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ค าน า 

 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่ภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และต่อมาได้มีการปรับปรุง
กฎหมายโดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2551 ปัจจุบัน กทพ. มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุ ประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์  

แก่ กทพ. 
กทพ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกําหนดขึ้น โดยได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนวางโครงสร้าง และวาง
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเที่ยงธรรม ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการอย่างมีหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การทําหน้าที่หลักในการพัฒนาทางพิเศษ
ให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพ่ิมมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่ม  

ดังนั้น กทพ. จึงได้ทําการทบทวนและจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นใหม่ เพ่ือให้คู่มือฯ มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ 
สคร. กําหนด โดยได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในส่วนของความเป็นมา 
ข้อมูลสําคัญขององค์กร และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ได้รับทราบและนําไปถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพ่ือให้ทรัพยากร 
ขององค์กรได้ถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตรงตามเปูาหมายอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม  ซึ่งจะทําให้ กทพ.  เป็นองค์กร 
ที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

กองกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สํานักผู้ว่าการ 
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ความเป็นมา 
  
การกํากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

เป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ โดยมีการนํามาใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1989 จากรายงาน
ของธนาคารโลก (World Bank) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการมี Good Governance และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของธรรมาภิบาล ต่อมาได้มีการนํามาใช้ยังหน่วยงานต่าง ๆ และ
ให้ความสําคัญเกี่ยวกับ Good Governance อย่างมาก 
 ในปี 2540 จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่ง
เกิดจากการบริหารจัดการระดับชาติ และระดับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนขาดประสิทธิภาพ มีการกระทําผิด
ทุจริตและขาดจริยธรรม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้เกิดปัญหาระดับ
โครงสร้าง ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่างต่อเนื่องตามลําดับ ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้วางรากฐานของธรรมาภิบาล โดยมีหลักการ ได้แก่ 
การสร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชน และในทุกระดับตั้งแต่ร่วมรับรู้ไปจนถึงร่วมทําและร่วมรับผล 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนถึงปัจจุบัน ได้กําหนดว่า
การบริหารจัดการประเทศต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะปูองกันและแก้ไขปัญหาทั้งในภาคเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณ์ว่า 
“การบริหารราชการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” 

4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดขอบเขต
ของคําว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ในภาพรวมซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทําภารกิจใด
ภารกิจหนึ่งต้องมีความมุ่งหมายให้บรรลุเปูาหมายในสิ่ งเหล่านี้ คือ เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้หลักการและแนวทางการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจําเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (คนร.) 
ได้มีคําสั่งที่ ๒/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) ให้มีอํานาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการ
กํากับดูแลและระบบธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการกํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการกํากับดูแลและธรรมาภิบาล
ของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสม และในปี พ.ศ. 2562  ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักการและแนวทาง 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดทําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕6๒ สําหรับรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลของรัฐวิสาหกิจ ให้มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนําไปใช้ได้จริง เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม 

คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพ่ือใช้แทนหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๕๒ โดยให้
รัฐวิสาหกิจรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้
บังคับกับรัฐวิสาหกิจเป็นการทั่วไป นําหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปปฏิบัติและนําไปใช้กับบริษัทย่อยของรัฐวิสาหกิจด้วย และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าว 
ได้มีการศึกษากรอบแนวคิดและหลักการกํากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากลของรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

 
๑. หลักการและแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน

รัฐวิสาหกิจ ค.ศ. ๒๐๑๕ (OECD Guidelines on Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises 2015 EDITION) 
จัดทําโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 
 

๒. หลักการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. ๒๐๑๔ (Corporate 
Governance of State-Owned Enterprises (2014)) จัดทําโดย
ธน า ค า ร ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อก า ร บู ร ณ ะแ ล ะ พั ฒ น า 
หรือธนาคารโลก (World Bank) 
 
 

๓. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสํ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (Corporate Governance Code for Listed 
Companies 2017) จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

๔. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสํ าหรับบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (The Principles of Good Corporate Governance 
for Listed Companies 2012) จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีภารกิจหลัก 
ในการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้บริการประชาชนมากว่า 40 ปี ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา กทพ. ได้ให้ความสําคัญต่อการกํากับและดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจน 
วางโครงสร้าง และวางระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้การทําหน้าที่หลักในการ
พัฒนาทางพิเศษของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนําไปสู่การลดปัญหาการจราจร และเพ่ิมมูลค่าในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจจากภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. ทุกกลุ่ม  

จากการดําเนินงานที่มุ่งมั่น และเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและความ
ยั่งยืน กทพ. จึงได้จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยได้ดําเนินตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. และกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีไว้ 9 หมวด ได้แก่ 1) บทบาทของภาครัฐ 
2) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 3) คณะกรรมการ 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 5) ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
6) การเปิดเผยข้อมูล 7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8) จรรยาบรรณ และ 9) การติดตามผล 
การดําเนินงาน โดยยึดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงการคลัง
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกํากับ ติดตาม ควบคุม และดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่
ให้ไปทําหน้าที่ทางการบริหาร และเพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเปูาหมาย 
อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะทําให้ กทพ. 
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  
ข้อมูลส าคัญขององค์กร 
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วิสัยทัศน์ ภารกจิ และค่านิยม 
 

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งดูแลการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีเศษของการดําเนินงาน กทพ. ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ 
กทพ. ผู้ใช้บริการ ภาครัฐ และสาธารณชนในวงกว้างถึงการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนําที่มีระบบการบริหารจัดการ
และการลงทุนที่ดีมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการเดินทางที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และ 
ภาคธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม 
 

บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล 
ภาพลักษณ์ใสสะอาด 

วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งม่ันพัฒนาทางพิเศษ 
เพ่ือให้บริการที่ดี มี
ความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 

ภารกิจ 
1. จัดให้ม ีพัฒนา/ปรับปรุง ทางพิเศษให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และปลอดภัย 

2. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 

3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษ
และประโยชน์ต่อสังคม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 
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วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 

 วัฒนธรรมองค์กร เป็นวิถีชีวิตที่สมาชิกในองค์กรยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัย
และความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษา วัตถุ
สิ่งของต่างๆ วัฒนธรรมทําให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมา
ในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กรถือเป็นส่วนสําคัญที่จะทํา
ให้การดําเนินงานขององค์กรก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กรทุกประเภท 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ
ภาพพจน์ที่ดีอันนํามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร 
 ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าหากมองที่ตัวบุคคลจะเห็นว่า 
บุคคลจะกระทําการไปสู่เปูาหมายใด ๆ ได้นั้น ต้องอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจเป็นตัวนํา ดังที่มักกล่าวกันว่า 
“สําเร็จด้วยใจ” เมื่อบุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจ
เหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้ หรือมีค่านิยมในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงาน
ในหน่วยงานที่ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่ง ๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์กร เมื่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อการทํางานของ
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดวิถีการทํางานของคนในองค์กร 
ให้สามารถทํางานมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันได้ 
 ปัจจุบัน กทพ. มีวัฒนธรรมองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรของ กทพ. วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง วัฒนธรรมดิจิทัล วัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด กทพ. จึงได้จัดทําแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2560 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีการกําหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 
2563 ฉบับทบทวน ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
(Statement of Direction : SOD) และมีการวัดผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมตาม
หลักการบริหารงานของ Balance Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านกระบวนการทํางาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยแบ่งยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของ กทพ. ออกเป็น 
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 
 

  

 

 

 

 

• ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

• ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

• สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

• สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตรอ์งค์กร 
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เพ่ือให้การดําเนินงานของ กทพ. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสอดคล้องกับหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กทพ. จึงได้กําหนดระบบงานที่สําคัญออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 
 

1. กระบวนการหลัก (Core Process) ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ก่อให้เกิดการสร้างและให้บริการทางพิเศษ 
เริ่มจากการศึกษาความเหมาะสม ขออนุมัติโครงการ เวนคืนที่ดิน ออกแบบและก่อสร้างแล้วเปิดให้บริการ รวมถึง
การบํารุงรักษา (ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ Stakeholders) ได้แก่ 

• C1 การดําเนินการตามนโยบาย ศึกษาและขออนุมัติโครงการ 
- C1.1 กระบวนการน าเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย 
- C1.2 กระบวนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- C1.3 กระบวนการศึกษาความเหมาะสม 
- C1.4 กระบวนการออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น 
- C1.5 กระบวนการขออนุมัติโครงการ 

• C2 การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- C2.1 กระบวนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
- C2.2 กระบวนการส่งมอบพื้นท่ี 

