
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวสิาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



สรุปหน้า 1 

 
สรปุผลการดําเนนิงานตามแผนวิสาหกิจ ปงีบประมาณ 2560 - 2564 

และแผนปฏบิตักิาร ปงีบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 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 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

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

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 
12 เดือน 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ดี 
มีความคุ้มค่า สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
อย่างยั่งยืน 

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

89 
 

89 94.70 - เป็นไปตามเป้าหมาย 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 
 
 
 
 
 
 

9.71 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 

 

 



สรุปหน้า 4 

 

วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

 3. กําไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 
    หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2562 
    ผลการดําเนินงาน ไม่คํานวณรวม 
    ค่าใช้จ่าย 3 รายการ ได้แก่ 
    1) ค่าใช้จ่ายตามคําพิพากษา 5 เดือน 
        (พฤษภาคม - กันยายน 2562) 
        52.90 ล้านบาท 
    2) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจาก 
        การปรับชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน 
        อายุงานเกิน 20 ปี จาก 300 วัน 
        ปรับเป็น 400 วัน 363.18 ล้านบาท 
    3) ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี 18.08 ลา้นบาท 

7,123.70 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,850.15 
2 : 3,729.58 
3 : 5,365.64 
4 : 7,123.70 
 

7,123.70 
 

 

7,136.22 
 
 

- 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 

 
 

ระดีบดี 
3.41 - 4.20 

 

ระดับดี 
3.79 

 

- เป็นไปตามเป้าหมาย สผว. 
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 

เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
ผลประกอบการเติบโต 
อย่างมั่นคง 

1. กําไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 
    หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2562 
    ผลการดําเนินงาน ไม่คํานวณรวม 
    ค่าใช้จ่าย 3 รายการ ได้แก่ 
    1) ค่าใช้จ่ายตามคําพิพากษา 5 เดือน 
        (พฤษภาคม - กันยายน 2562) 
        52.90 ล้านบาท 
    2) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจาก 
        การปรับชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน 
        อายุงานเกิน 20 ปี จาก 300 วัน 
        ปรับเป็น 400 วัน 363.18 ล้านบาท 
    3) ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี 18.08 ลา้นบาท 

7,123.70 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,850.15 
2 : 3,729.58 
3 : 5,365.64 
4 : 7,123.70 

7,123.70 
 

 

7,136.22 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

89 
 

89 94.70 - เป็นไปตามเป้าหมาย 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 
 
 
 
 
 
 

9.71 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
ทางพิเศษและ 
สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นของ 
    ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
    ในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
    (วัดผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของ 
    ปีงบประมาณ 2562 เทียบกับไตรมาสที่ 4 
    ของปีงบประมาณ 2561 
    - ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 มี 
      ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่าน 
      ทางพิเศษอัตโนมัติ 724,131 เที่ยว/วัน 
    - เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 
      มีปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่าน 
      ทางพิเศษอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 จาก 
      ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 ดังนั้น 
      จะต้องมีปริมาณจราจรของระบบเก็บ 
      ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า 
      811,026 เที่ยว/วัน ) 
    - เฉลิมมหานคร 
    - ศรีรัช 
    - ฉลองรัช 
    - บูรพาวิถี 
    - อุดรรัถยา 
    - กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มขึ้น 
12 

(811,026 
เที่ยว/วัน) 

 
 

เพิ่มขึ้น 
12 

(811,026 
เที่ยว/วัน) 

เพิ่มขึ้น 
7.21 

(776,324 
เที่ยว/วัน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.69 
6.51 
9.49 
7.86 
9.27 
3.34 

