รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565
และแผนปฏิบตั ิการ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565
และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ไดเริ่มจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปมาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๒๗ สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของ กทพ. ใหสอดคลองรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานของ กทพ. มุงไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทําแผนนั้น กทพ. กําหนดใหมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกป (Rolling Plan) เพื่อใหมียุทธศาสตร
การดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และที่คาดวาจะเปนไปไดในอนาคต รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ในการจัดทําแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ไดกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดําเนินงานใหมีความสอดคลองรองรับกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานคมนาคม ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผน
ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนสถานการณตาง ๆ ปจจุบัน กทพ. ไดปรับกรอบการจัดทําแผนวิสาหกิจ
ปงบประมาณ 2560 - 2564 เปนแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่ไดขยายกรอบระยะเวลาจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการดานคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565)
โดยแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 มีการแสดงวัตถุประสงคตลอดจนความสําเร็จของการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานใน 4 มุมมอง ตามหลักการ
Balanced Scorecard (BSC) ไดแก ดานคุณคาองคกรและการเงิน ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการทํางาน และดานการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งเปนกรอบการดําเนินงาน
เพื่อแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ใชนําไปสูการบรรลุเปาหมายการใหบริการของ กทพ. และเปาประสงคองคกรในที่สุด
แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 กทพ. กําหนดทิศทางองคกร ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อใหบริการที่ดี มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอยางยั่งยืน”
ภารกิจ (Mission)
๑. จัดใหมี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชนตอสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาองคกร
คานิยม (Core Value)
บริการที่ดี พัฒนากาวไกล ภาพลักษณใสสะอาด
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เปาประสงคองคกร (Corporate Goal)
๑. ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง
๒. การบริการอยางมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. ทางพิเศษและสินทรัพยถูกใชเต็มประสิทธิภาพ
4. เปนองคกรแหงการเรียนรู พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ ๑ ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษ อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๒ ใชประโยชนจากสินทรัพยอยางคุมคา
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความยัง่ ยืนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 11 ขอ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมองสอดคลองรองรับกับยุทธศาสตรการดําเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
มุมมองตามหลักการ BSC
ดานคุณคาองคกรและการเงิน
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานกระบวนการทํางาน
ดานการเรียนรูและพัฒนา

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
๑. เสริมสรางขีดความสามารถดานการแขงขันในดานคมนาคมของประเทศ
๒. บริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรางความแข็งแกรงทางการเงิน
๑. การใหบริการโครงขายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปญหาจราจร
๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ
๓. ดําเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๑. มีการพัฒนาเสนทางใหม
๒. มีโครงสรางและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
๑. มีการประยุกตใชระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
๒. ผูนําระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเปาหมายสูการปฏิบัตไิ ดจริง
๓. พัฒนา กทพ. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและประยุกตใชความรูใหเกิดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
๔. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความตองการใชงาน

ยุทธศาสตร
รองรับยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๒
รองรับยุทธศาสตรที่ ๑ และ ๓
รองรับยุทธศาสตรที่ 1 และ 4
รองรับยุทธศาสตรที่ ๔
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แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงเปาหมายที่ กทพ. ตองการบรรลุในแตละปงบประมาณ
ในชวงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายตามเปาประสงคและวิสัยทัศนขององคกรในที่สุด และกําหนดวิธีการวัด
และประเมินผลไวอยางชัดเจน ประกอบดวยตัวชี้วัดวิสัยทัศน ตัวชี้วัดเปาประสงคองคกร ตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ 2563 โดยในปงบประมาณ 2563 กทพ. ไดปรับปรุงตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 ใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ในปจจุบันและผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 พรอมทั้งไดนําเสนอกระทรวงคมนาคมและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อทราบแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
สรุปไดดังนี้
1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน (4 ตัวชี้วัด)
เปนไปตามเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั วิสัยทัศน (4 ตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน
ตัวชี้วดั วิสัยทัศน
มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ
เพื่อใหบริการที่ดี
มีความคุมคา สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
อยางยั่งยืน

1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทางพิเศษตอการใหบริการของ กทพ.
ในภาพรวม (ไมนอยกวา)
(หนวยวัด : รอยละ)
2. จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ
(ไมเกิน) (หนวยวัด : ครั้ง)
(พิจารณาจากจํานวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ
จํานวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร
ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา
กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรีรัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563
92

854

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เปาหมาย
ผลงาน
92
93.4860

854

809

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- เปนไปตามเปาหมาย

สผว.

- เปนไปตามเปาหมาย

ฝคจ.

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

ตัวชี้วดั วิสัยทัศน
3. กําไรสุทธิ (ไมนอ ยกวา)
(หนวยวัด : ลานบาท)

4. ระดับคะแนนภาพลักษณ
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. (ไมนอ ยกวา) (หนวยวัด : ระดับ)
ระดับคะแนนผลการสํารวจ
แบงเปน 5 ระดับ คือ
ระดับดีมาก
4.21 - 5.00
ระดับดี
3.41 - 4.20
ระดับปานกลาง
2.61 - 3.40
ระดับพอใช
1.81 - 2..60
ระดับควรปรับปรุง
1.00 - 1.80

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563
4,707.20

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เปาหมาย
ผลงาน
4,707.20
6,385.61

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- เปนไปตามเปาหมาย

ฝกง.

- เปนไปตามเปาหมาย

สผว.

