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สรุปหน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

 

 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 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดท าแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2560 - 2564 เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ได้
ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความส าเร็จของการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานใน 4 มุมมอง ตามหลักการ Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่า
องค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการท างาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการด าเนินงานเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ใช้น 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 2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  

ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวช้ีวัด) 
วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ
2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ด ี
มีความคุ้มคา่ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
อย่างยั่งยืน 

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

92.10 
 

92.10 94.05 - เป็นไปตามเป้าหมาย 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 โดยไม่นับ 
    รวมอุบัติเหตุที่เกดิจากปัจจัยซึง่ไม่สามารถ 
    ควบคุมได้ เช่น เบรกแตก เกิดไฟไหม ้
    ยางแตก เป็นต้น) 

809 
 

809 
 
 
 
 
 
 

665 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 

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

4,559.56 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,347.12 
2 : 2,030.69 
3 : 3,002.82 
4 : 4,559.56 

4,559.56 
 
 

5,213.89 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 
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วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

 

4. ระดับคะแนนภาพลักษณ ์
    ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ระดับ) 
    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 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

ด ี
3.41 - 4.20 

 
 
 

ดี 
4.04 

 
 

 

- เป็นไปตามเป้าหมาย สผว. 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วดั (ร้อยละ 85.71) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 14.29) รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
ผลประกอบการเติบโต 
อยา่งมั่นคง 

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

4,559.56 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,347.12 
2 : 2,030.69 
3 : 3,002.82 
4 : 4,559.56 

4,559.56 
 
 

5,213.89 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกง. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

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

92.10 
 

92.10 94.05 - เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

สผว. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
 3. จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุในทางพิเศษ 

    (ไม่เกิน) (หน่วยวัด : ครั้ง) 
    (พิจารณาจากจ านวนอุบัตเิหตุในทางพิเศษ 
    จ านวน 7 สายทาง คือ เฉลิมมหานคร 
    ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี อุดรรถัยา  
    และกาญจนาภเิษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
    รวมทางหลวงหมายเลข 37 และศรรีัช - 
    วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยไม่นับ 
    รวมอุบัติเหตุที่เกดิจากปัจจัยซึง่ไม่สามารถ 
    ควบคุมได้ เช่น เบรกแตก เกิดไฟไหม ้
    ยางแตก เป็นต้น) 

809 
ไตรมาสที่ 
1 : 809 
2 : 809 
3 : 809 
4 : 809 

 

809 
 
 
 
 
 
 

665 
 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 

ทางพิเศษและ 
สินทรัพย์ถูกใช้เต็ม 
ประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน 
    ที่เพ่ิมขึ้นของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
    อัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมา 
    ในทุกสายทาง (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
    (วัดผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4  
    ของปีงบประมาณ 2564 เทียบกับ 
    ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2563 
    - ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  
      มีปริมาณจราจรของระบบเกบ็ค่าผา่น 
      ทางพิเศษอัตโนมัต ิ717,522 เที่ยว/วัน 
    - เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564  
      ไตรมาสที่ 4 ต้องมีปริมาณจราจร 
      ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัต ิ
      เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จากปีงบประมาณ 
      2563 ไตรมาสที่ 4 ดังนั้น ปีงบประมาณ 
      2564 ไตรมาสที ่4 จะต้องมีปริมาณ 
      จราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
      อัตโนมัติ 724,697 เที่ยว/วัน คิดเป็น 
      เพิ่มขึ้น 7,175 เที่ยว/วัน) 

ก.ค. - ก.ย. 64 
เพิ่มขึ้น 

1 
(7,175 
เท่ียว/วัน) 

ก.ค. - ก.ย. 64 
เพิ่มขึ้น 

1 
(7,175 
เท่ียว/วัน) 

 

ก.ค. - ก.ย. 64 
ลดลง 

31.10 
(-223,126 
เท่ียว/วัน) 

 
 

- ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
สาเหตุ/ปญัหา : 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
  โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  ส่งผลให้ปรมิาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษและ 
  ปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทาง 
  พิเศษอัตโนมัตลิดลงกว่าที่คาดการณไ์ว้  
  โดยในปีงบประมาณ 2564 ช่วงเดือน 
  กรกฎาคม - กันยายน 2564 กทพ. มี 
  ปริมาณจราจรเฉลีย่ต่อวันของระบบ 
  เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ จ านวน 
  494,396 เที่ยว/วัน และเมื่อเปรียบเทียบ 
  กับปีงบประมาณ 2563 ในช่วงเวลา 
  เดียวกัน (717,522  เที่ยว/วัน) พบว่า 
  ลดลงจ านวน 223,126 เที่ยว/วัน  
  คิดเป็น ลดลง ร้อยละ 31.10 
แนวทางแก้ไข : 
1) ส่งเสริมใหผู้้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร 
    Easy Pass มากยิ่งข้ึน โดยการปรับลด 
    การเติมเงินครั้งแรกในการสมัครใช้บัตร      

ฝจค. 

 



สรุปหน้า 6 

เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
     - เฉลิมมหานคร 

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

  -33.20 
-31.09 
-38.21 
-25.80 
-35.24 
-12.25 
-43.97 

 Easy Pass และการเตมิเงินส ารองค่า 
 ผ่านทางพิเศษข้ันต่ าจากเดิม 500 บาท 
 เหลือเพียง 300 บาท ตั้งแต่วันท่ี 16   
 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

2) จัดท าโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการใช้งาน 
    บัตร Easy Pass ดังนี ้
    - โครงการความร่วมมือมอบสทิธิ 
      ประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ถือบัตร  
      Easy Pass ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท  
      วี เอส ออโต้ อิมพอร์ท จ ากัด โดยจัด 
      โปรโมช่ันเติมเงินบัตร Easy Pass  
      ตั้งแต ่2,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ 
      ส่วนลด ร้อยละ 50 ติดตั้งฟิล์ม 
      กรองแสง Autoshield ระหว่างเดือน 
      เมษายน - ธันวาคม 2564 (จ ากัด 
      จ านวน 100 ท่านแรก) 
    - กทพ. ร่วมกับ บริษัท ออโต้ วิช่ัน จ ากัด  
      จัดกิจกรรม “เก่าแลกใหม่” โดยลูกค้า 
      ผู้ถือบัตร Easy Pass สามารถน ากล้อง 
      ติดรถยนต์เก่ามาแลกกล้องตดิรถยนต ์
      ใหม่จาก Proof ระหว่างวันท่ี 18  
      ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2564 

 

5. จ านวนรายไดจ้ากการจดัหาประโยชน์ 
    พื้นที่เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

206.35 
ไตรมาสที่ 
1 : 50 
2 : 102 
3 : 152 
4 : 206.35 
 
 

206.35 274.73 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

ผลการประเมิน 12 เดือน 
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
เป็นองค์กรแห่ง 
การเรยีนรู้พร้อมรองรับ 
การเปลีย่นแปลง 

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

3 3 
 

3 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

กวพ./
กบค. 

มีการบรหิารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ ์
    ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) (หนว่ยวัด : ระดับ) 
    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 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

ด ี
3.41 - 4.20 

 
 
 

ดี 
4.04 

 
 

 

- เป็นไปตามเป้าหมาย สผว. 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร 
กทพ. ด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

และมีผลการด าเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง จากก าไรสุทธิ 5,213.89 ล้านบาท สูงกว่า 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย จากจ านวนการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษที่มีผลการด าเนินงาน 665 ครั้ง ไม่เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ จากจ านวนรายได้การจัดหาประโยชน์พ้ืนที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีผลการด าเนินงาน 
274.73 ล้านบาท  
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (28 ตัวชี้วัด) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 75) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 25) สรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 64) 
รวม 

(ตัวช้ีวัด) 
เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
(ตัวช้ีวัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวช้ีวัด) 
1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายท่ีทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม ่

- 4 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 - 4 
2. ใช้ประโยชน์จาก 
    สินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรา้ง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

3 2 5 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม 
    ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2 - 2 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็น 
    องค์กรแห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน 3 - 3 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา 
    สมรรถนะและคณุภาพชีวิตที่ดขีองบุคลากร 

4 1 5 

9) ผู้น าระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัตไิด้จริง 1 - 1 
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ 
      ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2 - 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมคีวามมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสม 
      กับความต้องการใช้งาน 

