
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 



สรุปหน้า 1 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 

และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 
 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค ์กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 

มุมมองตามหลกัการ BSC วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ๑. เสรมิสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
๒. บริหารทรัพยากรให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑. การให้บริการโครงข่ายท่ีทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๓. ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓ 

ด้านกระบวนการท างาน ๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่ 
๒. มีโครงสร้างและระบบงานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน 

รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 

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

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ

ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และก าหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวช้ีวัด) 

วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2563 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

ผลการประเมิน 
6 เดือน 

(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ด ี
มีความคุ้มคา่ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
อย่างยั่งยืน 

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

92 
 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณโดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
  ให้ด าเนินการส ารวจฯ เริ่มด าเนนิการ 
  ส ารวจฯ 22 มกราคม 2563 ระยะเวลา 
  ด าเนินงาน 180 วัน คาดว่าจะได้รับ 
  ผลส ารวจในเดือนกันยายน 2563 

สผว. 

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

854 
ไตรมาสที่ 
1 : 854 
2 : 854 
3 : 854 
4 : 854 
 

854 
 
 
 
 

 

477 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

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

4,707.20 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,392.86 
2 : 2,770.58 
3 : 3,225.03 
4 : 4,707.20 

2,770.58 
 

3,139.67 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

 4. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน 
    ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดบั) 
    ระดับคะแนนผลการส ารวจ 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 

ระดับด ี
3.41 - 4.20 

 
 

- 
 

- - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ  
  โดยจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ด าเนินการส ารวจฯ เริ่มด าเนินงาน 
  11 เมษายน 2563 ระยะเวลาด าเนินงาน 
  180 วัน คาดว่าจะไดร้ับผลส ารวจในเดือน 
  กันยายน 2563 

สผว. 

 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วดั และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 4 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวช้ีวัด) 

เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 -  มี.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ผลประกอบการเติบโต 
อยา่งมั่นคง 

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

4,707.20 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,392.86 
2 : 2,770.58 
3 : 3,225.03 
4 : 4,707.20 

2,770.58 
 

3,139.67 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

92 
 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณโดยจ้าง 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
  ให้ด าเนินการส ารวจฯ เริ่มด าเนนิการ 
  ส ารวจฯ 22 มกราคม 2563 ระยะเวลา 
  ด าเนินงาน 180 วัน คาดว่าจะได้รับ 
  ผลส ารวจในเดือนกันยายน 2563 

สผว. 

 3. จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุในทางพิเศษ 
    (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) 
    (พิจารณาจากจ านวนอุบัตเิหตุในทางพิเศษ 
    จ านวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรถัยา  
    และกาญจนาภเิษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรีรัช - 
    วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

854 
ไตรมาสที่ 
1 : 854 
2 : 854 
3 : 854 
4 : 854 
 

854 
 
 
 
 
 

477 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
ทางพิเศษและ 
สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน 
    ที่เพ่ิมขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
    อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา 
    ในทุกสายทาง (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
    (วัดผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  
    ของปีงบประมาณ 2563 เทียบกับ 
    ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2562 
    - ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4  
      มีปริมาณจราจรของระบบเกบ็ค่าผา่น 
      ทางพิเศษอัตโนมัต ิ776,324 เที่ยว/วัน 
    - เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563  
      ไตรมาสที่ 4 ต้องมีปริมาณจราจร 
      ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต ิ
      เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากปีงบประมาณ  
      2562 ไตรมาสที่ 4 ดังนั้น ปีงบประมาณ 
      2563 ไตรมาสที่ 4 จะต้องมีปริมาณ 
      จราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
      อัตโนมัติ 812,112 เที่ยว/วนั คิดเป็น 
      เพิ่มขึ้น 35,788 เที่ยว/วัน) 
    - เฉลิมมหานคร 
    - ศรีรัช 
    - ฉลองรัช 
    - บูรพาวิถี 
    - อุดรรัถยา 
    - กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    - ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มขึ้น 
4.61 

(35,788 
เที่ยว/วัน) 

 
 

