
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวสิาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 ตลุาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 
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สรปุผลการดําเนนิงานตามแผนวิสาหกิจ ปงีบประมาณ 2560 - 2564 

และแผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 ตลุาคม 2561 - 31มีนาคม 2562) 
 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๒๗ สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดําเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทําแผนนั้น กทพ. กําหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์ 
การดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕64 นั้น มีการกําหนดทิศทางองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์องค์กร และ
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ กทพ. ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งครอบคลุมตามหลักการบริหารงานในปัจจุบันแบบ Balanced Scorecard (BSC) ใน ๔ มุมมอง ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทํางาน 
และด้านการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์หรือกําไรทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยผลักดันความก้าวหน้า 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรการบริหารความเสี่ยงการปรับปรุงการทํางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕64 กทพ. กําหนดทิศทางองค์กร ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงขา่ยและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 

มุมมองตามหลักการ BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๓. ดําเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

ด้านกระบวนการทํางาน ๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 
๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
๒. ผู้นําระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง 
๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕64 มีการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ 

ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกําหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 

 
สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 

มีนาคม 2562) สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2562 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ดี 
มีความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน 

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

89 
 

- 
 

 

- 
 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบังสํารวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 22 
  มีนาคม 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 
  180 วัน และคาดว่าจะได้รับผลสํารวจ 
  ในเดือนสิงหาคม 2562 

สผว. 

2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อ 
    การเดินทาง 100 ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) 
    (หน่วยวัด : ครั้งต่อ 100 ลา้นคัน - กิโลเมตร) 
    (คํานวณจากจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งปี 
    หารด้วยปริมาณการเดินทางทั้งปีของทางพิเศษ 
    จํานวน 6 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา และ 
    กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย) 

10.86 
ไตรมาสที่ 
1 : 10.86 
2 : 10.86 
3 : 10.86 
4 : 10.86 

 

10.86 
 
 
 
 
 
 

8.63 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

 3. กําไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

 

7,450.94 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,850.15 
2 : 3,729.58 
3 : 5,533.28 
4 : 7,450.94 
 

3,729.58 
 

3,729.60 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

 4. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน 
    ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    (หน่วยวัด : ระดับ) 
    ระดับคะแนนผลการสํารวจ แบ่งเป็น 
    5 ระดับ คือ 
    ระดับดีมาก               4.21 - 5.00 
    ระดับดี                    3.41 - 4.20 
    ระดับปานกลาง          2.61 - 3.40 
    ระดับพอใช้               1.81 - 2..60 
    ระดับควรปรับปรุง       1.00 - 1.80 
 

ระดับดี 
3.41 - 4.20 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํารวจ 
  เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 มีนาคม 2562 
  ระยะเวลาดําเนนิการ 200 วัน และคาดวา่ 
  จะได้รับผลสาํรวจในเดือนกันยายน 2562 

สผว. 

 
2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และประเมนิผลสิ้นปีงบประมาณ 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 
เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ผลประกอบการเติบโต 
อย่างมั่นคง 

1. กําไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

 

7,450.94 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,850.15 
2 : 3,729.58 
3 : 5,533.28 
4 : 7,450.94 

3,729.58 
 

3,729.60 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

89 
 

- 
 
 

- 
 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
  ลาดกระบังสํารวจ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 22 
  มีนาคม 2562 ระยะเวลาดําเนินการ 
  180 วัน และคาดว่าจะได้รับผลสํารวจ 
  ในเดือนสิงหาคม 2562 

สผว. 

 3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษต่อ 
    การเดินทาง 100 ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) 
    (หน่วยวัด : ครั้งต่อ 100 ลา้นคัน - กิโลเมตร) 
    (คํานวณจากจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งปี 
    หารด้วยปริมาณการเดินทางทั้งปีของทางพิเศษ 
    จํานวน 6 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา และ 
    กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย) 

10.86 
ไตรมาสที่ 
1 : 10.86 
2 : 10.86 
3 : 10.86 
4 : 10.86 

 

10.86 
 
 
 
 
 
 

8.63 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ทางพิเศษและ 
สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของ 
    ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
    ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
    (วัดผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของ 
    ปีงบประมาณ 2562 เทียบกับไตรมาสที่ 4 
    ของปีงบประมาณ 2561) 