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

ดี

ดี

ดี

3.41 - 4.20

3.41 - 4.20

3.41

2. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคองคกร (7 ตัวชี้วัด)
เปนไปตามเปาหมาย 6 ตัวชี้วดั (รอยละ 85.71) และไมเปนไปตามเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด (รอยละ 14.29) รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปาประสงคองคกร (7 ตัวชี้วัด)
เปาประสงคองคกร
ตัวชี้วดั เปาประสงคองคกร

ผลประกอบการเติบโต
อยางมั่นคง

1. กําไรสุทธิ (ไมนอ ยกวา)
(หนวยวัด : ลานบาท)

การบริการอยางมี
คุณภาพที่รวดเร็ว
ปลอดภัย

2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ
ตอการใหบริการของ กทพ. ในภาพรวม
(ไมนอ ยกวา) (หนวยวัด : รอยละ)
3. จํานวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ
(ไมเกิน) (หนวยวัด : ครั้ง)
(พิจารณาจากจํานวนอุบัติเหตุในทางพิเศษ
จํานวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร
ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรัถยา
และกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรีรัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย

ผลงาน

4,707.20

4,707.20

6,385.61

- เปนไปตามเปาหมาย

ฝกง.

92

92

93.4860

- เปนไปตามเปาหมาย

สผว.

854

854

809

- เปนไปตามเปาหมาย

ฝคจ.

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

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

ทางพิเศษและ
สินทรัพยถูกใชเต็ม
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั เปาประสงคองคกร

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เปาหมาย
ผลงาน

4. รอยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวัน
ที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัตใิ นปปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา
ในทุกสายทาง (ไมนอ ยกวา)
(หนวยวัด : รอยละ)
(วัดผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4
ของปงบประมาณ 2563 เทียบกับ
ไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ 2562
- ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
มีปริมาณจราจรของระบบเก็บคาผาน
ทางพิเศษอัตโนมัติ 776,324 เที่ยว/วัน
- เปาหมาย ปงบประมาณ 2563
ไตรมาสที่ 4 ตองมีปริมาณจราจร
ของระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.61 จากปงบประมาณ
2562 ไตรมาสที่ 4 ดังนั้น ปงบประมาณ
2563 ไตรมาสที่ 4 จะตองมีปริมาณ
จราจรของระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ 812,112 เที่ยว/วัน
คิดเปนเพิ่มขึ้น 35,788 เที่ยว/วัน)
- เฉลิมมหานคร
- ศรีรชั
- ฉลองรัช
- บูรพาวิถี
- อุดรรัถยา
- กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
- ศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เพิ่มขึ้น
4.61

เพิ่มขึ้น
4.61

ลดลง
7.57

(35,788
เที่ยว/วัน)

(35,788
เที่ยว/วัน)

(-58,802
เที่ยว/วัน)

-8.65
-8.54
-1.67
-14.33
-0.88
-12.83
10.10

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- ไมเปนไปตามเปาหมาย
สาเหตุ/ปญหา :
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สงผลใหปริมาณจราจรที่ใชทางพิเศษ
และปริมาณจราจรของระบบเก็บคาผาน
ทางพิเศษอัตโนมัติลดลงกวา
ที่คาดการณไว โดยในปงบประมาณ
2563 ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
2563 กทพ. มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวัน
ของระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
จํานวน 717,522 เที่ยว/วัน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2562
ในชวงเวลาเดียวกัน (776,324 เที่ยว/วัน)
พบวา ลดลงจํานวน 58,802 เที่ยว/วัน
คิดเปนลดลงรอยละ 7.57
แนวทางแกไข :
- กทพ. ไดดาํ เนินโครงการเพื่อสงเสริม
การใชบัตร Easy Pass ในปงบประมาณ
2563 ดังนี้
1) โครงการการใหสวนลดคาผานทาง
สําหรับระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติ รอยละ 5 ตอเที่ยวทุกดาน
เก็บคาผานทางพิเศษตลอด 24 ชั่วโมง
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม - 3 กุมภาพันธ
2563 เปนระยะเวลา 30 วัน เพือ่
แกไขปญหาจราจรบริเวณหนาดาน

ฝจค.
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เปาประสงคองคกร

ตัวชี้วดั เปาประสงคองคกร

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เปาหมาย
ผลงาน

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เก็บคาผานทางพิเศษ และสงเสริม
ใหประชาชนใชบัตร Easy Pass
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการชวยลดภาระ
คาครองชีพใหแกประชาชนตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม
2) กทพ. จัดทํารายการสงเสริมการใช
บัตร Easy Pass โดยการปรับลดการ
เติมเงินครั้งแรกในการสมัครใชบัตร
Easy Pass และการเติมเงินสํารอง
คาผานทางพิเศษขั้นต่ําจากเดิม
500 บาท เหลือเพียง 300 บาท
ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เปนตนไป
5. จํานวนรายไดจากการจัดหาประโยชน
พื้นที่เขตทางพิเศษ (ไมนอ ยกวา)
(หนวยวัด : ลานบาท)

เปนองคกรแหง
6. จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
การเรียนรูพรอมรองรับ
หรือมาตรฐานที่สามารถนํามาพัฒนางาน
การเปลี่ยนแปลง
ของ กทพ. ไดอยางเปนรูปธรรม
(ไมนอ ยกวา) (หนวยวัด : เรื่อง)

197

197

199.37

- เปนไปตามเปาหมาย

ฝกส.

3

3

- เปนไปตามเปาหมาย

กวพ./
กบค.

