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๐๑

 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) มีภารกิจหลักในการ
ใหบริการทางพิเศษเพ่ือแกไขปญหาการจราจรและอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางใหกับประชาชน รวมท้ังสงเสริมระบบการคมนาคม
ภายในประเทศ ใหมีความคลองตัวมากข้ึน อันจะเปนสวนสําคัญ
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 
ในขณะเดียวกันสามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนได
โดยมุงเนนการดําเนินงานท่ียึดมาตรฐานดานจริยธรรม คํานึงถึง
ความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคม ควบคูกันไป

สารจากประธานกรรมการ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

 กทพ. ตระหนักดีวาภารกิจขององคการน้ัน สงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จากการกอสรางและการให
บริการทางพิเศษ สงผลตอการสรางมลภาวะทางดานเสียง มลภาวะทางอากาศ และฝุนละออง

 ดวยความตระหนักและมุงมั่นที่จะดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กทพ.ไดจัดทํา
แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว ๕ ป (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการดาํเนนิการแกไขปญหาและลดผลกระทบอันเกดิจากการดําเนินงาน มวีสัิยทัศนดานความรบัผดิชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมในการทําให “สังคม กทพ. เปนสังคมคารบอนตํ่า” หรือ “Low Carbon Society : LCS” นําพาองคการ
และสังคมไปสูการมีสิ่งแวดลอมที่ดี ลดปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและมลภาวะทางอากาศอื่นๆ 

 เพือ่ใหการดาํเนนิงานดานความรับผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมของ กทพ. บรรลุตามเปาประสงคท่ีได
วางเอาไว คณะอนุกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ซีึง่ไดรบัมอบหมายใหมบีทบาทหนาท่ีกาํหนดนโยบาย กลยทุธ เปาหมาย
และแผนการดําเนินงาน รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะ 
ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๕ น้ี กทพ. ไดริเร่ิมจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคมข้ึนเปนฉบับแรก อางอิง
กรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) ซ่ึงเปนมาตรฐานการรายงานระดับสากลท่ีองคการตางๆ ท่ัวโลก
ใหการยอมรับ มาเปนเคร่ืองมือในการวัดผลการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. และเปนแนวทาง
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานขององคการในอนาคต พรอมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการจากทุกสวนงาน 
ใหเปนองคการท่ีใสใจและรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน

 ผมเชือ่มัน่วาตลอดระยะเวลาทีผ่านมา กทพ. ไดเปนสวนหนึง่ของการเสรมิสรางคุณภาพชีวติความเปนอยูทีด่ี
ใหประชาชน ไดรบัความสะดวกสบายในการเดนิทางและการขนสง อกีทัง้ยงัชวยสงเสรมิคณุภาพดานสิง่แวดลอมอีกดวย
ในวันนี ้กทพ. พรอมทีจ่ะกาวไปขางหนาอยางภาคภมูใิจ เพือ่เปนสวนหนึง่ ในการนาํพาประเทศไปสูการพฒันาอยางยัง่ยนื

      
       พลตํารวจเอก
                    (วิเชียร  พจนโพธิ์ศรี)
          ประธานกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

๒ 

 

ผมเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กทพ. ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและการขนส่ง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในวันนี้ กทพ. พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง     
ในการน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

     
     พลต ารวจเอก 

(วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี) 
ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

 

 ตระหนักดีวาภารกิจขององคการน้ัน สงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จากการกอสรางและการให ตระหนักดีวาภารกิจขององคการน้ัน สงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม จากการกอสรางและการให



๐๒

 การทางพเิศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปนรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงคมนาคม มหีนาทีแ่กไขปญหาจราจร

ดวยการกอสรางและบริหารกจิการทางพเิศษ โดยตระหนกัถงึความสาํคญัของการใหบรกิารทีม่คีณุภาพและการดาํเนนิงาน

ทีส่อดรบักบัมาตรฐานสากล มุงม่ันพฒันาบริการและโครงขายทางพเิศษเพือ่ตอบสนองภารกจิในการแกไขปญหาจราจร

อยางตอเนือ่ง เสรมิสรางศกัยภาพในการดาํเนนิธรุกจิควบคูไปกบัการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน พรอมรองรบั

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 

 การดาํเนนิงานของ กทพ. ไดคาํนึงถึงปจจยัทีส่งผลตอความยัง่ยนืทัง้ตอองคการและสงัคม รวมถงึความหวงใย

ดานสิง่แวดลอม ซึง่เปนประเดน็ที่ไดรบัการพดูถงึอยางกวางขวางในปจจ�บนั ท้ังในระดับประเทศ และในระดับนานาชาต ิ

บริการดานคมนาคมเปนกจิการรปูแบบหนึง่ทีม่สีวนในการสรางผลกระทบทางสิง่แวดลอม กทพ. จงึไมละเลยท่ีจะรวมปองกนั 

แกไขปญหา และลดผลกระทบทางสิง่แวดลอม ดวยการผลกัดนัองคการใหพฒันาบรกิารทีส่งเสรมิใหเกดิวถิสีงัคมคารบอนตํา่

(Low Carbon Society : LCS) มุงดําเนินงาน พัฒนากิจกรรม และบูรณาการแผนงานตางๆ ใหสอดคลองกับแนวคิด

การลดกาซคารบอนไดออกไซด และใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอมในทุกกระบวนงาน 

 กทพ. ไดใหความสาํคัญกบัผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ภายในและภายนอกองคการดวยการสรางการมสีวนรวมกบัผูมี

สวนไดสวนเสยี โดยใชแนวทางซึง่เปนทีย่อมรบัในวงกวาง อาทิ การนํามาตรฐานการสรางความเชือ่มโยงผูมีสวนไดสวนเสยี 

(AA1000SES: Stakeholder Engagement Standard) มาใชกาํหนดขอผกูพนัรวมกบัผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ในระดบัหนาที ่

ระดบัประเดน็ และระดับองคการ ไดอยางครอบคลมุ ทัง้ผูใชบรกิารทางพเิศษ ภาครฐัในฐานะเจาของ พนักงาน คูคา และ

สงัคมโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิง่กบัชมุชนและสงัคมใกล เชน ชมุชนรอบเขตทางพเิศษและผูท่ีไดรบัผลกระทบจากการเวนคนื 

ซึง่ กทพ. ไดเขาไปมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการพฒันาชมุชน การสานเสวนา การรวมเปนอาสาสมคัร การบรจิาค 

การสนับสนุนกจิกรรมชุมชนและเยาวชนรอบพืน้ทีท่างพเิศษ หรอืแมกระทัง่การปฏบิตัติอทกุ ๆ  คนในชมุชนอยางเทาเทยีมและ

เปนธรรม ฯลฯ ท้ังหมดนีถ้อืเปนการดาํเนนิงานดานความรบัผดิชอบตอสงัคมทีส่าํคญั และเปนหนาทีข่อง กทพ. ทีจ่ะตองมี

สวนบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการดําเนินงาน 

สารจาก
ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย



๐๓

 กทพ. ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว ๕ ป (๒๕๕๔–๒๕๕๘) ข้ึน 

เพื่อใชกํากับและบริหารการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมอยางบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองตอ

ความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยีไดอยางตรงจ�ดยิง่ข้ึน โดยในป ๒๕๕๕ ไดมกีารดาํเนนิงานทีส่าํคัญ อาท ิการบริหารคณุภาพ

สิง่แวดลอมตามมาตรฐาน ISO14000 การตรวจสอบเสยีงอันเกิดจากการจราจรบนทางพเิศษ การใหบรกิารศนูยขอมูล

ขาวสารของ กทพ. (EXAT Public Information Center) การดูแลชุมชนในเขตทางพิเศษ ฯลฯ
 

 นอกจากน้ี กทพ. ไดคํานึงถึงการเปดเผยขอมูลใหแกผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ ใหเขาใจการดําเนินงาน
ของ กทพ. สามารถตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนและนําไปสูการพัฒนา ที่ยั่งยืน 

กทพ. จึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ฉบับน้ี ตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting 

Initiative (GRI) ข้ึน เปนฉบับแรก เพื่อใชสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย เผยแพรขอมูล การดําเนินความรับผิดชอบ

ตอสังคม ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ

 ผมตระหนกัดวีา การดาํเนนิความรบัผดิชอบตอสงัคมที่ไดรบัผลดทีีส่ดุ คอื การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยี

ทุกกลุมท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม ชุมชนและสังคม หรือการมีสวนเสริมหนุน

ภาคเศรษฐกิจ พนักงานในองคการทุกคนตองมีสวนรวมดวย เพื่อที่จะเปนแรงผลักดัน สรางทัศนคติที่ดี ยังใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ  

 ผมจะมุงมั่นผลักดันนโยบายและการดําเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งภายในกระบวนการ 

(CSR-in-Process) และภายนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) ใหเกิดขึ้นอยางท่ัวถึง ท้ังองคการ สนับสนุน

การพัฒนาองคการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไปพรอมๆ กับการใสใจชุมชนและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

การรวมพัฒนาสังคมใหดํารงอยูอยางยั่งยืน

         (นายอัยยณัฐ  ถินอภัย)

             ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

๔ 

 

นอกจากนี้ กทพ. ได้ค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ให้เข้าใจการด าเนินงาน
ของ กทพ. สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนา       
ที่ยั่งยืน กทพ. จึงได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ฉบับนี้ ตามกรอบการรายงานสากล 
Global Reporting Initiative (GRI) ขึ้น เป็นฉบับแรก เพ่ือใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยแพร่ข้อมูล   
การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์การ 

ผมตระหนักดีว่า การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมทีไ่ด้รับผลดีที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม 
หรือการมีส่วนเสริมหนุนภาคเศรษฐกิจ พนักงานในองค์การทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วย เพ่ือที่จะเป็นแรงผลักดัน 
สร้างทัศนคติที่ดี ยังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ   

ผมจะมุ่งมั่นผลักดันนโยบายและการด าเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
กระบวนการ (CSR-in-Process) และภายนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) ให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง     
ทั้งองค์การ สนับสนุนการพัฒนาองค์การให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กับการใส่ใจชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมพัฒนาสังคมให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

 

 

  

                 (นายอัยยณัฐ  ถินอภัย) 

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการปงบประมาณ ๒๕๕๕ กําหนดวิสัยทัศน

ซึ่งเปนภาพในอนาคตที่ กทพ. ตองการจะเปน รวมถึงภารกิจ เปาประสงค คานิยม และยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ของ กทพ. เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ กทพ. ดังนี้

วิสัยทัศนและภารกิจของกทพ.และ
ยทุธศาสตรดานความรบัผดิชอบตอสงัคม

วิสัยทัศน : 
 ทางเลือกที่คุมคา พัฒนากาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม

ภารกิจ :
 ๑. จัดใหมี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษ ใหเปนไปตามมาตรฐานและปลอดภัย

 ๒. ใหบริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพิ่ม

 ๓. บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจ

  ทางพิเศษและประโยชนตอสังคม

 ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาองคการ

เปาประสงคขององคการ :
 ๑. ทางพิเศษและสินทรัพยถูกใชเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย

 ๒. บริการมีคุณภาพเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน

 ๓. ผลประกอบการเติบโตอยางม่ันคง มีกําไรอยางเหมาะสม

คานิยม :
 บริการเปนเลิศ นวัตกรรมกาวไกล ภาพลักษณใสสะอาด
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน :
 เพ่ือใหการขบัเคลือ่นองคการบรรลตุามวสิยัทศันทีก่าํหนด กทพ. 

ไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว ๔ ยุทธศาสตร ที่มี

ความสอดคลองรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๕๘) แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงรายสาขา พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และนโยบาย

ผูถือหุนพ้ืนฐานภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ดังน้ี

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาธุรกิจและบริการ สงเสริมการใชทรัพยากรใหเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสรางรายได 

  และเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ รวมทั้งแกไขปญหาจราจร

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ

  ส่ิงแวดลอมเพ่ือลดความสูญเสียและเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกลูกคา ประชาชน และสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๓ : พฒันาการบรหิารจดัการและกาํกบัดแูลองคการทีด่ ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

  ของระบบงาน และเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสราง

  ภาพลักษณองคการ ตลอดจนเสริมสรางสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ ๔ : สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมดานทางพิเศษ

 ภายใตการดําเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตรดังกลาวน้ี กทพ. มีความม่ันใจวา

ผูใชบริการจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใชบริการเพ่ิมมากข้ึน 

สวนชุมชน ประชาชน และผูอยูอาศัยใกลเขตทางพิเศษ จะไดรับการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

เปนอยางดี ซ่ึงเอ้ือตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในขณะเดียวกัน กทพ. ก็จะมีการใหบริการอยางมีนวัตกรรม 

การบริหารกํากับดูแลองคการที่ดี และการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากร ซึ่งจะสงผลให กทพ. 

บรรลุเปาหมายตามที่ตองการ

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคม :
 

 การดําเนินงานหลักเก่ียวกับการใหบริการทางพิเศษ ถือเปนกระบวนงานที่พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานของสังคม อันจะสงผลตอสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมและสังคมไทย ท้ังในดานการแกไขปญหา

จราจร การสรรคสรางองคความรูและนวัตกรรมดานทางพิเศษ ควบคูไปกับการคํานึงถึงผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมในแตละข้ันตอนการกอสรางและบํารุงรักษา ตลอดจนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเหลาน้ี 

ถือเปนการดําเนินงานท่ี กทพ. ไดมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอดระยะเวลา ๔๐ ป

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศใหสอดรับและมุงไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ 

จะเปนสวนเสรมิหนนุทีส่าํคญัในการทีจ่ะสรางขดีความสามารถในการแขงขัน ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนา

ประเทศไดอยางรวดเร็ว ใหทัดเทียมนานาประเทศอยางยั่งยืน
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงบทบาทดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น ตอบสนองกระแสดานความรับผิดชอบตอสังคมและความคาดหวังจากผูมีสวนได

สวนเสียดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังนั้น กทพ. จึงไดจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธ

ดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว ๕ ป สาํหรบัปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ (Strategic Corporate 

Social Responsibility Master Plan) ขึน้ เพือ่ดาํเนนิการและบรหิารจัดการดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมใหมีความเดนชัดและเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงความสําคัญของแผนแมบทฉบับนี้

คอืการกาํหนดวสิยัทศันดานความรบัผดิชอบตอสงัคมใหสอดรบักบัวสิยัทศันหลกั โดยกาํหนด

ให “สังคม กทพ. เปนสังคมคารบอนตํ่า (Low Carbon Society : LCS)” เนื่องดวยเล็งเห็นวา

ภาคการคมนาคมเปนภาคสวนที่สงผลตอการสรางมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การปลอยกาซเรือนกระจก และมีการกําหนดนิยามและความหมายของวิสัยทัศน

ไวอยางชัดเจน ดังนี้
 

 คําวา “สังคม กทพ.” หมายถึง พื้นที่ที่ กทพ. รับผิดชอบดูแลในผลกระทบ

จากการปฏิบัติและการตัดสินใจ โดยแบงออกเปน (๑) สังคมภายใน อันไดแก สํานักงาน 

ดานเก็บคาผานทางพิเศษ สายทางพิเศษและพื้นที่ใตเขตทางพิเศษ ที่รับผิดชอบดูแล

โดย กทพ. (๒) สังคมใกล คือ พื้นที่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ดานเก็บคาผานทางพิเศษ และ

สายทางพเิศษ สดุทายคอื (๓) สงัคมในวงกวาง ซึง่หมายถงึ กรงุเทพมหานคร และประเทศไทย 
 

 “สงัคมคารบอนตํา่” หมายถงึ สงัคมทีม่คีวามตืน่ตวัเรือ่งมลภาวะทางอากาศ ไดแก 

กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) รวมถึงฝุน เสียง โดยมีการพัฒนาตนเองและสงเสริม

สังคมใหมีการบรรเทาการปลดปลอยมลภาวะทางอากาศ และการปรับตัวโดยมีการปฏิบัติ

จริงดวยความสมัครใจและเต็มใจ
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 วิสัยทัศนดังกลาว ชี้ใหเห็นวา กทพ. มุงเนนไปในประเด็น

ดานสิ่งแวดลอม มีความริเริ่ม ความพยายาม และเปนสังคมที่มีความต่ืนตัวใน

การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งถือเปนกาซเรือนกระจกที่สําคัญ

ตัวหนึ่งที่เปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming) ปญหาและ

ความกังวลเก่ียวกับสภาวะภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและปริมาณกาซเรือนกระจก

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนน้ี ถือไดวาเปนประเด็นความย่ังยืนลําดับตนๆ ที่องคการตางๆ 

ทั่วโลกไดใหความสําคัญ และมีการดําเนินงานในระดับสากลจํานวนไมนอย 

ท่ีกลาวถึงประเด็นดานการปลดปลอยมลพิษ ไมวาจะเปนการปลดปลอยกาซคารบอน 

(Carbon Emission) การจัดทําฉลากคารบอน (Carbon Footprint) การคา

คารบอน  (Carbon Trading) ฯลฯ เหลานี้นับไดวาเปนการดําเนินงานที่เริ่มมี

การกลาวถึงกันมากขึ้น และไดรับการหยิบยกมาไวในขอแนะนําและมาตรฐาน

สากลหลายๆ ฉบับ ไมวาจะเปนองคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล 

(Global Reporting Initiative : GRI), มาตรฐานสากลดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมของ International Organization for Standardization (ISO26000), 

หรอืแมกระทัง่ขอบงัคับของสหภาพยโุรปเกีย่วกบัแผนการคาสทิธิก์ารปลอยมลพษิ 

(European Union Emission Trading Scheme : EU-ETS) ที่ไดกําหนดขึ้น 

ซ่ึงความตระหนกัถึงมลภาวะทางอากาศของ กทพ. เหลานี ้หมายรวมถงึ กาซเรือน

กระจกอื่นๆ ฝุนละออง และเสียง อีกดวย

 ภายใตกรอบแนวคิดของวสิยัทศันดานความรบัผดิชอบตอสงัคม กทพ. ไดกาํหนดยทุธศาสตร 

Low Carbon Society ในการพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยมี

วิถีทางที่นําไปสูการสรางสังคมคารบอนตํ่า เรียกวา “Eco-Ways to Low Carbon Society”

	  

ภาพที่ ๑ : Eco-Way to Low Carbon Society Model
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ดานความรับผิดชอบตอสังคม๐๘

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ภายใตยุทธศาสตร Low Carbon Society ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก  

แผนงาน รายละเอียด

๑. แผนงานการบริหารจัดการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยเร่ิม
จากการพัฒนาภายใน (Act to Go)

การพัฒนาภายในองคการใหเกิดการปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงสราง
การบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดการความรูเพ่ือสงเสริม
ใหเกิดนวัตกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอม
สรางการมีสวนรวมของพนักงาน และนําไปสู
การบูรณาการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ใหทั่วทั้งองคการ

๒. แผนงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือสังคมคารบอนต่ํา 
(Drive to Low CO

2
)

การกําหนดแนวทางและกระบวนการ ขั้นตอน
การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิง่แวดลอมทีช่ดัเจน โดยคาํนงึถงึความสอดคลองกบั
กลยุทธหลักขององคการ กฎหมาย จริยธรรม และ
มาตรฐานสากล และสรางคุณคาใหกับผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญไดอยางยั่งยืน

๓. แผนงานการเชื่อมโยงผูมีสวนได
สวนเสียเพื่อสรางสํานึกรับผิดชอบ
ตอสงัคมรวมกนั  (Engage for a Better 
Society)

การใหความสาํคญักบัผูมสีวนไดสวนเสยีทัง้ภายในและ
ภายนอกองคการ โดยสรางความเชือ่มโยง เพือ่พฒันา
ความสมัพนัธผูมสีวนไดสวนเสยีใหรบัรู เขาใจ ตระหนกั
ถงึความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคการ และนาํไปสู
ความรวมมือในการมีสวนรวมเพื่อสรางคุณคาใหกับ
องคการ สังคม และสิ่งแวดลอม

ตารางที่ ๑ : แผนงานและรายละเอียดแผนงานภายใตยุทธศาสตร Low Carbon Society

 ทัง้นีก้ารขบัเคลือ่น ตามแผนงานดงักลาวมสีวนสาํคญัในการบรูณาการความรบัผดิชอบตอสงัคม 
เขาไปสูทุกกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม เสริมสรางความเชื่อมั่น 
และสัมพันธภาพอันดีระหวาง กทพ. กับผูมีสวนไดสวนเสีย กอใหเกิดการมีสวนรวมในการสรางคุณคา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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 ดวย กทพ. เล็งเหน็วาในการมสีวนรวมรบัผดิชอบตอสงัคมขององคการนัน้ สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื

การเขาใจ ตระหนัก และสามารถตอบสนองตอประเด็นความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียใหไดมากท่ีสุด

และตรงประเดน็ทีส่ดุ เพือ่การดาํเนนิงานดานความรบัผดิชอบตอสงัคมอยางเปนระบบ สามารถพฒันา

เปนแผนการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร และแผนแมบทขององคการ รวมไปถึงการพัฒนาแผนแมบท

เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ ใหเปนไปในทิศทาง

ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม พรอมๆ กับการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ กทพ. ไดมีการจัดทําผลการสํารวจความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ กทพ. ขึ้น ซึ่งในการระบุและคัดเลือกผูมีสวนไดสวนเสีย

ขององคการนั้น กทพ. ไดพิจารณาผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ จากนั้นมาจําแนกลําดับชั้นของผูมีสวนได

สวนเสยีทัง้ในระดบัปฐมภมูแิละระดบัทตุยิภมู ิรวมทัง้จาํแนกผูมสีวนไดสวนเสยีตามผลกระทบจากกจิกรรม 

นอกจากนีย้งัมกีารจาํแนกผูมสีวนไดสวนเสยีตามการตอบสนองตอประเดน็รองเรยีนหรอืขอขดัแยงกบัองคการ

มาประยุกตใชควบคูกับการวิเคราะหหาความเชื่อมโยงเชิงกลยุทธและภารกิจหลักขององคการ
 

 กทพ. ไดใชมาตรฐานแนวทางการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย AA1000SES (Stakeholder 

Engagement  Standard) มาเปนมาตรฐานหลกัในการเช่ือมโยงผูมีสวนไดสวนเสยี ซ่ึงมาตรฐานนีมุ้งเนนไป

ในเรื่องของการสนับสนุนการจัดการคุณภาพและความรู ความโปรงใส การสรางธรรมาภิบาล และ

ความสามารถในการตรวจสอบไดรวมกันระหวางองคการกับผูมีสวนไดสวนเสีย

 การสํารวจความคาดหวังในครั้งนี้ ไดใชวิธีการสํารวจทั้งในรูปแบบของการจัดอภิปรายกลุม

กบักลุมพนกังาน กลุมผูใชบรกิาร กลุมชมุชน และกลุมส่ือมวลชน และการสัมภาษณเจาะลึกกับผูบริหาร

ระดบัสงู คณะกรรมการ กทพ. สหภาพแรงงาน องคการอสิระ และชมุชนทีอ่ยูในเขตพ้ืนทีท่างพิเศษพาดผาน

ซึ่งผลการสํารวจความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสรุปได ดังนี้

ขอผูกพันรวมกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ผูมีสวนไดสวนเสีย ทัศนคติและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอ กทพ.