• C3 การออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมงาน 
- C3.1 กระบวนการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
- C3.2 กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
- C3.3 กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 
- C3.4 กระบวนการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จ 

• C4 การบ ารุงรักษา 
- C4.1 กระบวนการวางแผนบ ารุงรักษา 
- C4.2 กระบวนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
- C4.3 กระบวนการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข 
- C4.4 กระบวนการบริหารวัสดุ อะไหล่ และเครื่องมือเพ่ือการบ ารุงรักษา 

  ธุรกิจหลัก : การให้บริการทางพิเศษโดยเก็บเงินค่าผ่านทาง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักเกือบทั้งหมดของ กทพ. 
เริ่มจากการวางแผนให้บริการ ให้บริการ การเก็บข้อมูลด้านบริการรวมถึงการพัฒนาธุรกิจหลักและการตลาด 
(ลูกค้า) ได้แก่ 

• C0 การวางแผนให้บริการ 
- C0.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ 

• C5 การให้บริการ 
- C5.1 กระบวนการจัดเก็บค่าผ่านทาง 
- C5.2 กระบวนการจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 
- C5.3 กระบวนการควบคุมจราจร 

 

ระบบงานของ กทพ. 
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• C6 การให้บริการข้อมูล 
- C6.1 กระบวนการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ 

• C7 การพัฒนาธุรกิจหลักและการตลาด 
- C7.1 กระบวนการพัฒนาธุรกิจ 
- C7.2 กระบวนการการตลาด 
- C7.3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 

ธุรกิจรอง : การพัฒนาและบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษหรือเพ่ิมประโยชน์ให้กับ  กทพ. เช่น 
การเช่าพื้นที่ใต้ทางด่วน จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน ได้แก่ 

• C8 การพัฒนาและบริหารธุรกิจอ่ืน 
- C8.1 กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ และเพ่ือประโยชน์

กับ กทพ. 
 
2. กระบวนการสนับสนุน (Support Process) เป็นกระบวนการที่คอยสนับสนุนกระบวนการหลักให้

เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานด้านอาคาร
และสถานที ่และกลุ่มงานเทคโนโลยี–นวัตกรรม ได้แก่ 

• S1 กลุ่มงานบริหารองค์กร 
- S1.1 กระบวนการน าและสร้างความยั่งยืนขององค์กร 
- S1.2 กระบวนการพัฒนาองค์กร 
- S1.3 กระบวนการก ากับดูแลกิจการ สังคม ชุมชน 
- S1.4 กระบวนการก ากับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- S1.5 กระบวนการสนับสนุนคณะกรรมการและผู้น าองค์กร 
- S1.6 กระบวนการวางแผนและประเมินผล 
- S1.7 กระบวนการตรวจสอบภายใน 
- S1.8 กระบวนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
- S1.9 กระบวนการจัดการด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ  
- S1.10 กระบวนการด้านกฎหมาย 
- S1.11 กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- S1.12 กระบวนการตรวจสอบรายได้ 
- S1.13 กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- S1.14 กระบวนการบริหารเอกสารและงานสารบรรณ 

• S2 กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
- S2.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- S2.2 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- S2.3 กระบวนการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

• S3 กลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง 
- S3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
- S3.2 กระบวนการจัดการด้านพัสดุ  

• S4 กลุ่มจัดการด้านอาคารสถานที่ 
- S4.1 กระบวนการจัดการด้านอาคารสถานที่ 

• S5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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- S5.1 กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- S5.2 กระบวนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมขององค์กร  
- S5.3 กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร 

 
ซึ่งทั้ง Core Process และ Support Process จะมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพ่ือบริหารจัดการที่

เป็นระบบและปรับปรุง/แก้ไขเพ่ือพัฒนาการให้บริการที่ดี นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีด้านธุรกิจ คุณภาพการบริการและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนวัตถุประสงค์ของการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในผังระบบงานของ กทพ. (EXAT Work System) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. มีการกําหนดกรอบทิศทางการกํากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําปีของ กทพ. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  Thailand 4.0 และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

2. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนของ กทพ. ทั้งในส่วนของกระบวนการทํา งาน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กรและการกําหนดเปูาหมายการเติบโตในอนาคต  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ 
รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

3. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กทพ. ทั้งการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดําเนินงาน และเกิดการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน รวมถึงการให้บริการภาครัฐแบบ
ครบวงจร ณ จุดเดียว 

4. การบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอนเพ่ือให้ได้มาและสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

5. มีกระบวนการหรือการกระทําทั้งหมดท่ีจําเป็นเพ่ือทําให้ กทพ. ปราศจากความเสี่ยงและความเสียหาย
ที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวัง
ปูองกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทําลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบพ้ืนฐานของความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) 
การรักษาความคงสภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล (Integrity) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล 
(Availability) โดยการนําเทคโนโลยี Blockchain และ AI เข้ามารวมในการทํางานของ Big Data ซึ่งเทคโนโลยี AI 
จะเป็นส่วนในการดูแลและจัดการสําหรับการ Prediction และ Analytic หรือ Refine ซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ของข้อมูล 
มีความแม่นยําและถูกต้องเป็นไปตามข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนเทคโนโลยี Blockchain เป็นรูปแบบ
การเก็บข้อมูล (Data Structure) รูปแบบหนึ่งที่ทําให้ข้อมูล Digital Transaction ไปยังกลุ่มผู้ที่ถูกอนุญาตให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ที่สําคัญเป็นการปูองกันสําหรับการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล 
ของข้อมูลได ้

6. กระบวนการทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ  เพ่ือเป็นการสร้างเสถียรภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ผิดปกติ โดยที่มีการจัดทําแผนตอบสนองกับสถานการณ์ภัยพิบัติ (Incident Management 
Plan) และแผนกอบกู้สถานการณ์ภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพ่ือการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความม่ันใจในการบริการ 
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ภาพที่ 1 ระบบงานของ กทพ. 

ประสิทธิผลของโครงข่าย ความปลอดภัย คณุ
ภาพบริการ  

และตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวังของลูกค้า และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของ กทพ. 

ผลประกอบการทางธุรกิจ 
ผังระบบงานองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(EXAT Work System) 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง กทพ. 
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ในส่วนของภาครัฐมักใช้คําว่า “ธรรมาภิบาล” อันหมายถึง การบริหารของภาครัฐที่มุ่งความดีงาม และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม แนวคิดของธรรมาภิบาลในภาครัฐได้ริเริ่มใน      
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้มีการบรรจุแนวคิดของธรรมาภิบาลไว้ในแผนนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงธรรมาภิบาลของรัฐ ทั้งนี้  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 หลักการธรรมาภิบาลของรัฐ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม            
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

 
ในส่วนของภาคเอกชนมักใช้คําว่า “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” หรือ “บรรษัทภิบาล” ซึ่งองค์กรเพ่ือ 

ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) 
ได้ให้ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดีว่า หมายถึง “ระบบการกํากับและควบคุมกิจการโดยการแบ่งแยก
สิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
ที่กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ ขึ้นในกิจการโดยยึดวัตถุประสงค์ของ
กิจการเป็นสําคัญ” หรือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายว่า “ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและ
โครงสร้างของภาวะผู้นําและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือรักษาเงินลงทุนและเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมี
จริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวมประกอบ” 

 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้คําจํากัดความของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี หมายถึง การกํากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (Governance Outcome) 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

๑. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective) 

๒. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
(Ethical and Responsible Business) 

๓. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Good Corporate Citizenship) 

๔. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience) 

 

 

 

 

 

ความหมายของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
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กลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ 
 
กลุ่มบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
1. เสริมสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ มีคุณธรรม มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเป็นสากล ชัดเจน 

และตรวจสอบได้ 
2. สร้างความเชื่อถือ และความม่ันใจ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
3. ทําให้การดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป็นที่ยอมรับสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร 
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4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างมีระบบ ถูกต้อง 

เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ และทันเวลา 
5. ทําให้เกิดจรรยาบรรณขององค์กร ให้กรรมการ ฝุายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ทราบถึง

มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี 
6. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
7. ใช้เป็นเครื่องมือปูองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
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หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 
ภาพที่ 2 หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 

 
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมี

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและสนับสนุนให้ กทพ. 
มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ บนพื้นฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โดยกลไกของการกํากับดูแลกิจการที่ด ี(ดังภาพที่ 2) แสดงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ กทพ. ทั้งใน
ด้านการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนําไปสู่แนวทางการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่มีบทบาทสําคัญในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร คือ 1. การดําเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 2. การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. โครงสร้างองค์กรและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 4. การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 5. ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ และ 6. การกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มว่า การดําเนินงานขององค์กรนั้นอยู่ภายใต้
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตอบสนองต่อการควบคุมและการบริหารงานขององค์กร ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