25.12 

- ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  แนวทางแก้ไข : 
  กทพ. ได้จัดรายการส่งเสริมการใช้บัตร  
  อัตโนมัติ (Easy Pass) ดังนี้ 
  1. จัดทําโครงการ “ใช้ Easy Pass  
      ปุ๊บปั๊บรับโชค Go To Japan”  
      ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562 
      เพื่อส่งเสริมการใช้งานบัตรอัตโนมัติ 
      (Easy Pass) ให้มากยิ่งขึ้น 
  2. ลดค่าผ่านทางสําหรับผู้ใช้บัตร 
      Easy Pass 5 บาท/เที่ยว ที่ด่านฯ  
      ดาวคะนอง และด่านฯ ประชาชื่น (ขาเข้า) 
      ระหว่างเวลา 05.00 - 09.00 น. 
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 
      2562 (เฉพาะวันทําการ) 
  3. ลดการเติมเงินสํารองค่าผา่นทาง 
      พิเศษบัตร Easy Pass เริ่มแรกจาก 
      จํานวน 1,000 บาท เป็น 500 บาท  
      ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดจุด 
      รับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และ 
      รับเติมเงินสํารองค่าผ่านทางพิเศษบัตร 
      Easy Pass นอกสถานที่ 

ฝจค. 
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เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 
12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
     - ในปีงบประมาณ 2563 กทพ. มีแนวทาง 

  ส่งเสริมการใช้บตัรอัตโนมัติ (Easy Pass) 
  เพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. การรับสมัครและเติมเงินบัตร Easy Pass 
      ผ่านช่องทาง Application TrueMoney 
      Wallet ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 
      2562 เป็นต้นไป 
  2. โครงการการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 
      สําหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
       อัตโนมัติ 

 

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

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

268.07 283.37 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 

เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้พร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

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

2 2 2 - เป็นไปตามเปา้หมาย โดยได้นําผลงานวิจัย 
  มาพัฒนางานของ กทพ.  จํานวน 2 เรื่อง  
  ได้แก่ 
  1. การประเมินจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 
      ด้วยวิธี Rate Quality Control และ 
      มาตรการแก้ไขด้วยป้ายเตือนความเร็ว 
      (Your Speed Warning Sign) 
  2. การประเมินผลกระทบด้านจราจรของ 
      ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก 4 
      ทางพิเศษศรีรัช ก่อนและหลังการประยุกต์ 
      ใช้มาตรการลดราคาค่าผา่นทาง 

กวพ. 
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เป้าประสงค์องคก์ร ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
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 

 
 

ระดับดี 
3.41 - 4.20 

 

ระดับดี 
3.79 

 

- เป็นไปตามเป้าหมาย สผว. 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
กทพ. ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

และมีผลการดําเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ กทพ. มีการบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวมที่มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 94.70 มากกว่าเป้าหมายที่กําหนด และจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 
ที่มีผลการดําเนินงาน 9.71 ครั้งต่อ 100 ล้านคัน - กิโลเมตร ไม่เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในส่วนของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและ 
มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น กทพ. มีผลการดําเนินงานที่ดี ดังจะเห็นได้จาก กทพ. มีจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ หรือมาตรฐานที่สามารถนํามา
พัฒนางานของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม จํานวน 2 เรื่อง และมีระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อยู่ในระดับดี เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ สําหรับในส่วนของผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงนั้น หากไม่รวมค่าใช้จ่ายจากเหตุปัจจัยภายนอก 3 รายการ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายตามคําพิพากษา 5 เดือน 
(พฤษภาคม - กันยายน 2562) 52.90 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับชดเชยการเลิกจ้างพนักงานอายุงานเกิน 20 ปี จาก 300 วัน ปรับเป็น 
400 วัน 363.18 ล้านบาท และ 3) ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี 18.08 ล้านบาท กทพ. ยังคงมีกําไรสุทธิเป็นไปเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของทางพิเศษ 
และสินทรัพย์ที่ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพนั้น แม้ว่า กทพ. จะมีจํานวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษ เท่ากับ 283.37 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ แต่ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.21 
น้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ กทพ. จึงได้จัดรายงานส่งเสริมการใช้บัตรอัตโนมัติ Easy Pass อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ปริมาณจราจรที่ใช้ Easy Pass เพิ่มมากขึ้นและ 
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อไป  
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3. ผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (29 ตัวชี้วัด) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด 
ไม่ประเมินผลการดําเนินงาน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของโครงการที่สามารถเริ่มดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษได้ เนื่องจากไม่มีโครงการที่ต้องดําเนินการ ทําให้ 
ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 79.31) 
และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.69) สรุปได้ดังตารางที่ 3 

