
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 

 

ฉบับก่อนน าเสนอคณะท างานจัดท าและก ากบัดูแล 
แผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 



สรุปหน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

 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 2565 ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 

 
ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 

2565) สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด) 

เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวช้ีวัด) 

วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ด ี
มีความคุ้มคา่ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
อย่างยั่งยืน 

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

6,628.92 
ไตรมาสที่ 

1 : 1,208.50 
2 : 3,087.34 
3 : 4,773.93 
4 : 6,628.92 

3,087.34 
 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ ฝกง. 

2. อัตราการเกิดอุบตัิเหตุบนทางพิเศษต่อการ
เดินทาง 100 ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน) 
(หน่วยวัด : ครั้งต่อ 100 ล้านคัน - 
กิโลเมตร) 

12.30 
ไตรมาสที่ 
1 : 12.30 
2 : 12.30 
3 : 12.30 
4 : 12.30 

 

12.30 
 
 
 
 
 

12.04 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย ฝคจ. 
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วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ

2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
 3. ร้อยละความพึงพอใจ 

    ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
    ต่อการให้บริการของ กทพ.  
    ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ร้อยละ) 
 

92.20 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
โดย กทพ. ไดด้ าเนินการจ้างที่ปรกึษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษท่ีมีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2565 ตามสญัญาเลขท่ี 
6500000358 เริ่มสัญญาในวันท่ี 20 
มกราคม 2565 มีระยะเวลาในการ
ด าเนนิงานจ านวน 250 วนั และที่ปรึกษาฯ 
ได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที ่1  
ตามหนังสือท่ี อว 7015/0297 ลงวันท่ี 
4 กุมภาพันธ ์2565 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดไุด้ด าเนินการตรวจรบัแล้ว
เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รบัผลการ
ส ารวจในเดือนกันยายน 2565 

สผว. 

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ 
เพื่อให้บริการที่ด ี
มีความคุ้มคา่ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 
อย่างยั่งยืน 

4. ระดับคะแนนภาพลักษณ ์
    ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ระดับ) 
    ระดับคะแนนผลการส ารวจ 
    แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
    ดีมาก         4.21 - 5.00 
    ดี              3.41 - 4.20 
    ปานกลาง    2.61 - 3.40 
    พอใช้         1.81 - 2.60 
    ควรปรับปรุง 1.00 - 1.80 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

- - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
1) เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผวก. 

ได้อนุมัติท้ายบันทึกท่ี กกด/83 ลงวันท่ี 
8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จ้างที่ปรกึษา
โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานและราคา
กลางงานส ารวจภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี 2565 

2) จัดท าบันทึก ที ่กกด/193 ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2565 เรียน ผอ.กจด. ผา่น 
ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ส ารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 
2565 ปัจจุบันได้จัดท าขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ คาดวา่ได้รับผลการ
ส ารวจในเดือนกันยายน 2565 

สผว. 
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2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด) 
เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 5 ตัวชีว้ัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวช้ีวัด) 
เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ผลประกอบการเติบโต 
อยา่งมั่นคง 

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

6,628.92 
ไตรมาสที่ 
1 : 1,208.50 
2 : 3,087.34 
3 : 4,773.93 
4 : 6,628.92 

3,087.34 
 
 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ ฝกง. 

ทางพิเศษและสินทรัพย ์
ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 

2. จ านวนรายได้จากการจดัหาประโยชน์พื้นที่ 
    เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า) 
    (หน่วยวัด : ล้านบาท) 

269.41 
ไตรมาสที่ 
1 : 67.35 
2 : 134.70 
3 : 202.05 
4 : 269.41 

134.70 143.30 - เป็นไปตามเป้าหมาย ฝกส. 