 

Corporate 
Governance 

Board of 
Directors and 
Committees 

Legal and 
Regulatory 
Frameworks 

Organizational 
Hierarchy 

Internal Audit, 
Risk 

Management 
and Internal 

Control 

Transparency 
and 
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กทพ. ได้กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่อยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องกับหลักการและแนวทาง 

การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยหลักสําคัญ
อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ นอกจากนี้ ยังได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามคําสั่ง คณะกรรมการ 
กทพ. ที่ 5/2553 ลงวันที่ 6 กันยายน 2553 โดยนโยบายดังกล่าวได้ระบุว่า จุดมุ่งหมายหลักของ กทพ. ในการ
ดําเนินงาน คือ การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือลดความสูญเสีย 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งจะต้องดําเนินกิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกํากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

คณะกรรมการ กทพ. จึงมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้ กทพ. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
และการกํากับดูแลกิจการ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้กําหนดให้คณะกรรมการ  กทพ. 
ผู้บริหาร และพนักงาน กทพ. ยึดถือ “หลักสําคัญอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี” คือ 

 

1. Accountability   มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
2. Responsibility   มีความสํานึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ 

 ส่วนเสียต่าง ๆ ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
3. Equity/Equitable   ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 

Treatment 
4. Transparency   ดําเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้ 
5. Value Creation  เพ่ิมความสามารถในการดําเนินงานทุกด้านเพ่ือยกระดับการแข่งขัน  

 และสร้างมูลคา่เพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

6. Ethics    ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กทพ. 
7. Participation  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 

กลยุทธ์ เปูาหมาย และแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกํากับดูแล ติดตาม ส่งเสริม 
การดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการ กทพ. มีมติรับทราบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 
6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 



 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. 
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Corporate 
Governance และ
แนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีทั้ง 9 
หมวดของ กทพ. 

บทบาทของ
ภาครัฐ  

สิทธิและความ
เท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

บทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

ความยั่งยืน
และนวัตกรรม 

การเปิดเผย
ข้อมูล 

การบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม

ภายใน 

จรรยาบรรณ 

การติดตามผล
การดําเนินงาน 

 

 
 
เพ่ือให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. มีแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี ปราศจากผลประโยชน์

ทับซ้อน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ในคู่มือเล่มนี้จึงได้จัดทําแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที ่กทพ. ได้ศึกษาทําความเข้าใจและนําไปสู่การปฏิบัติ 9 หมวด ดังนี้ 

หมวดที ่1 บทบาทของภาครัฐ 

หมวดที ่2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่3 คณะกรรมการ 
หมวดที ่4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวดที ่5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

หมวดที ่6 การเปิดเผยข้อมูล 

หมวดที ่7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หมวดที ่8 จรรยาบรรณ 
หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. จะมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้ง 9 หมวดดังกล่าว อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 9 หมวด ของ กทพ. 
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แผนภูมโิครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทพ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 1. กทพ. ได้จัดท าแนวปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ัง 9 หมวด ดังนี้ 
 
 = หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ     = หมวดท่ี 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

 = หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น    = หมวดท่ี 6 การเปิดเผยข้อมูล 

 = หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ     = หมวดท่ี 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

= หมวดท่ี 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย     = หมวดท่ี 8 จรรยาบรรณ 

        = หมวดท่ี 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

2. กองก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส านักผู้ว่าการ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
  

สคร. สตง. 

คณะกรรมการ กทพ. 

กระทรวงคมนาคม 

คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตามกฎหมาย 
 

คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กทพ. แต่งต้ัง 
 

ผู้ว่าการ 

ผู้ช านาญการ (ด้านนิติศาสตร์) 

ส านักผู้ว่าการ 

ผู้ช านาญการ (ด้านการบริหาร) 

ผู้ช านาญการ (ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 

ส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

รองผู้ว่าการฝ่าย
กฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ฝ่ายกฎหมาย 

รองผู้ว่าการฝ่าย
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 

ฝ่ายก่อสร้างทาง
พิเศษ 

ฝ่ายบ ารุงรักษา 

รองผู้ว่าการฝ่าย 
กลยุทธ์และแผนงาน 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

ฝ่ายสารสนเทศ 

รองผู้ว่าการฝ่าย
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายควบคุมการจราจร 

ฝ่ายจัดเก็บ 
ค่าผ่านทาง 

กองวางแผน
ปฏิบัติการ 

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 

1 
1 

6 

1 

4 

1 

1 

7 

6 

3 

4 

4 

4 

8 

4 5 

7 

7 

9 

8 

8 

4 

กองก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
6 

ท่ีปรึกษาผู้ว่าการ 

1 

กองวิจัยและพัฒนา 

1 

1 

8 

1 

9 

5 

9 
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หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ 
 
 

ภาครัฐโดยกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจนั้น คือตัวแทนของประชาชนที่ได้เลือก 
ให้ภาครัฐเข้ามาทํางาน ซึ่งการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจถือเป็นการทําหน้าที่ของรัฐที่มีต่อประชาชน ภาครัฐจึงได้กําหนด
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐขึ้น 

“แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ” หรือที่เรียกว่า Statement of Direction : SOD หมายถึง ความคาดหวัง
ของภาครัฐในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีต่อรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเจ้าสังกัด 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เพ่ือให้ภาครัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจในระยะปานกลาง เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงาน สามารถใช้เป็น
กรอบ/แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ประเทศ และ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้นําไปใช้ในการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป 

กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงคมนาคมในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพ่ือสรุปแนวนโยบายของรัฐ
ต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction : SOD) ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและชี้ประเด็นที่ กทพ. 
ควรให้ความสําคัญและเร่งดําเนินการ รวมถึง การใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานของ กทพ. ต่อไป ซึ่งแนวนโยบายของรัฐต่อรัฐวิสาหกิจ (Statement of Direction : SOD) สําหรับ 
กทพ. มี 3 ระดับ ดังนี้ 

1. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาขนส่ง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน 
สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

3. กทพ.  
พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการพัฒนาเมือง รวมทั้งสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ท่ีมี ให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผนในการบริหารจัดการหนี้สิน
อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนระยะสั้น 
1. ปรับปรุงระบบจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติและการบริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
2. พัฒนาพ้ืนที่ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

จากสินทรัพย ์
3. ศึกษาความเป็นไปได้จากการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืน 
แผนระยะยาว 
1. วางแผนเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยน (Mode Shift) จากการใช้รถมาใช้ Mass Transfer 
2. เตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน 
3. ศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดําเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางที่รองรับการขยายตัวของเมือง 
 

(ที่มา : แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ สคร. กระทรวงการคลัง ณ เดือนกรกฎาคม 2555) 
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ภาพรวม : เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาขนส่ง : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการ
ขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 

กทพ. : พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์และการพัฒนาเมือง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ 
ที่มีให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผนในการ
บริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร ์
กระทรวงคมนาคม 

(แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบขนส่งพื้นฐานให้มี
ความเชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับความปลอดภัยและความ
มั่นคงของระบบขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่ความสําเรจ็ 

วิสัยทัศน ์
 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี 
มีความคุ้มคา่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

อย่างยั่งยืน 
 

ภารกิจ 
 
1. จัดให้ม ีพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ 
ปลอดภัย 

2. บริการอย่างมีนวตักรรมและ 
คุณค่าเพิม่ 

3. บริหารจดัการสินทรัพย์อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง 
ศักยภาพการดําเนินธุรกจิทางพิเศษ
และประโยชน์ต่อสังคม 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การลงทุนเพื่อเพ่ิมมลูค่าองค์กร 

 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการ ใ ช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (DE) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
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หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

กทพ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ที่มีภาครัฐเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งตามหลักการและ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง 
สําหรับหมวดนี้ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก ่

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
3. การจัดทํารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ได้ยังกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับหมวดนี้ว่ารัฐวิสาหกิจที่ต้องนําหมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นไปถือปฏิบัติ ได้แก่ รัฐวิสาหกิจที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป โดยสามารถอ้างอิงได้จากหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 ดังนั้น การด าเนินงานของ กทพ. ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ สคร. ก าหนดดังกล่าวในข้ างต้น 
จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องด าเนินงานในหมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
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หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการที่ทําหน้าที่บริหาร กทพ. ที่ชัดเจนจะนําไปสู่ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจาก
ภาครัฐและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการ
บริหารองค์กร จึงได้มีการประมวลเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมการ และข้อกําหนดในรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือให้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่กทพ. ได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างคณะกรรมการ กทพ.  
 
