ฉบับก่อนนาเสนอคณะทางานจัดทาและกากับดูแล
แผนวิสาหกิจของ กทพ. ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

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

สรุปผลการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565
และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เริ่มจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๒๗ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของ กทพ. ให้สอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานของ กทพ. มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ หลักการในการจัดทาแผนนั้น กทพ. กาหนดให้มีการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุกปี (Rolling Plan) เพื่อให้มียุทธศาสตร์
การดาเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ในการจัดทาแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการของ กทพ. ได้กาหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายหรือแผน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบัน กทพ. ได้ปรับกรอบการจัดทาแผนวิสาหกิ จ
ปีงบประมาณ 2560 - 2564 เป็นแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ที่ได้ขยายกรอบระยะเวลาจนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม (พ.ศ. 2563 - 2565)
โดยแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 มีการแสดงวัตถุประสงค์ตลอดจนความสาเร็จของการดาเนินงานและแนวทางการดาเนินงานใน 4 มุมมอง ตามหลักการ
Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการทางาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบการดาเนินงาน
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ใช้นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการให้บริการของ กทพ. และเป้าประสงค์องค์กรในที่สุด
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 กทพ. กาหนดทิศทางองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน”
ภารกิจ (Mission)
๑. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
๒. บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร
ค่านิยม (Core Value)
บริการที่ดี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
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เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal)
๑. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง
๒. การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
๓. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 11 ข้อ ครอบคลุมตามหลักการของ BSC ใน 4 มุมมองสอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์การดาเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
มุมมองตามหลักการ BSC

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ด้านคุณค่าองค์กรและการเงิน ๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ
๒. บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
๒. บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๓. ดาเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓

ด้านกระบวนการทางาน

๑. มีการพัฒนาเส้นทางใหม่
๒. มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน
๑. มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
๒. ผู้นาระดับสูงมีศักยภาพขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบัติได้จริง
๓. พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน

รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

รองรับยุทธศาสตร์ที่ ๔
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แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕60 - ๒๕65 มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กทพ. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรในที่สุด และกาหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดยในปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
สาหรับผลการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม
2565) สรุปได้ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด)
เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (4 ตัวชี้วัด)
วิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ
เพื่อให้บริการที่ดี
มีความคุ้มค่า สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

1. กาไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

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

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565
6,628.92

ผลการดาเนินงาน 6 เดือน
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
เป้าหมาย
ผลงาน
3,087.34
-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

ฝกง.

- เป็นไปตามเป้าหมาย

ฝคจ.

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

12.30

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

12.30

12.04
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วิสัยทัศน์

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ต่อการให้บริการของ กทพ.
ในภาพรวม (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ร้อยละ)

มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ
เพื่อให้บริการที่ดี
มีความคุ้มค่า สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
อย่างยั่งยืน

4. ระดับคะแนนภาพลักษณ์
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ระดับ)
ระดับคะแนนผลการสารวจ
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

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565
92.20

ดี
3.41 - 4.20

ผลการดาเนินงาน 6 เดือน
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
เป้าหมาย
ผลงาน
-

-

-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
โดย กทพ. ได้ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2565 ตามสัญญาเลขที่
6500000358 เริ่มสัญญาในวันที่ 20
มกราคม 2565 มีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานจานวน 250 วัน และที่ปรึกษาฯ
ได้ดาเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1
ตามหนังสือที่ อว 7015/0297 ลงวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รบั ผลการ
สารวจในเดือนกันยายน 2565
- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
1) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผวก.
ได้อนุมัติท้ายบันทึกที่ กกด/83 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จ้างที่ปรึกษา
โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงานและราคา
กลางงานสารวจภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี 2565
2) จัดทาบันทึก ที่ กกด/193 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2565 เรียน ผอ.กจด. ผ่าน
ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
สารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ
2565 ปัจจุบันได้จัดทาขอบเขตงานจ้าง
ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการ
สารวจในเดือนกันยายน 2565

สผว.

สผว.
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2. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด)
เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 5 ตัวชีว้ ัด รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร (7 ตัวชี้วัด)
เป้าประสงค์องค์กร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

ผลประกอบการเติบโต
อย่างมั่นคง

1. กาไรสุทธิ (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

ทางพิเศษและสินทรัพย์ 2. จานวนรายได้จากการจัดหาประโยชน์พื้นที่
เขตทางพิเศษ (ไม่น้อยกว่า)
ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
(หน่วยวัด : ล้านบาท)

การบริการอย่างมี
คุณภาพที่รวดเร็ว
ปลอดภัย

3. อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุบนทางพิเศษต่อการ
เดินทาง 100 ล้านคัน - กิโลเมตร (ไม่เกิน)
(หน่วยวัด : ครั้งต่อ 100 ล้านคัน กิโลเมตร)

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565

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

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลงาน

6,628.92

3,087.34

-

- อยู่ระหว่างดาเนินการ

ฝกง.

269.41

134.70

143.30

- เป็นไปตามเป้าหมาย

ฝกส.