กลุมพนักงาน พนักงานมีความภูมิใจ มีความเช่ือม่ัน อยากทํางานอยูกับองคการ โดย กทพ. 
เปนองคการท่ีเปดโอกาสใหทุกคนไดรับความสําเร็จ มีขอกังวลในเร่ืองของ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และการใชสวัสดิการพนักงานใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอพนักงาน อยางไรก็ดี ดานความรับผิดชอบตอสังคม พนักงาน กทพ.
คาดหวังใหองคการคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละกิจกรรม เน่ืองจากโครงการ
ดานการพัฒนา ท้ังสังคมและส่ิงแวดลอมตางๆ กทพ. มีอยูมากแตอาจยัง
ไมเหมาะสมมากนัก

กลุมผูใชบริการ กทพ. เปนองคการท่ีมีการพัฒนาดานความทันสมัย มีประสิทธิภาพใน
การดาํเนนิงานสงู แตอยางไรกต็ามผูใชบรกิารเองยงัคาดหวงัให กทพ. พจิารณา
ถึงความเรงดวนของแตละการดําเนินงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมหลายๆ การดําเนินงาน
ขาดความโดดเดนและการประชาสัมพันธที่ดี ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียพลาด
ขอมูลที่สําคัญไป

กลุมสื่อมวลชน ดานการบริการ ความรวดเร็ว และการเขาถึงปญหาของ กทพ. นั้น 
มกีารดาํเนนิงานทีด่อียูแลว แตการประชาสมัพนัธใหผูมสีวนไดสวนเสยีรบัทราบ
ยงัไมทัว่ถงึ นอกจากนี ้สือ่มวลชนยังแสดงถงึความกงัวลในเรือ่งของการทจุรติ
คอรปัช่ัน โดยมองวา กทพ. เปนชองทางทีง่ายตอการแทรกแซงจากนกัการเมอืง
จึงควรสรางคุณคารวมระหวางการดําเนินงานขององคการและ
ความคาดหวังของสังคมใหเเข็งเเกรง        

ผูบริหารระดับสูง 
และคณะกรรมการ 
กทพ.

การเปนผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการของ กทพ. สามารถสราง
ความภาคภูมิใจในระดับบุคคลได สวนในระดับองคการนั้น ผูบริหารระดับสูง
และคณะกรรมการ กทพ. คาดหวังใหองคการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล
เนนดานความปลอดภัยสูง การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองใหญ
ใหเปนทีพ่ึ่งของประชาชน ปฏบิตังิานดวยจติอาสา มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม
ไมทอดทิ้งปญหา มีสัมพันธอันดีและสามารถตอบสนองความตองการ
ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดวยมาตรฐานการบริการและการดําเนินงานที่
มีศักยภาพ อยางไรก็ตามในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมนั้น อาจตอง
มีการเชื่อมโยงแตละแผนงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหมีหลักใน
การดําเนินงานเดียวกัน มีการจัดสรรงบประมาณ ระบบงาน การติดตาม
ประเมนิผลท่ีด ีท้ังน้ีเพ่ือการดาํเนินงานอยางรบัผดิชอบตอสงัคมและเสรมิสราง
ภาพลักษณทีด่ขีององคการควบคูกนัไป และประเดน็ทีส่าํคญัอกีเรือ่งหนึง่ คอื
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน กทพ. ซึ่งผูบริหารเห็นวายังมี
อตัราการประสบอนัตรายจากการปฏบิตัหินาท่ีของพนักงานและลูกจางท่ีสูงอยู 
ดังน้ันองคการจึงควรแสดงความรับผิดชอบตอผูมสีวนไดสวนเสียกลุมน้ีใหมากข้ึน

ตารางที่ ๒ : ทัศนคติและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมที่มีตอ กทพ.



ขอผูกพันรวมกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ๐๑๑

รา
ยง

าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต
อส

ังค
ม 

๒๕
๕๕

ผูมีสวนไดสวนเสีย ทัศนคติและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอ กทพ.

สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานมองวาการบริหารจัดการของ กทพ. ในระดับปฏิบัติการ มี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ แตยังไมเช่ือม่ันดานความโปรงใสในระดับ
นโยบาย รวมท้ังนโยบายดานสังคมและส่ิงแวดลอมยังตองเพ่ิมความชัดเจน 
สวนการเขาไปมีปฏิสัมพันธเพ่ือสรางความใกลชิดกับชุมชน การลงพ้ืนท่ี และ
ใสใจส่ิงแวดลอม ยังตองมีการดําเนินงานเพ่ิมเติมและมีความตอเน่ืองใหมากข้ึน

องคการอิสระ โดยทัว่ไปแลว กทพ. เปนรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคมทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถบรหิารจดัการใหไดผลประกอบการทีเ่ปนทีน่าพอใจ มคีวามรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพในการทํางาน ตอบสนองตอนโยบายของรัฐในการดูแล
ประชาชนไดดี แตอยากใหมกีารเปดเผยการดาํเนนิงาน กระบวนการตดิตาม
ตรวจสอบ ใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลไดชัดเจนและงายกวานี้ นอกจากนั้น
ยังอยากมุงเนนไปท่ีการคืนกําไรสูสังคมในรูปแบบของการจัดหาผูชํานาญการ
ท่ีเก่ียวของกับการซอมแซมและตรวจสภาพรถ ดําเนินงานเก่ียวกับความริเร่ิม
ในเรื่องของการลดมลภาวะ และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ ใหมากและชัดเจนกวานี้

ชมุชนทีอ่ยูในเขตพืน้ที่
ทางพิเศษพาดผาน

การประกอบกิจการดานระบบขนสงในเขตนครหลวงและปริมณฑล
เปนเรื่องที่ กทพ. ดําเนินการไดดี แตอยากใหคํานึงถึงการรับผิดชอบ
ตอการใชพลังงานสวนรวมและการรักษาผลประโยชนของรัฐและ
ประชาชนดวย นอกจากนัน้ ชุมชนยงัคาดหวงัให กทพ. ดแูลผลกระทบจาก
การกอสรางทางทัง้กอน ระหวาง และหลงัการกอสรางแลวเสรจ็ และอยาก
ใหคํานึงวาผลกระทบจากทางพิเศษพาดผานนั้นกระทบที่อยูอาศัย ซึ่งเปน
หนึ่งในปจจัยสี่ที่สําคัญ ทั้งนี้ชุมชนกังวลวาประเด็นปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
อาจมคีวามลาชาในการแกไข เนือ่งจากมองวา กทพ. ขาดความคลองตวัและ
ขาดอสิระในการแกปญหา มหีลายครัง้ทีต่ดิอยูกับกฎระเบยีบ เงือ่นไข และ
ขอจาํกดัของหนวยงาน จงึขอใหมุงเนนผลประโยชนของประชาชนเปนสาํคญั

 ผลการสํารวจ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมของ กทพ. ท่ีไดจากตารางขางตน นําไปสูการจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ โดยไดนําเร่ืองของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย

มาเปนหน่ึงในแผนงานหลักท่ีองคการควรดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาประสงคทางความย่ังยืน ไดแก แผนงาน

การเช่ือมโยงผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือสรางสํานึกรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน (Engage for a Better Society) 

 พรอมกันน้ี ไดมีการนําแนวทางการจัดทํารายงาน GRI มาเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารกับผูมีสวนได

สวนเสยี และเปนการสงเสรมิงานดานการประชาสมัพนัธ เพือ่ตอบสนองตามความคาดหวงัของผูมสีวนได

สวนเสยีในการรบัทราบขอมลูตางๆ จาก กทพ. และไดใชแนวทางการจัดทาํรายงาน GRI มาเปนเครือ่งมอื

ในการวัดผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยังยืนไดอีกดวย



แนวทางการจัดทํารายงาน๐๑๒

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ฉบับนี้ ถือเปนรายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมฉบับแรก

ของ กทพ. ที่ไดจัดทําขึ้นโดยอางอิงกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งขอมูล

ที่ระบุไวในรายงานฉบับนี้ ไดเปดเผยตามตัวบงชี้การดําเนินงานของ GRI ฉบับ G3.1 โดยไดกําหนดกรอบ

ของการรายงานครอบคลุม ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมของทั้งองคการ ทั้งนี้

มีเปาหมายในการจัดทํารายงาน ความรับผิดชอบตอสังคมเปนประจําทุกปงบประมาณ

แนวทางการจัดทํารายงาน

 รายงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปดเผยผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

สูสาธารณชน ซ่ึงครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญกลุมตางๆ ไมวาจะเปนพนักงาน ผูใชบริการทางพิเศษ 

คูคา สังคม ฯลฯ รวมท้ังเปนการสื่อสารใหเห็นทิศทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

ในการจัดการผลกระทบจากการดําเนินงานขององคการ โดยไดมีกระบวนการในการติดตามผลรวบรวมขอมูล 

ซึ่งไดรับจากสวนงานที่รับผิดชอบในประเด็นตางๆ มาไวที่สวนกลาง และประมวลขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน

เผยแพรสูสาธารณชนตอไป

	  

ภาพท่ี ๒ : กรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G3.1
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 กทพ. ไดมีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญและการดําเนินงานขององคการ

เพื่อนํามาระบุประเด็นความคาดหวังและผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

โดยในป ๒๕๕๓ กทพ. ไดมีการสํารวจความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียตอความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม เพื่อนําผลการสํารวจความคาดหวัง ดังกลาวมาเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนแมบท

เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ ขึ้น ซ่ึงผลจาก

การสาํรวจและแผนแมบทเชงิกลยทุธดานความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมของ กทพ. ไดบงชีถ้งึแนวปฏบิตัิ

และกจิกรรมเชือ่มโยงเพือ่กาํหนดทศิทางในการดาํเนนิงานอยางรบัผดิชอบตอสงัคมของ กทพ. ทีค่าํนงึถงึผูมสีวนได

สวนเสียกลุมตางๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมโดยสามารถจําแนกได ดังนี้



แนวทางการจัดทํารายงาน๐๑๔

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

ผูใชบริการทางพิเศษ ปฏิบัติตอผูใชบริการทางพิเศษอยางเอาใจใส ซ่ือสัตย 
โปรงใส และรับผิดชอบตอผูใชบริการทางพิเศษ ใหบริการท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน ดูแลพัฒนาส่ิงแวดลอมรอบเสนทางและ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีมีตอผูใชบริการ
ทางพิเศษอยางเครงครัด รวมถึงรับฟงและมีชองทาง
รับขอรองเรียน

ภาครัฐในฐานะเจาของ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส คํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนและภาครัฐ

พนักงาน (ผูบริหาร สหภาพแรงงาน 
พนักงาน และลูกจาง)

ปฏิบัติตอพนักงาน (ผูบริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน 
และลูกจาง กทพ.) อยางเทาเทียมและเปนธรรม ท้ังใน
ดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทํางาน และสราง
การมีสวนรวม

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืน ปฏิบัติตอผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืนการกอสราง
โครงการทางพิเศษสายใหม โดยเขาไปรับฟงปญหา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอวิถีชีวิต เพ่ือมากําหนด
สรางแนวทางเยียวยาและแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
ใหเกิดขึ้นนอยที่สุด

คูคา ปฏิบัติและดําเนินธุรกิจตอคูคา (คูสัมปทาน เจาหน้ี) ดวย
ความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีกําหนดไว

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยางเอาใจใส
สรางการมีสวนรวม คํานึงถึงผลกระทบ มีความรับผิดชอบ
ตอชุมชนฯ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและ
เทาเทียม และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความปลอดภัยใหชุมชนฯ

สังคม ปฏิบัติและใหความสําคัญตอสังคมอยางเอาใจใสและมี
ความรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
รวมถึงใหความหวงใย รับฟง รวมดูแล สรางสรรค และ
พัฒนาสังคมใหย่ังยืน
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ตารางที่ ๓ : แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ



ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
 
 •  ภาครัฐในฐานะเจาของ

  ๑. กระทรวงคมนาคม

   เนื่องจาก กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้นการรับฟง

ความคิดเห็นและสานเสวนากับกระทรวงตนสังกัดผานการประชุม หารือ สัมมนา และรับฟง

ความคิดเห็น จะเกิดขึ้นตลอดทั้งป ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถสรุปการสานเสวนาที่สําคัญ

ได ๓๑ ครั้ง แบงเปนการสัมมนาทั่วไป ๖ ครั้ง การสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น ๓ ครั้ง การหารือ

เพื่อแกไขปญหาและหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ๙ ครั้ง การประชุมอื่นๆ จํานวน ๑๒ ครั้ง

และมีการเขาประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยตรงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

๑ ครั้ง

  ๒. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

    กทพ. ไดเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็นและรวมหารือเร่ืองที่เกี่ยวกับ

การดําเนินงานตางๆ ขององคการภายในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง แบงเปน

การสัมมนาท่ัวไป ๗ คร้ัง การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ๔ คร้ัง และการหารือเพ่ือแกไขปญหา

และหาแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ๒ ครั้ง 
  ๓. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

    การใหบริการทางพิเศษเปนกิจการท่ีเก่ียวของอยางมีนัยสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน กทพ. จึงตองดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การเขารับฟง รับนโยบาย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และสานเสวนากับ สศข. ผูซ่ึงรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาวโดยตรงจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน โดยไดมีการประชุมรวมกัน

ปละ ๑ คร้ัง เปนประจําทุกป และในปท่ีผานมา กทพ. ไดเขารวมประชุมประจําป ๒๕๕๕ ของ สศช. 

เร่ือง อนาคตประเทศไทยบนเสนทางสีเขียว 

  ๔. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)

    ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. ไดมีการรับฟงความคิดเห็นและสานเสวนากับ สนข. 

ผานการสัมมนา รับฟงความคิดเห็น และหารือ จํานวนท้ังส้ิน ๗ คร้ัง แบงเปนการสัมมนาท่ัวไป ๑ คร้ัง 

การสัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ๒ คร้ัง และการหารือเพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานรวมกันอีก ๔ คร้ัง 

นอกจากน้ียังไดมีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการแกไขปญหาจราจรและการขนสง

ระยะเรงดวนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๓ คร้ัง

แนวทางการจัดทํารายงาน ๐๑๕
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 หลังจากที่ไดมีการสํารวจและวิเคราะหความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

ขององคการในป ๒๕๕๓ แลว กทพ. ยังไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและสานเสวนา

กบัผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholder Dialog) อยางตอเนือ่งทกุป เนือ่งดวยตระหนกัดวีาการดาํเนนิงาน

ในฐานะเปนหนึง่ในองคการจากภาครฐั ยอมสรางผลกระทบในวงกวางตอทัง้ผูมสีวนไดสวนเสยีภายใน

และภายนอกองคการ โดยในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ กทพ. ไดดําเนินงานทีเกี่ยวกับการรับฟง

ความคิดเห็นและสานเสวนากับผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 



 • พนักงาน (ผูบริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน และลูกจาง)
 
  ๑. ประชุมคณะทํางานแผนวิสาหกิจ  

    ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. ไดมีการจัดทําแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมีผูวาการ กทพ. เปนประธานคณะทํางาน

เพื่อใหการจดัแบงสวนงานและการกําหนดหนาทีค่วามรับผดิชอบของแตละสวนงานมีความเหมาะสม

และสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น การรับฟงความคิดเห็นจากทุกสวนงานจากระดับปฏิบัติการ ระดับ

บรหิาร สูระดบัผูบรหิารระดบัสงูเพือ่กาํหนดนโยบาย จงึไดมกีารแตงตัง้รองผูวาการและผูอาํนวยการ

จากฝายตางๆ เปนคณะทํางานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและรวมกันจัดทํา แผนวิสาหกิจ

ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดจัดประชุมคณะทํางานจํานวน ๒ ครั้ง

 
  ๒. โครงการ ผวก. พบพนักงานและลูกจาง กทพ. ครั้งที่ ๑ 
  
    มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง ผวก. กับพนักงานและลูกจาง กทพ. 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๒๓๐๑ อาคาร ๒ กทพ. จตุจักร

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
 
 •  ผูใชบริการทางพิเศษ
  
  ๑. การสํารวจความพึงพอใจหลังการใหบริการกูภัย One Stop Service และ EXAT Call Center
 

    กทพ. สํารวจความพึงพอใจหลังใหบริการ EXAT Call Center ๑๕๔๓ จํานวน 

๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ (ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มีนาคม ๒๕๕๕) และครั้งที่ ๒ (ตั้งแตเดือน

เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๕๕) 

  ๒. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษท่ีมีตอการใหบริการและภาพลักษณของ 

กทพ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
  

    กทพ. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษดวยวาจางท่ีปรึกษาจากภาควิชา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ เปนจํานวน ๑ คร้ัง

แนวทางการจัดทํารายงาน๐๑๖

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕



 • ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืน  

  ๑. งานทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และงานทบทวนและออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี ๓ 

สายเหนือ โดยไดกําหนดใหมีการดําเนินการในสวนของกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังส้ิน ๓ คร้ัง คือ 

 

   ครัง้ที ่๑ เมือ่กาํหนดแนวทางเลือก ในชวงเริม่ตนโครงการ โดยรบัฟงความคดิเห็นตอ

รางแนวทางเลือกที่ไดกําหนดขึ้น 

   คร้ังท่ี ๒ เม่ือคัดเลือกแนวสายทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด

   คร้ังท่ี ๓ เมื่อศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ

ประเมินผลกระทบในข้ันรายละเอียดของแนวสายทางท่ีไดรับการคัดเลือกแลวเสร็จในทุกประเด็น

 โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. ไดจัดการสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน ๒ คร้ัง ดังน้ี

     ๑.๑ คร้ังท่ี ๑ ประกอบดวย ๓ ตอนยอย ไดแก 

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี ๑ แนวสายทางตอน East-

West Corridor เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมแอมปเธียเตอร สวนสยาม-ทะเลกรุงเทพฯ

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๑ แนวสายทางตอน N๒ 

และ N๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี ๑ แนวสายทางตอน N๑

เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองทิพวรรณบอลรูม ช้ัน L โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

     ๑.๒ คร้ังท่ี ๒ ประกอบดวย ๓ ตอนยอย ไดแก

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน ครั้งที่ ๒ แนวสายทางตอน N๒ 

และ N๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี ๒ แนวสายทางตอน East-

West Corridor เม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

      - การสัมมนาการมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี ๒ แนวสายทางตอน N๑

เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หองริชมอนด แกรนดบอลรูม โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

  ๒. งานศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมของโครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก

ไดมีการจัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมพารค วิจเลจ พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แนวทางการจัดทํารายงาน ๐๑๗

รา
ยง

าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต
อส

ังค
ม 

๒๕
๕๕



 • คูคา
  การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง  

  กทพ. มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางใกลชิด
เพื่อทําความเขาใจรวมกันเร่ืองการปองกันอุบัติเหตุ ทุกครั้งที่มีโครงการกอสรางใหมหรือจัดจาง

ผูรบัเหมารายใหม โดยจะมกีารประชมุเพือ่ทาํความเขาใจรวมกนัอยางนอย ๑ ครัง้ ซึง่ในปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ไดมีการจัดจางผูรับเหมาทั้งหมด ๓ ราย 
 • ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
  การดูแลชุมชนในเขตทางพิเศษ  

  กทพ. มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผูอยูอาศัยรอบเขตทางพิเศษ และประสานงานกับ

ผูนําชมุชน พรอมท้ังรับฟงความคดิเหน็จากชมุชนในกรณทีี่ไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิงานขององคการ 

หรือตองการใหองคการมีสวนรวมหรือใหความชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน ซึ่งในแตละป

จะมีพนักงานจาก กทพ. เขาพบปะชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยางสมํ่าเสมอทุกเดือน โดยสวนใหญ

จะเปนการเขาเยี่ยมในลักษณะที่ไมเปนทางการเพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวาง กทพ. กับชุมชน 

สรางความเปนกันเอง และทําใหเกิดการยอมรับไดจากชุมชน 

 • สังคม
  การใหบริการโดยศูนยบริการผูใชทางพิเศษผานหมายเลข ๑๕๔๓  

  นอกจากการใหบริการดานขอมูลขาวสารและรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษแลว 

ศูนยบริการผูใชทางพิเศษผานหมายเลข ๑๕๔๓ ยังเปนชองทางในการรับขอรองเรียน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

จากผูใชทางและประชาชนทั่วไป โดยสามารถใชบริการผานระบบอัตโนมัติ (IVR) และบริการขอมูล

ผานเจาหนาที่ของศูนยบริการผูใชทางพิเศษ โดยตลอดชวงปงบประมาณที่ผานมา กทพ. ไดรับ

ขอรองเรียน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ จํานวนทั้งสิ้น ๙๔๔,๔๑๙ รายการ

  ทัง้นี ้การดาํเนนิงานตางๆ ขางตน นอกจากจะเปนการรบัฟงความคดิเหน็ผูมสีวนไดสวนเสยีซึง่เปน

สวนหนึง่ในการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมแลว ยงัเปนการสรางความเชือ่มัน่วาองคการไดคาํนงึถึง

ผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนเปนการสรางความรวมมืออันดีอันจะยังประโยชนมาสู

การดําเนินงานขององคการและความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวม

แนวทางการจัดทํารายงาน๐๑๘

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕



หมวด ประเด็น

เศรษฐกิจ ผลเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม มลอากาศ นํ้าทิ้งและของเสีย ผลิตภัณฑและบริการ

สังคม การเยยีวยา การจางงาน อาชวีอนามยัและความปลอดภยั
การฝกอบรมและการใหความรู ชุมชนทองถ่ิน 
การทจุรติ สขุภาพและความปลอดภยัของลกูคา นโยบาย
สาธารณะ การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ 

ตารางที่ ๔ : ประเด็นที่ไดรับการคัดเลือกผานกระบวนการทดสอบสารัตถภาพ

 เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานขององคการสอดคลองกับหลักปฏิบัติสากล กทพ. ไดประยกุตใช

มาตรฐานสากลในการสรางความเชือ่มโยงผูมสีวนไดสวนเสยี AA1000SES (Stakeholder Statement 

Standard) เพื่อทําความเขาใจดานคุณคา (Values) ภาพลักษณ (Image) ปญหา (Problems) 

และทัศนคติ (Attitudes) ที่ผูมีสวนไดสวนเสียมีตอการดําเนินงานของ กทพ. นอกจากน้ียังไดนํา

แนวทางการจัดทํารายงานสากล GRI มาใชควบคูกันเพื่อเปนกรอบ (Framework) ในการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดวยตระหนักดีวาความสามารถในการวัดผลลัพธและการสื่อสาร

ในเรือ่งท่ีเกีย่วเนือ่งกบัความรบัผดิชอบตอสงัคมขององคการ ไมวาจะเปนมติิดานเศรษฐกิจ (Economic) 

สิ่งแวดลอม (Environment) และสังคม (Social) เปนแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติการที่เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดตอทั้งองคการและสังคม

ภาพที่ ๓ :  บรรยากาศการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เพื่อระบุเนื้อหารายงาน

 การจัดทําขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ตามกรอบการรายงาน GRI 