หมายเหตุ :                    คือ คณะกรรมการที่เป็นไปตามกฎหมาย 

คือ คณะกรรมการและอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตั้ง  

คณะกรรมการ กทพ. 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี คณะอนุกรรมการพัฒนาและบรหิารจัดการพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษ 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการพจิารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก. 

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร
ในทางพิเศษ 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 

คณะกรรมการการจัดการความรูแ้ละนวัตกรรม 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางด าเนินการคดี 
ข้อพิพาทตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 
และสัญญาเพ่ือการต่อขยายโครงการระบบทางด่วน
ขั้นที่ 2 (ส่วนดี) ระหว่าง กทพ. กับบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BEM) และ
คดีข้อพิพาทตามสัญญาโครงการทางด่วนสาย 
บางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่าง กทพ. กับบริษัท 
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากัด (NECL) 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน (Chief Financial 
Officer : CFO) ของ กทพ. 



 28 

 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ว่าการ ต้องมีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหาร 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ โดย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 
2) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
3) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ กทพ. หรือในกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ  กทพ. ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
โดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด ที่กระทําการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้นก่อนวันที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการ หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ กทพ. เป็นผู้ถือหุ้น หรือในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ที่มีสัญญาร่วมงานหรือสัญญาสัมปทานกับ กทพ. 

2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกอย่างน้อยหนึ่งคนควรแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น 

3. ความเป็นอิสระของกรรมการ หมายถึง การมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจ การตัดสินใจ และการกระทํา 
ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน หรือยับยั้งการดําเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจําเป็น และ 
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังทางผลประโยชน์ หรือมีความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ได้เสียอ่ืนใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

4. วาระการดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
แทน หรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไป
จนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 
 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการ กทพ. ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
โดยคํานึงถึงความระมัดระวัง (Duty of Care) มีทักษะ (Skills) และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ เป็นผู้นําและเสริมสร้างให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างประสิทธิผลอันดีแก่ กทพ. 

2. คณะกรรมการ กทพ. ให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นําในการกําหนดให้มีวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย 
มีการแสวงหาข้อมูล รับผิดชอบต่อองค์กรโดยรวม 

3. ให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เปูาหมายและแผนงานต่าง ๆ ที่สําคัญ ดูแลติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ โดยให้มีวาระการรายงานในการประชุมประจําเดือน 

4. กํากับดูแลรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีให้มีความเชื่อถือได้ โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือดูแลเรื่องระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5. กํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กทพ. ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องของโครงสร้างองค์กร การดํารงตําแหน่ง

โครงสร้างอัตราเงินเดือน การแต่งตั้งและบทลงโทษผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาอุทธรณ์ คําสั่งลงโทษพนักงาน
การเกษียณอายุก่อนกําหนด 

7. การจัดตั้งคณะกรรมการย่อย และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และตามที่คณะกรรมการ กทพ. มอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กทพ. โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ที่กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
หรือที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กทพ. 

8. คัดเลือกผู้ว่าการ กทพ. และกําหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการเลิกจ้าง
การประเมินผลงานโดยสม่ําเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กทพ. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ของผู้ว่าการ กทพ. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ผู้ว่าการ กทพ. 
 

 
 

ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วย การประชุมของคณะกรรมการ กทพ. พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 
ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ดังนี้ 

1. การประชุมของคณะกรรมการ กทพ.  ต้องมีกรรมการเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด นับรวมทั้งประธานกรรมการด้วยจึงจะเป็นองค์ประชุม 

2. ในการประชุมของคณะกรรมการ กทพ. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่สามารถประชุมได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ว่าการขึ้นเป็นประธาน 
คณะกรรมการ กทพ. อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม 

3. ให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการทําหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กทพ.  และ
ปฏิบัติการอ่ืน ๆ อันควรแก่หน้าที่ของเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
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4. โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการ กทพ. อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่เห็นสมควร 
ประธานกรรมการจะเรียกประชุมเป็นพิเศษได้ ถ้าประธานกรรมการไม่อาจทําหน้าที่ในการเรียกประชุมได้ 
ให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเรียกประชุมแทน 

5. คําวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กทพ.  คณะกรรมการ กทพ. อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกหากจําเป็น และในทางปฏิบัติ กทพ. ได้จัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ประจําปี 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. และแจ้งให้คณะกรรมการ กทพ. ทราบล่วงหน้า สําหรับระเบียบ
วาระและเอกสารการประชุมจะจัดส่งให้คณะกรรมการ กทพ. พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน 
เว้นแต่ในกรณีที่มีวาระการประชุมสําคัญหรือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งจําเป็นต้องนําเสนอเพ่ิมเติมให้จัดส่งเอกสาร 
วาระการประชุมเพิ่มเติมก่อนวันประชุม หรือแจกเอกสารในที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. ได ้
 
 
 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
กระทรวงการคลัง.  2544) และหลักเกณฑ์การประเมินผลบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจําปีบัญชี 2555 
ของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ข้อ 1.6 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กําหนดใหค้ณะกรรมการ กทพ.ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสไว้ในรายงานประจําปี โดยข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ 

- รายชื่อกรรมการอิสระ (ถ้ามี) 
- ประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด 
- รายงานค่าตอบแทน  
- รายงานผลการดําเนินงานในปีที่ล่วงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ และแผนงาน/โครงการ 
- รายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี 

 
 

 
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ ข้อ 3 การประเมินผลคณะกรรมการ               
(1) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบ

รายคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้นําผลการปฏิบัติงานและสภาพปัญหามาใช้ในการกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

กระทรวงการคลังได้จัดส่งรูปแบบและตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติในการประเมินตนเองของกรรมการ 3 แบบ คือ แบบประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment) 
แบบประเมินไขว้ (Cross Evaluation) และแบบประเมินคณะกรรมการรายคณะ (Board Evaluation) โดยให้ กทพ. 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ตามที่เห็นสมควร  

คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบ 
ร่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. ตามที่ กทพ. เสนอทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินตนเองรายบุคคล 
แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินคณะกรรมการรายคณะ และให้ประเมิน 6 เดือนต่อครั้ง และคณะกรรมการ กทพ. 

การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล 

การประเมนิตนเอง 
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ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการประเมินตนเอง 
ของคณะกรรมการ กทพ. ในวิธีการประเมินไขว้  จากการประเมินโดยการจับคู่เป็นการประเมินไขว้ โดยกรรมการ 
1 คน ประเมินกรรมการท่านอ่ืนทุกท่าน ทั้งนี้  คําตอบของแบบประเมินจะเป็นความลับ ซึ่งฝุายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการ กทพ. จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพ่ือรายงานผลให้กรรมการทุกท่านทราบและส่งให้กระทรวง
คมนาคมและกระทรวงการคลังทราบต่อไป รวมทั้งจะจัดทําวาระการประชุมเรื่อง สรุปผลการประเมินตนเองเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบและพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

ต่อมา กทพ. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเองทั้ง 3 แบบดังกล่าวเพ่ือให้สามารถชี้วัดประสิทธิภาพ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามความเห็นของคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและปรับปรุงระยะเวลา 
การประเมินตนเองให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
และเสนอคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบร่างแบบประเมินตนเองที่ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินตนเอง และให้นําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมให้ความเห็นชอบต่อไป และเห็นชอบการปรับปรุงระยะเวลาการประเมินตนเองจาก 6 เดือนต่อครั้ง 
เป็นปีละ 1 ครั้ง และได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบและให้ความเห็นชอบร่างแบบประเมินตนเอง
ที่ได้มีการปรับเกณฑ์การประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
คณะกรรมการ กทพ. ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใน

องค์กร และการบริหารที่มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสู่ความน่าเชื่อถือและแสดงถึง
ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ กทพ. จึงได้นําจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้ 

 
1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจน  

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กรรมการต้องบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
3. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝุการเมือง และจะวางตัวเป็นกลาง  

อย่างเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
4. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทํากับรัฐวิสาหกิจ ที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจการ 

ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
5. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ขององค์กร 

เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 
(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด 
(3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร 
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาขององค์กร 

6. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตน 
ในภายหลัง 

7. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทํางานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

จรรยาบรรณของกรรมการ กทพ. 