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

3. อัตราการเกิดอุบตัิเหตุบนทางพิเศษต่อการ  
 เดินทาง 100 ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน)  
 (หน่วยวัด : ครั้งต่อ 100 ลา้นคนั -  
 กิโลเมตร) 

12.30 
ไตรมาสที่ 
1 : 12.30 
2 : 12.30 
3 : 12.30 
4 : 12.30 
 

12.30 
 
 
 
 
 

12.04 
 
 
 
 
 

- เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ฝคจ. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทาง
พิเศษต่อการให้บริการของ กทพ. ในภาพรวม 
(ไม่น้อยกว่า) (หน่วยวัด : ร้อยละ) 

92.20 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-  ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
โดย กทพ. ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. 
ปีงบประมาณ 2565 ตามสัญญาเลขที่ 
6500000358 เริ่มสัญญาในวันที่ 20 
มกราคม 2565 มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานจ านวน 250 วัน และที่ปรึกษาฯ 
ได้ด าเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1  
ตามหนังสือที่ อว 7015/0297 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับแล้ว 
เมื่อวันที ่11 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รับผลการ
ส ารวจในเดือนกันยายน 2565 

 
 
 

สผว. 
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เป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการประเมิน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 

ทางพิเศษและสินทรัพย ์
ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
 

5. ปรมิาณจราจรรถ 4 ล้อ ที่ช าระคา่ผ่านทาง
พิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่นอ้ยกว่า) 
(หน่วยวัด : เที่ยว/วัน) (พิจารณาจากการ
ส่งเสริมการใช้ระบบเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV)  
และระบบ M-Flow โดยวดัจากปรมิาณจราจร
ทีช่ าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเ์ฉลี่ยต่อเที่ยวต่อวัน  
เฉพาะไตรมาสที ่4 ในทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง 
ไดแ้ก่ เฉลมิมหานคร ศรรีัช ฉลองรัช บูรพาวิถี 
กาญจนาภเิษก อุดรรัถยา และศรรีัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร  
- เฉลิมมหานคร 
- ศรีรัช 
- ฉลองรัช 
- บูรพาวิถ ี
- อุดรรัถยา 
- กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) 
- ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 

716,762 
(เที่ยว/วัน) 

 

- 711,198.37 
(เที่ยว/วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139,372.70 
285,031.86 
99,996.79 
52,285.69 
33,633.06 
77,521.74 
23,356.53 

 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
โดยผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2  
มปีริมาณจราจรรถ 4 ล้อ ที่ช าระค่า 
ผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้บัตร Easy Pass และบตัร EMV 
จ านวน 711,198.37 เที่ยว/วัน 

ฝจค. 
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ป้าประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์องค์กร เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2565 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

ผลการด าเนินงาน 6 เดือน 
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผลงาน 
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

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

3 - - - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ  
โดยอยูร่ะหว่างด าเนินการศึกษาวิจัย  
ซึ่งจะสรุปจ านวนผลงานวิจัยในเดอืน
กันยายน 2565 

กวพ./
กบค. 

มีการบรหิารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการ
ส ารวจแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

     ดีมาก         4.21 - 5.00 
     ดี              3.41 - 4.20 
     ปานกลาง    2.61 - 3.40 
     พอใช้         1.81 - 2.60 
     ควรปรับปรุง 1.00 - 1.80 

ด ี
3.41 - 4.20 

 

- 
 

- 
 

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ 
1) เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2565 ผวก. 

ได้อนุมัติท้ายบันทึกท่ี กกด/83 ลงวันท่ี 
8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จ้างที่ปรกึษา
โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
งานส ารวจภาพลักษณด์้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี 2565 

2) จัดท าบันทึก ที ่กกด/193 ลงวันท่ี 28 
มีนาคม 2565 เรียน ผอ.กจด. ผา่น 
ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ส ารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 
ปัจจุบันไดจ้ัดท าขอบเขตงานจ้างที่ปรกึษาฯ 
แล้วเสร็จ คาดว่าไดร้ับผลการส ารวจ 
ในเดือนกันยายน 2565 

 

สผว. 