เพิ่มขึ้น 
12 

(811,026 
เที่ยว/วัน) 

 
 

 
- 

 
 
 

 

เพิ่มขึ้น 
7.41 

(755,818 
เที่ยว/วัน) 

 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
  แนวทางแก้ไข : 
  กทพ. ได้จัดรายการส่งเสริมการใช้ 
  บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ดังนี้ 
  1. จัดทําโครงการ “ใช้ Easy Pass 
      ปุ๊บปั๊บรับโชค Go To Japan” 
      ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 
      เพื่อส่งเสริมการใช้งานบัตร Easy Pass 
      ให้มากยิ่งขึ้น 
  2. ลดการเติมเงินสํารองค่าผา่นทางพิเศษ 
      บัตร Easy Pass เริ่มแรกจาก จํานวน 
      1,000 บาท เป็น 500 บาท ตั้งแต่ 
      วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดจุด 
      รับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และ 
      รับเติมเงินสํารองค่าผ่านทางพิเศษ 
      บัตร Easy Pass นอกสถานที่ 

ฝจค. 

    - เฉลิมมหานคร 
    - ศรีรัช 
    - ฉลองรัช 
    - บูรพาวิถี 
    - อุดรรัถยา 
    - กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

  5.50 
6.79 

13.94 
9.11 

14.44 
-2.84 
21.35 

 

5. จํานวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่ 
    เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

268.07 
ไตรมาสที่ 
1 : 70 
2 : 140 
3 : 210 
4 : 268.07 

140 

 
 
 
 

141.78 

 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 
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เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 6 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้พร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

6. จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
    หรือมาตรฐานที่สามารถนํามาพัฒนางาน 
    ของ กทพ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง) 

2 - - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยอยู่ระหว่าง 
  การนําผลงานวิจัยมาพัฒนางานของ กทพ. 
  จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
  1. การประเมินจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 
      ด้วยวิธี Rate Quality Control และ 
      มาตรการแก้ไขด้วยป้ายเตือนความเร็ว 
      (Your Speed Warning Sign) 
  2. การประเมินผลกระทบด้านจราจรของ 
      ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 
      ทางพิเศษศรรีัช ก่อนและหลังการประยุกต์ 
      ใช้มาตรการลดราคาค่าผา่นทาง 

กวพ. 

มีการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน 
    ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    (หน่วยวัด : ระดับ) 
    ระดับคะแนนผลการสํารวจ แบ่งเป็น 
    5 ระดับ คือ 
    ระดับดีมาก               4.21 - 5.00 
    ระดับดี                    3.41 - 4.20 
    ระดับปานกลาง          2.61 - 3.40 
    ระดับพอใช้               1.81 - 2..60 
    ระดับควรปรับปรุง       1.00 - 1.80 

ระดับดี 
3.41 - 4.20 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สํารวจ 
  เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 15 มีนาคม 2562 
  ระยะเวลาดําเนินการ 200 วัน และ 
  คาดว่าจะได้รับผลสํารวจในเดือนกันยายน 
  2562 

สผว. 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
กทพ. ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 

มีนาคม 2562) และมีผลการดําเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากกําไรสุทธิ 
3,729.60 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็วปลอดภัยจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษที่มีผลการดําเนินงาน 8.63 ครั้งต่อ 
100 ล้านคัน - กิโลเมตร ไม่เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ และทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจํานวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีผลการดําเนินงาน 141.78 ล้านบาท 
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3. ผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (30 ตัวชี้วัด) 
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด โดยมีผล

การดําเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เป็นไปตามเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.45) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 4.55) 
และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 8 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 

4 - - 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 - 1 4 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

3 1 1 5 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน 
    และสิ่งแวดล้อม 

6) ดําเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 - 1 2 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 4 - - 4 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

4 - 2 6 

9) ผู้นําระดับสงูมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง - - 1 1 
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
      ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- - 2 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
      ความต้องการใช้งาน 

2 - - 2 

รวม 
 

21 
(ร้อยละ 94.45) 

1 
(ร้อยละ 4.55) 