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

3
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เปาประสงคองคกร

มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั เปาประสงคองคกร

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ
ในดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. (ไมนอ ยกวา) (หนวยวัด : ระดับ)
ระดับคะแนนผลการสํารวจ
แบงเปน 5 ระดับ คือ
ระดับดีมาก
4.21 - 5.00
ระดับดี
3.41 - 4.20
ระดับปานกลาง
2.61 - 3.40
ระดับพอใช
1.81 - 2..60
ระดับควรปรับปรุง
1.00 - 1.80

เปาหมาย
ปงบประมาณ
2563
ดี
3.41 - 4.20

ผลการดําเนินงาน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เปาหมาย
ผลงาน
ดี
ดี

3.41 - 4.20

ผลการประเมิน 12 เดือน
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
- เปนไปตามเปาหมาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สผว.

3.41

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศนและตัวชี้วัดเปาประสงคองคกร
กทพ. ดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) และมี
ผลการดําเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธตามวิสัยทัศนและเปาประสงคองคกร กลาวคือ กทพ. มีผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง จากกําไรสุทธิ 6,385.61 ลานบาท
สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว กทพ. มีการบริการอยางมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากรอยละความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษตอการใหบริการของ กทพ. คิดเปน
รอยละ 93.4860 และจํานวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษที่มีผลการดํา เนินงาน 809 ครั้ง ไมเกินเปาหมายที่กํา หนดไว ในสวนของการเปนองคกรแหงการเรียนรู
พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น กทพ. มีผลการดําเนินงานที่ดี ดังจะเห็นไดจากการที่ กทพ. มีจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการหรือมาตรฐานที่สามารถนํามาพัฒนางานของ กทพ. ไดอยางเปนรูปธรรม จํานวน 3 เรื่อง และมีระดับคะแนนภาพลักษณในดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กทพ. อยูในระดับดี เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ในสวนของทางพิเศษและสินทรัพยถูกใชเต็มประสิทธิภาพนั้น แมวา กทพ. จะมีรายไดการจัดหา
ประโยชนพื้นที่เขตทางพิเศษ จํานวน 199.37 ลานบาท เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว แตรอยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัติในปงบประมาณ 2563 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาในทุกสายทางลดลงคิดเปนรอยละ 7.57 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กทพ. จึงไดจัดรายการสงเสริมการใชบัตรอัตโนมัติ Easy Pass อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันใหปริมาณจราจรที่ใช Easy Pass เพิ่มมากขึ้น
และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวตอไป
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3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (27 ตัวชี้วัด)
แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 กําหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 28 ตัวชี้วัด ยกเลิก
1 ตัวชี้วัด ไดแก รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนงานศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบหนวยธุรกิจใหมเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ ทําให
ในปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) สามารถวัดผลการดําเนินงานไดทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด เปนไปตามเปาหมาย 22 ตัวชี้วัด (รอยละ 81.48) และไมเปนไป
ตามเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 18.52) สรุปไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (11 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 27 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. ขยายโครงขายและใหบริการ
ทางพิเศษอยางยั่งยืน

2. ใชประโยชนจากสินทรัพย
อยางคุมคา
3. สรางความยั่งยืนตอสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
4. สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกร
แหงอนาคต

เปนไป
ตามเปาหมาย
(ตัวชี้วัด)
3

ไมเปนไป
ตามเปาหมาย
(ตัวชี้วัด)
1

รวม
(ตัวชี้วัด)

4

-

4

5) บริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ความแข็งแกรงทางการเงิน
6) ดําเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

3

2

5

2

-

2

7) มีโครงสรางและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
8) มีการประยุกตใชระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตที่ดขี องบุคลากร
9) ผูนําระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเปาหมายสูการปฏิบัติไดจริง
10) พัฒนา กทพ. สูการเปนองคกรแหงการเรียนรูและประยุกตใชความรู
ใหเกิดนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
11) ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ความตองการใชงาน
รวม

2
4

1

2
5

1
2

-

1
2

1

1

2

1) เสริมสรางขีดความสามารถดานการแขงขันในดานคมนาคมของประเทศ
2) การใหบริการโครงขายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปญหาจราจร
3) มีการพัฒนาเสนทางใหม
4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเปนที่พึงพอใจของผูใ ชบริการ

22
5
(รอยละ 81.48) (รอยละ 18.52)