 

 
 
 
 
 



สรุปหน้า 9 

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

และมีผลการด าเนินงานที่ดีสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามวิสั ยทัศน์และเป้าประสงค์องค์กร กล่ าวคือ ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคงจากก าไรสุทธิ 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจ านวนรายได้การจัดหาประโยชน์พ้ืนที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
ผลการด าเนินงาน 143.30 ล้านบาท  

 
3. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (28 ตัวชี้วัด) 

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด  
โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 57.14) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 42.86) 
และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 14 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวช้ีวัด) 
ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 
(ตัวช้ีวัด) 

ไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย 

(ตัวช้ีวัด) 

ยังไม่ถึงก าหนด
ประเมินผล 
(ตัวช้ีวัด) 

รวม 
(ตัวช้ีวัด) 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

1) เสริมสรา้งขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ 
2) การให้บริการโครงข่ายท่ีทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร 
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม ่

- 1 3 4 

4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3 - 1 4 
2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    อย่างคุ้มค่า 

5) บริหารทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสรา้ง 
    ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

1 1 3 5 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน 
    และสิ่งแวดล้อม 

6) ด าเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 - 1 2 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน 2 1 - 3 
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
    และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

- 2 3 5 

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

- - 2 2 

11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมคีวามมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ 
      ความต้องการใช้งาน 

1 1 - 2 

รวม 
 

8 
(ร้อยละ 57.14) 

6 
(ร้อยละ 42.86) 

14 28 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด) 
กทพ. ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี 

ร้อยละความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.14 (เป็นไปตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
6 ตัวชี้วัด) และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 14 ตัวชี้วัด รวม 28 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้ 

 

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

และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ  จ านวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ด าเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน พิจารณาจากรอ้ยละ
ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี เป้าหมาย ร้อยละ 97 ผลงาน ร้อยละ 95.45 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด 

และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 33.86 ผลงาน ร้อยละ 33.76 
 

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

1 ตัวชี้วัด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด

และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 6 ตัวชี้วัด 
โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก ่

1. ร้อยละความส าเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน ร้อยละ 55 
 

2. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการท างานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) เป้าหมาย (ไม่เกิน) 0.08 ราย/200,000 ชั่วโมง 
การท างาน ผลงาน 0.11 ราย/200,000 ชั่วโมงการท างาน  

3. จ านวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการท างาน เป้าหมาย (ไม่เกิน) 2 ราย ผลงาน 3 ราย  
4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ กทพ.ปีงบประมาณ 2560 - 2565 (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ 74.19  
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4. ผลการด าเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ) 
 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 74 แผนงาน/โครงการ  โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม
2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 48 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 90.57) ไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 9.43) และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 21 
แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการด าเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ)  

สรุปผลการด าเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ก าหนดแผนงาน/โครงการ 74 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการด าเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 

2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 48 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 90.57 ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 9.43) รายละเอียดดังตารางที่ 10 และยังไม่ถึงก าหนด
ประเมินผล 21 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 21 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 12 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 6 แผนงาน/โครงการ  

โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จ 

ของการด าเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่าน) เป้าหมาย ร้อยละ 
100 ผลงาน ร้อยละ 92.50 และร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง) เป้าหมาย ร้อยละ 31.25 ผลงาน ร้อยละ 0 

 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
รวม เป็นไปตามเป้าหมาย 

(แผนงานโโครงการ) 
ไม่เป็นไปตามเป้ามาย 
(แผนงานโโครงการ) 

ยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ 
    ทางพิเศษอย่างยั่งยืน 

7 กลยุทธ์ 21 
แผนงาน/โครงการ 

12 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
    อย่างคุ้มค่า 

5 กลยุทธ์ 10 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

4 
แผนงาน/โครงการ 

3. สรา้งความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน  
    และสิ่งแวดล้อม 

3 กลยุทธ์ 9 
แผนงาน/โครงการ 

6 
แผนงาน/โครงการ 

- 
แผนงาน/โครงการ 

3 
แผนงาน/โครงการ 

4. สรา้งสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร 
    แห่งอนาคต 

13 กลยุทธ์ 34 
แผนงาน/โครงการ 

24 
แผนงาน/โครงการ 

2 
แผนงาน/โครงการ 

8 
แผนงาน/โครงการ 

รวม 28 กลยุทธ์ 74 
แผนงานโโครงการ 

48 
แผนงานโโครงการ 
(ร้อยละ 90.57) 