8 
 

30 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด) 
กทพ. ได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการดําเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95.45 (เป็นไปตามเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 
และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 8 ตัวชี้วัด รวม 30 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 12.38 (767.73 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 10.90 (676 ล้านบาท) เบิกจ่ายล่าช้ากว่า 

เป้าหมาย จํานวน 91.73 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสําคัญที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ 
1) ค่าก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ จํานวน 8 ฐาน พร้อมทั้งโครงสร้างสะพานส่วนบน แผนเบิกจ่าย 47.39 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 15.27 ล้านบาท 

เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 32.12 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562 วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด 191.55 ล้านบาท) 
2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจ่าย 341.25 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 161.60 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 179.65 

ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2562 วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด 1,281.57 ล้านบาท) 
3) ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 4 แผนเบิกจ่าย 15 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 2.92 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 12.08 ล้านบาท 

(ปีงบประมาณ 2562 วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนทั้งหมด 27.50 ล้านบาท) 
แนวทางแก้ไข : 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการทุกสายบังคับบัญชา เพื่อกํากับดูแลหน่วยงานภายใต้ 

ความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และมี ผวก. เป็นประธาน 
2) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของ กทพ. เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองการจัดทํางบประมาณ 

และการปรับปรุงงบประมาณประจําปีของ กทพ. ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมทั้งวางแผนติดตาม เร่งรัด และให้คําแนะนําการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. 
ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
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3) คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของ กทพ. 
กําหนดแผนให้มีการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นประจํา เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดรายการงบลงทุนตั้งแต่เริ่มดําเนินการจนดําเนินการแล้วเสร็จ 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําไปกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตาม เร่งรัด และกํากับการดําเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่สามารถ 
ดําเนินการจัดทําร่าง TOR ให้แล้วเสร็จ 

5) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกําหนดมาตรการในการติดตาม/เร่งรัดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
6) ให้กําหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของครุภัณฑ์ 
7) ให้ควบคุมงานติดตาม เร่งรัด และกํากับบริษัทผู้รับจ้างให้ดําเนินการ/เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 
8) ให้มีการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 15 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 

5 ตัวชี้วัด 
 
4. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (109 แผนงาน/โครงการ) 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดแผนงาน/โครงการ 110 แผนงาน/โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้ 1 แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานการดําเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น สามารถวัดผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้ 109 แผนงาน/โครงการ 
โดยมีผลการดําเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เป็นไปตามเป้าหมาย 78 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95.12) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
4 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 4.88) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 27 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (109 แผนงาน/โครงการ) 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 

รวม เป็นไปตามเป้าหมาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

7 กลยุทธ์ 35 
แผนงาน/โครงการ 

26 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

9 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    อย่างคุ้มค่า 

5 กลยุทธ์ 14 
แผนงาน/โครงการ 

10 
แผนงาน/โครงการ 

1 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม 

3 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน/โครงการ 

5 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

13 กลยุทธ์ 51 
แผนงาน/โครงการ 

37 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

11 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 109 
แผนงาน/โครงการ 

78 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 95.12) 

4 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 4.88) 

27 
แผนงาน/โครงการ 

 
สรุปผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (109 แผนงาน/โครงการ) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 28 กลยุทธ์ 110 แผนงาน/ 

โครงการ ยังไม่สามารถประเมินผลการดําเนินงานได้ 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการดําเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ดังนั้น 
สามารถวัดผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ได้ 109 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดําเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 78 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95.12) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 4.88) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 27 แผนงาน/ 
โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 35 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 26 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 

9 แผนงาน/โครงการ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ใชป้ระโยชน์จากสินทรพัย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 14 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 10 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 3 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
- แผนงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 12.38 

(767.73 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 10.90 (676 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 

4 แผนงาน/โครงการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 51 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 37 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 แผนงาน/โครงการ และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 11 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานก่อสร้างฯ เป้าหมาย ร้อยละ 43.25 ผลงาน 