4

27
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (11 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 27 ตัวชี้วัด)
กทพ. ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการดําเนินงาน 4 ยุท ธศาสตร และมีผลการดําเนิน งานในภาพรวมที่ดี เป นไปตามเปา หมายที่กํา หนดไว โดยมี
รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตร คิดเปนรอยละ 81.48 (เปนไปตามเปาหมาย 22 ตัวชี้วัด และไมเป นไปตามเปาหมาย
5 ตัวชี้วัด รวม 27 ตัวชี้วัด) สรุปไดดงั นี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 4 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 8 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด และไมเปนไปตามเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด โดย
ตัวชี้วัดที่ไมเปนตามเปาหมาย ไดแก
- จํานวนโครงการทางพิเศษสายใหมที่ดําเนินการไดแลวเสร็จตามแผนงาน เปาหมาย 9 โครงการ ผลงาน 6 โครงการ โดยมีโครงการที่มีผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเปาหมาย 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออกและสวนทดแทน ตอน N1
2) โครงขายทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
3) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี
ยุทธศาสตรที่ 2 ใชประโยชนจากสินทรัพยอยางคุมคา
ประกอบดวย 1 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด และไมเปนไปตามเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด
โดยตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
1. รอยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันที่เพิ่มขึ้นของระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติในปปจจุบันเทียบกับปที่ผานมาในทุกสายทาง เพิ่มขึ้นรอยละ 4.61
(35,788 เที่ยว/วัน) ผลงาน ลดลงรอยละ 7.57 (-58,802 เที่ยว/วัน) โดยมีรายละเอียดดังที่กลาวแลวในตัวชี้วัดเปาประสงคองคกร
2. รอยละของการเบิกจายงบประมาณลงทุน เปา หมาย รอยละ 95 (7,481.95 ลานบาท) ผลงาน รอยละ 66.81 (5,261.43 ลานบาท) โดยจาก
วงเงินเบิกจายงบประมาณลงทุน 7,875.74 ลานบาท เบิกจายลาชา จํานวน 2,614.31 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายการสําคัญที่มีมูลคาเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ดังนี้
งบประมาณลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ ไดแก
1) คากอสรางอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจาย 2,071.35 ลานบาท ผลเบิกจาย 1,465.19 ลานบาท เบิกจายลาชา 606.16 ลานบาท
2) อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ 3 เครื่องใชสํานักงาน แผนเบิกจาย 187.42 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
3) คาจางที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. แผนเบิกจาย 35.78 ลานบาท ผลเบิกจาย 17.70 ลานบาท
เบิกจายลาชา 18.08 ลานบาท
4) ระบบเก็บคาผานทางพิเศษบูรพาวิถี แผนเบิกจาย 360 ลานบาท ผลเบิกจาย 69.15 ลานบาท เบิกจายลาชา 290.85 ลานบาท
5) กอสรางฐานรากและเสาตอมอ จํานวน 8 ฐาน พรอมทั้งโครงสรางสะพานสวนบน แผนเบิกจาย 258.68 ลานบาท ผลเบิกจาย 67.82 ลานบาท
เบิกจายลาชา 190.86 ลานบาท
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6) ออกแบบรายละเอียดและจัดทําเอกสารประกวดราคา โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี แผนเบิกจาย 80 ลานบาท ยังไมมี
การเบิกจาย
7) ระบบตรวจสอบและเฝาติดตามพฤติกรรมของโครงสรางสะพานพระราม 9 (เครื่องจักรอุปกรณ) แผนเบิกจาย 50.98 ลานบาท ผลเบิกจาย 4.94
ลานบาท เบิกจายลาชา 46.04 ลานบาท
8) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี แผนเบิกจาย 48 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
9) ติดตั้งเครื่องจายและรับบัตรอัตโนมัติทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ)์ แผนเบิกจาย 33.49 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
10) ออกแบบรายละเอียดโครงการทางเชื่อมตอทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี แผนเบิกจาย 29.53 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
11) ปรับปรุงผิวจราจรและรอยตอบนทางดวนเฉลิมมหานคร ทิศทางทาเรือ - ดินแดง แผนเบิกจาย 29 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
12) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) แผนเบิกจาย
28 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
13) งานตรวจสอบสะพานพระราม 9 รอบ 35 ป แผนเบิกจาย 27 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
14) งานสํารวจและออกแบบรายละเอียดการเปลี่ยนแผนยางรองคานทางดวนเฉลิมมหานคร แผนเบิกจาย 25.30 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
15) ระบบ Monitoring ไฟฟาสองสวางทางพิเศษฉลองรัช แผนเบิกจาย 22.50 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
16) เสริมกําลังฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี แผนเบิกจาย 22.07 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
17) ปรับปรุงผิวจราจรบนทางพิเศษฉลองรัชทิศทาง อาจณรงค - รามอินทรา และทิศทาง รามอินทรา - อาจณรงค แผนเบิกจาย 29.70 ลานบาท
ผลเบิกจาย 10.62 ลานบาท เบิกจายลาชา 19.08 ลานบาท
18) ปรับปรุงผิวจราจรบนทางดวนเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบระดับดินทิศทาง ทาเรือ - บางนา แผนเบิกจาย 17.50 ลานบาท ผลเบิกจาย 7.35
ลานบาท เบิกจายลาชา 10.15 ลานบาท
19) ปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางทางพิเศษเฉลิมมหานคร แผนเบิกจาย 13.98 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
20) ปรับปรุงปายแนะนําจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ)์ แผนเบิกจาย 12 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
21) สํารวจและบูรณาการขอมูลพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารจัดการพื้นที่ทางพิเศษ แผนเบิกจาย 10 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
งบลงทุนที่ทําเปนโครงการ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก ไดแก
1) คากอสราง แผนเบิกจาย 3,124.80 ลานบาท ผลเบิกจาย 2,027.23 ลานบาท เบิกจายลาชา 1,097.57 ลานบาท
2) คาควบคุมงาน แผนเบิกจาย 114.96 ลานบาท ผลเบิกจาย 22.51 ลานบาท เบิกจายลาชา 92.45 ลานบาท
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แนวทางแกไข :
1) กํากับ ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของ กทพ. โดยคณะกรรมการติดตามและเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกํากับเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําปของ กทพ.