5 
แผนงานโโครงการ 
(ร้อยละ 9.43) 

21 
แผนงานโโครงการ 
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2. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 15 ผลงาน ร้อยละ 0 

3. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 
100 ผลงาน ร้อยละ 85.71  

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

4 แผนงาน/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 

3 แผนงาน/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 34 แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 24 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงก าหนดประเมินผล 8 แผนงาน/โครงการ  
โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ 
1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่ง

ส่วนงานของ กทพ.เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน ร้อยละ 55 
2. แผนงานจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการจัดเก็บ

และรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 40 
 



รายการ งบประมาณสุทธิ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ใช้ไป (%)
หมวดเงินเดือน 2,182,919,782.74 1,056,418,115.49 1,126,501,667.25 48.39
เงินเดือน 2,182,919,782.74 1,056,418,115.49 1,126,501,667.25 48.39
หมวดค่าจ้าง 86,150,725.55 41,065,886.68 45,084,838.87 47.67
ค่าจ้างชั่วคราว 75,903,754.29 36,473,510.68 39,430,243.61 48.05
ค่าจ้างบริหาร 10,246,971.26 4,592,376.00 5,654,595.26 44.82
หมวดค่าตอบแทน 1,764,607,304.48 482,100,545.02 1,282,506,759.46 27.32
โบนัสพนักงาน 383,193,000.00 0 383,193,000.00 0.00
ค่าล่วงเวลา 337,613,000.00 130,878,254.32 206,734,745.68 38.77
เงินเพ่ิมพิเศษเป็นกะ 176,238,747.11 73,618,200.86 102,620,546.25 41.77
ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ 4,735,000.00 2,178,306.45 2,556,693.55 46.00
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฯ 14,677,260.00 3,772,170.00 10,905,090.00 25.70
ค่าเครื่องแบบพนักงาน 20,000,000.00 9,122,034.33 10,877,965.67 45.61
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 19,720,800.00 9,095,924.94 10,624,875.06 46.12
ค่าช่วยเหลือบุตร 11,354,400.00 4,935,350.00 6,419,050.00 43.47
ค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร 298,800.00 35,000.00 263,800.00 11.71
ค่ารักษาพยาบาล 233,064,000.00 113,540,731.50 119,523,268.50 48.72
ค่าทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ 6,000,000.00 989,565.70 5,010,434.30 16.49
เงินกองทุนสงเคราะห์ 703,707.90 1,153,484.17 (449,776.27)             163.92
เงินสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 237,246,950.31 110,706,843.25 126,540,107.06 46.66
ค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,600,000.00 189,000.00 1,411,000.00 11.81
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 900,000.00 450,000.00 450,000.00 50.00
ค่าตอบแทนอ่ืน 600,000.00 743,200.00 (143,200.00)             123.87
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ 16,520,000.00 5,969,630.78 10,550,369.22 36.14
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น 8,555,199.38 0 8,555,199.38 0.00
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 8,520,750.00 524,105.35 7,996,644.65 6.15
ผลประโยชน์พนักงานออกจากงาน 83,065,689.78 11,468,298.23 71,597,391.55 13.81
ผลประโยชน์พนักงานเลิกจ้าง 200,000,000.00 0 200,000,000.00 0.00
ค่าตอบแทนพิเศษ(ข้ันตัน) 2,730,445.14 (2,730,445.14)           
หมวดค่าใช้สอย 1,936,837,233.00 454,875,069.76 1,481,962,163.24 23.49
ค่าจัดพิมพ์ใบรับค่าผ่านทาง 13,360,000.00 87,400.00 13,272,600.00 0.65
ค่าจัดพิมพ์คูปองค่าผ่านทาง 1,008,000.00 572,000.00 436,000.00 56.75

สรุปรายงานการใช้งบประมาณทําการตามหมวดค่าใช้จ่ายบุคคลและสํานักงานประจําปี 2565 สะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.64 -31 มี.ค.65