 32 

8. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
9. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือทําธุรกิจ  
กับรัฐวิสาหกิจที่ตนเองเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อ่ืน 

10. กรรมการต้องไม่กระทําการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในรัฐวิสาหกิจ 
ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการอยู่ หรือเอ้ือประโยชน์ให้
บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

 
 
 

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสคณะกรรมการ กทพ. รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
ชุดย่อย คณะอนุกรรมการ คณะทํางานอ่ืนที่แต่งตั้ งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 
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หมวดท่ี 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
การดําเนินธุรกิจย่อมมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากองค์กร

ที่ต่างกัน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ กทพ. มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินงานและบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงกฎหมาย และข้อกําหนด
ทางจรรยาบรรณเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนําไปสู่ความมั่นคงของธุรกิจ 
 

ทั้งนี ้จากการศึกษาผู้มีส่วนได้เสียขั้นต้น ทั้งด้านความสัมพันธ์ในเชิงผลกระทบตามกลุ่มอิทธิพลและความ
สนใจ และตามประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กทพ. 
ออกเป็น 7 กลุ่มหลัก โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
เจ้าหน้าที ่กทพ. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน คูค้่า ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และสังคม 
 

กทพ. มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

• ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ ซ่ือสัตย์ โปร่งใส และ รับผิดชอบต่อ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ให้การบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบ
เส้นทางและปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงรับฟังและมีช่องทางรับข้อร้องเรียน 

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ โปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน และภาครัฐ ภาครัฐในฐานะเจ้าของ  

• ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทํางาน และสร้างการมี
ส่วนร่วม 

เจ้าหน้าที่ กทพ. 

• ปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายใหม่ โดย
เข้าไปรับฟังปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิต เพื่อมากําหนดสร้างแนวทางเยียวยา 
และแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน 

 
• ปฏิบัติและดําเนินธุรกจิต่อคู่ค้า (คู่สัญญา เจ้าหนี้) ด้วยความยตุิธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

เคารพและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่กาํหนดไว ้
คู่ค้า  

 
• ปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ สร้างการมีส่วนร่วม คํานึงถึง

ผลกระทบ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนฯ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้ชุมชนฯ 

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  

 
• ปฏิบัติและให้ความสําคัญต่อสังคมอย่างเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความห่วงใย รับฟัง ร่วมดูแล สร้างสรรค์และพัฒนา
สังคมให้ยั่งยืน 

สังคม 
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หมวด 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
 
 
 กทพ. มีการกําหนดนโยบายการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 เพ่ือการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกองวิจัยและพัฒนา 
ภายใต้สังกัดรองผู้ว่าการฝุายกลยุทธ์และแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา ภารกิจหลักของ 
กองวิจัยและพัฒนา คือการดําเนินงานด้านการวิจัย และพัฒนา รวบรวมผลงานวิจัย เป็นแหล่งสืบค้น อ้างอิงทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ และมีการสร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของ กทพ. ทั้งนี้ กองวิจัยและพัฒนามีแนวทาง 
การปฏิบัติงานหลัก 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการดําเนินงานด้านการศึกษา/ทดสอบ/วิจัย และ 2) แนวทาง 
การดําเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

 
แนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของ กทพ. 



 35 

 กองวิจัยและพัฒนา มีภารกิจหลักในการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 
โดยพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือแก้ไขปัญหา 
วางแผนเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น
ในภาพลักษณ์ และเกิดความภักดีต่อองค์กร ดังนี้ 
 
1) การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา วิจัย และพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ โดยการศึกษา 
ค้นคว้า ตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการติดขัดบนทางพิเศษเนื่องจากสาเหตุทางด้านวิศวกรรมเพ่ือยกระดับ
การให้บริการ และได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีส่วนในการพัฒนาระบบบริหาร 
ทางพิเศษ อาทิเช่น การพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านพิเศษแบบอัตโนมัติ การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
อัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) และระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการทํางานวิจัยและแก้ไขปัญหาจราจรบน 
ทางพิเศษ 

 

 
 
2) การจัดท าคู่มือ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบทางพิเศษ  

กทพ. ได้มีการศึกษาแนวทางการทดสอบ ควบคุมคุณภาพและจัดทําเป็นคู่มือ/มาตรฐานในการพัฒนา 
ทางพิเศษทั้งในด้านการก่อสร้างและการบํารุงรักษา ตลอดจนคู่มือการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติที่มีความเหมาะสม ปลอดภัย สามารถสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เข้าใจ 
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
3) การบริหารงานวิจัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

กทพ. มีการจัดทําแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี ดําเนินการ
ขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของงานวิจัย ติดตามประเมินผลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน สนับสนุน
ส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ จัดส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดรางวัล
ต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับสถาบันหรือหน่วยงานด้านวิจัยอ่ืน ๆ รวมถึงการจัดทําความร่วมมือทางวิชาการ
ภายใต้ MOU กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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สําหรับด้านความยั่งยืนของ กทพ. นั้น กทพ. ได้กําหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยนําหลักการตาม

มาตรฐาน ISO 26000 และมาตรฐานการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัตินําไปสู่เปูาหมายเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. ตามมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติที่ส าคัญทางด้าน
ธรรมาภิบาล (Organization Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Right) แรงงาน (Labor Practices) สิ่งแวดล้อม 
(The Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices) ผู้บริโภค (Consumer Issues) และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ส่วนหลักการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. ตามมาตรฐาน GRI Standards มีแนวปฏิบัติในประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญ 
ของ กทพ. ซึ่งมีการพิจารณาและรวบรวมประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสําคัญของ กทพ. และมีความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจของ กทพ. 
ซึ่งครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) และนําไปจัดลําดับ
ความสําคัญตามหลัก GRI Standards โดยมีการจัดทํารายงานความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานดังกล่าว เผยแพร่ 
ผลการดําเนินงาน ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของ กทพ.  
อันสอดคล้องกับหลักความโปร่งใสในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ กทพ. 
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หมวดท่ี 6 การเปิดเผยข้อมูล 

 
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กร มีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และการประเมินประสิทธิภาพ

การดําเนินงานขององค์กรสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง กทพ. ตระหนัก 
ในหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ตลอดจนดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยมอบหมายให้กองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผู้ว่าการ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ด้วย 
 

 
 

กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ กทพ. โดยกําหนดเป็นนโยบายสําคัญเน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดย กทพ. ได้จัดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กองกํากับดูแลกิจการที่ด ีสํานักผู้ว่าการ เพ่ือให้ กทพ. มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ทั้งนี้ ไดก้ําหนดวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง 
การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกําหนดโดยกระทรวงการคลัง ประยุกต์กับวิธีปฏิบัติที่ดีสําหรับบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ โดยการจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินและมิใช่การเงินด้วยข้อมูล  
ที่มีสาระสําคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการใช้งานทั่วไปได้รับข้อมูล 
หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกในเวลาที่ต้องการ 
 

 
 

กทพ. จัดให้มีระบบการส่งผ่านข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล (Update) โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
จัดเตรียมข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  รวมทั้งมีการพิจารณากรณี
ของข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําขึ้นและมีการเปิดเผยไปยังหน่วยงานอ่ืนภายใน กทพ. เพ่ือมิให้ข้อมูลมีความ
ซ้ําซ้อนหรือแตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส 

การจัดระบบการส่งผ่านข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
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กทพ. ได้กําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของ กทพ.  ได้แก่ 
กองประชาสัมพันธ์ สํานักผู้ว่าการ เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีของ กทพ. โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบ ซึ่งจะทําหน้าที่ประสานงานและ
ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภารกิจการดําเนินงานของ กทพ. ในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการกํากับดูแลกิจการ 
ได้ร่วมกับกองกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักผู้ว่าการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ข้อมูล
อย่างถูกต้อง และให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ กทพ. นอกจากนี้ ยังร่วมกับกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
สํานักผู้ว่าการ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อการให้บริการให้สาธารณชนรับทราบ 

 
 

กทพ. ได้มีการบริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยระดับนโยบาย กทพ. ได้แต่งตั้ง 
“คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” โดยมีรองผู้ว่าการฝุายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ อํานวยการฝุาย/สํานัก เป็นกรรมการ ผู้ อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดี  สํานักผู้ว่าการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  กองกํากับดูแลกิจการที่ดี 
สํานักผู้ว่าการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ กทพ. ได้ออกระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ กทพ. 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ และได้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ภายในเดือนตุลาคมเป็นประจํา
ทุกปี ทั้งนี้ กทพ. ยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 ให้กับเจ้าหน้าที ่กทพ. เป็นประจําอยา่งต่อเนื่องทุกปี 
 
 

กทพ. ได้ดําเนินการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สําหรับข้อมูลที่สําคัญ เช่น จัดทําสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง การประกาศประกวดราคา การสอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เป็นต้น 
เพ่ือดําเนินการเผยแพร่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) เป็นประจํา  
 
 

 
กทพ. ต้องจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สําหรับผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ดังนี้ 

การจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

บริหารจัดการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์ของ กทพ. 