ร้อยละ 32.67 ดําเนินการล่าช้าสะสม เนื่องจากต้องทําการรื้อย้ายอาคารกู้ภัยและจัดจราจรเดิม และทําการก่อสร้างอาคารกู้ภัยและจัดจราจรใหม่ เนื่องจากอาคารกู้ภัย 
และจัดจราจรเดิมอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ส่งผลกระทบให้ดําเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 3 เดือน ทั้งนี้ กทพ. ได้ดําเนินการเร่งรัดบริษัท 
ผู้รับจ้างให้ดําเนินการปรับแผนดําเนินการแล้ว โดยผู้รับจ้างจะเร่งเพิ่มบุคลากรเครื่องมือในการทํางาน เพื่อให้สามารถเร่งรัดงานได้เร็วขึ้น และคาดว่าจะดําเนินการได้ตาม 
แผนงานในเดือนตุลาคม 2562 

 
2. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน 

ร้อยละ 94.88 โดยจากตัวชี้วัดตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 
ความเสี่ยงระดับแผนงาน 15 ตัวชี้วัด โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัด 
ที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) อัตราส่วนสภาพคล่อง พบว่า ผลการดําเนินงาน เท่ากับ 0.18 เท่า ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไม่น้อยกว่า 0.53 เท่า (วัดจากสินทรัพย์หมุนเวียน/ 

หนี้สินหมุนเวียน) แสดงถึงความคล่องตัวในการชําระหนี้ลดลง เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากการนําเงินฝากธนาคารในส่วนของเงินกองทุน TFF ไปฝากประจํา 
เกิน 1 ปี ประมาณ 5,000 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 จากการรับรู้หนี้ที่ครบกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี จํานวน 4,000 ล้านบาท 
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2) ผลิตภาพสินทรัพย์ดําเนินงาน พบว่า ผลการดําเนินงาน เท่ากับ 1.64 เท่า ต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไม่น้อยกว่า 1.98 เท่า (วัดจากกําไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จสําหรับงวด/ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน) แสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกําไรลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายสํานักงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากค่าซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน 30.21 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านภาษี ซึ่ง กทพ. รับภาระแทนพนักงานที่เข้าโครงการเกษียณอายุ 
ก่อนกําหนด ประมาณ 7 ล้านบาท 

ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1) ค่าใช้จ่ายรวม มีผลการดําเนินงาน เท่ากับ 3,443.79 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 52.23 ล้านบาท (เป้าหมายช่วง 6 เดือนแรก ไม่เกิน 

3,391.56 ล้านบาท) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ดอกเบี้ยค่าชดเชยตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีทางแข่งขันของโครงการทางด่วน 
สายบางปะอิน - ปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 รวม 62.92 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจากดอกเบี้ยตามคําพิพากษา กทพ. ควรเร่งดําเนินการ 
ชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาล โดยคํานึงถึงการบริหารสภาพคล่องของ กทพ. อย่างเหมาะสม เช่น ชําระหนี้จากรายได้ค่าผ่านทางหรือจากการกู้เงิน เป็นต้น 

2) ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวันปีปัจจุบัน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) เมื่อเทียบกับ 
ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มีอัตราเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 7.01 แต่ยังคงต่ํากว่าเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ 
(Risk Tolerance ≥ ร้อยละ 8.50) ทั้งนี้ จะวัดผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 
3. โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่4 พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานฯ เป้าหมาย ร้อยละ 57 ผลงาน ร้อยละ 50 

เนื่องจากงานงวดที่ 2 ต้องทําการทดสอบคุณลักษณะและระบบย่อย (CommissionTest) ของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ซึ่งอุปกรณ์บางรายการเป็นอุปกรณ์ 
ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Microwave Rader Sensor) ที่ต้องใช้เวลาในการนําเข้าและมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์บางรายการ 
จึงทําให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถนําอุปกรณ์ดังกล่าวมาทําการทดสอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ 

แนวทางแก้ไข : 
เร่งรัดการดําเนินงาน โดยอยู่ระหว่างการทดสอบคุณลักษณะและระบบย่อย (Commission Test) ของอุปกรณ์ทั้งหมดตามสัญญา และทําการทดสอบ 

การทํางานต่อเนื่องของระบบ (Burn-In Test) ของอุปกรณ์ที่ห้องศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) และห้องศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี โดยคาดว่าจะ 
สามารถเร่งรัดการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ทําสัญญาวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) 

 