รายการ งบประมาณสุทธิ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ใช้ไป (%)
ค่าจัดทําบัตรทางด่วน 30,000,000.00 1,300,149.53 28,699,850.47 4.33
ค่าบริการขนส่งเงินรายได้ 25,000,000.00 8,750,280.35 16,249,719.65 35.00
ค่าบริการแจก IC CARD 51,900,000.00 21,375,186.96 30,524,813.04 41.19
ค่าใช้จ่ายจ้างบริหารM-Flow 339,118,800.00 0 339,118,800.00 0.00
ค่าทําความสะอาด 107,153,000.00 48,980,796.97 58,172,203.03 45.71
ค่าจ้างเหมาดูแลต้นไม้ 67,546,000.00 11,682,471.92 55,863,528.08 17.30
ค่ารักษาความปลอดภัย 185,373,580.00 72,170,727.96 113,202,852.04 38.93
ค่าวารสาร 1,254,100.00 146,459.00 1,107,641.00 11.68
 ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม 10,029,000.00 4,663,135.08 5,365,864.92 46.50
 ค่าล้าง อัด ขยายรูป 115,000.00 28,387.85 86,612.15 24.69
ค่าเช่า 30,396,352.00 9,645,738.89 20,750,613.11 31.73
ค่าเวชภัณฑ์ 415,000.00 3,027,731.02 (2,612,731.02)           729.57
ค่าจ้างท่ีปรึกษาอ่ืน 153,221,356.00 34,252,310.76 118,969,045.24 22.35
ค่าสอบบัญชี 7,050,000.00 0 7,050,000.00 0.00
ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 50,000,000.00 3,583,334.51 46,416,665.49 7.17
ค่าส่งเสริมการกีฬา 5,645,535.00 135,000.00 5,510,535.00 2.39
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 22,290,960.00 92,123.22 22,198,836.78 0.41
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 63,510,800.00 20,512,044.95 42,998,755.05 32.30
ค่ารับรอง 5,516,500.00 716,263.30 4,800,236.70 12.98
เงินบริจาคการกุศล 3,000,000.00 1,581,636.35 1,418,363.65 52.72
ค่าธรรมเนียมอ่ืน 3,010,000.00 503,404.00 2,506,596.00 16.72
ค่าภาษียานพาหนะ 2,700,000.00 1,086,358.61 1,613,641.39 40.24
ค่าเบี้ยประกันภัย 60,900,000.00 2,057,601.00 58,842,399.00 3.38
ค่าภาษีโรงเรือนท่ีดิน 250,000,000.00 130,193,416.24 119,806,583.76 52.08
ค่าโฆษณาเผยแพร่ 105,360,000.00 9,266,118.68 96,093,881.32 8.79
ค่าธรรมเนียม-ธนาคาร 1,500,000.00 56,299.10 1,443,700.90 3.75
ค่าสิทธิใช้โปรแกรมฯ 3,505,000.00 385,000.00 3,120,000.00 10.98
ค่าใช้สอยอ่ืน 88,891,250.00 5,446,606.43 83,444,643.57 6.13
ซ่อมแซมทางด่วน 24,840,000.00 1,241,971.96 23,598,028.04 5.00
ซ่อมอุปกรณ์เก็บเงินค่าผ่านทาง 73,130,000.00 20,455,973.71 52,674,026.29 27.97
ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและส่วนประกอบ 7,950,000.00 2,615,783.99 5,334,216.01 32.90
ซ่อมแซมอุปกรณ์บนทางด่วน 27,934,000.00 8,931,703.74 19,002,296.26 31.97
ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 1,000,000.00 213,220.00 786,780.00 21.32