(CSR Report) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ฉบับน้ี ไดริเร่ิมข้ึนดวยกระบวนการสรางความเขาใจใหแก 

คณะทํางานและผูบริหารของ กทพ. โดยผานการสรางการมีสวนรวมในการกําหนดกรอบเน้ือหา

ของรายงานที่ครอบคลุมมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยไดจัดการประชุมอบรม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่ระบุเนือ้หารายงานขึน้ จํานวน ๒ ครัง้ ซึง่รวมถงึการคดัเลอืกประเดน็ (Aspect) และ

ตวับงชีก้ารดาํเนนิงานตางๆ (Performance Indicators) โดยไดนาํตวัชีว้ดัเหลานัน้มาผานกระบวนการ

ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) เพื่อใหไดตัวชี้วัดที่มีนัยสําคัญ (Significant) และเกี่ยวเนื่อง 

(Relevant) กับองคการ ตามกรอบการรายงานสากล GRI โดยใหความสําคัญในประเด็นตางๆ และ

สามารถจําแนกออกเปนหมวดเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ดังนี้

แนวทางการจัดทํารายงาน ๐๑๙
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 หลงัจากนัน้ยงัมกีารจดัการประชมุอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เตรยีมขอมลูรายงานอกี ๒ ครัง้

กบัคณะทํางานฯ ของ กทพ. และผูทีเ่กีย่วของในการรวบรวมขอมลู เพือ่ทาํความเขาใจรวมกนัเกีย่วกบั

การจดัทาํเนือ้หารายงานใหมคีวามครบถวน (Completeness) และมคีณุภาพ (Quality Report) รวมถงึ

ช้ีแจงถึงแนวทางการจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวเน่ืองกับประเด็นท่ีไดจากการคัดกรองสารัตถภาพในข้ันตอน

ของการระบุเนื้อหารายงาน 
 

 สําหรับรายละเอียดตัวบงชี้การดําเนินงานในแตละประเด็นระบุไวในรายงานฉบับนี้

ไดมีการอธิบายไวในหัวขอดัชนีขอมูลตามกรอบการรายงาน GRI ที่แนบไวทายเลมรายงาน 

หากทานมีขอสงสัยหรือคําแนะนําเก่ียวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 
สามารถติดตอสอบถามไดท่ี :
     แผนกสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน
     กองประชาสัมพันธ สํานักผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
     โทรศัพท ๐-๒๕๗๙-๕๓๘๐-๙ ตอ ๑๔๒๘, ๐-๒๕๗๙-๔๑๕๕

แนวทางการจัดทํารายงาน๐๒๐

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕



การดําเนินงาน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ๐๒๑
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 กทพ. เดิมเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๕

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายหลังการปฏิรูป

ระบบราชการตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม และ

ตอมามีการปรับปรุงกฎหมายโดยการประกาศใชพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑
 

 กทพ. ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการทางพิเศษ เชื่อมตอพื้นที่ทั้งภายในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลแกประชาชนทั่วไป ซึ่งภารกิจในการแกปญหาจราจรโดยการกอสรางทางพิเศษ 

ถือเปนภารกิจหลักขององคการ โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา การดําเนินงานดานการใหบริการ

ทางพิเศษของ กทพ. ไดมีสวนเสริมหนุนการคมนาคมในเสนทางตางๆ ซึ่งถือเปนสาธารณูปโภคหลัก

ของประเทศไทย มสีวนในการสนบัสนนุและเพิม่ประสิทธภิาพการพฒันาระบบขนสงสินคาและบริการ

ของประเทศ ทั้งดานอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และชวยบรรเทาปญหาการจราจรติดขัด

บนถนนในระดับพื้นราบ โดยในขณะนี้ กทพ. ไดเปดใหบริการทางพิเศษแลวจํานวน ๗ สายทาง

และ ๓ ทางเชื่อมตอ ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๐๗.๙ กิโลเมตร

การดําเนินงาน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย



ทางเชื่อมตอที่เปดใหบริการแลว แนวสายทางพิเศษ

๑.  ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี 
(เปนทางข้ึน-ลง เพ่ิมเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ่ือสงเสริมการให
บริการสนามบินสุวรรณภูมิ)

สมุทรปราการ

๒. ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับ
ทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี 
เพื่อสงเสริมการเดินทางเชื่อมตอระหวางทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

สมุทรปราการ

๓. ทางเชื่อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
กบัถนนวงแหวนอตุสาหกรรม (ทางเชือ่มตอเฉลมิราชดาํร ิ๘๔ พรรษา)

สมุทรปราการ

ตารางที่ ๖ : ทางเชื่อมตอที่เปดใหบริการแลวและพื้นที่ใหบริการ

ทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

แนวสายทาง

พิเศษ

๑. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ๒๗.๑ กทม.

๒. ทางพิเศษศรีรัช ๓๘.๔ กทม.

๓. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-
อาจณรงค และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร)

๒๘.๒ กทม.

๔. ทางพิเศษอุดรรัถยา ๓๒.๐ กทม./ปทุมธานี

๕. ทางพิเศษบูรพาวิถี ๕๕.๐ กทม./
ฉะเชิงเทรา/
สมุทรปราการ

๖. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ๔.๗ กทม.

๗. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ๒๒.๕ สมุทรปราการ

การดําเนินงาน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๒๒

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ตารางท่ี ๕ : ทางพิเศษท่ีเปดใหบริการแลว ระยะทางในแตละเสนทาง และพ้ืนท่ีท่ีแนวสายทาง
 พิเศษพาดผาน



การดําเนินงาน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ๐๒๓

รา
ยง

าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต
อส

ังค
ม 

๒๕
๕๕

 นอกจากนี้ กทพ. ยังมีโครงการตามแผนงานที่อยูระหวางการดําเนินการอีก ๔ โครงการ 

ไดแก

 ๑. โครงการกอสรางทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 ๒. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบทางดวนขั้นที่ ๓ 

  สายเหนือ ตอน N๑, N๒, N๓ และ East-West Corridor ดานตะวันออก

 ๓. โครงการศกึษาความเหมาะสมทางพเิศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร 

  ดานตะวันตก

 ๔. โครงการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง

 กทพ. มจีาํนวนพนกังาน ๔,๔๔๔ คน และลกูจาง ๔๓๗ คน มสีาํนกังานในรปูแบบของ

ศูนยซอมบาํรงุ ศนูยควบคมุทางพิเศษและระบบทางพเิศษ สาํนกังานฝายกฎหมาย สาํนกังาน

ฝายกรรมสทิธิท์ีด่นิ สาํนกังานใหญ รวมทัง้ศนูยบรกิารขอมลูผูใชบรกิารทางพิเศษ ทัง้ในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม ๘ สํานักงาน โดยสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ ๒๓๘๐

ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานคิม เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  โทร. ๐๒-๕๗๙-๕๓๘๐-๙, 

๐๒-๕๖๒-๐๐๔๔, ๐๒-๙๔๐-๑๑๙๙



๐๒๔ โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 กทพ.มีโครงสรางการจัดแบงสวนงาน ตามคําส่ัง กทพ.ท่ี ๑๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ แบงเปน ระดับผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ ฝาย กอง และสํานักตางๆ ท่ีข้ึนตรง

ตอผูวาการ ดังท่ีแสดงในภาพท่ี ๔ 
 

 การแตงตั้งคณะกรรมการ กทพ. นั้นเปนไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง

ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรรมการคุณวุฒิอีกไมเกิน ๔ ทาน เปนกรรมการ 

และผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังประธานกรรมการและ

ผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดใหกรรมการอยางนอยหน่ึงในสามของคณะกรรมการท้ังคณะเปนกรรมการ

อสิระ และกรรมการอิสระอยางนอย ๑ คน ควรแตงตัง้จากบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิทีก่ระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. มีคณะกรรมการทั้งสิ้น ๑๑ คน สามารถจําแนก

เปนชาย ๑๐ คน และหญิง ๑ คน โดยคณะกรรมการทั้งหมดถือสัญชาติไทย ประกอบดวยผูที่มีอายุ

ระหวาง ๓๐–๕๐ ป จํานวน ๑ คน และชวงอายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน ๑๐ คน

๑ คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ไดมีมติเห็นชอบคําจํากัดความ “ความเปนอิสระ” 

ของกรรมการในคณะกรรมการ กทพ. โดยมมีตใิห “ความเปนอสิระ” ของกรรมการ กทพ. หมายถงึ ความเปนอสิระทีม่าจากภายนอก เชน ผูทรงคณุวฒุิ

จากภาคเอกชน องคการอสิระหรอืสถาบนัการศกึษา ซึง่มอีสิระในการใชดลุพนิจิการตดัสนิใจและการกระทาํทีเ่ปนอสิระอยางแทจรงิ สามารถผลกัดัน

ใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการตางๆ ไดเมื่อจําเปนและไมมีความสัมพันธทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังทางผลประโยชน หรือ

ความสัมพนัธอืน่ใดกบัผูบรหิารรฐัวสิาหกจิกระทรวงเจาสงักดั หนวยงาน หรอืบรษัิทท่ีเกีย่วของ รวมท้ังไมมผีลประโยชนไดเสยีไมวาทางตรงหรอืทางออม



๐๒๕โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ภาพที่ ๔ : โครงสรางองคการ
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พลตาํรวจเอก วเิชยีร  พจนโพธิศ์รี
ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการผูเเทนสาํนกังบประมาณ

ศาสตราจารยกําชัย จงจักรพันธ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ
กรรมการผูเเทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเหงชาติ

นายถาวร พานิชพันธ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พลตํารวจเอก วรพงษ ชิวปรีชา
กรรมการผูเเทนสาํนกังานตาํรวจเเหงชาติ

นายพลชัย จิตติวิลัยลักษณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พลตํารวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
กรรมการเเละเลขานุการ

นางอุไร รมโพธิหยก
กรรมการผูเเทนกระทรวงการคลัง

นายวันชัย ภาคลักษณ
กรรมการผูเเทนกระทรวงคมนาคม

๑

๑
๒

๓

๓

๒

๐๒๖ โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕



๐๒๗โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กทพ. คือ
การตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษ

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง

แนวทางการกาํกบัดแูลทีด่ีในรฐัวสิาหกจิ ซึง่ตองคาํนงึถึงความระมดัระวงั (Duty of Care) มทัีกษะ 

(Skills) และดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนได

สวนเสีย โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการเปนผูนําดานการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง กลยุทธ 

นโยบาย แสวงหาขอมูล อาทิ การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบขอบังคับตางๆ 

ท่ีบงัคับใชกบั กทพ. ใหครบถวน การตดิตามขอมลูการปรบัปรงุแกไขกฎหมายและระเบยีบขอบงัคับ

เพื่อใหทันกับสถานการณ เปนตน มีความรับผิดชอบตอองคการโดยรวม รวมท้ังใหความเห็น

ชอบในกลยุทธ นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานตางๆ ที่สําคัญ ครอบคลุมถึง

การดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําป

อยางสมํ่าเสมอ และจัดใหมีวาระการรายงานในการประชุมรายงานประจําเดือน นอกจากนี้ 

การกํากับดูแลบัญชี การกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ กทพ. การกํากับดูแล

การบริหารงานบุคคล การจัดตั้งคณะกรรมการยอยและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ การคัดเลือก

ผูวาการ กทพ. และการกาํหนดคาจางหรอืผลประโยชนอืน่รวมทัง้เงือ่นไขการจางและการเลกิจาง 

ยังถือเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการ กทพ. และในทุกๆ ๖ เดือน คณะกรรมการ 

กทพ. จะตองมีการประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ทั้งนี้

ผลการประเมินตนเองของกรรมการจะเปนความลับ



๐๒๘ โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 ๑. ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจไดทุกระดับ โดยไมจําเปนตอง 

  รายงานตามลําดับชั้น

 ๒. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการจัดการ 

 ๓. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ

 ๔. เลขานุการคณะกรรมการ กทพ.