2 - 2 

รวม 
 

21 
(ร้อยละ 75) 

7 
(ร้อยละ 25) 

28 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด) 
กทพ. ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 75 (เป็นไปตามเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
7 ตัวชี้วัด รวม 28 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 

1. จ านวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงาน เป้าหมาย 6 โครงการ ผลงาน 5 โครงการ โดยโครงการที่มีผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 โครงการ คือ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่  3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก)  

2. การประหยัดเวลาในการเดินทาง (VOT Saving) เป้าหมาย 174,888 ล้านบาท ผลงาน 138,639 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการออกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ 
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ส่งผลให้ปริมาณจราจรลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท าให้ 
VOT Saving มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข : 
1) วางแผนแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษทั้งระบบ เช่น บริเวณจุดที่เกิดคอขวดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และบริเวณทางลงทางพิเศษ เป็นต้น 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการช าระค่าบริการทางพิเศษอัตโนมัติ 
3) ขยายโครงข่ายทางพิเศษในอนาคต เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

โครงการทางด่วนขั้นที ่3 สายเหนือ เป็นต้น 
3. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ (VOC Saving) เป้าหมาย 95,320 ล้านบาท ผลงาน 73,260 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการออกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ 
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. ส่งผลให้ปริมาณจราจรลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท าให้ 
VOC Saving มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทางแก้ไข : 
1) วางแผนแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษทั้งระบบ เช่น บริเวณจุดที่เกิดคอขวดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และบริเวณทางลงทางพิเศษ เป็นต้น 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการช าระค่าบริการทางพิเศษอัตโนมัติ 
3) ขยายโครงข่ายทางพิเศษในอนาคต เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เป็นต้น 
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4. รายได้ค่าผ่านทาง เป้าหมาย 11,412.96 ล้านบาท ผลงาน 10,573.10 ล้านบาท เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 กทพ. มีรายได้ค่าผ่านทาง 
10,573.10 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย 839.86 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน (12,636.90 ล้านบาท) ลดลงจ านวน 
2,063.80 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการออกพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่27) ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. 
ท าให้กระทบกับระยะเวลาการให้บริการของ กทพ. รวมถึงเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2564 ลดลง 
การยกเว้นค่าผ่านทางจากเงื่อนไขของสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่  2 (ฉบับแก้ไข) ของทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชในวันหยุดราชการประจ าปีตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐและสอดคล้องตามเง่ือนไขของสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ฉบับแก้ไข) รวม 19 วัน และการขอยกเว้น 
ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ในวันหยุดราชการประจ าปี รวม 26 วัน 

แนวทางแก้ไข : 
1) วางแผนแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษทั้งระบบ เช่น บริเวณจุดที่เกิดคอขวดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และบริเวณทางลงทางพิเศษ เป็นต้น 
2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการช าระค่าบริการทางพิเศษอัตโนมัต ิ
3) ขยายโครงข่ายทางพิเศษในอนาคต เช่น โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. ร้อยละของปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันที่เพ่ิมข้ึนของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติในปีปัจจุบันเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกสายทาง เป้าหมาย เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 1 (7,175 เที่ยว/วัน) ผลงาน ลดลง ร้อยละ 31.10 (-223,126 เที่ยว/วัน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้ปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษและปริมาณจราจรของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้  

แนวทางแก้ไข : 
1) ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น โดยการปรับลดการเติมเงินครั้งแรกในการสมัครใช้บัตร Easy Pass และการเติมเงิน

ส ารองค่าผ่านทางพิเศษขั้นต่ า 
2) จัดท าโปรโมชั่นเพ่ือส่งเสริมการใช้งานบัตร Easy Pass  
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2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 95 (8,700.39 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 69.74 (6,387.42 ล้านบาท) เนื่องจาก 
เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน 2,770.89 ล้านบาท โดยมีผลเบิกจ่าย 6,387.42 ล้านบาท จากวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน 9,158.31 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ส าคัญที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทข้ึนไป เกิดจากปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายใน ได้แก่ ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงาน
จัดท ารายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ล่าช้า ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ขั้นตอนการบริหารสัญญา รวมทั้งการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด 
ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) และปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายนอกที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 