   
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 29 ตัวชี้วัด) 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวชี้วัด) 

รวม 
(ตัวชี้วัด) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 

2 2 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 - 4 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
    อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

2 3 5 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน 
    และสิ่งแวดล้อม 

6) ดําเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 - 2 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน 3 - 3 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

6 - 6 

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

2 - 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
      ความต้องการใช้งาน 

1 1 2 

รวม 
 

23 
(ร้อยละ 79.31) 

6 
(ร้อยละ 20.69) 

29 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 29 ตัวชี้วัด) 
กทพ. ได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการดําเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 79.31 (เป็นไปตามเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด 
รวม 29 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. การดําเนินงานโครงการทางพิเศษสายใหม่ได้แล้วเสร็จเทียบกับแผนการดําเนินงานทั้งหมด 10 โครงการ เป้าหมาย 10 โครงการ ผลงาน 6 โครงการ 

โดยมีโครงการที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 โครงการ ได้แก่  
1) การดําเนินงานโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (ฝนผ.)  
2) การดําเนินงานโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ฝกท.)  
3) การดําเนินงานออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ฝกท.)  
4) การดําเนินงานออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) (ฝกท.) 
 

2. รายได้ค่าผ่านทาง เป้าหมาย 14,651.65 ล้านบาท ผลงาน 14,614.90 ล้านบาท โดยแม้ว่า กทพ. จะมีรายได้ค่าผ่านทางในปีงบประมาณ 2562 
น้อยกว่าเป้าหมาย 36.35 ล้านบาท แต่ยังมีรายได้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น 73.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน (14,541.28 ล้านบาท) 

  ทั้งนี้ กทพ. ได้กําหนดแนวทางแก้ไขระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
  แนวทางแก้ไข : ระยะสั้น ดําเนินการปรับปรุงการให้บริการบนทางพิเศษ ดังนี้ 
  1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการชําระค่าบริการทางพิเศษอัตโนมัติตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ 
  2) ป้องกันและแก้ปัญหากรณีเกิดรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น การรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้ทางพิเศษ โดย

ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) และการใช้กล้อง CCTV บันทึกรายละเอียดและตรวจสอบรถขัดข้องบนทางพิเศษ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถกู้ภัย รถยก 
ประจําจุดที่เหมาะสมในชั่วโมงเร่งด่วน โดยมีการกําหนดเป้าหมายระยะเวลาการเข้าถึงจุดรถขัดข้องบนทางพิเศษ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยเร็ว 

  3) แก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
  ทั้งนี้ การดําเนินการปรับปรุงการให้บริการบนทางพิเศษดังกล่าวจะส่งผลให้ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษเพิ่มมากขึ้น และนํามาซึ่งรายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 

ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 
  แนวทางแก้ไข : ระยะยาว ดําเนินการขยายโครงข่ายทางพิเศษในอนาคต เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก-

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
 



สรุปหน้า 11 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด 

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
 
1. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง เป้าหมาย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12 (811,026 เที่ยว/วัน) ผลงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.21 (776,324 เที่ยว/วัน) โดยมีรายละเอียดดังกล่าวแล้วในตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
 

2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงาน เป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 30 ผลงาน ร้อยละ 30.12 โดย กทพ. มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
4,909.15 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 3,534.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสํานักงาน 1,374.20 ล้านบาท) และรายได้จาก
การดําเนินงาน 14,614.90 ล้านบาท ทําให้ กทพ. มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 33.59 ทั้งนี้ หากไม่คํานวณรวมค่าใช้จ่าย 
ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ กทพ. ไม่สามารถควบคุมได้ 3 รายการ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายตามคําพิพากษา 126.20 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับ 
ชดเชยการเลิกจ้างพนักงานอายุงานเกิน 20 ปี จาก 300 วัน ปรับเป็น 400 วัน 363.18 ล้านบาท และ 3) ค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธี 18.08 ล้านบาท จะทําให้ กทพ. 
มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อรายได้จากการดําเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ 30.12 

    แนวทางแก้ไข : 
1) ทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของงานเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า รวมถึงพิจารณาถึงความจําเป็น

ของงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้ว หากเห็นว่าสามารถชะลอการดําเนินงานไปปีงบประมาณอื่นหรือยกเลิกในกรณีหมดความจําเป็น 
2) ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด โดยให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กทพ. 
 