12.30

12.30

12.04

- เป็นไปตามเป้าหมาย

ฝคจ.

ไตรมาสที่
1 : 1,208.50
2 : 3,087.34
3 : 4,773.93
4 : 6,628.92
ไตรมาสที่
1 : 67.35
2 : 134.70
3 : 202.05
4 : 269.41
ไตรมาสที่
1 : 12.30
2 : 12.30
3 : 12.30
4 : 12.30
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เป้าประสงค์องค์กร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565

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

92.20

ผลการดาเนินงาน 6 เดือน
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
เป้าหมาย
ผลงาน
-

-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
โดย กทพ. ได้ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ
ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2565 ตามสัญญาเลขที่
6500000358 เริ่มสัญญาในวันที่ 20
มกราคม 2565 มีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานจานวน 250 วัน และที่ปรึกษาฯ
ได้ดาเนินการส่งมอบงานงวดที่ 1
ตามหนังสือที่ อว 7015/0297 ลงวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ดาเนินการตรวจรับแล้ว
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจฯ คาดว่าจะได้รับผลการ
สารวจในเดือนกันยายน 2565

สผว.
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เป้าประสงค์องค์กร

ตัวชีว้ ัดเป้าประสงค์องค์กร

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565

ทางพิเศษและสินทรัพย์
ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ

5. ปริมาณจราจรรถ 4 ล้อ ที่ชาระค่าผ่านทาง
พิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่นอ้ ยกว่า)
(หน่วยวัด : เที่ยว/วัน) (พิจารณาจากการ
ส่งเสริมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Contactless (EMV)
และระบบ M-Flow โดยวัดจากปริมาณจราจร
ทีช่ าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเที่ยวต่อวัน
เฉพาะไตรมาสที่ 4 ในทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง
ได้แก่ เฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช บูรพาวิถี
กาญจนาภิเษก อุดรรัถยา และศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร

716,762
(เที่ยว/วัน)

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

ผลการดาเนินงาน 6 เดือน
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
เป้าหมาย
ผลงาน
-

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

711,198.37 - ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
(เที่ยว/วัน)
โดยผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2
มีปริมาณจราจรรถ 4 ล้อ ที่ชาระค่า
ผ่านทางพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้บัตร Easy Pass และบัตร EMV
จานวน 711,198.37 เที่ยว/วัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝจค.

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

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร

เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

6. จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
หรือมาตรฐานที่สามารถนามาพัฒนางาน
ของ กทพ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ไม่น้อย
กว่า) (หน่วยวัด : เรื่อง)

มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

7. ระดับคะแนนภาพลักษณ์ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (ไม่น้อยกว่า)
(หน่วยวัด : ระดับ) ระดับคะแนนผลการ
สารวจแบ่งเป็น 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

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ
2565
3

ดี
3.41 - 4.20

ผลการดาเนินงาน 6 เดือน
(ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
เป้าหมาย
ผลงาน
-

-

-

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
โดยอยูร่ ะหว่างดาเนินการศึกษาวิจัย
ซึ่งจะสรุปจานวนผลงานวิจัยในเดือน
กันยายน 2565

กวพ./
กบค.

- ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ
1) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผวก.
ได้อนุมัติท้ายบันทึกที่ กกด/83 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้จ้างที่ปรึกษา
โครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
งานสารวจภาพลักษณ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ปี 2565
2) จัดทาบันทึก ที่ กกด/193 ลงวันที่ 28
มีนาคม 2565 เรียน ผอ.กจด. ผ่าน
ผอ.สผว. เรื่องงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ
สารวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565
ปัจจุบันได้จัดทาขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ
แล้วเสร็จ คาดว่าได้รับผลการสารวจ
ในเดือนกันยายน 2565

สผว.
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเป้าประสงค์องค์กร
กทพ. ดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2565)
และมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี ส ามารถบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า ประสงค์ อ งค์ ก ร กล่ าวคื อ ผลประกอบการเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงจากก าไรสุ ท ธิ
สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพจากจานวนรายได้การจัดหาประโยชน์พื้นที่เขตทางพิเศษเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมี
ผลการดาเนินงาน 143.30 ล้านบาท
3. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (28 ตัวชี้วัด)
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560 - 2565 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 กาหนดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด
โดยมีผลการดาเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 57.14) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 42.86)
และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 14 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด)
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ
ทางพิเศษอย่างยั่งยืน
2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
อย่างคุ้มค่า
3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร
แห่งอนาคต

1) เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันในด้านคมนาคมของประเทศ
2) การให้บริการโครงข่ายที่ทั่วถึงเพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
3) มีการพัฒนาเส้นทางใหม่
4) บริการมีคุณภาพรวดเร็วปลอดภัยเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5) บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
6) ดาเนินกิจการโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7) มีโครงสร้างและระบบงานที่เพิม่ ประสิทธิภาพของการทางาน
8) มีการประยุกต์ใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
9) ผู้นาระดับสูงมีศักยภาพการขับเคลือ่ นนโยบายและเป้าหมายสู่การปฏิบตั ิได้จริง
10) พัฒนา กทพ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
11) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้งาน
รวม

