวจฯ 

สผว. 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวช้ีวัด) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมนิผล 4 ตัวช้ีวัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2564 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ผลการประเมิน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ผลประกอบการเติบโต 
อย่างม่ันคง 

1. ก าไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 
     
 

4,559.56 
ไตรมาสที ่
1 : 1,347.12 
2 : 2,030.69 
3 : 3,002.82 
4 : 4,559.56 

1,347.12 
 
 

1,728.40 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
    ต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) 

92.10 
 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณโดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นที่ปรึกษา 
  เพื่อส ารวจความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รับ 
  ผลการส ารวจในเดือนกันยายน 2564 

สผว. 

 3. จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ 
    (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) 
    (พิจารณาจากจ านวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ 
    จ านวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา  
    และกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรีรัช - 
    วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

809 
ไตรมาสที ่
1 : 809 
2 : 809 
3 : 809 
4 : 809 
 

809 
 
 
 
 
 
 

198 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ผลการประเมิน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ทางพิเศษและ 
สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน 
    ที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
    อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา 
    ในทุกสายทาง (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
    (วัดผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  
    ของปีงบประมาณ 2564 เทียบกับ 
    ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2563 
    - ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  
      มีปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่าน 
      ทางพิเศษอัตโนมัติ 717,522 เที่ยว/วัน 
    - เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564  
      ไตรมาสที่ 4 ต้องมีปริมาณจราจร 
      ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
      เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีงบประมาณ       
      2563 ไตรมาสที่ 4 ดังน้ัน ปีงบประมาณ 
      2564 ไตรมาสที่ 4 จะต้องมีปริมาณ 
      จราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
      อัตโนมัติ 803,624 เที่ยว/วัน  
      คดิเป็นเพิ่มขึ้น 86,102 เที่ยว/วัน) 

เพิ่มขึ้น 
12 

(86,102 
เที่ยว/วัน) 

 
 

 
- 

 
 
 

 

ลดลง 
4.29 

(-32,812 
เที่ยว/วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
สาเหตุ/ปัญหา : 
- เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
  ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ส่งผลให้ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ 
  และปริมาณจราจรของระบบเก็บค่า 
  ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติลดลงกว่าที่ 
  คาดการณ์ไว้ โดยในปีงบประมาณ 2564    
  ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  
  กทพ. มีปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน 
  ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
  จ านวน 731,952 เที่ยว/วัน และเม่ือ 
  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563 
  ในช่วงเวลาเดียวกัน (764,764 เที่ยว/วัน) 
  พบว่าลดลง จ านวน 32,812 เที่ยว/วัน 
  คิดเป็น ลดลงร้อยละ 4.29 
แนวทางแก้ไข : 
- เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
  และเศรษฐกิจ กทพ. ด าเนินการปรับลด 
  การเติมเงินครั้งแรกในการสมัครใช้บัตร 
  Easy Pass และการเติมเงินส ารองค่า 
  ผ่านทางพิเศษขั้นต่ าจากเดิม 500 บาท  

ฝจค. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ผลการด าเนินงาน 3 เดือน 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
     - เฉลิมมหานคร 

    - ศรีรัช 
    - ฉลองรัช 
    - บรูพาวิถี 
    - อุดรรัถยา 
    - กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

  -4.31 
-4.38 
-1.88 

-12.75 
   2.48 
-9.83 

 15.13 

เหลือเพียง 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร 
Easy Pass มากยิ่งขึ้น 

 

5. จ านวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์ 
    พื้นที่เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

206.35 
ไตรมาสที ่
1 : 50 
2 : 102 
3 : 152 
4 : 206.35 

50 58.96 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 

เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้พร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

6. จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
    หรือมาตรฐานที่สามารถน ามาพัฒนางาน 
    ของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง) 

3 - 
 

- 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจะสรุป 
  จ านวนผลงานวิจัยในเดือนกันยายน 2564 

กวพ./
กบค. 

มีการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ 
    ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) 
    ระดับคะแนนผลการส ารวจ 
    แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
    ระดับดีมาก               4.21 - 5.00 
    ระดับด ี                   3.41 - 4.20 
    ระดับปานกลาง          2.61 - 3.40 
    ระดับพอใช้               1.81 - 2..60 
    ระดับควรปรับปรุง       1.00 - 1.80 
 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยอยู่ระหว่าง 
  ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจฯ 

สผว. 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
กทพ. ด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 

และมีผลการด าเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากก าไรสุทธิ 1,728.40 ล้านบาท  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษที่มีผลการด าเนินงาน 198 ครั้ง ไม่เกินเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ จากจ านวนรายได้การจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการ
ด าเนินงาน 58.96 ล้านบาท  

 
3. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (28 ตัวช้ีวัด) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวช้ีวัด โดยมี 
ผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) เป็นไปตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 88.24) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด (ร้อยละ 11.76) 
และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 11 ตัวช้ีวัด สรุปได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
(ตัวชี้วัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

ยังไม่ถึงก าหนด
ประเมินผล 
(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 

2 - 2 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2 1 1 4 
2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

4 - 1 5 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน 
    และสิ่งแวดล้อม 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 - 1 2 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 2 - 1 3 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
    และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

3 - 2 5 

9) ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง - - 1 1 
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
      ใหเ้กิดนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง 

- - 2 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
      ความต้องการใช้งาน 

1 1 - 2 

รวม 
 

15 
(ร้อยละ 88.24) 

2 
(ร้อยละ 11.76) 

11 28 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์(11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวช้ีวัด) 
กทพ. ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 88.24 (เป็นไปตามเป้าหมาย 15 ตัวช้ีวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2 ตัวช้ีวัด) และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 11 ตัวช้ีวัด รวม 28 ตัวช้ีวัด) สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 3 ตัวช้ีวัด  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

1 ตัวช้ีวัด  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

1 ตัวช้ีวัด  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 13 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 6 ตัวช้ีวัด  
 

โดยตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหารถขัดข้องบนทางพิเศษ เป้าหมาย 18 นาที ผลงาน 19.19 นาที เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 เกิดเหตุรถขัดข้อง 

บนทางพิเศษที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไข เช่น กรณีรถขัดข้องที่บรรทุกสิ่งของมาเป็นจ านวนมากยางแตก ต้องมีการถ่ายของเพื่อลดน้ าหนักก่อนท าการเปลี่ยนยาง 
จึงท าให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหารถขัดข้องเฉลี่ย 3 เดือน เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข : รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้บริการทางพิเศษ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ 
(VMS) และการใช้กล้อง CCTV บันทึกรายละเอียดและตรวจสอบรถขัดข้องบนทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถกู้ภัย รถยกประจ าจุดที่ เหมาะสมในช่ัวโมงเร่งด่วน 
เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยเร็ว 
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2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล  ประจ าปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 87.93 เนื่องจากมีโครงการที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็น 
ไปตามเป้าหมาย 7 โครงการ จากทั้งหมด 58 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการติดตั้งระบบ Monitoringไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช 
2) โครงการติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) Traffic/Toll ทางพิเศษบูรพาวิถี 
3) โครงการระบบความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Security) ส าหรับระบบเก็บค่าผ่านทาง (Front Office) 
4) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane   Control System)  
5) โครงการงานซื้อระบบเช่ือมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) 
6) โครงการระบบตรวจจับรถว่ิงไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี 
7) โครงการระบบแจ้งเตือนความเร็ว และกล้องตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) (Your Speed and Speed 

Camera) 
แนวทางแก้ไข : 
1) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ โดยคณะท างานดิจิทัลของ กทพ. และคณะอนุกรรมการ-

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร 
2) หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและก ากับในข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เช่น ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งทบทวนปัญหา/สาเหตุที่ท าให้ด าเนินการล่าช้า เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงาน และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
4. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 

 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 78 แผนงาน/โครงการ  โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 47 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 85.45) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 14.55) และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 
23 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 

 
สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 78 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 

2563) เป็นไปตามเป้าหมาย 47 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 85.45 ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 14.55) รายละเอียดดังตารางที่ 10 
และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 23 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 22 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 16 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 5 แผนงาน/โครงการ  
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 7 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