 ๕. คณะกรรมการ กทพ.

 เพื่อยังประโยชนมาสูองคการและสังคมโดยรวม ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตอง ไมเปนพนักงานหรือลูกจาง ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และไมเปน

ผูมีสวนไดสวนเสียในสัญญากับ กทพ. ขอกําหนดนี้ไดแสดงใหเห็นถึงการหลีกเลี่ยงไมใหเกิด

ความเสีย่งดานผลประโยชนทบัซอนของคณะกรรมการ และนอกจากนี ้ประธานกรรมการ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และผูวาการ ตองเปนผูมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการบริหาร วิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร สถาปตยศาสตร การผังเมือง เศรษฐศาสตร การคลัง หรือนิติศาสตร 

เพื่อใหการดําเนินงานของ กทพ. เปนไปอยางมีประสิทธิผล
 

 กทพ. ไดกําหนดใหผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ทุกคนรายงานความขัดแยง

ทางผลประโยชน เสนอตอผูวาการเปนประจําทุกป หรือกรณีไดรับตําแหนงใหม กรณีมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนเกิดขึ้นระหวางป ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ถือเปนชองทางที่เปดโอกาสใหผูมีสวนได

สวนเสยี โดยเฉพาะพนกังานและผูบรหิารภายในองคการสามารถสือ่สารกบัผูบรหิารระดบัสงูและ

คณะกรรมการของ กทพ. ไดโดยตรง ซึ่งปรากฏวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ผูบริหาร พนักงาน 

และลูกจางทุกคน ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน และในคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงาน

ของ กทพ. ป ๒๕๕๔ ยังไดระบุไววา หากพบกรณีที่มีการฝาฝน หรือละเวนการปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณฯ หรือสงสัยวาอาจจะมีการกระทําใดที่ไมเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณฯ 

พนักงาน กทพ. ทุกคนสามารถสงขอรองเรียนหรือขอมูลเบื้องตน โดยการรองเรียนนี้ไมจําเปน

ตองเปนไปตามลําดับชั้น ใหรายงานโดยตรงไปยังพนักงานผูมีอํานาจรับขอรองเรียน ดังตอไปนี้



๐๒๙โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ์ ภารกิจ และแผนงานตางๆ นั้น กทพ. มีกลไกการบริหารดําเนินงาน

โดยจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ขึ้น เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการองคการ 

ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นมานั้น แบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) คณะกรรมการที่เปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และ (๒) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงกลไกเหลาน้ีครอบคลุมถึงการบริหารผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

และสังคม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวของ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับบริบทของสังคม สถานการณแวดลอม

และแผนปฏิบัติการท่ีเปนภารกิจองคการในแตละป

 ในฐานะที่ กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) องคการไดมุงเนนใหมีระบบการจัดการท่ีดี ดํารงอยูบนพ้ืนฐาน

ของหลกัธรรมาภบิาล มคีวามสามารถในการแขงขนั และเปนองคการท่ีเปนกลไกสําคัญในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 การวางโครงสราง การสงเสรมิ การสนบัสนนุ และการวางระบบบรหิารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได เปนนโยบายดานการกาํกบัและดแูลกจิการทีด่ทีี ่กทพ. ใหความสาํคญัมาโดยตลอด เพือ่ใหบรรลภุารกจิ

หลักในการแกปญหาจราจรโดยการกอสรางทางพิเศษ ควบคูไปกับการไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจากภาครัฐ

ที่เปนเจาของและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการทุกกลุม

 กทพ. ไดนําหลักการและแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดีใน

รฐัวสิาหกจิ ป ๒๕๕๒ ของ สคร. มาใชเปนนโยบาย และดาํเนนิกจิกรรม 

โครงการ และแผนงานตางๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในป ๒๕๕๔ 

กทพ. ไดจดัทาํคูมอืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance 

Manual) ของ กทพ. เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ

ลูกจาง กทพ. ยึดถือเปนแนวปฏิบัติและแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดี 

ปราศจากผลประโยชนทับซอน โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

ซึ่งประกอบดวย “หลักอันเปนมาตรฐานสากล ๗ ประการในการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี” ไดแก



๐๓๐ โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 ๑. Accountability มีความรับผิดชอบตอผลลัพธอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่

 ๒. Responsibility มีความสํานึกในหนาท่ีท่ีจะใหบริการท่ีดีตอผูใชบริการ หรือผูมีสวนได

    สวนเสียตางๆ ดวยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 ๓. Equity/Equitable Treatment ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน

 ๔. Transparency ดําเนินงานอยางโปรงใส เปดเผยขอมูล และสามารถตรวจสอบ 

 ๕. Value Creation เพิม่ความสามารถในการดาํเนนิงานทกุดานเพือ่ยกระดบัการแขงขนั 

    และสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 ๖. Ethics ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของการทางพเิศษ

    แหงประเทศไทย

 ๗. Participation ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

    การดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ
    อนามัย คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของหรือทองถิ่น

 ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของ กทพ. ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น เปนไปในทิศทางท่ี

สอดคลองกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันัน้ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะอนกุรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่จีงึไดมี

การประชุมเพื่อรับทราบและติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน และมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ของ กทพ. ตามกรอบของคูมือดังกลาวเปนประจําทุกไตรมาส ตอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

คณะกรรมการ กทพ. รวมทั้งกําหนดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในทั้ง ๕ องคประกอบ ตามมาตรฐานสากล

ของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO อันไดแก

 ๑.   สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)

 ๒.   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 ๓.   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 ๔.   สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

 ๕.   การติดตามประเมินผล (Monitoring)

 โดยการติดตามประเมินผลของ กทพ. นั้น มีทั้งในรูปแบบของการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงาน 

(Ongoing Monitoring) อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ การประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation)

ซึ่งสามารถแบงออกเปน

(๑) การประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) รายไตรมาส และ 

(๒) การประเมินการควบคุมอยางอิสระ (Independent Assessment) โดยสํานักตรวจสอบ



๐๓๑โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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 กทพ. ไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกจิการทีด่ขีอง กทพ. เพือ่ใหคณะกรรมการ 
ผูบรหิาร พนกังาน และลูกจาง กทพ. ยดึถอืเปนแนวปฏบิตั ิใหเกดิการปฏบิตังิานทีดี่ ปราศจาก
ผลประโยชนทับซอน โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได สามารถจําแนกออกไดเปน 
๘ หมวด  ไดแก
 ๑. การดําเนินงานของภาครัฐในฐานะเจาของ
 ๒. คณะกรรมการ
 ๓. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมและ  
  การตรวจสอบภายใน
 ๔. บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
 ๕. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
 ๖. ความขัดแยงทางผลประโยชน
 ๗. การบริหารความเสี่ยง
 ๘. จรรยาบรรณ



๐๓๒ โครงสรางบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๔ กทพ. ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินงานของ กทพ. 

โดยการนําสาระสําคัญของประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่ กทพ. มาจัดเรียงเปนหมวดหมู

เพื่อใหจดจําไดงาย และเลือกคํายอที่สื่อถึงความมุงมั่นดังกลาววา “HEARTS” ขึ้น อันหมายถึง 

ปฏิบัติหนาที่ดวยหัวใจพรอมสงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กทพ. ทุกคน

นําหลักการและแนวปฏิบัติในดานตางๆ ไปพิจารณาศึกษาและปฏิบัติจริง จนเปนวัฒนธรรม

การทํางานของ กทพ. ที่โดดเดน และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม

ภาพที่ ๕ : จรรยาบรรณ กทพ.
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H Honesty    ความซื่อสัตย
E Equity/Equitable Treatment ความเทาเทียมและความเสมอภาค
A Accuracy   ความถูกตอง เที่ยงตรง
R Responsibility   ความรับผิดชอบ
T Transparency   ความโปรงใส
S Society    คํานึงถึงสังคมและผลประโยชน
       ของสวนรวม

“เที่ยงตรงซื่อสัตย ปฏิบัติเทาเทียม รับผิดชอบโปรงใส ใสใจสังคม”

 ในฐานะที่ กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจที่ดูแลในเรื่องโครงสรางการคมนาคม ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ

การจดัสรางทางพเิศษ จงึตองยดึผลประโยชนของสงัคมและความตองการของประชาชนเปนสาํคญั การกาํกบัดแูล

กิจการที่ดีเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุภารกิจหลักขององคการไดอยางโปรงใส ตรวจสอบได ตรงไปตรงมา พรอมๆ 

กับการยึดจรรยาบรรณภายในองคการ มาตรฐานระดับสากลในการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ถือเปน

การรักษาผลประโยชนของรัฐและสังคมสวนรวมเปนสําคัญ และเปนกลไกในการสรางความรับผิดชอบตอสังคมใน

รูปแบบที่ผนวกเขากับการดําเนินงานขององคการ ยิ่งไปกวานั้นคือจะเปนจ�ดเริ่มตนท่ีสําคัญเพ่ือการตอยอดและเปน

แนวทางในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบอื่นๆ ตอไป



การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๓๔

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

 กทพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบการเพ่ืออํานวยความสะดวก

ดานการคมนาคม มุงเนนการแกปญหาการจราจรภายในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยหวังวาการดําเนินงานดานการใหบริการ ทางพิเศษจะมีสวนชวย

ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเดินทางมากย่ิงข้ึน 

ซ่ึงในการดําเนินงานของ กทพ. น้ันไมไดหวังเพียงแคผลการดําเนินงานดานการจัดการ

จราจรใหมีประสิทธิภาพท่ีมุงเนนใหเกิดประโยชนหรือผลกระทบกับประชาชน

และผูใชบริการทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพียงกลุมเดียว

เเตยังคํานึงถึงสังคมโดยรวมท้ังสังคมภายในและภายนอกองคการ กลาวคือ ผูมีสวนได

สวนเสียท่ีสําคัญท้ังหมดขององคการ ไมวาจะเปน พนักงาน ภาครัฐในฐานะเจาของ 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเวนคืน คูคา ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ สังคม รวมท้ัง

การนําองคการไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society : LCS) ท่ีได

เช่ือมโยงการแกปญหาดานการจราจรและปญหาการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

อันเกิดจากการเผาไหมของเคร่ืองยนตเขาไวดวยกัน

 ความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ไดดําเนินงานในหลายรูปแบบ

ตลอดทั้งกระบวนการและมีประเด็นดานความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวเน่ือง

และมีนัยสําคัญกับองคการอยูหลายประเด็น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

องคการไดดาํเนนิงานอยางรบัผดิชอบตอสงัคมท้ังในลักษณะของความรบัผิดชอบ

ที่อยูในกระบวนการ (CSR-in-Process) ไมวาจะเปนการตอตานการทุจริต 

การใหความสําคัญกับบุคลากรขององคการทั้งเรื่องความปลอดภัย สวัสดิการ 

การฝกอบรมพนกังาน ตลอดจนความเปนอยูของครอบครวัพนกังานและลกูจาง 

การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม การใหความสําคัญ

ดานสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงความรับผิดชอบในการใหบริการที่ดีและปลอดภัย

เเกผูใชบริการทางพิเศษ
 

 การสรางความสัมพันธระหวางชุมชนและองคการ สนับสนุนกิจกรรม 

และมีสวนรวมพัฒนาชุมชน เปนอีกรูปแบบการดําเนินงานท่ีถึงแมจะไมเก่ียวของ

กับกระบวนการดําเนินงานหลักของ กทพ. (CSR-after-Process) แตถือเปน

การดําเนินงานท่ีเสริมสรางภาพลักษณอันดีใหแกองคการ สรางความเขาใจทําให

เกิดการยอมรับ ชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งและเกิดเปนสังคมท่ีมีความสุข 
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การตอตาน
การทุจริต

 การพิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียขององคการใหครอบคลุมในทุกกระบวนการดําเนินงาน
ถือไดวาเปนจ�ดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการดําเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคม และในฐานะองคการ

ของรัฐ กทพ. ตองมีความรับผิดชอบตอการใหบริการประชาชน การรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ

และการเปนสวนในการเสริมหนุนการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน การดําเนินงานอยางโปรงใส

ตรวจสอบได การรักษาผลประโยชนขององคการ ตลอดจนการดําเนินตามแนวนโยบายของรัฐ ในการมุงขจัด

เเละปองปรามการทุจริตจึงเปนความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสําคัญท่ีตองคํานึงถึงในทุกกิจกรรมท่ี กทพ. 