รายงานทางการเงิน 
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1. งบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

2. จัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินประจําไตรมาส และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นงวด 
2.2 จัดทํางบการเงินประจําปี และส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง และหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นงวด 
 
 
 

กทพ. ต้องจัดให้มีรายงานทางการบริหาร ดังนี้ 
1. ด้านบริการ ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไข ข้อร้องเรียนเรื่องการ

ให้บริการตามมาตรฐานสากล 
2. ด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่เกี่ยวกับแผนและงบประมาณประจําปี 

แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างและแผนการจ่ายเงิน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ ประมาณการ
งบกระแสเงินสด การดําเนินงานโครงการเงินกู ้การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เป็นต้น 

3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่เกี่ยวกับด้านบุคลากรและแรงงาน
สัมพันธ์ เช่น โครงสร้างองค์กร แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรอบอัตรากําลัง สถิติเกี่ยวกับ
พนักงาน แผนการฝึกอบรม เป็นต้น 

 
 

กทพ. ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholders) และ
ประชาชนทั่วไป ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ E-mail โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ 
ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) เสียงตามสาย (EXAT Sound) และปูายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital 
Signage) รวมทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์ภายนอกในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ E-mail 
โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิทรรศการ รายงานประจําปี เว็บไซต์ของ กทพ . (www.exat.co.th) เฟสบุ๊ค 
(https://www.facebook.com/Expressway.Thailand) ทวิตเตอร์ (https://twitter.com/exatwebmaster) 
ราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนจัดให้มี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” เพ่ือเป็นสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารของราชการของ กทพ. ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวกและสามารถสืบค้น 
ได้อย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี้ กทพ. จัดให้มี “ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ” (EXAT Call Center) เพ่ือบริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ สอบถามและรายงานสภาพการจราจร รับแจ้งอุบัติเหตุ และการประสานงานช่วยเหลือ
ต่าง ๆ บนทางพิเศษ รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์หมายเลข 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้น
วันหยุด) 

 

ส าหรับข้อมูลสารสนเทศที่เปิดเผยของ กทพ. ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน เช่น แผนและงบประมาณ 
งบการเงิน รายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการบริหารและการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายงานเกี่ยวกับพัสดุ ข้อมูลตาม
โครงสร้างและการจัดแบ่งส่วนงาน สัญญาโครงการทางพิเศษ แผนงานโครงการต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการ

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

รายงานทางการบริหาร 
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บริหารงานบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เช่น 
จรรยาบรรณสําหรับเจ้าหน้าที่ กทพ. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นอกจากนี้ 
ยังมีข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการผู้ใช้ทางพิเศษ และข้อมูลสภาพการจราจร เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. 

ภาพที่ 6 เว็บไซต์ของ กทพ. (www.exat.co.th) 
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หมวดท่ี 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 

 
 
ความเสี่ยง (Enterprise Risk)  คือ เหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมหรือ

รักษามูลค่าองค์กร ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสาเหตุความเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นและอาจมี
ความสัมพันธ์กับสาเหตุความเสี่ยงอ่ืน โดยผลกระทบจากสาเหตุความเสี่ยงใดสาเหตุความเสี่ยงหนึ่งจะแตกต่างจาก
ผลกระทบจากการที่สาเหตุความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน โดย กทพ. ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
2. ด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) 
3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
4. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
การบริหารความเสี่ยงภายใต้การดําเนินงานของ กทพ. เพ่ือสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ตลอดจนกํากับดูแลและสนับสนุน  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และต้อง
คํานึงถึงการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) รวมถึงการตรวจสอบภายในตามนโยบาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรมั่นใจว่าการดําเนินงานขององค์กรสามารถ
บรรลุเปูาประสงค์ท่ีกําหนดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite) ผ่านการกํากับดูแลระบบ
บริหารจัดการองค์กร 3 ระบบ คือ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ดังนี้ 
 1. ระบบบริหารความเสี่ยง : กรอบ/ แนวทางที่ทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายที่กําหนด ภายใต้ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
 1.1) การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO – ERM 2017 
 1.2) การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2018 
 1.3) หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
ของ สคร. 
 1.4) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 
 1.5) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2555 และ
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สคร. 
 1.6) ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Core Business Enablers)  

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างมูลค่าองค์กร 
(Value-based enterprise risk management : VBRM) โดยเน้นการดําเนินงานด้วยกลยุทธต่าง ๆ เพ่ือบริหาร
จัดการ Intelligent Risk อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลมิให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่
องค์กร 

ทั้งนี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กทพ. ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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 (1)  การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เพ่ือให้ทราบขอบเขตการดําเนินงานขององค์กร 
(ภารกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์) และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม 

(2)  การระบุความเสี่ยง (Event Identification) เป็นการค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน (4 ด้าน)  
โดยพิจารณาจากเหตุการณ์/การกระทําใด ๆ ที่ทําให้วัตถุประสงค์ของ กทพ. ไม่บรรลุผล ผ่านการระดม 
ความคิดเห็นและแบบจําลองความเสี่ยงฉายภาพสถานการณ์ความเสี่ยง 

(3) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง (Likelihood : L) และผลกระทบของความเสี่ยง (Consequences : C) ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ของ กทพ. 

(4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปูองกัน ลด
หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite/Risk Tolerance) ด้วยกลยุทธ์
ตาม 4T’s Strategic และคํานึงถึงความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนที่ได้รับ 

(5) การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน (Monitoring) เป็นการติดตามผลหลังดําเนินการ 
ตามแผนจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการแล้วจัดทํารายงานการบริหาร
ความเสี่ยง หรือสร้างระบบรายงานซึ่งถือเป็นระบบสัญญาณเตือนภัยต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับ 
 

 2. ระบบควบคุมภายใน : กรอบ/ แนวทางที่มุ่งเน้นให้องค์กรสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

2.1)  หลักการของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 
2.2)  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ 

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2.3)  หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ปี 2555 

ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
2.4) ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (State Enterprise Assessment Model : 

SE-AM) 
 ทั้งนี้ กทพ. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งการควบคุมภายใน 

เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของ กทพ. บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) โดยมีเปูาหมายของการควบคุมภายในที่สําคัญ 2 ประการ 
คือ 1) การควบคุมภายในมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self - 
Assessment : CSA) ของหน่วยงานใน กทพ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ กทพ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ กทพ. 
จึงได้กําหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ เพ่ือนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสายงาน 

 มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ โดยปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการ  แนวทาง 
การปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 มีกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งเหตุการณ์
ปกติและเหตุการณ์พิเศษ โดยเหตุการณ์ปกติจําแนกตามระยะเวลาการติดตามและประเมินผลเป็น 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก (รายไตรมาส) และ 2) กลุ่มการควบคุมภายในเชิงเฝูาระวังและเตือนภัย 
เป็นกระบวนการที่มีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ยังต้องเฝูาระวัง (รายเดือน) และ
เหตุการณ์พิเศษเป็นการติดตามกระบวนการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต ผ่านระบบสารสนเทศของระบบงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ความเสี่ยงระดับสายงาน (งานบริหารควบคุมภายใน) 

 มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในกรณีมีความเสี่ยงที่สําคัญได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และ 
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องมีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
สามารถควบคุมและปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

 สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝุายบริหารและ
คณะกรรมการ กทพ. เพ่ือสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

3. ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : กรอบ/ แนวทางท่ีทําให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมที่จะ
แก้ไขสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องขององค์กร กทพ. จึงกําหนด
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้ กทพ. มีความพร้อมที่จะแก้ไขอุบัติการณ์ที่ทําให้การดําเนินงาน
หรือการให้บริการของ กทพ. ต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถดําเนินงานได้ตามปกติ และส่งผลต่อผลประกอบการ
และความอยู่รอดของการดําเนินธุรกิจและองค์กรในที่สุด  โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 3.1)  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 – 2012 
 3.2)  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม มอก. 22301 – 2556 
 ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 

System : BCM) ของ กทพ. ดําเนินงานตามแผน PDCA (Plan, Do, Check, Act) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 (1) การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเป็นการจัดทํากรอบนโยบาย
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กําหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ชัดเจนในการปูองกันการดําเนินธุรกิจจากภัยพิบัติ
หรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ กําหนดเกณฑ์จัดลําดับความสําคัญของบริการหลัก ๆ ในองค์กร รวมถึงกลยุทธ์การวางแผน 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการจัดทําแผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ 