3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 95 (5,893.02 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 26.42 (1,638.84 ล้านบาท) เบิกจ่ายล่าช้า
กว่าเป้าหมาย จํานวน 4,564.34 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการสําคัญที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ 

งบประมาณลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 
1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจ่าย 1,281.57 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 597.17 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 684.40 ล้านบาท  
2) ค่าก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อ จํานวน 8 ฐาน พร้อมทั้งโครงสร้างสะพานส่วนบน แผนเบิกจ่าย 191.54 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 46.03 ล้านบาท 

เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 145.51 ล้านบาท  
3) เครื่องใช้สํานักงาน (อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.) แผนเบิกจ่าย 48.12 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
4) ปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง - ท่าเรือ แผนเบิกจ่าย 44.50 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 3.80 ล้านบาท เบิกจ่าย

ล่าช้ากว่าแผน 40.70 ล้านบาท 
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5) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี แผนเบิกจ่าย 40 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
6) อุปกรณ์ Portable ETC/MTC แผนเบิกจ่าย 39 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
7) เสริมกําลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี แผนเบิกจ่าย 35.10 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
8) ค่า K งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจ่าย 32.28 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
9) อุปกรณ์เครื่องกั้นช่องทางอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง แผนเบิกจ่าย 28.50 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
10) ศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 4 แผนเบิกจ่าย 27.50 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 8.76 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 18.74 ล้านบาท 
11) งานตรวจสอบสะพานพระราม 9 รอบ 35 ปี แผนเบิกจ่าย 18 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
12) งานทบทวนออกแบบรายละเอียดโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 

และส่วนทดแทนตอน N1 แผนเบิกจ่าย 40.07 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 28.40 ล้านบาท เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 11.67 ล้านบาท 
13) การติดตั้งระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช แผนเบิกจ่าย 

11.25 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
14) งานสํารวจและออกแบบรายละเอียดการเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร แผนเบิกจ่าย 10.50 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจ่าย 33.11 ล้านบาท ผลเบิกจ่าย 22.850 ล้านบาท 

เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 10.26 ล้านบาท 
16) ปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษเฉลิมมหานคร แผนเบิกจ่าย 10 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
17) ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณรอบอาคารโรงซ่อมพรอ้มหลังคา แผนเบิกจ่าย 10 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบลงทุนที่ทําเป็นโครงการ 
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
1) ค่าก่อสร้าง แผนเบิกจ่าย 2,912.27 ลา้นบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
2) ค่าดอกเบี้ยและธรรมเนียมเงินกู้เพื่อก่อสร้าง แผนเบิกจ่าย 234.99 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
แนวทางแก้ไข : 
1) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ติดตามและกํากับการดําเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ 

รายการที่ยังจัดทําร่าง TOR ไม่เสร็จ และรายการที่ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับรายการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานนั้น ให้หน่วยงานควบคุม 
ติดตามงาน และกํากับบริษัทผู้รับจ้างให้ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย 
งบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

2) กํากับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. โดยคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและคณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองและกํากับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของ กทพ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 15 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด  

โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลประจําปีงบประมาณ เทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ 80.65 เนื่องจากมีโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 31 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสรเทศสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนทางพิเศษ (กวพ.) 
2. โครงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ฝจค.) 
3. โครงการเพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการเติมเงินสํารองค่าผ่านทาง (ข้อย่อย : หน่วยงาน : บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ช่องทางเติมเงิน : Mobile 

Application) (ฝจค.) 
4. โครงการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ (ฝสท.) 
5. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (ข้อย่อย : กระบวนการทํางาน : เพิ่มช่องทางการสมัครบัตร Easy Pass) (ฝจค.) 
6. โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 4 (กวพ.) 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร จะกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (EXAT-ICT 4.0) และแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563 
ต่อไป 