1 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 2 แผนงาน/โครงการ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
รวม เป็นไปตามเป้าหมาย 

(แผนงาน/โครงการ) 
ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

ยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

7 กลยุทธ์ 22 
แผนงาน/โครงการ 

16 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    อย่างคุ้มค่า 

5 กลยุทธ์ 10 
แผนงาน/โครงการ 

7 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม 

3 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

13 กลยุทธ์ 37 
แผนงาน/โครงการ 

20 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

13 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 78 
แผนงาน/โครงการ 

47 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 85.45) 

8 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 14.55) 

23 
แผนงาน/โครงการ 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 20 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

2 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 3 แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 37 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 20 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 13 แผนงาน/โครงการ  
 

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  (Automatic Lane Control System) พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จ 

ของการด าเนินงานตามแผนโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 60 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้บริษัทผู้รับจ้างน าเข้าอุปกรณ์ 
ได้ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ และบริษัทผู้รับจ้างส ารวจพื้นที่แล้วพบปัญหาการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ บริษัทผู้รับจ้างจึงต้องด าเนินการขอติดต้ังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าใหม่
จากการไฟฟ้านครหลวงท าให้ด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข : เพิ่มวาระการติดตามการด าเนินการในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ทุกครั้ง และมีหนังสือแจ้งบริษัทผู้รับจ้างเร่งรัด 
การด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตนวลจันทร์ด าเนินการติดต้ังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดย กฟน. ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 พร้อมให้บริษัทผู้รับจ้างด าเนินงานได้ต่อไป บริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญางวดที่  4 และ 5 โดยคาดว่าจะส่งมอบงาน 
งวดที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ในเดือนมีนาคม 2564 

 

2. แผนงานพัฒนาพื้นที่ เขตทางพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาจราจรและสาธารณประโยชน์  พิจารณาจากจ านวนพื้นที่ที่ เพิ่มข้ึนเพื่อแก้ปัญหาจราจร 
และสาธารณประโยชน์เทียบกับปีก่อน เป้าหมาย เพิ่มข้ึน 850 ตารางวา ผลงาน เพิ่มขึ้น 20 ตารางวา เนื่องจากการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรและสาธารณประโยชน์มีหลักการว่า กทพ. จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนพื้นที่ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยใช้งบประมาณของแต่ละ
หน่วยงาน แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีข้ันตอนการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งระยะเวลาของการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง  ๆ เป็นปัจจัยภายนอกที่  กทพ. ไม่อาจ
ควบคุมได้ 

แนวทางแก้ไข : หากมีหน่วยงานภายนอกขอใช้พื้นที่ฯ เพิ่มเติม กทพ. จะเร่งด าเนินการตามขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
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3. แผนงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของ กทพ. ประจ าปีงบประมาณภายใต้แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ระยะยาว 5 ปี ปี 2559 - 2563 และภายใต้แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว 3 ปี ปี 2564 - 2566 พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จ 
ของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ าปีงบประมาณ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 97.30 โดยแผนปฏิบัติการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 37 โครงการ/กิจกรรม มีผลการด าเนินงานไตรมาสที่  1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)  
เป็นไปตามเป้าหมาย 36 โครงการ/กิจกรรม และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม คือ การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Lane Control System) ซึ่งตามเป้าหมายตัวช้ีวัด คือ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้จ้างไม่สามารถน าเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลสภาพการจราจร 
บนทางพิเศษได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการส ารวจพื้นที่พบปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างจึงต้องด าเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่จากการไฟฟ้า
นครหลวง ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทดสอบการท างานต่อเนื่องของระบบ (Burn-In Test) จึงมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งนี ้จะน ารายงานผลการด าเนินงานฯ 
เสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป 

 

4. แผนงานจัดท าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว 3 ป ี(ปีงบประมาณ 2564 - 2566) พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ระยะยาว 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2566 เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 60 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต้องปรับเปลี่ยนข้ันตอนการด าเนินการให้สอดรับกับสถานการณ์ เนื่องจาก 
ต้องมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งที่ปรึกษาส่งงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ได้ประสานที่ปรึกษาเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
 

5. แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจาก 
1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการก่อสรา้งอาคารศูนย์บรหิารทางพิเศษกทพ. (สัญญาที่ 1) (งานก่อสร้างอาคารศูนย์บรหิารทางพิเศษ กทพ.) 

เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 99.037 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การ
ด าเนินงานก่อสร้างในบางส่วนล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
ของบริษัทผู้รับจ้างในสัญญาที่ 2 และ 3 ที่เกิดความล่าช้า ท าให้กระทบกับงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ 1 

แนวทางแก้ไข : ด าเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างด าเนินการก่อสร้างร่วมกัน ประสานบริษัทผู้รับจ้าง 
และผู้ควบคุมงาน เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของงานใหไ้ด้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว423 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับ
ผลกระทบจากกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผวก. ได้อนุมัติในหลักการตามท้ายบนัทึก ที่ รผส/161 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ให้งดหรือลด
ค่าปรับและให้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาโดยไม่หักค่าปรับตั้งแต่งวดที่  25 จนถึงงวดที่ 29 ของงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท าสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติม (SA) 
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2) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ. (สัญญาที่ 4) (งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) 
เป้าหมาย ร้อยละ 71.991 ผลงาน ร้อยละ 59.743 โดยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
การด าเนินงานก่อสร้างในบางส่วนล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข : ประสานบริษัทผูร้ับจ้างและผูค้วบคุมงาน เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของงานให้ได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

6. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน
ร้อยละ 95.62 โดย กทพ. บริหารความเสี่ยงทั้งหมด 28 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดความเสี่ยงระดับองค์กร 7 ตัวช้ีวัด และระดับแผนงาน 21 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัด 
ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

1) ตัวช้ีวัดความเสี่ยงระดับองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด คือ EBIDA 
2) ตัวช้ีวัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคคลต่อรายได้รวม รายได้รวม การประเมินผล

ประโยชน์ที่ได้จากลูกค้า (Customer Lifetime Value : CLV) ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มข้ึนของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา และจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ 

 

7. แผนงานการควบคุมภายใน พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 
99.99 โดยกลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยมีความรนุแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง จ านวน 1 ตัวช้ีวัด คือ การก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี ้ฝกท. ได้จัดท าแนวทางการบรหิารจัดการงานกอ่สรา้งโครงการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุความล่าช้าและแนวทางแก้ไขแล้ว 
ซึ่ง กบค. จะน าแนวทางแก้ไขดังกล่าวไปก าหนดเป็นกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม  เพื่อให้การติดตาม/ก ากับดูแลงานก่อสร้างเสร็จตามก าหนด และส าหรับสัญญาที่ 3  
(งานครุภัณฑ์จัดซื้อ) สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

8. โครงการศูนย์ควบคุมจราจร ศูนย์ข้อมูล และห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการฯ (สัญญาที่ 2) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 94.169 เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศไม่ครบถ้วน จึงท าให้ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ครบตามสัญญา ปัญหาการรื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 
และเครื่องพิมพ์มาติดต้ังใช้งานทีอ่าคารศูนย์บรหิารทางพเิศษ กทพ. เนื่องจากต้องรอการด าเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญาที่ 1 และ 3 และปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
จอดรถอัจฉริยะที่ช่องทางเข้า - ออกช้ัน 1 และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ที่ช่องทางเข้าช้ัน 3M เนื่องจากต้องรอการด าเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญาที่ 4  

แนวทางแก้ไข :  
1) ด าเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และประสานผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ตามแผนงานที่ปรับปรุงจากปัญหาที่ได้รับ

ผลกระทบทั้งหมด 
 2) ด าเนินการปรับแผนงานและข้ันตอนการด าเนินการร่วมกับสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 พร้อมด าเนินการคู่ขนานไปด้วยกันทุกสัญญา 
 3) ด าเนินการปรับแผนงานและข้ันตอนการด าเนินการร่วมกบัสญัญาที่ 4 เพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบจอดรถอัจฉรยิะที่ช่องทางเข้า - ออกช้ัน 1 
และทดสอบการใช้งานที่ช้ัน 3M 
 