2) ใหหนวยงานที่ไมสามารถเบิกจายงบประมาณลงทุนไดทันตามแผนในปงบประมาณ 2563 พิจารณาปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข เพื่อนําไป
ปรับปรุงใหการเบิกจายงบประมาณลงทุน ปงบประมาณ 2564 สามารถเบิกจายไดตามแผนที่กําหนดไว
3) ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณลงทุนในปงบประมาณ 2564 ติดตาม และกํากับการดํา เนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวของอยางเรงดวน
โดยเฉพาะรายการที่ ยังจั ด ทํ ารา ง TOR ไมแ ล วเสร็จ และรายการที่ ยังอยู ในขั้น ตอนของกระบวนการจั ด ซื้อ จั ด จา ง สํ า หรับ รายการที่ อยู ระหวา งการดํ าเนิ นงานนั้ น
ใหหนวยงานควบคุมติดตามงาน และกํากับบริษัทผูรับจางใหดําเนินงานใหเปนไปตามแผนอยางเครงครัด รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบ
ตอการเบิกจายงบประมาณลงทุนอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความยั่งยืนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 1 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 2 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต
ประกอบดวย 5 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 12 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปน ไปตามเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด และไมเป นไปตามเปาหมาย
2 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
1. รอยละความสําเร็จ ของแผนงานการทบทวนเส นทางความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน เปาหมาย รอยละ 83.50 ผลงาน รอยละ 83.25
โดย กทพ. ดําเนินการตามแผนงานการทบทวนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานเรียบรอยแลว โดยจัดทําเอกสารความรูเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
ของพนักงานตามความเห็นของที่ปรึกษา และไดนําเสนอรายงานเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน กทพ. ซึ่ง ผวก. ไดอนุมัติเมื่อวันที่ 29
กันยายน 2563 โดยผลการสํารวจความพึงพอใจในความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงาน ปงบประมาณ 2563 เทากับ รอยละ 83.25 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ
2562 รอยละ 0.25 แตยังนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไวเล็กนอย
แนวทางแกไข : นําผลการสํารวจความพึงพอใจในเรื่องความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานปงบประมาณ 2563 มาเปนปจจัยนําเขาและวิเคราะห
ขอมูลเพื่อหาแนวทางในการสงเสริมใหพนักงานเกิดความพึงพอใจตอปจจัยดานเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ กทพ. ตอไป
2. รอยละความสํา เร็จ ของการดํ าเนิน งานตามแผนปฏิ บัติ การพั ฒ นาดิจิทั ล ประจํ าปงบประมาณเที ย บกับ แผนพั ฒ นาดิจิ ทัล เพื่อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ กทพ. ปงบประมาณ 2560 - 2564 (EXAT-ICT 4.0) เปาหมาย รอยละ 90 ผลงาน รอยละ 57.14 เนื่องจากมีโครงการที่มีผลการดําเนินงานไมเปน
ไปตามเปาหมาย 12 โครงการ จากทั้งหมด 28 โครงการ ดังนี้
1) โครงการติดตั้งระบบ Monitoring ไฟฟาสองสวาง ทางพิเศษฉลองรัช
2) โครงการงานซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ
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3) โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทางพิเศษบูรพาวิถี
4) โครงการติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ)์
5) โครงการติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลเครื่องกําเนิดไฟฟาทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ)์
6) โครงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ
7) โครงการเพิ่มชองทางหรือรูปแบบการเติมเงินสํารองคาผานทาง (ชองทาง : Auto Top Up)
8) โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลักในสวนที่เกี่ยวของกับการบริการลูกคา (เพิ่มชองทางการสมัครบัตร Easy Pass)
9) โครงการระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
10) โครงการปรับปรุงโครงสรางศูนยกลางดานดิจิทัลของ กทพ.
11) โครงการจัดทําศูนยควบคุมจราจรศูนยขอมูล และหอง Server อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ (สัญญาที่ 2)
12) โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System)
แนวทางแกไข :
1) กํากับ ติดตาม เรงรัด และประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ โดยคณะทํางานดิจิทัลของ กทพ. และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใหบริการและการบริหารจัดการองคกร
2) หนวยงานเจาของโครงการทบทวนปญหา/สาเหตุที่ทําใหดําเนินการลาชา เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงการกําหนดแผนการดําเนินงานและแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายในปงบประมาณ 2564 ตอไป
4. ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ)
แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 กําหนดแผนงาน/โครงการ 91 แผนงาน/โครงการ เพิ่ม 1 โครงการ
ไดแก โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออกและสวนทดแทนตอน N1 ยกเลิก 3 แผนงาน/โครงการ
ไดแก 1) โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออก 2) โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ
สวนทดแทนตอน N1 และ 3) แผนงานการจางลูกจาง/บุคคลภายนอก (Outsource) เก็บเงินคาผานทางพิเศษทดแทนการบรรจุแตงตั้ง ทําใหในปงบประมาณ 2563
(ตุล าคม 2562 - กันยายน 2563) สามารถวัดผลการดํา เนิ นงานไดทั้งสิ้น 89 แผนงาน/โครงการ เปน ไปตามเปา หมาย 75 แผนงาน/โครงการ (รอยละ 84.27)
และไมเปนไปตามเปาหมาย 14 แผนงาน/โครงการ (รอยละ 15.73) สรุปไดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิ าร ปงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ปงบประมาณ 2563
รวม
เปนไปตามเปาหมาย
ไมเปนไปตามเปามาย
(แผนงาน/โครงการ)
(แผนงาน/โครงการ)
1. ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษอยางยั่งยืน
7 กลยุทธ
24
18
6
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
2. ใชประโยชนจากสินทรัพย อยางคุมคา
5 กลยุทธ
11
8
3
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
3. สรางความยั่งยืนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3 กลยุทธ
10
9
1
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
4. สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต
13 กลยุทธ
44
40
4
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
รวม
28 กลยุทธ
89
75
14
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
(รอยละ 84.27)
(รอยละ 15.73)

สรุปผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 (89 แผนงาน/โครงการ)
กทพ. ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2563 และมีผลการดํา เนิน งานในภาพรวมที่ดี เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีรอยละ
ความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 84.27 (เปนไปตามเปาหมาย 75 แผนงาน/โครงการ และไมเปนไปตามเปาหมาย 14 แผนงาน/โครงการ
รวม 89 แผนงาน/โครงการ) สรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโครงขายและใหบริการทางพิเศษอยางยั่งยืน
ประกอบดวย 7 กลยุทธ 24 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนิ นงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 18 แผนงาน/โครงการ และไมเปน ไปตามเปาหมาย
6 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
1. โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออกและสวนทดแทนตอน N1
พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการกอสรางระบบ
ทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ สวนทดแทน ตอน N1 เปาหมาย รอยละ 60 ผลงาน รอยละ 0 การดําเนินโครงการลาชาเนื่องจากผลการศึกษาโครงการกอสรางระบบทางดวน
ขั้นที่ 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
(คจร.) แลวนั้น มีปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินของทางราชการ สนข. และ กทพ. จึงไดพิจารณาแนวเสนทางที่มีความเหมาะสม โดยเปนเสนทางที่ผานหนา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองใชพื้นที่เขตทางในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประมาณ 2 ไร 1 งาน และไดนําเสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณา คค. จึงได
มีคําสั่ง ที่ 385/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ และโครงการรถไฟฟา
สายสีน้ําตาล ชวงแคราย - ลําสาลี (บึงกุม) เพื่อพิจารณาแนวทางดํา เนินการของทั้ง 2 โครงการ ชวงที่ผานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหไดขอยุติ ทั้งนี้ ไดมีการประชุม
คณะทํางานฯ กลุมยอยเพื่อหารือรายละเอียดทางเทคนิครวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดย กทพ. ไดนําเสนอรูปแบบโครงการระบบ
ทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1 ชวงที่ผานหนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแนวทางการดําเนินโครงการใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แจงวาจะพิจารณารูปแบบโครงการตามที่ กทพ. เสนอ และจะมีหนังสือแจงความเห็น รวมกับประเด็นปญหาตาง ๆ เสนอคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาตอไป
แนวทางแกไข : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแจงผลการพิจารณาเกี่ยวกับการขอใชพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําตาล
และโครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ สวนทดแทนตอน N1 วาไมเห็นดวยกับการกอสรางทางพิเศษในบริเวณดังกลาว ทั้งนี้ กทพ. จะเสนอ คค. และคณะทํางานฯ
เพื่อพิจารณาตอไป
2. โครงขายทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานการกอสรางโครงสรางสวนบนโครงขายทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปาหมาย
รอยละ 1.15 ผลงาน รอยละ 0 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากไมสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางโครงสรางสวนบนฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดย กทพ. ไดประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจางกอสรางโครงสรางสวนบนฯ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
ไดแก บริษัท อทาโส คอนสตรัคชั่น จํากัด และอยูระหวางเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบกอนลงนามในสัญญา
แนวทางแกไข : เรงดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อใหสามารถเริ่มงานกอสรางโครงสรางสวนบนฯ โดยเร็วตอไป
3. โครงขา ยทางเชื่อมตอทาเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค (S1) พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของงานออกแบบรายละเอี ยด
โครงการทางเชื่อมตอทา เรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค (S1) เปาหมาย รอยละ 25 ผลงาน รอยละ 0 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากไมสามารถเริ่มงาน
ออกแบบรายละเอียดฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการดํา เนินงานจางออกแบบรายละเอี ยดฯ ไดดํา เนินการพิจารณา
ใหคะแนนผูยื่นขอเสนอแลวเสร็จ โดยกลุมบริษัท เอพซิลอน จํา กัด และบริษัท โชติ จิน ดา คอนซัลแตนท จํากัด มีคะแนนดานคุณภาพผานเกณฑตามที่ กทพ. กําหนด
และอยูระหวางรอมติเห็นชอบแนวสายทางจากคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย (คณะกรรมการ กทท.) เพื่อความชัดเจนของแนวสายทางกอนเริ่มดําเนินการ
ออกแบบรายละเอียดฯ
แนวทางแกไข : คณะกรรมการ กทท. ไดเห็นชอบแนวสายทางที่เหมาะสมของโครงการแลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ปจจุบัน กทพ. อยูระหวาง
รอมติการประชุมคณะกรรมการ กทท. อยางเปนทางการจาก กทท. จึงจะสามารถดําเนินการลงนามในสัญญาจ างออกแบบรายละเอียดโครงการและแจงให ที่ปรึกษา
เริ่มงานไดตอไป
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4. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของงานออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช นครนายก - สระบุรี เปาหมาย รอยละ 10 ผลงาน รอยละ 0 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากไมสามารถเริ่มงานออกแบบรายละเอียดฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไว เนื่องจากมีการแกไขรางขอบเขตโดยละเอียดของงาน ซึ่งตองกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอพรอมเกณฑการใหคะแนน โดยแบง
เกณฑการพิจารณาใหชัดตั้งแตขั้นตอนการจัดทํารา งขอบเขตโดยละเอียดของงานและตองกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวา ดวยการ
จัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางแกไข : กทพ. ไดลงนามสัญญางานจางผูใหบริการออกแบบรายละเอียด โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี กับบริษัท