 
4. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (108 แผนงาน/โครงการ) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดแผนงาน/โครงการ 110 แผนงาน/โครงการ ไม่ประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 2 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และแผนงาน 
การดําเนินงานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทําให้ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สามารถวัดผล 
การดําเนินงานได้ทั้งสิ้น 108 แผนงาน/โครงการ เป็นไปตามเป้าหมาย 96 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 88.89) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 12 แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 11.11) สรุปได้ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (108 แผนงาน/โครงการ) 

 
สรุปผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (108 แผนงาน/โครงการ) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 กําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 28 กลยุทธ์ 110 แผนงาน/

โครงการ ไม่ประเมินผลการดําเนินงาน 2 แผนงาน/โครงการ วัดผลการดําเนินงานได้ทั้งสิ้น 108 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เป็นไปตามเป้าหมาย 96 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 88.89) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 12 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 11.11) 
สรุปได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 34 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 28 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

6 แผนงาน/โครงการ  โดยแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พิจารณาร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 60 

เนื่องจากในขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตได้พบว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน-
แห่งชาติที่กรมป่าไม้ได้ส่งมอบให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้ประสานไปยังสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จึงทําให ้
กระบวนการขออนุญาตใช้เวลามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ได้ในเดือนเมษายน 2563 จากนั้นสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
รวม เป็นไปตามเป้าหมาย 

(แผนงาน/โครงการ) 
ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน 7 กลยุทธ์ 34 
แผนงาน/โครงการ 

28 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 5 กลยุทธ์ 14 
แผนงาน/โครงการ 

12 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 3 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน/โครงการ 

9 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 13 กลยุทธ์ 51 
แผนงาน/โครงการ 

47 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 108 
แผนงาน/โครงการ 

96 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 88.89) 

12 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 11.11) 
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(สคร.) จะนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน และนําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบได้ในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งหาก ครม. ให้ความเห็นชอบ 
แล้วจึงจะสามารถลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนได้ โดยคาดว่า ผวก. อนุมัติดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจะดําเนินกระบวนการจ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 
2563 และลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

 
2. โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของ

การดําเนินงานฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 75 เนื่องจากไม่สามารถเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนโครงการได้ภายในเดือนกันยายน 
2562 ตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ เนื่องจาก กทพ. ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งเป็นเอกชนผู้รับสัมปทานเดิม
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ได้จัดส่งข้อมูลรูปแบบการลงทุนโครงการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก 
กรุงเทพมหานคร และข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ให้ BEM เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก BEM ทั้งนี้ ในกรณีที่ BEM ปฏิเสธการร่วมลงทุน
โครงการโครงข่ายทางเชื่อมฯ กทพ. จะเปลี่ยนแนวทางการลงทุนเป็น “โครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และส่วนทดแทน ตอน N1” ทั้งนี้ กทพ. จะเป็นผู้ดําเนินการ
ลงทุนเอง และคาดว่าจะสามารถเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการลงทุนโครงการได้ในเดือนมกราคม 2563 

 
3. งานออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

ออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 0 เนื่องจากไม่สามารถเริ่มงานออกแบบรายละเอียดโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถีกับถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีในเดือนกันยายน 2562 ตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ โดย กทพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อการว่าจ้างเป็นผู้ให้บริการออกแบบ
รายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ จํานวน 4 ราย แต่เนื่องจากในการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์
คุณภาพนั้น กทพ. ได้แบ่งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นเกณฑ์ย่อย แต่ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยโดยละเอียด ซึ่งไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/35330 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลมาทราบในภายหลัง
จากที่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในข้างต้น 
จึงเห็นควรยกเลิกการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการฯ 

แนวทางแก้ไข : กทพ. อยู่ระหว่างยกเลิกการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
และถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี และจัดทําหนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอ 4 ราย ทราบ รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทําร่างขอบเขตของงานใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มงานออกแบบ
รายละเอียดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 
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4. งานออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) พิจารณาร้อยละความสําเร็จ