แนวทางแก้ไข : 
1) ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ กทพ. จากคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
2) ให้หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ทันตามแผนในปีงบประมาณ 2564 พิจารณาปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือจะได้

น าไปปรับปรุงให้การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนปีงบประมาณ 2565 สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ก าหนด 
3) ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 ติดตาม และก ากับการด าเนินงานในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน 

โดยเฉพาะรายการที่ยังจัดท าร่าง TOR ไม่แล้วเสร็จ และรายการที่ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส าหรับรายการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานนั้น 
ให้หน่วยงานควบคุมติดตามงาน และก ากับบริษัทผู้รับจ้างให้ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบ
ต่อการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ 
- ร้อยละความส าเร็จของแผนงานการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เป้าหมาย ร้อยละ 83.75 ผลงาน ร้อยละ 80.60 โดยได้ 

มีการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานครบถ้วน แต่ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย เนื่องจาก 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ ร้อยละ 80.60 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 83.25 
ทั้งนี ้จากผลการส ารวจในรายกลุ่มบุคลากร พบว่า กลุ่มบุคลากร ระดับ 1 - 6 มีความพึงพอใจในปัจจัยความก้าวหน้าในสายอาชีพน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 80.20 
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แนวทางแก้ไข : 
เพ่ือให้ผลการส ารวจความพึงพอใจในความก้าวหน้าในสายอาชีพ ปีงบประมาณต่อไปมีระดับสูงขึ้น กทพ. จึงได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ดังนี้ 
1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน กทพ. ตามค าสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 60/2564 

สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่มีศักยภาพ และมีการด าเนินการด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เป็นรูปธรรม 
2) ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้คณะท างานกลุ่มที่ปรึกษาสายอาชีพ (Career Counselor Group : CCG) ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าแผนกทุกแผนกซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน า 
ในการวางแผนสายอาชีพ (Career Planning) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

3) จัดส่งเอกสารประกอบการให้ค าปรึกษาเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน กทพ. (Career Path) คณะท างานกลุ่มที่ปรึกษาสายอาชีพ 
(Career Counselor Group : CCG) เพ่ือเป็นแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน กทพ. 

ในปีงบประมาณ 2565 กทพ. ได้วางแผนด าเนินการเพ่ือให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน กทพ. เช่น เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ เป็นต้น 
2) เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงานของ กทพ. ดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน กทพ. ในอินทราเน็ตของ กทพ. 
- สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กทพ. ให้พนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม ่เป็นต้น 

ทั้งนี้ เมื่อคณะท างานที่ปรึกษาสายอาชีพ (CCG) ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพแล้ว คาดว่าสามารถสื่อสาร 
กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) ให้ได้รับรู้และเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับในปีงบประมาณ 2565 จะมีการจัดเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพของ กทพ. ในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงาน กทพ. ได้รับรู้รับทราบเพ่ือสร้างความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ที่เพ่ิมขึ้น และเมื่อมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว คาดว่าจะส่งผลต่อการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ในปัจจัยความก้าวหน้าในสายอาชีพ
สูงขึ้นในปีตอ่ไป 
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4. ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 70 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 89.74) และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10.26) สรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 

สรุปผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 (78 แผนงาน/โครงการ) 
กทพ. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีร้อยละ  

ความส าเร็จของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 89.74 (เป็นไปตามเป้าหมาย 70 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ 
รวม 78 แผนงาน/โครงการ) สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 22 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 20 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 12 เดือน 

(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
รวม 

เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

7 กลยุทธ์ 20 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

22 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    อย่างคุ้มค่า 

5 กลยุทธ์ 7 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

10 
แผนงาน/โครงการ 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม 

3 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

9 
แผนงาน/โครงการ 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

13 กลยุทธ์ 34 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

37 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 70 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 89.74) 

8 
แผนงาน/โครงการ 
(ร้อยละ 10.26) 