- ลดลง 
3.91 

(-29,574 
เที่ยว/วัน) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3.78 
-4.81 
-5.95 
-2.68 
-4.13 
-2.12 
 7.21 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
  แนวทางแก้ไข : 
  กทพ. ได้จัดรายการส่งเสรมิการใช้ 
  บัตรอัตโนมตัิ (Easy Pass) ดังนี ้
  1. การรับสมัครและเตมิเงินบัตร  
      Easy Pass ผ่านช่องทาง Application 
      TrueMoney Wallet ตั้งแต่วันท่ี 13  
      พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
  2. โครงการการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง 
      ส าหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
      อัตโนมัติ ร้อยละ 5 ต่อเท่ียวทุกด่าน  
      ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง ระหว่าง 
      วันท่ี 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์  
      2563 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  
      เปิดจุดรับสมคัรสมาชิกบัตร  
      Easy Pass และรับเติมเงินส ารอง 
      ค่าผ่านทางพิเศษบัตร Easy Pass  
      นอกสถานท่ี 

ฝจค. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

ผลการประเมิน 6 เดือน  
(ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
 5. จ านวนรายไดจ้ากการจดัหาประโยชน์พื้นที่ 

    เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

197 
ไตรมาสที่ 
1 : 69 
2 : 138 
3 : 150 
4 : 197 

138 151.76 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 

เป็นองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู้พร้อมรองรับ 
การเปลีย่นแปลง 

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

3 - - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยจะสรุป 
  จ านวนผลงานวิจัยในเดือนกันยายน  
  2563 

กวพ./
กบค. 

มีการบรหิารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้าน 
    ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 
    (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดบั) 
    ระดับคะแนนผลการส ารวจ 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 

ระดับด ี
3.41 - 4.20 

 
 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ  
  โดยจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ด าเนินการส ารวจฯ เริ่มด าเนินงาน 
  11 เมษายน 2563 ระยะเวลาด าเนินงาน 
  180 วัน คาดว่าจะไดร้ับผลส ารวจในเดือน 
  กันยายน 2563 

สผว. 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
กทพ. ด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

และมีผลการด าเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากก าไรสุทธิ 3,139.67 ล้านบาท สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษที่มีผลการด าเนินงาน 477 ครั้ง ไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจ านวนรายได้การจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการด าเนินงาน 151.76 ล้านบาท  
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (27 ตัวชี้วัด) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด ยกเลิก 
1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานแผนงานศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ ท าให้  
ในปีงบประมาณ 2563 สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เป็นไปตามเป้าหมาย 
16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.12) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.88) และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 10 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 27 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
(ตัวช้ีวัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวช้ีวัด) 

ประเมินผลสิ้น
ปีงบประมาณ 

(ตัวช้ีวัด) 

รวม 
(ตัวช้ีวัด) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสรา้งขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายท่ีทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม ่

2 - 2 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 - 1 4 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรา้ง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

4 - 1 5 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน 
    และสิ่งแวดล้อม 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 - 1 2 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน 2 - - 2 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
    และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

3 - 2 5 

9) ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลือ่นนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบตัิได้จริง - - 1 1 
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 
      ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- - 2 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมคีวามมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
      ความต้องการใช้งาน 

1 1 - 2 

รวม 
 

16 
(ร้อยละ 94.12) 

1 
(ร้อยละ 5.88) 

10 27 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 27 ตัวชี้วัด) 
กทพ. ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 94.12 (เป็นไปตามเป้าหมาย 16 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด) 
และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 10 ตัวชี้วัด รวม 27 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 3 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

และประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 5 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลประจ าปีงบประมาณ เทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ 90 ผลงาน ร้อยละ 67.85 เนื่องจากมีโครงการที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
9 โครงการ จากทั้งหมด 28 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการติดตั้งระบบ Monitoring ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางพิเศษฉลองรัช 
2) งานซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ 
3) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถ ี
4) โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
5) โครงการติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
6) โครงการเพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการเติมเงินส ารองค่าผ่านทาง 
7) โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า 
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8) โครงการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
9) โครงการจัดท าศูนย์ควบคุมจราจรศูนย์ข้อมูลและห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ  
แนวทางแก้ไข : 
คณะท างานดิจิทัลของ กทพ. ได้ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2560 - 2564 (EXAT-ICT 4.0) และแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ปีงบประมาณ 2563 โดยได้มีการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เพ่ือพิจารณาและเร่งรัดผลการด าเนินงานต่อไปด้วยแล้ว 

 

4. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ) 
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 91 แผนงาน/โครงการ เพ่ิม 1 โครงการ 

ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนทดแทนตอน N1 ยกเลิก 3 แผนงาน/โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ 
ส่วนทดแทนตอน N1 และ 3) แผนงานการจ้างลูกจ้าง/บุคคลภายนอก (Outsource) เก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษทดแทนการบรรจุแต่งตั้ง ท าให้ในปีงบประมาณ 2563 
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ทั้งสิ้น 89 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เป็นไปตามเป้าหมาย 
65 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95.59) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 4.41) และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
21 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ) 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 