 (2) การนําแผนไปปฏิบัติและดําเนินการตามนโยบาย การควบคุมกระบวนการ และขั้นตอนการ
ดําเนินงานความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นการนําเอานโยบายและแผนบริหารความต่อเนื่องมาปฏิบัติ โดยการสื่อสาร
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง การควบคุมกระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานในการบริหารความต่อเนื่อง  
ทางธุรกิจมาดําเนินการ (Implement and Operate) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการ 
ที่ทําให้แน่ใจได้ว่าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) 
ที่ได้จัดทําขึ้นสามารถใช้ได้จริง รวมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และ
ประสิทธิภาพของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤติการณ์โดยรูปแบบการทดสอบอาจมีตั้งแต่ระดับง่ายไปหายาก  

 (3) การเฝูาระวัง ทบทวนผลลัพธ์เทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยรายงานผลลัพธ์ต่อ  
ฝุายบริหารเพ่ือพิจารณา และสั่งให้ดําเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟู ปรับปรุง กทพ. กําหนดให้มีการเฝูาติดตาม และ
ทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
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ของนโยบาย มาตรฐานต่าง ๆ สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก ผลการฝึกซ้อมตามแผนฯ 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 (4) การแก้ไขและปรับปรุง นําผลการทบทวนมาแก้ไขและปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจของ กทพ. พร้อมทั้งเผยแพร่แผนฯ ให้ฝุาย/สํานัก/กองต่าง  ๆ รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
ผ่านหนังสือเวียน และ Intranet  
 
 
 
 เพ่ือให้ กทพ. มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์มูลค่าแก่องค์กร (Value Creation) และสนับสนุน
กระบวนการกํากับดูแลขององค์กร กทพ. จึงกําหนดให้มี 

1. การรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงทุกเดือน 
เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานเสนอ ผวก. ทราบทุกเดือน โดยมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้เอกสาร “การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง” เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบ ทุก 3 เดือน  

2. การรายงานความก้าวหน้าของการควบคุมภายในผ่านระบบงานบริหารควบคุมภายในทุกเดือน
ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับความรุนแรง เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอ ผวก. 
พิจารณาทุก 3 เดือน พร้อมทั้งแจ้งข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ 
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทุก 3 เดือน เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ กทพ. 
เพ่ือพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทราบทุก 6 เดือน เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือทราบ
และเสนอกระทรวงคมนาคมทุกสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

3. การรายงานความก้าวหน้าของการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสนอคณะทํางาน
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ กทพ. เพ่ือพิจารณา ทุก 6 เดือน
ก่อนเผยแพร่ผ่าน Website, Intranet และ Internet พร้อมทําหนังสือแจ้งเวียนทุกสํานัก/ฝุาย/กอง เพ่ือทราบถึง
การเผยแพร่แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ กทพ. และผู้เกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ การรายงานผลการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เสนอคณะทํางานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ 
กทพ. เพือ่ทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจของ กทพ. (Business Continuity Plan : BCP) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

กทพ. จัดให้มีสํานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญ 
ในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกิจกรรมการให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการให้
คําปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยการสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ ดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของ กทพ. ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สํานักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามกฎบัตร
สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

การกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

การตรวจสอบภายใน 
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ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของกระทรวงการคลัง และมาตรฐานสากล  
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA) 
นอกจากนี้ สํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ”  
 
 
 
 คณะกรรมการ กทพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการ กทพ. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้ กทพ. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานของ 
กทพ. มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ กทพ.  
 นอกจากนี้ กทพ. ได้มอบหมายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ กทพ. โดยทําหน้าที่
รายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้สอบบัญชีต่อ กทพ. และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี 
มีอํานาจตรวจสอบสภาพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของ กทพ. และให้มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อ่ืนซึ่งเป็นตัวแทนของ กทพ. 
 

 
 
กทพ. มีนโยบายที่มิให้เจ้าหน้าที่ กทพ. กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ขององค์กร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและมิให้เจ้าหน้าที่ กทพ. กระทําการใด ๆ อันเป็นการ 
หาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กทพ. ได้มีการระบุ
หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน ดังปรากฏในคําสั่ง กทพ.  
ที ่190/2562 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ กทพ. ควรจะต้อง
ทําความเข้าใจและหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเด็ดขาด โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้ 
 

1. การให้คํานิยาม  
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการให้คํานิยามบุคคล การกระทํา ที่เกี่ยวข้องกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้  
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการ กทพ.  
“เจ้าหน้าที่ กทพ.” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของ กทพ.  
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ของ กทพ. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
“บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมบิดา

หรือมารดาเดียวกัน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
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“ญาติ" หมายความว่า บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  

“พวกพ้อง" หมายความว่า ญาติ มิตรสหาย 
“ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรีและให้

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้เป็นรางวัลหรือให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์หรือ
ให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือ
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว 
ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให้
ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“ประโยชน์อ่ืนใด" หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

“ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“การได้รับตําแหน่งใหม่” หมายความว่า ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 
ขึ้นไป ทั้งที่ดํารงตําแหน่งบริหาร และมิได้ดํารงตําแหน่งบริหาร มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในระหว่างปี หรือ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 6 เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ กทพ. ระดับ 7 ในระหว่างปี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปในระหว่างปี หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับ 7 ขึ้นไปในระหว่างปี” 

 
2. การกระทําหรือเหตุการณ์ท่ีถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้ 

  (1) การใช้ข้อมูลของ กทพ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  (2) การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสําคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ

กทพ. หรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กทพ. เว้นแต่การดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือตําแหน่งการบริหารอ่ืนที่ กทพ. มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

  (3) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมาก
ในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับ กทพ.  

 
3. การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  (1) การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัว ที่ไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม
หรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 กรณีมีความจําเป็นที่ต้องรับของขวัญไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องแจ้งข้อเท็จจริงในแบบรายงานความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ต่อผู้ว่าการทันทีที่สามารถกระทําได้ เพ่ือให้คําวินิจฉัยว่ามีความ
เหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้ว่าการวินิจฉัยว่าไม่สมควร
ก็ให้ของขวัญนั้นตกเป็นสิทธิของ กทพ. สําหรับผู้ว่าการให้รายงานต่อคณะกรรมการ กทพ. 

  (2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า
สามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 
ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของผู้ว่าการหรือของเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้รับของขวัญไว้ก่อนแล้ว แต่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าที่ กทพ. ได้ทราบในภายหลัง ให้ดําเนินการตามข้อ 3 (1) หรือข้อ 6 แล้วแต่กรณี 

  (3) การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา  

ทั้งนี้ การรับหรือการให้ของขวัญตามข้อ 3 (1) ถึงข้อ 3 (3) ถ้าเป็นตามปกติประเพณีนิยมและมีราคา
หรือมูลค่าไม่เกินกว่าสามพันบาทตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 ให้สามารถกระทําได้ 

 
4. ในกรณีที่ผู้ว่าการมีการกระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้ว่าการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อ

คณะกรรมการ กทพ. ทันทีที่สามารถกระทําได้ตามแบบรายงานความขัดแข้งทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 
และขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ และหากเจ้าหน้าที่  กทพ. ผู้ใด มีการ
กระทําที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงผู้ว่าการทันทีที่สามารถกระทําได้ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ และ  
ให้เจ้าหน้าที่ กทพ. ผู้นั้นขอถอนตัวจากการเป็นกรรมการหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ เช่นกัน 
 

5. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นกรรมการหรือ
เป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น 

 
6. ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนจัดทํารายงานตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เป็นประจําในเดือนกันยายนของทุกปี หรือเมื่อได้รับตําแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ในระหว่างปี 

รายงานของผู้ว่าการให้นําเสนอต่อคณะกรรมการ กทพ. สําหรับเจ้าหน้าที่ กทพ. ให้นําเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ และให้รองผู้ว่าการ ผู้อํานวยการฝุาย/สํานัก เป็นผู้เก็บ รักษารายงาน
ดังกล่าวไว้อย่างน้อย 2 ปี 

 
7. การใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ดําเนินการ ดังนี้  

1) ให้ผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายบุคคล ตามแบบ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2) ให้รองผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝุาย/สํานัก จัดทําสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนในสังกัดตามแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับเจ้าหน้าที ่
กทพ. ประจําผู้ว่าการ ให้ผู้มีตําแหน่งสูงสุดประจําผู้ว่าการจัดทําสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เสนอผู้ว่าการตามแบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
8. ผู้ว่าการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ 
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หมวด ๖ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่า 
การดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดําเนินการ 
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงและผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่ง 

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ 
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ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวน 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติ 
ที่ให้ตามประเพณ ีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๙ การกระทําอันเป็นการฝุาฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 
 
 
 

หมวด ๑๑ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๑๖๗ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดตามมาตรา ๒๘ (๓) 