รายการ งบประมาณสุทธิ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ใช้ไป (%)
 ซ่อมอาคารเก็บเงินค่าผ่านทาง 5,900,000.00 3,903,445.44 1,996,554.56 66.16
ซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมการจราจร 2,450,000.00 303,400.00 2,146,600.00 12.38
ซ่อมแซมยานพาหนะ 17,050,000.00 6,041,616.14 11,008,383.86 35.43
ซ่อมแซมอุปกรณ์งานช่าง 9,637,000.00 2,769,573.55 6,867,426.45 28.74
ซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน 23,095,000.00 3,959,507.99 19,135,492.01 17.14
ซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบงาน 53,281,000.00 12,140,890.56 41,140,109.44 22.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์ 1,800,000.00 0 1,800,000.00 0.00
หมวดค่าวัสดุ 202,346,650.16 60,240,287.46 142,106,362.70 29.77
ค่าวัสดุ IC Card 2,000,000.00 2,000,000.00 -                        100.00
ค่าวัสดุควบคุม 11,048,750.00 7,469,331.26 3,579,418.74 67.60
ค่าวัสดุสํานักงาน 31,951,600.00 6,851,571.90 25,100,028.10 21.44
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,584,000.16 1,401,521.39 5,182,478.77 21.29
ค่าวัสุดยานพาหนะ 9,058,000.00 3,170,801.24 5,887,198.76 35.01
ค่าวัสดุไฟฟ้า 78,254,000.00 21,470,049.05 56,783,950.95 27.44
ค่าวัสดุก่อสร้าง 29,681,600.00 11,030,371.36 18,651,228.64 37.16
ค่าวัสดุการเกษตร 4,150,000.00 440,495.82 3,709,504.18 10.61
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,618,700.00 6,406,145.44 23,212,554.56 21.63
หมวดค่าสาธารณูปโภค 209,948,287.73 122,177,378.33 87,770,909.40 58.19
ค่าไปรษณีย์โทรเลข 535,500.00 235,271.00 300,229.00 43.93
ค่าไฟฟ้า 188,783,777.14 116,513,831.53 72,269,945.61 61.72
ค่าน้ําประปา 4,841,399.92 1,778,664.74 3,062,735.18 36.74
ค่าโทรศัพท์ 4,288,610.67 1,285,174.57 3,003,436.10 29.97
ค่าบริการสื่อสาร 11,499,000.00 2,364,436.49 9,134,563.51 20.56

รวมท้ังส้ิน 6,432,809,983.66 2,216,877,282.74 4,215,932,700.92 34.46



ผลการเบกิจ่ายงบลงทนุปงีบประมาณ 2565  
หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหต ุ** ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2565 เป็นผลการเบิกจ่ายต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565 อ้างอิงข้อมูลจากวาระการประชุมเรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนประจําปีงบประมาณ 
2565 เสนอคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 

 

รายการ 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 
วงเงินที่ได้รับอนุมัติปรับปรุงฯ จาก 
สศช. และ ครม. อนุมัติโครงการ

ทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง   
จังหวัดภูเก็ต 

แผน (ปรับปรุง)/ผลเบิกจ่ายสะสม** 
(ต.ค.64 – มี.ค.65) 

วงเงิน
ดําเนินการ 

วงเงินเบิกจ่าย
ลงทุน 

แผน ผล 
เบิกจ่าย 
เร็ว / (ช้า) 

ร้อยละ 
ผล/แผน วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 

1. งบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ 6,007.28 3,831.38 688.08 17.96 663.64 17.32 (24.44) 96.45 

2. งบลงทุนที่ทําเปน็โครงการ 43,234.63 7,398.81 3,114.31 42.09 3,127.46 42.27 13.15 100.42 
รวม 49,241.91 11,230.19 3,802.39 33.86 3,791.10 33.76 (11.29) 99.70 



 งบประมาณ
 ที่ได้รับจัดสรร จ่ายสะสม % จํานวน %

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
     งบลงทุน
1. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร       4,241,000.00       4,241,000.00    100.00                        -             -   
     - ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน        4,241,000.00       4,241,000.00    100.00                         -              -   
2. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
    กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก

      7,050,000.00       7,050,000.00    100.00                        -             -   

     - ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน        7,050,000.00       7,050,000.00    100.00                         -              -   

รวมทั้งส้ิน     11,291,000.00     11,291,000.00    100.00                        -             -   

หมายเหตุ : ได้รับจัดสรรในปี 2565 จํานวน 11,291,000.00 บาท เบิกจ่ายได้ 11,291,000.00 บาท 
              คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินทั้งส้ิน ซึ่งเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด

หน่วย : บาท

ของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนงาน / โครงการ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565