ของการดําเนินงานออกแบบรายละเอียดและงานก่อสร้างโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 50 เนื่องจากไม่สามารถจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบ
รายละเอียดโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ (S1) ในเดือนกันยายน 2562 ตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ โดย กทพ. ได้มีหนังสือ
เชิญผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อการว่าจ้างเป็นผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทําให้ต้องยกเลิกงานจ้างผู้ให้บริการ
ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยวิธีคัดเลือก และต้องดําเนินการจัดจ้างใหม่ ต่อมาในขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงาน กทพ. ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ
และอยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน พบว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพนั้น กทพ. ได้แบ่งข้อเสนอด้านเทคนิค
เป็นเกณฑ์ย่อย แต่ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยโดยละเอียด ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 
0405.4/35330 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมถึงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ข้างต้น จึงจําเป็นต้องจัดทําร่างขอบเขตของงานใหม่อีกครั้ง 

แนวทางแก้ไข : กทพ. อยู่ระหว่างการจัดทําร่างขอบเขตของงานใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มงานออกแบบรายละเอียดได้ในเดือนธันวาคม 
2562 และเริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 

 
5. แผนงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. 

(www.exat.co.th) เป้าหมาย ร้อยละ 86 ผลงาน ร้อยละ 85.60 เนื่องจากเว็บไซต์ กทพ. (www.exat.co.th) มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลหลักของหน่วยงานและการเชื่อมโยง
ข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอก รวมถึงไม่มีช่องทางการให้บริการในการทําธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การเติมเงินและการเช็คยอดวงเงินคงเหลือ Easy Pass จึงทําให้
ผู้ใช้บริการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นที่รองรับการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น ช่องทาง EXAT Portal ที่มีจํานวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 6 ช่องทาง 
Social Media (Facebook และ Twitter) และเว็บไซต์ thaieasypass.com ดังนั้นเมื่อผู้ใช้บริการบางส่วนมีความพึงพอใจในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และตอบสนองข้อมูลได้ครบถ้วนมากกว่า จึงส่งผลให้ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจยังคงอยู่
ในเกณฑ์พอใจอย่างยิ่ง 

แนวทางแก้ไข : เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ กทพ. กทพ. ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้ง
ได้ดําเนินการจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ กทพ. ให้ทันสมัยรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นจากเดิมอีกด้วย 

 
6. แผนงานโครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษบูรพาวิถี เป้าหมาย ร้อยละ 10 ผลงาน ร้อยละ 0 ดําเนินการล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากในการเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 2 ครั้ง 
มีผู้วิจารณ์ 2 ครั้ง ได้แก่  

1) ประกาศเผยแพร่ TOR ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้วิจารณ์ 3 ราย 
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2) ประกาศเผยแพร่ TOR ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 24 เมษายน 2562 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย ทั้งนี้ กทพ. ได้พิจารณาข้อวิจารณ์และเห็นควรไม่ปรับปรุง 

ร่าง TOR ดังกล่าว เนื่องจาก TOR ที่ กทพ. กําหนดมีความเหมาะสมกับการใช้งานกับระบบเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี และเป็นอุปกรณ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ประกาศประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกําหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
จํานวน 2 ราย ทั้งนี้ ได้นําผลการประกวดราคาเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่ออนุมัติก่อนลงนามในสัญญาในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2562 โดยมีมติให้ กทพ. จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมและนําเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรพัย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 14 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 12 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 2565) พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 2565) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 78.95 เนื่องจากมีกิจกรรม 
ที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 กิจกรรม จากทั้งหมด 19 กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมระบบการคิดค่าผ่านทางตามระยะทาง (Distance based toll fee) และศึกษาโครงสร้างและอัตราค่าผ่านทาง 
    - ยกเลิกการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
2) กิจกรรมปรับปรุงขอ้มูล (Cleaning data) ลูกค้า 
    - อยู่ระหว่างการกําหนดวิธีการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า และวัดผลการดําเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2563 
3) กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักในด้านปฏิบัติการส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น การตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า การบริการต่าง ๆ  