โชติจินดา คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท เอพซิลอน จํากัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ จะแจงปรับแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564 เมื่อไดรับ S-Curve
การดําเนินงานจากบริษัทผูรับจาง และประสานบริษัทผูรับจางใหเรงดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานตอไป
5. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บคาผานทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเก็บคาผานทาง
พิเศษบูรพาวิถี เปาหมาย รอยละ 54.43 ผลงาน รอยละ 28.72 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากบริษัทผูรับจางเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยนําระบบ License Plate Recognition
(LPR) เปนระบบหลัก และให Transit Card เปนระบบรอง
แนวทางแกไข : ผวก. ไดอนุมัติการเพิ่ม - ลดปริมาณงานในการนํา ระบบ LPR มาใชในระบบเก็บคาผานทางของงานปรับปรุงระบบเก็บคา ผานทาง
ทางพิเศษบูรพาวิถี จํานวน 1 ระบบแลว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และอยูระหวางเสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ และ กทพ. จะประสานบริษัทผูรับจาง
เพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญาตอไป
6. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการชองจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane Control System) พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนโครงการฯ ทางพิเศษฉลองรัช เปาหมาย รอยละ 55 ผลงาน รอยละ 40 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส งผลกระทบใหบริษัท ผูรับ จางนําเขา อุปกรณได ลา ชากวาแผนที่ กําหนดไว และบริษัทผูรั บจางสํารวจพื้นที่แลวพบปญ หาการจายไฟฟา
ที่ไมเพียงพอ บริษัทผูรับจางจึงตองดําเนินการขอติดตั้งเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหมจากการไฟฟานครหลวง ทําใหดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนดไว
แนวทางแกไข : กทพ. พิจารณาขยายสัญญาใหบริษัทผูรับจางตามขอเท็จจริงจากผลกระทบ COVID-19 และเรงรัดการดําเนินงานของบริษัทผูรับจาง
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญา และขอความอนุเคราะหการไฟฟานครหลวง เขตนวลจันทร ดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดหนวยไฟฟา
ยุทธศาสตรที่ 2 ใชประโยชนจากสินทรัพยอยางคุมคา
ประกอบดวย 5 กลยุทธ 11 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 8 แผนงาน/โครงการ และไมเปนไปตามเปาหมาย
3 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
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1. แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 2565) พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนฯ เปาหมาย รอยละ 100 ผลงาน รอยละ 95 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ปงบประมาณ 2563 ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 1 กิจกรรม จาก 20 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาและเชื่อมตอระบบชําระเงินอัตโนมัติ (Passpay) บริษัท โตโยตา คอนเนคเต็ด เอเชีย แปซิฟค จํากัด
แนวทางแกไข : กทพ. เรงรัดการดําเนินงานเพื่อใหโครงการแลวเสร็จตอไป
2. แผนงานการติดตามและเร งรั ดการเบิ กจ า ยงบประมาณลงทุ น พิ จ ารณาจากร อ ยละของการเบิ กจ ายงบประมาณลงทุ น เป า หมาย รอ ยละ 95
(7,481.95 ลานบาท) ผลงาน รอยละ 66.81 (5,261.43 ลานบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กลาวมาแลวในตัวชี้วัดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
3. แผนงานพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ เพื่อแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน พิจารณาจากจํานวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อแกปญหาจราจรและสาธารณประโยชน
เทียบกับปกอน เปาหมาย 3,400 ตารางวา ผลงาน 1,726.43 ตารางวา เนื่องจากในปงบประมาณ 2563 กทพ. ไดกําหนดแผนการดําเนินงานในพื้นที่จํานวน 13 แหง
เนื้อที่ รวม 3,631.43 ตารางวา โดยปจจุบัน กทพ. ไดประสานกั บหนวยงานภายนอกที่ ขอใชพื้น ที่ ดังกลา วและดํา เนินการแลว เสร็จ จํานวน 12 แห ง คิ ดเปนเนื้อที่
1,913.43 ตารางวา สวนอีก 1 แหงคือ มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ ไดขอยกเลิกการขอใชพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร เนื้อที่
1,718 ตารางวา รวมทั้งการขอยกเลิกสัญญาใชพื้นที่ของผูใชพื้นที่รายเดิมคือ สถานีตํารวจนครบาลประชาชื่นขอยกเลิกใชพื้นที่ เนื้อที่ 3 ตารางวา และสํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจรขอยกเลิกใชพื้นที่ เนื้อที่ 184 ตารางวา ทําให ณ เดือนกันยายน 2563 กทพ. มีพื้นที่ฯ เพิ่มขึ้นคิดเปน 1,726.43 ตารางวา
แนวทางแกไข : หากมีหนวยงานภายนอกขอใชพนื้ ที่ฯ เพิ่มเติม กทพ. จะเรงดําเนินการตามขั้นตอนการขอใชพื้นที่ฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความยั่งยืนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 3 กลยุทธ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 9 แผนงาน/โครงการ และไมเปนไปตามเปาหมาย
1 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
- แผนงานจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว 3 ป (ปงบประมาณ 2564 - 2566) พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของ
การจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว 3 ป ปงบประมาณ 2564 - 2566 เปาหมาย รอยละ 80 ผลงาน รอยละ 50 ดําเนินงานลาชา
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหขั้นตอนการลงนามในสัญญาเกิดความลาชา และตองปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ดํ า เนิ น การให ส อดรั บ กั บ สถานการณ เนื่ อ งจากต อ งมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล จากการสั มภาษณ แ ละการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ งที่ ป รึ ก ษาส ง งานลา ช า กว า แผนงาน
ที่กําหนดไว
แนวทางแกไข : กทพ. ประสานที่ปรึกษาเพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป

สรุปหนา 17

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสรรค กทพ. ใหเปนองคกรแหงอนาคต
ประกอบดวย 13 กลยุทธ 44 แผนงาน/โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏวา เปนไปตามเปาหมาย 40 แผนงาน/โครงการ และไมเปนไปตามเปาหมาย
4 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ไดแก
1. แผนงานกอสรางอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจาก
1) รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นงานการก อสรา งอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. สัญ ญาที่ 1 เปาหมาย รอยละ 95.10 ผลงาน รอยละ
92.59 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินงานกอสรางในบางสวนลาชา
กวาแผนงานที่กําหนดไว ผลกระทบจากการแกไขสัญญาเพิ่มเติม (Supplementary Agreement) และผลกระทบจากการปฏิบัติงานของบริษัทผูรับจางในสัญญาอื่นที่เกิด
ความลาชา ทําใหกระทบกับงานที่เกี่ยวของกันกับสัญญาที่ 1
แนวทางแกไข : หลังจากที่ไดรับการผอนคลายมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กทพ. ประสานบริษัทผูรับจางเพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว พรอมทั้งปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลงวันที่
10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลงที่ไดรับผลกระทบ
จากกรณีCOVID-19 รวมทั้งดําเนินการประชุมหารือรวมกันในสวนของผูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการแกไขงานที่ไดรับผลกระทบจากสัญญาอื่น ๆ
2) รอ ยละความสําเร็จของการดํ าเนินงานการกอสรา งอาคารศูนย บริ หารทางพิเศษ กทพ. สัญ ญาที่ 3 เปาหมาย รอยละ 44 ผลงาน รอยละ 0
ดําเนินงานลาชาเนื่องจากในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ 1 เพราะไดมีผูยื่นอุทธรณ
แนวทางแกไข : เรงรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครั้งที่ 2 โดย กทพ. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องใชสํานักงาน (งานครุภัณฑจัดซื้อ) โครงการ
อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. สัญญาที่ 3 กับ บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟส เฟอรนิเจอร จํากัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 (เริ่มดําเนินงานวันที่ 9 ตุลาคม 2563
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 เมษายน 2564 ระยะเวลาดําเนินงาน 180 วัน) ทั้งนี้ จะแจงปรับแผนการดํา เนินงาน ปงบประมาณ 2564 เมื่อไดรับ S-Curve การดําเนินงาน
จากบริษัทผูรับจาง และประสานบริษัทผูรับจางใหเรงดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานตอไป
3) รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นงานการกอสรางอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. สัญ ญาที่ 4 เปา หมาย รอยละ 31.349 ผลงาน รอยละ
26.441 ดําเนินงานลาชาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับสภาพอากาศในชวงที่มีฝนตก
หนัก ทําใหการดําเนินงานในบางสวนลาชากวาแผนงานที่กําหนดไว
แนวทางแกไข : กทพ. ประสานบริษัทผูรับจางเพื่อเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป
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2. แผนงานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เปาหมาย รอยละ 100 ผลงาน
รอยละ 96 โดย กทพ. บริหารความเสี่ยงทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดความเสี่ยงระดับองคกร 8 ตัวชี้วัด และระดับแผนงาน 17 ตัวชี้วัด โดยมีผลการบริหาร
ความเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับที่ยอมรับได แตมตี ัวชี้วัดที่มีผลการบริหารความเสี่ยงที่ไมเปนไปตามเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด คือ รอยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันที่เพิ่มขึ้น
ของระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติในปปจจุบันเทียบกับปที่ผานมา ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สงผลตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงชะลอตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ปริมาณจราจรเริ่มลดลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2563
ซึ่งแมวาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณจราจรจะมีแนวโนมเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่อง แตผลการดําเนินงานยังคงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
แนวทางแกไข : กทพ. นําตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายไปบริหารความเสี่ยงตอเนื่องในปงบประมาณ 2564
3. แผนงานการควบคุมภายใน พิ จารณาจากรอยละความสํ า เร็จ ของการควบคุ มภายในใหอยูในระดับ ที่ย อมรับ ได เปา หมาย รอยละ 100 ผลงาน
รอยละ 99.83 เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายในกลุมการควบคุมภายในเชิงเฝาระวังและเตือนภัย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก การบริหาร
งบประมาณลงทุน การกอสรางโครงการกอสรา งอาคารศูนยบ ริหารทางพิเศษ และการกอสรางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก
4. โครงการศูนยควบคุมจราจร ศูนยขอมูล และหอง Server อาคารศูน ยบริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากรอยละความสํา เร็จของการดําเนินงาน
กอสรางโครงการฯ เปาหมาย รอยละ 94.560 ผลงาน รอยละ 74.253 เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให
เกิดผลกระทบตอการผลิตอุปกรณ และการขนสง โดยเฉพาะการสั่งซื้ออุปกรณที่มีการผลิตชิ้นสวน และตองนําเขาจากตางประเทศ การรอการปฏิบัติงานของผูรับจาง
สัญญาที่ 3 เพื่อนําอุปกรณสํานักงานไปติดตั้งที่อาคารศูนยบริหารทางพิเศษ กทพ. การรอการปฏิบัติงานของผูรับจางสัญญาที่ 1 ที่ตองมีการลากสายระบบไฟฟาและสาย LAN
ในอุปกรณสํานักงานของสัญญาที่ 3 และมีความลาชาในงานสถาปตยกรรม ชั้นที่ 22 - 23
แนวทางแกไข : หลังจากที่มีการผอนคลายมาตรการควบคุมและปองกัน การแพรระบาดของ COVID-19 ผู รับจางไดประสานผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนาย เพื่อเรงรัดการผลิตและนําสงอุปกรณมาติดตั้งโดยเร็ว รวมทั้ง ดําเนินการปรับแผนงานและขั้นตอนการดําเนินงาน โดยเพิ่มทีมงานและคนทํางาน เพิ่มการทํางาน
ลวงเวลา และเพิ่มความถี่ในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางในสวนงานโยธาและสถาปตยกรรม พรอมกับการติดตั้งอุปกรณ
และระบบตาง ๆ แบบคูขนาน
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