เป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ตัวชี้วัด)
-

ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
(ตัวชี้วัด)
1

ยังไม่ถึงกาหนด
ประเมินผล
(ตัวชี้วัด)
3

รวม
(ตัวชี้วัด)

3
1

1

1
3

4
5

1

-

1

2

2
-

1
2

3

3
5

-

-

1
2

1
2

1

1

-

2

8
(ร้อยละ 57.14)

6
(ร้อยละ 42.86)

14

28

4
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สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (11 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 28 ตัวชี้วัด)
กทพ. ได้ดาเนินงานตามยุ ทธศาสตร์การดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ และมีผ ลการดาเนินงานในภาพรวมที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมี
ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 57.14 (เป็นไปตามเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
6 ตัวชี้วัด) และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 14 ตัวชี้วัด รวม 28 ตัวชี้วัด) สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 4 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ จานวนโครงการทางพิเศษสายใหม่ที่ดาเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผนงาน พิจารณาจากร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี เป้าหมาย ร้อยละ 97 ผลงาน ร้อยละ 95.45
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด
และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน เป้าหมาย ร้อยละ 33.86 ผลงาน ร้อยละ 33.76
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล
1 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 13 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด
และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 6 ตัวชี้วัด
โดยตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่
1. ร้อยละความสาเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน ร้อยละ 55
2. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายจากการทางานของพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. (IFR) เป้าหมาย (ไม่เกิน) 0.08 ราย/200,000 ชั่วโมง
การทางาน ผลงาน 0.11 ราย/200,000 ชั่วโมงการทางาน
3. จานวนผู้ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทางาน เป้าหมาย (ไม่เกิน) 2 ราย ผลงาน 3 ราย
4. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัล ประจาปีงบประมาณเทียบกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กทพ.ปีงบประมาณ 2560 - 2565 (EXAT-ICT 4.0) เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลงาน ร้อยละ 74.19
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4. ผลการดาเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 กาหนดแผนงาน/โครงการ 74 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดาเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม
2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 48 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 90.57) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 9.43) และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 21
แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการดาเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ)
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
แผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
รวม
เป็นไปตามเป้าหมาย
ไม่เป็นไปตามเป้ามาย
(แผนงานโโครงการ)
(แผนงานโโครงการ)
1. ขยายโครงข่ายและให้บริการ
7 กลยุทธ์
21
12
3
ทางพิเศษอย่างยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
2. ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
5 กลยุทธ์
10
6
อย่างคุ้มค่า
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
3. สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน
3 กลยุทธ์
9
6
และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
4. สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กร
13 กลยุทธ์
34
24
2
แห่งอนาคต
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
รวม
28 กลยุทธ์
74
48
5
แผนงานโโครงการ
แผนงานโโครงการ
แผนงานโโครงการ
(ร้อยละ 90.57)
(ร้อยละ 9.43)

ยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล
6
แผนงาน/โครงการ
4
แผนงาน/โครงการ
3
แผนงาน/โครงการ
8
แผนงาน/โครงการ
21
แผนงานโโครงการ

สรุปผลการดาเนินงานของแผนงานโโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 (74 แผนงาน/โครงการ)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 กาหนดแผนงาน/โครงการ 74 แผนงาน/โครงการ โดยมีผลการดาเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม
2565) เป็นไปตามเป้าหมาย 48 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 90.57 ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 5 แผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 9.43) รายละเอียดดังตารางที่ 10 และยังไม่ถึงกาหนด
ประเมินผล 21 แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 21 แผนงาน/โครงการ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 12 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 6 แผนงาน/โครงการ
โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานรื้อย้ายด่าน) เป้าหมาย ร้อยละ
100 ผลงาน ร้อยละ 92.50 และร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง) เป้าหมาย ร้อยละ 31.25 ผลงาน ร้อยละ 0
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2. โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ จังหวัดภูเก็ต พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ 15 ผลงาน ร้อยละ 0
3. โครงการงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษบูรพาวิถี พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการฯ เป้าหมาย ร้อยละ
100 ผลงาน ร้อยละ 85.71
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 10 แผนงาน/โครงการ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล
4 แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 9 แผนงาน/โครงการ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 6 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล
3 แผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่งอนาคต
ประกอบด้วย 13 กลยุทธ์ 34 แผนงาน/โครงการ ผลการดาเนินงานปรากฏว่า เป็นไปตามเป้าหมาย 24 แผนงาน/โครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2 แผนงาน/โครงการ และยังไม่ถึงกาหนดประเมินผล 8 แผนงาน/โครงการ
โดยแผนงาน/โครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่
1. แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่ง
ส่วนงานของ กทพ.เป้าหมาย ร้อยละ 60 ผลงาน ร้อยละ 55
2. แผนงานจัดเก็บและรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ. พิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามโครงการจัดเก็บ
และรวบรวมองค์ประกอบเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของ กทพ. เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลงาน ร้อยละ 40
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