การออกใบกํากับภาษี CRM ในส่วนของงานการปรับปรุงระบบใบกํากับภาษีในรูปแบบ e-Tax และ e-Invoice 
    - อยู่ระหว่างการขอปรับปรุงงบประมาณลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2563 และวัดผลการดําเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2563 
4) กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) ในส่วนของระบบการรับสมัครออนไลน์ 
    - ดําเนินการทดสอบระบบแล้วเสร็จ และเปิดให้ใช้บริการรับสมัครและเติมเงินบัตรอัตโนมัติ Easy Pass ผ่านช่องทาง Application TrueMoney Wallet 

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร จะกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
 
 
 



สรุปหน้า 18 

 
 
2. แผนงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 95 

(5,893.02 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 26.42 (1,638.84 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวแล้วในตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 9 แผนงาน/โครงการ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 51 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 47 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานก่อสร้างฯ เป้าหมาย ร้อยละ 79.25 ผลงาน 

ร้อยละ 67.69 ดําเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของงานสัญญาที่ 1 ดังนี้ 
1) งานที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
2) งานที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาที่ 2 (งานศูนย์ควบคุมจราจรฯ) 
3) งานที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาที่ 3 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ) 
4) งานที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
แนวทางแก้ไข : ในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้รับทราบกรอบวงเงินงานเปลี่ยนแปลงแล้ว 

โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ จะเร่งสรุปราคาและระยะเวลางานเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ กทพ. พิจารณาอนุมัติภายในเดือนธันวาคม 
2562 หลังจากนั้นจะปรับแผนงานให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งเร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้เร่งดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป 

 
2. แผนงานตรวจสอบประจําปี ร้อยละของงานตรวจสอบ/สอบทานที่ทําเสร็จตามแผน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 95.24 ดําเนินงานล่าช้า 1 งาน 

จากงานทั้งหมด 21 งาน คือ งานตรวจสอบระบบงานบํารุงรักษาอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางและอุปกรณ์ควบคุมการจราจร เนื่องจากหน่วยรับตรวจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ได้ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2562 

 
3. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน 

ร้อยละ 97.05 โดยจากตัวชี้วัดตามคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 
ความเสี่ยงระดับแผนงาน 15 ตัวชี้วัด มีผลการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัด 
ที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ในระดับองค์กร 3 ตัวชี้วัด และระดับแผนงาน 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 
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1) EBIDA 
2) กําไร (ขาดทุน) ก่อนหักโบนัส 
3) ผลิตภาพสินทรัพย์ดําเนินงาน 
4) ผลิตภาพสินทรัพย์บุคลากร 
5) ค่าใช้จ่ายรวม 
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
7) ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทุกสายทางเฉลี่ยต่อวัน 
 

4. โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่4 พิจารณาจากร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานฯ เป้าหมาย ร้อยละ 79 ผลงาน ร้อยละ 73 
ไม่สามารถตรวจรับงานงวดที่ 4/5 ได้ตามแผนที่กําหนดไว้ เนื่องจากผลกระทบจากงานงวดที่ 2/5 ที่ต้องทําการทดสอบคุณลักษณะและระบบย่อย (Commission Test) 
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด 31 รายการให้แล้วเสร็จ ซึ่งอุปกรณ์บางรายการเป็นอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร 
(Microwave Rader Sensor) ที่ต้องใช้เวลาในการนําเข้าประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์บางรายการ จึงทําให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถนําอุปกรณ์ 
ดังกล่าวมาทําการทดสอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้ได้ 

แนวทางแก้ไข : ตรวจรับงานงวดที่ 3/5 แล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และอยู่ระหว่างเร่งดําเนินงานงวดที่ 4/5 ซึ่งเป็นการทดสอบการทํางานของ
ระบบ พร้อมทั้งทําการทดสอบความแม่นยําของอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Particular Test) จํานวน 72 จุด ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการดําเนินงานให้แล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาของสัญญาได้ (ทําสัญญาวันที่ 22 ตุลาคม 2561 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) 