รวม เป็นไปตามเป้าหมาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 
(แผนงาน/โครงการ) 

ยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/
ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

7 กลยุทธ์ 24 
แผนงาน/โครงการ 

17 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

7 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    อย่างคุ้มค่า 

5 กลยุทธ์ 11 
แผนงาน/โครงการ 

11 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม 

3 กลยุทธ์ 10 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

13 กลยุทธ์ 44 
แผนงาน/โครงการ 

31 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

10 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 89 
แผนงาน/โครงการ 

65 
แผนงาน/โครงการ 
(รอ้ยละ 95.59) 

3 
แผนงาน/โครงการ 

(รอ้ยละ 4.41) 

21 
แผนงาน/โครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 91 แผนงาน/โครงการ เพ่ิม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ 

ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและส่วนทดแทนตอน N1 ยกเลิก 3 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ 1) โครงการระบบทางด่วน 
ขั้นที ่3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1 และ 
3) แผนงานการจ้างลูกจ้าง/บุคคลภายนอก (Outsource) เก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษทดแทนการบรรจุแต่งตั้ง ท าให้ในปีงบประมาณ 2563 สามารถวัดผลการด าเนินงาน 
ได้ทั้งสิ้น 89 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) เป็นไปตามเป้าหมาย 65 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 95.59) 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 4.41) รายละเอียดดังตารางที่ 10 และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 21 แผนงาน/โครงการ 
สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 25 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 17 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/

ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 7 แผนงาน/โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 11 แผนงาน/โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/

ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 4 แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 44 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 31 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 แผนงาน/

โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล/ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 10 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
 

1. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน
ร้อยละ 87.94 โดย กทพ. บริหารความเสี่ยงทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร 8 ตัวชี้วัด และระดับแผนงาน 17 ตัวชี้วัด โดยมีผลการบริหาร
ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์วัดความเสี่ยงที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance) อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 
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- ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) DSCR 2) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักโบนัส และ 3) อัตราส่วนสภาพคล่อง 
- ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับแผนงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) รายได้รวม 2) จ านวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ 3) ระยะเวลา 

ในการแก้ไขปัญหารถเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ให้พ้นการกีดขวางการจราจร 4) รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ 5) ร้อยละปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของ
ทุกสายทางเฉลี่ยต่อวัน และ 6) ปริมาณจราจรที่ผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติเมื่อเทียบกับปริมาณจราจรรถ 4 ล้อทั้งหมด 

 

2. แผนงานการควบคุมภายใน พิจารณาจากร้อยละของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 99.54 โดยกลุ่ม
การควบคุมภายในเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยมีความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง จ านวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การก่อสร้างทางพิเศษโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
2) การควบคุมการก่อสร้างทั่วไป (อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.) 
3) การบริหารงานจัดซื้อ/จัดจ้างงานเสริมฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี 

 

3. โครงการศูนย์ควบคุมจราจร ศูนย์ข้อมูล และห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานฯ 
เป้าหมาย ร้อยละ 33.654 ผลงาน ร้อยละ 23.676 เนื่องจากมีงานเปลี่ยนแปลงหลายรายการ ดังนี้ 1) มีอุปกรณ์หลายรายการที่ยกเลิกสายการผลิตส่งผลให้การสั่งซื้อ
ล่าช้า และ 2) มีปัญหาในส่วนเชื่อมงานระหว่างสัญญาที่ 1 ซึ่งด าเนินการในส่วนงานโครงสร้างและระบบประกอบอาคารและส่งมอบพ้ืนที่ให้สัญญา 2 ด าเนินการก่อสร้าง
ภายหลัง โดยพบว่างานที่ต้องด าเนินการบางรายการไม่ปรากฏทั้งสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 เช่น งานพ้ืนขัดมันชั้น 6 และท่อลมปรับอากาศในบริเวณนอกห้อง Data 
Center ชั้น 6 เป็นต้น และบางงานมีการปรับแบบงานติดตั้งจากแบบก่อสร้างตามสัญญาเพ่ือให้สอดคล้องกับสัญญา  1 ซึ่งด าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ จึงส่งผลให้จัดท า 
Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติในการติดตั้งล่าช้า 

แนวทางแก้ไข : เร่งรัดผู้รับจ้างให้หารือทางเทคนิคงานสรุปเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและน าเสนอขออนุมัติงานเปลี่ยนแปลงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ  
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป 