ดําเนินการ 
 

 นโยบายและการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริตเปนส่ิงท่ี กทพ. ไมละเลย

โดยเฉพาะอยางย่ิงการระแวดระวังในสายงานท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดทุจริตสูง ไมวาจะเปน

ระดับปฏิบัติการ อาทิ พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ หรือในระดับผูบริหาร เปนตน ดังน้ัน การใหความรู 

อบรม เพ่ือปลูกฝงพนักงาน ทุกระดับใหมีจิตสํานึกในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางโปรงใส และตระหนัก

ถึงผลกระทบท่ีมีตอภาครัฐท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริต จึงเปนความพยายามในการรักษาผลประโยชน

ของรัฐและสังคมสวนรวมท่ี กทพ. ไดดําเนินการมาโดยตลอด จะเห็นไดจากหลักสูตรการอบรม “โครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสําหรับผูปฏิบัติงาน” ท่ีพนักงานระดับ ๑-๖ จากทุกฝาย/สํานัก

เปนผูเขารวมรับการอบรม การใหการอบรมในหลักสูตร “กทพ. กับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” 

ท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูบริหารและพนักงาน กทพ. เขาใจถึงหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ในรัฐวิสาหกิจ อันจะนําไปสูการเปนองคการท่ีโปรงใส มีความนาเช่ือถือ รวมไปถึงการจัดการทบทวน

ความรูในการปฏิบัติงาน (On the Job Training : OJT) เร่ือง “จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS” 

ท้ังในและนอกสถานท่ี (CG Road Show) เพ่ือเนนย้ําความสําคัญในเร่ืองจรรยาบรรณพนักงาน
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ระดับพนักงาน จํานวนพนักงานที่ไดรับ
การฝกอบรม (คน)

รอยละ

ระดับปฏิบัติการ ๑-๖ ๑,๙๗๖ ๔๗.๑๙

ผูบริหารระดับ ๗-๘ ๑๙๖ ๘๓.๔๐

ผูบรหิารระดบั ๙ ขึน้ไป ๑๘ ๘๑.๘๑

 จากการดําเนินงานท่ีไดสงเสริมการกํากับดูแลท่ีดีภายในองคการและความตอเน่ืองในการบริหารงาน

ดานการตอตานการทุจริต กทพ. ไดสงแผนงานดานการเปดเผยขอมูลภายในและภายนอกองคการ ในหัวขอ 

“แผนการดําเนินงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของศูนยขอมูลขาวสาร 

กทพ. ประจําป ๒๕๕๕” เพ่ือเขารวมประกวดแผนสงเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ภาครัฐวิสาหกิจ ประเภทท่ัวไป โดย กทพ. ไดรับรางวัลดีเย่ียม และรับโลเกียรติยศ ในการประกวด

แผนงานสงเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจประจําป ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ตารางที่ ๗ : ขอมูลพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการตอตานทุจริตขององคการ

 ผลจากการอบรมพนักงานของ กทพ. ในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต 

สามารถแสดงเปนจํานวนพนักงานในแตละระดับและอัตรารอยละของพนักงาน ท้ังระดับผูบริหารและ

ระดับปฏิบัติการไดดังน้ี

(ข
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การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

 นอกจากความมุงม่ันดําเนินงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแลว  
การอบรมพนักงานในดานอ่ืนๆ ท้ังท่ีเก่ียวของกับกระบวนการดําเนินงานของ กทพ. และท่ีไมเก่ียวของกับ

กระบวนการดําเนินงาน หรือเปนการอบรมเพ่ือการจัดการทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิตของพนักงาน 

ยังถือเปนความรับผิดชอบขององคการในการจัดการกับเปาหมายและความกาวหนาในการทํางาน

ของพนักงาน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและจางงานตอเน่ือง
 

 การพัฒนาและฝกอบรมพนักงานน้ันไดมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผน

ยุทธศาสตรขององคการท้ังหมด ๓๗ หลักสูตร โดยสามารถจําแนกเน้ือหาการจัดอบรมได ดังน้ี
 

 • การพฒันาและฝกอบรมตามแผนปฏบิตักิารและยทุธศาสตร  จํานวน ๗ หลักสูตร

  (Strategic & Action Plan Alignment) 

 • การพัฒนาและการฝกอบรมเพื่อพัฒนางาน    จํานวน ๑๖ หลักสูตร

  และกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ 

  (Process & Job Development Alignment) 

 • การพฒันาเพือ่เปนองคการแหงการเรยีนรูและเปนองคการทีย่ัง่ยนื จํานวน ๗ หลักสูตร

  (Sustainable Organization) 

 • การพฒันาภาวะผูนาํและนาํการเปลีย่นแปลง    จํานวน ๒ หลักสูตร

  (Leading and Change) 

 • การพฒันาตามมาตรฐานกฎหมายและทัว่ไป    จํานวน ๕ หลักสูตร

  (Regulation, Law and Standard) 



การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๓๘

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงานปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ชั่วโมง/คน/ป)

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉล่ียของพนักงาน กทพ. ท้ังหมด

จํานวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย ๓๐.๔๗

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉล่ียจําแนกตามเพศ

เพศชาย ๒๘.๕๗

เพศหญิง ๓๓.๔๙

จํานวนช่ัวโมงฝกอบรมเฉล่ียจําแนกตามระดับพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ ๑-๖ ๒๗.๖๔

ผูบริหารระดับ ๗-๘ ๗๖.๔๕

ผูบริหารตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป ๗๘.๕๐

 ในจํานวนน้ี กทพ. ไดสนับสนุนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมหรือการศึกษาภายนอก

ผานโครงการตางๆ โดยจัดสงพนักงานทุกระดับไปศึกษา และดูงานหนวยงานภายนอก กทพ. ที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องคการมหาชน ฯลฯ

ซึ่งการจัดสงพนักงานไปเขารับการฝกอบรมหรือศึกษากับหนวยงานภายนอกเหลานี้ สามารถพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานใหมีมุมมองท่ีกวางไกล ชวยใหพนักงานมีทักษะในการทํางานท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังเปน

การสงเสริมความกาวหนาในอาชีพการงานของพนักงาน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. ไดให

การสนับสนุนจํานวน ๑๘๓ หลักสูตรใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๙,๗๐๗.๐๐ บาท
 

 สําหรับการฝกอบรมที่จัดขึ้นโดย กทพ. ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจํานวนชั่วโมง

การฝกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน กทพ. ท้ังหมดอยูท่ี ๓๐.๔๗ ช่ัวโมง/คน/ป ซ่ึงถือวาสูงกวาเปาหมาย

ท่ีวางไวท่ี ๑๘ ช่ัวโมง/คน/ป โดยการอบรมน้ี กทพ. ไดเนนหนักไปที่การใหการฝกอบรมและสัมมนา

เเกผูบริหาร โดยจะเห็นไดวาผูบริหารระดับ ๗-๘ มีจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ยสูงถึง

๗๖.๔๕ ช่ัวโมง/คน/ป และผูบริหารต้ังแตระดับ ๙ ข้ึนไป มีจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมเฉล่ียอยูท่ี ๗๘.๕๐ 
ช่ัวโมง/คน/ป

ตารางที่ ๘ : ขอมูลพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมและรับความรู

(ข
อมู

ล 
ณ

 วั
นที่

 ๓
๐ 

กัน
ยา

ยน
 ๒

๕๕
๕)

 



การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ๐๓๙

รา
ยง

าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต
อส

ังค
ม 

๒๕
๕๕

 กทพ. ตระหนกัดวีา การดแูลพนกังาน ผานการพฒันาบคุลากรใหมศีกัยภาพ เปนสวนสาํคญั

ในการผลกัดันใหพนกังานในองคการมคีวามกาวหนาในหนาทีก่ารงาน เสรมิคณุภาพชวีติทีด่แีกบคุลากร

สรางความมัน่คงในชวีติในอนาคต และตอบโจทยดานยทุธศาสตรองคการใหเปนแหลงสรางสรรคองคความรู

และนวัตกรรมดานทางพิเศษ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน

 

 พนักงานของ กทพ. ถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญในการนําพาองคการและสังคม

ไปสูความย่ังยืน การจายคาจางอยางเปนธรรม การไมเลือกปฏิบัติท้ังในเร่ืองเพศ ศาสนา เช้ือชาติ ฯลฯ

การดูแลเอาใจใสเร่ืองความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งการไมกีดกันโอกาสตางๆ เหลานี้

กทพ. ลวนใหความสําคัญและปฏิบัติดวยความใสใจ แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบที่ กทพ. มีตอ

พนักงานตลอดมา

 

 ทั้งนี้ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผานมา กทพ. มีพนักงาน ๔,๔๔๔ คน และลูกจาง 

๔๓๗ คน อัตรากําลังรวมทั้งสิ้น ๔,๘๘๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โดยสามารถ

แสดงรายละเอียดขอมูลพนักงานไดดังนี้



การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๔๐

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 กทพ. มีการจางอัตรากําลังทั้งหมดทั้งในรูปแบบของพนักงานประจําและลูกจาง โดยพนักงาน

และลูกจางทั้งหมดไดรับการจัดจางแบบเต็มเวลา (Full-Time) และสามารถจําแนกตามเพศได ดังนี้

ภาพท่ี ๖ : จํานวนพนักงานแตละระดับจําแนกตามเพศ

ภาพท่ี ๗ : จํานวนพนักงานจําแนกตามสัญญาจาง

(ข
อมู

ล 
ณ

 วั
นที่

 ๓
๐ 

กัน
ยา

ยน
 ๒

๕๕
๕)

 
(ข

อมู
ล 

ณ
 วั

นที่
 ๓

๐ 
กัน

ยา
ยน

 ๒
๕๕

๕)
 

  

   



การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ๐๔๑

รา
ยง

าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บต
อส

ังค
ม 

๒๕
๕๕

ตารางที่ ๙ : จํานวนบุคลากรจําแนกตามเกณฑความหลากหลาย

ตารางที่ ๑๐ : จํานวนพนักงานและลูกจางหญิงจําแนกตามกรณีของการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

หมายเหตุ  *คํานวณจากพนักงานที่ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรปงบประมาณ ๒๕๕๔ พบวามีพนักงานใชสิทธิ์การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 จํานวน ๒ คน และกลับมาทํางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาและยังทํางานตอไปหลังจากนั้น ๑ ป จํานวน ๑ คน

(ข
อม

ลู 
ณ

 ว
นัท

ี ่๓
๐ 

กนั
ยา

ยน
 ๒

๕๕
๕)

(ข
อม

ลู 
ณ

 ว
นัท

ี ่๓
๐ 

กนั
ยา

ยน
 ๒

๕๕
๕)

บุคลากร (คน)

เกณฑ

ความหลากหลาย

คณะกรรมการ 

กทพ.