78 
แผนงาน/โครงการ 
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1. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันออก) พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานขั้นตอนการคัดเลือกผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่  3 สายเหนือ ตอน N2 
เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เป้าหมาย ร้อยละ 40 ผลงาน ร้อยละ 10 และร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานขั้นตอน 
การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก เป้าหมาย ร้อยละ 20 
ผลงาน ร้อยละ 0 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างข้ันตอนการขออนุมัติด าเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที ่3 สายเหนือ ระยะที ่1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) โดย กทพ. ได้มีบันทึกเรียนกระทรวงคมนาคม เพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564 และกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถงึส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่  3 สายเหนือ 
ระยะที่ 1 (ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก) โดยวิธีคัดเลือกแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
ทั้งนี ้เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการฯ แล้ว กทพ. จะเร่งด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

2. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ผลงาน ร้อยละ 75.29 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทผู้รับจ้างน าเข้าอุปกรณ์ได้ล่าช้ากว่าแผน 
ที่ก าหนด และส่งผลกระทบต่อจ านวนคนงานที่ต้องมีการกักตัว 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ประสานบริษัทผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 7 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 2565) พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของ 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 2565) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 73.33
เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ  (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีกิจกรรมที่มี 
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 กิจกรรม จากทั้งหมด 15 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ Multi Vehicle Classes 2) งานปรับปรุงประสิทธิภาพ CS  
3) งานพัฒนาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต้นแบบ (Transform Toll Plaza Pilot Project) และ 4) การพัฒนาระบบเติมเงินแบบ Auto Top-Up บน www.thaieasypass.com  

แนวทางแก้ไข : ก ากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนฯ โดยคณะท างานบูรณาการพัฒนาการให้บริการระบบเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษ และหน่วยงานเจ้าของกิจกรรมติดตามและก ากับในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน รวมทั้งทบทวนปัญหา/สาเหตุที่ท าให้ด าเนินการล่าช้า เพ่ือน าข้อมูล 
ไปปรับปรุงการก าหนดแผนการด าเนินงาน และแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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2. แผนงานการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน  พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 95 
(8,700.39 ล้านบาท) ผลงาน ร้อยละ 69.74 ล้านบาท (6,387.42 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วในตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

3. โครงการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการทบทวนและจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 75 เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรอพันธมิตรจัดส่งรูปแบบก่อสร้างโครงการ  (พ้ืนที่บริเวณ
อโศก 1) ให้ กทพ. พิจารณา ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ กทพ. ไม่สามารถควบคมุได้ 

แนวทางแก้ไข : กทพ. เร่งประสานพันธมิตร เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่กับ กทพ. พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลให้กับ กทพ. ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 9 แผนงาน/โครงการ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 37 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 34 แผนงาน/โครงการ และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 แผนงาน/โครงการ โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กทพ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พิจารณาจากร้อยละ

ความส าเร็จของแผนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กทพ. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 90 เนื่องจาก กทพ. จ าเป็นต้องน าผลการประเมิน ITA เสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปเพ่ือทราบ และผลักดันหน่วยงานในความ
รับผิดชอบให้ปรับปรุงการด าเนินงาน ก่อนที่จะน าเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีทราบ จึงท าให้ไม่สามารถรายงานผลฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ ได้ภายใน 
เดือนกันยายน 2564 

แนวทางแก้ไข : กทพ. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ITA ของ กทพ. และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนส่งเสริมการยกระดับ
การปรับปรุงการท างานเพ่ือยกระดับคะแนน ITA พร้อมทั้งน าเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือทราบต่อไป 

2. แผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 
(สัญญาที่ 4) (งานภายนอกอาคาร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 99.663 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด  

แนวทางแก้ไข : ด าเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน เพ่ือเร่งรัดติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
3. โครงการศูนย์ควบคุมจราจร ศูนย์ข้อมูล และห้อง Server อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ก่อสร้างโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลงาน ร้อยละ 99.995 เนื่องจากปัญหาการรื้อย้ายสายสัญญาณ Fiber Optic จาก CCB3 มาที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานของสัญญาที่ 4 

แนวทางแก้ไข : เร่งด าเนินการรื้อถอนและลากสายสัญญาณ Fiber Optic ใหม ่โดยคาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2564 