กรรมการตามมาตรา ๔๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ ผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภาแล้วแต่กรณี ภายในเวลา  
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา  
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้เห็นยินยอมด้วย 
เจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืน
เชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ  
ด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึง 
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือ 
ใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ  
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
ผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการ
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หรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี  
ถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตน
ได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเป็นการ
ตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทําการหรือไม่กระทําการ  
ในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิง
การกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทําไป  
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือปูองกันมิให้มีการ
กระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น  
ตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้างตัวแทน 
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอํานาจในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน ฟูองร้องหรือดําเนินคดี  เพ่ือมิให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าเป็นการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ต พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ  
อันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๒) ใช้กําลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทําการอันมิชอบประการอ่ืน 
เพ่ือมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม  
การทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้น  
ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 

(๓) ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ปกปิด หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทํา หรือใช้เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็นเท็จ 
ในการดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิด 
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(๔) ใช้กําลังบังคับ ขู่ เข็ญ ข่มขู่  ข่มขืนใจ หรือกระทําการอันมิชอบประการอ่ืนต่อ 
เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานในตําแหน่ง  
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระทําการ ไม่กระทําการหรือประวิงการกระทํา 
อันมิชอบด้วยหน้าที่ 

ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ  
ที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวน หรือหัวหน้า
พนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑๒ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามคําสั่ง 

มาตรา ๑๘๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๓๖  

หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา หรือชื่อและที่อยู่ของผู้ชี้ช่อง 
แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๐ วรรคสี่ ผู้นั้นต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าป ีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สิน ที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึดหรืออายัดไว้ หรือ 
สั่งให้ส่ง หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามที่กฎหมายอ่ืนกําหนด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

มาตรา ๑๘๓ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย ผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา ๑๘๐ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  และในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฟูองเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาล ทั้งนี้
เพ่ือจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับ  
ไม่เกินหนึง่แสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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หมวดท่ี 8 จรรยาบรรณ 

 
เพ่ือเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน กทพ. ให้มีประสิทธิภาพ กทพ. จึงได้กําหนดให้มีประมวล

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. อันประกอบด้วยมาตรฐานอันเป็นค่านิยมหลัก และมาตรฐานจริยธรรมองค์กร เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที ่กทพ.   

อย่างไรก็ตาม กทพ. ตระหนักดีว่า การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และการส่งเสริม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือการให้ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
มาตรฐานจริยธรรมที่ดีงามเข้าไปสู่สํานึกจนกลายเป็นความตระหนัก ประจักษ์แจ้งถึงคุณค่าท่ีมีต่อตนเองและองค์กร 
เพ่ือในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ กทพ. มีจิตสํานึก และมีความยินดีด้วยตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ
ด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ว่าการ กทพ. จึงได้มีคําสั่ง กทพ. ที่ 214/2552 เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ.  พ.ศ. 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕๕2 เป็นต้นไป เพ่ือให้
เจ้าหน้าที ่กทพ. ยึดถือปฏิบัติ 

ในปี 2554 กทพ. จึงได้จัดทําคู่มือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. โดยการนําสาระสําคัญของ
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ กทพ. ตามคําสั่ง กทพ. ที่ 214/2552 ดังกล่าว มาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เพ่ือสื่อ
ความหมายและจดจําได้ง่าย โดยเลือกสรรคําย่อที่สื่อถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวว่า “HEARTS” อันหมายถึง ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยหัวใจ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ 
กทพ.  นําหลักการและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ไปพิจารณาศึกษาและปฏิบัติจริง จนหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับการปฏิบัติประจําวันของเจ้าหน้าที่ กทพ. ทั้งนี ้“HEARTS” มีความหมายดังนี้ : 
 

H    Honesty        ความซื่อสตัย์ 
E    Equity/Equitable Treatment      ความเท่าเทียมและความเสมอภาค 
A    Accuracy               ความถูกต้อง เที่ยงตรง 
R    Responsibility       ความรับผดิชอบ 
T    Transparency       ความโปร่งใส 
S    Society        ค านึงถึงสังคม 
 
 

 
 

 
 
 
“เทีย่งตรงซือ่สตัย ์ปฏบิัตเิทา่เทยีม รับผดิชอบโปรง่ใส ใสใ่จสงัคม” 
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ผู้ที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบ
ข้อบังคับของ กทพ.  และในกรณีที่ความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายก็จะต้องถูกนําไปพิจารณา 
รับโทษตามกฎหมายต่อไป 
 
 
 

การพิจารณาบทลงโทษการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. ให้ผู้ว่าการ กทพ. พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยให้ยึดหลักการพิจารณาความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของ กทพ.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

การพิจารณาบทลงโทษ 

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
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หมวดที่ 9 การติดตามผลการด าเนินงาน 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยกําหนดบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามรายงานผลและ
ประเมินผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้าน CG บรรลุถึงเกณฑ์ประเมินดังกล่าว กทพ. 
จึงไดด้ําเนินการตามขั้นตอนของวงจรควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle) ดังภาพที่ 7 โดยจัดทําแผนการดําเนินงาน
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําปีงบประมาณขึ้น (Plan) และกําหนดให้มีการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว (Do) 
โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการดําเนินการด้าน CG (Check) และนําผลการดําเนินงานของแต่ละหมวดมาวิเคราะห์ 
และประเมินผล CG เพ่ือทําการปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป (Act) ทั้งนี้ กทพ. ได้นําเสนอผลการดําเนินงานด้าน CG 
ต่อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 Deming Cycle 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบของการทุจริตในประเทศไทย จึงได้ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
เครื่องมือวัดระดับการทุจริตและเพ่ือพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใส ต่อมาสํานักงาน ป.ป.ช. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือพัฒนาโครงการต่อต้านการทุจริต
ร่วมกัน (Anti – Corruption and Civil Rights Commission : ACRC) และได้เริ่มนําร่องทดลองใช้เครื่องมือดัชนี
วัดความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index) ซึ่งผลการทดลองใช้เครื่องมือ
ดังกล่าว ได้นํามาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินความโปร่งใส 
 

สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือรับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะ มีอํานาจหน้าที่ที่ สําคัญ คือ ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและได้รับการยอมรับในระดับสากล วิจัยและพัฒนาระบบ เทคนิค 
วิธีการ และเครื่องมือในการประเมิน บริหารและจัดการฐานข้อมูลการประเมินที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือเพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการ นโยบาย หรือแนวทางในการปูองกันการทุจริต รวมถึงประสานงาน
และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นมาตรการปูองกันการทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดการทุจริตตลอดไป 
 

ทั้งนี้ สคร. ได้กําหนดให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล กทพ. ตามระบบประเมินผล
การดําเนินงานใหม่ (Enablers) 
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ส่วนที่ 5  
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

























 



ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรฐั 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  128  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2561  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่า  การรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาลหรือวันส าคัญ  และ  
ให้หมายความรวมถึง  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดง
ความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ  หรือการให้ตามมารยาท 
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“ญาติ”  หมายความว่า  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ลุง  ป้า  น้า  
อา  คู่สมรส  ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส  บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”  หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  ได้แก่  การลดราคา  
การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็น
เงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย  กฎ  หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอั นอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ ไม่ เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี  มิตรภาพ  หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้  เพ่ือให้
วินิจฉัยว่า  มีเหตุผลความจ าเป็น  ความเหมาะสม  และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ  สถาบัน  หรือองค์กรที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด  มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถ  
คืนให้ได้  ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ 
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า  หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอน  
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทั้งนี้  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ  
ประโยชน์อื่นใดนั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภา  ที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
เป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน  
เพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้  ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย 

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ 
ตามประกาศนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัตติามประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลต ารวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๓



 

 

แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 
  

 วันที่   
 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กร 
/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน/คณะกรรมการ ป.ป.ช./ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา) 

  

  ข้าพเจ้า  นามสกุล     
ต าแหน่ง   สังกัด     
 

  ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ได้รับเมื่อวันที่    เวลา     
 ได้รับเนื่องจากกรณี       
 สถานที่รับ       

   ชื่อ – นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้  
          
ที่อยู่          
         
มีความเก่ียวข้องเป็น        
  รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
และแนบรูปถ่ายทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้วย 
          
           
          
  เหตุผล หรือความจ าเป็นที่จะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 
           
          
          
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
     (   ) 
 

/อนุญาต... 
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 อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล 
 

 ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้โดยทันที ในกรณีที่ 
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 
 
 

 ลงชื่อ      
 ต าแหน่ง      
 วันที่       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าเตือน  เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน            
หกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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