พนักงานระดับ

บริหาร 

(ระดับ ๙ ขึ้นไป)

พนักงานระดับ

บริหาร 

(ระดับ ๗-๘)

พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

(ระดับ ๑-๖)

•  เพศชาย

•  เพศหญิง

๑๐

๑

๑๗

๕

๑๓๐

๑๐๕

๒,๕๘๓

๑,๖๐๔

•  อายุตํ่ากวา ๓๐ ป

•  อายุ ๓๐ – ๕๐ ป

•   อายุมากกวา ๕๐ ป

-

๑

๑๐

-

๒

๒๐

-

๙๖

๑๓๙

๗๗๘

๓,๐๐๖

๔๐๓

กรณีของการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร พนักงานและลูกจางหญิง

จํานวนผูมีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรได ๑,๗๖๗ คน

จํานวนผูที่ไดใชสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร ๒ คน

จาํนวนผูทีก่ลบัมาทาํงานหลงัจากสิน้สดุระยะการลาหยดุเพือ่เลีย้งดบูตุร ๒ คน

จํานวนผูท่ีกลับมาทํางานหลังจากส้ินสุดระยะการลาหยุดเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
และยังทํางานตอหลังจากนั้นไป ๑ ป

๑ คน*

อัตรากลับมาทํางานและการคงอยูของพนักงานท่ีกลับมาทํางาน
หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแลว

๑๐๐%

 นอกจากน้ี กทพ. ยังคํานึงถึงความสุขของพนักงานในการดําเนินชีวิตเพ่ือการสรางสมดุลชีวิต

ระหวางดานการงานและครอบครัว โดยเปดโอกาสใหพนักงานและลูกจางหญิงทั้งหมดมีสิทธิ์และ

สามารถใชสิทธิ์ลางานเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ ที่ผานมา มีพนักงานใชสิทธิ์

ทั้งสิ้น ๒ คน ซึ่งทั้งหมดกลับมาทํางานตอหลังจากสิ้นสุดระยะการลา และเมื่อพน ๑ ปหลังจากที่

พนักงานไดใชสิทธ์ิดังกลาวแลวพบวาพนักงานยังคงตัดสินใจปฏิบัติงานกับองคการอยู แสดงใหเห็นวา

การดูแลพนักงานของ กทพ. ในเรื่องของการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับที่พนักงานสามารถจัดสรรเวลา

ระหวางการทํางานและการใหเวลากับครอบครัวได
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ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๔๒

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕
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ูล 
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 ว

ันท
ี่ ๓
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กัน
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ยน

 ๒
๕๕

๕)

 กทพ. ใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ซึง่เปนความรับผดิชอบตอสังคมภายในกระบวนการที่ผูบรหิารระดบัสูงไดใหความใสใจเปนพิเศษ เนือ่งจาก

ลกัษณะการดาํเนินงานของ กทพ. น้ัน มหีลายหนวยงานทีพ่นกังานและลกูจางภายใตความรบัผดิชอบขององคการ 

ตองเผชญิกบัความเสีย่งจากการปฏบิตังิาน ทัง้ในระดบัที่ไมรายแรงไปจนถึงการประสบอันตรายถึงข้ันหยุดงาน 

ไมวาจะเปนในหนวยงานดานการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ การควบคุมการจราจร การบํารุงรักษา ฯลฯ

ซึง่อบุตัเิหตตุางๆ ทีเ่กดิขึน้ในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕ ทีผ่านมา มทีัง้อบุตัเิหตใุนขอบขายที ่กทพ. สามารถ

บริหารจัดการ หามาตรการรองรับเพื่อปองกันเหตุและบรรเทาผลกระทบได และขอบขายที่อยูเหนือ

ความควบคุมของ กทพ. คือ อุบัติเหตุยานพาหนะที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกเปนผูกระทํา
 

 เพื่อหามาตรการดานความปลอดภัยของพนักงาน กทพ. ไดมีการทบทวนและปรับปรุง

แผนงาน ดานความปลอดภยั สขุอนามยั และสภาพแวดลอมในการทาํงานเพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณ อาทิ

จัดทาํแผนปฏบิตักิารในงานความปลอดภัย ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๖ การจดัทําแผนตดิตามและประเมินผล

การดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ การปรับปรุงแผนปองกันและระงับอัคคีภัยของอาคารสํานักงานใหญ

จตุจักร โดยรายละเอียดของการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ จําแนกตามเพศ และ

กรณีตางๆ ไดดังนี้

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ขอมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจาง

ป 2555

จํานวนพนักงานและ

ลูกจาง (คน)

จํานวนพนักงานท่ีประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ีท้ังหมด ๑๒

จํานวนพนักงานท่ีประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ีจําแนกตามเพศ

•  เพศชาย
•  เพศหญิง

๑๐
๒

จํานวนพนักงานท่ีประสบอันตรายจากการปฏิบัติหนาท่ีจําแนกตามกรณี

•  บาดเจ็บ และรับการรักษา
•  เสียชีวิต

๑๒
- 

คารักษาพยาบาล/คาทดแทนตางๆ จําแนกตามกรณี (บาท)

•  บาดเจ็บ และรับการรักษา
•  เสียชีวิต

๑๓๓,๒๗๓.๖๒
-

ตารางที่ ๑๑ : ขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจาง
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 จากขอมูลการประสบอันตรายของพนักงานและลูกจาง กทพ. ภายในรอบปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ในจํานวนนี้มี ๖ ราย ที่ประสบอันตรายจากการทํางานที่เกิดจากปจจัยนอกเหนือการควบคุม 

ไดแก อุบัติเหตุยานพาหนะจากบุคคลภายนอกกระทํา 
 

 ขอมูลการประสบอันตรายขางตนไมนับรวมอุบัติเหตุท่ีไมรายแรง (First-Aid Level) ท่ีเกิดข้ึน

และสามารถคํานวณอัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate : IR) อัตราโรคที่เกิดจากการทํางาน 

(Occupational Diseases Rate : ODR) อัตราวันสูญเสีย (Lost Day Rate : LDR) และอัตราวันขาดงาน

 (Absentee Rate : AR)๒ โดยคาํนวณเทยีบจากจาํนวนวนัทาํงานทัง้หมดในปงบประมาณ ๒๕๕๕ (จาํนวน ๕๒ สปัดาห 

สัปดาหละ ๕ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง) และจําแนกตามเพศ ไดดังนี้

 ขอมูลการประสบอันตรายนี้ไดรับการรายงานผานแผนกงานสงเคราะห โดยแผนก

ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางาน สงักดักองการเจาหนาท่ี ฝายบรหิารท่ัวไป

จะเปนผูรวบรวมและบันทึกไวเปนสถิติ นอกเหนือจากนี้ การดูแลครอบคลุมไปถึงลูกจางหรือพนักงาน

ของบริษัทคูสัญญา หรือผูรับจางของ กทพ. ก็ยังเปนส่ิงที่องคการตองสอดสองและกํากับดูแล

ใหเกิดอันตรายตอบุคคลเหลานั้นนอยที่สุดเชนกัน ถึงแมวา กทพ. ยังไมไดมีการจดบันทึกขอมูล

การประสบอนัตรายของลูกจางหรือพนักงานของบรษิัทคูสญัญาหรอืผูรบัจาง แต กทพ. กม็เีเนวปฏบิตัิ

ดานความปลอดภัยดวยการจัดการประชุมผูรับจางหรือคูสัญญา ถึงนโยบายความปลอดภัยของ กทพ.

อัตราการบาดเจ็บ (IR)

•  เพศชาย
•  เพศหญิง

= ๐.๐๔ คน/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทํางาน
= ๐.๒๐ คน/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทํางาน

อัตราโรคท่ีเกิดจากการทํางาน (ODR)

•  เพศชาย
•  เพศหญิง

= ไมพบผูปวยที่เปนโรคที่เกิดจากการทํางาน
= ไมพบผูปวยที่เปนโรคที่เกิดจากการทํางาน

อัตราวันสูญเสีย (LDR)

•  เพศหญิง
•  เพศชาย

= ๑.๑๒ วัน/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทํางาน
= ๒.๐๑ วัน/๒๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทํางาน

อัตราวันขาดงาน (AR)

•  เพศหญิง
•  เพศชาย

= ไมพบผูที่ขาดงาน
= ไมพบผูที่ขาดงาน

ตารางที่ ๑๒ : ขอมูลอัตราการประสบอันตราย โรคที่เกิดจากการทํางาน 
  วันสูญเสีย และวันขาดงานของพนักงาน กทพ.

๒อัตราวันขาดงาน (Absentee Rate) คํานวณจากวันขาดงาน คือ วันที่พนักงานและลูกจางไมสามารถมาทํางานไดดวยเหตุผลทั้งปวง รวมถึง

เหตุผลที่ไมใชการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน โดยไมนับการหยุดงานที่ไดรับอนุญาต
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ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๔๔

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

รวมท้ังมีการจัดการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในทุกคร้ังท่ีมีการจัดจางคูสัญญาใหม ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๕

ที่ผานมา กทพ. มีการประชุมกับคูคาอยางนอย ๓ คร้ังในจํานวน ๓ คูสัญญา มีกิจกรรม

การปองกันอุบัติเหตุระหวางการกอสราง โดยไดมีการติดตามการดําเนินงานของผูรับจางในเรื่อง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมในระหวางการกอสรางโครงการทางพิเศษและงานกอสรางตางๆ

พรอมท้ังตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับจางอยางใกลชิด เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปตามขอกําหนดของสัญญา และประสานงานหนวยงานเจาของพื้นที่ที่เก่ียวของในการจัดการ

จราจร ดูแลเร่ืองสิ่งแวดลอมขณะดําเนินงานกอสรางความปลอดภัย และดําเนินกิจกรรมปองกัน

อุบัติภัยโดยกําหนดใหผูรับจางงานโครงการทางพิเศษใหมีจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ พรอมทั้งซักซอม

แผนการเผชิญเหตุอยูอยางสมํ่าเสมอเพื่อเตรียมพรอมในกรณีที่เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได
 

 การดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขอนามัยท่ีดีแกพนักงาน กทพ. ไดจัดใหมี

การตรวจสุขภาพพนักงานประจําป การดูแลลูกจาง รวมไปถึงผูท่ีดําเนินธุรกิจรวมกับ กทพ. ซ่ึงจะสามารถ

สรางมาตรฐานการทํางานท่ีดี เปนท่ียอมรับในระดับสากล สามารถสรางความเช่ือม่ัน

ใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีวาจะไดรับการดูแลท่ีดีจากองคการ และทําใหผูมีสวนไดสวนเสีย

มีความตองการรวมงานกับองคการในระยะยาว ดังน้ัน การเอาใจใสเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเปนภาระความรับผิดชอบท่ีผูบริหารของ กทพ. กําชับใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอใหสอดคลองกับภารกิจและเปาประสงคของ

องคการในการเปนองคการท่ีมีคุณคาแกสังคมพรอมๆ กับการดําเนินงานท่ีเปนไปตามมาตรฐานและ

ปลอดภัย

 ทางพิเศษเปนการลงทุนระยะยาวในโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ดังน้ันความรับผิดชอบ

ตอการใหบริการทางพิเศษ ไมวาจะเปนในระยะกอนกอสราง ระยะดําเนินโครงการ และการใสใจ

ตอความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษภายหลังการใชบริการ จึงเปนสวนที่ทําให กทพ. สามารถ

รวมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอันเกิดขึ้นจากกระบวนงานหลักขององคการไดเปนอยางดี

 กระบวนงานภายในกิจการและผลิตภัณฑที่เกิดจากการใหบริการของ กทพ. นั้น

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมโดยตรง เน่ืองจากการใหบริการทางพิเศษเปนงานที่เกี่ยวของ

กับการกอสราง โครงสรางขนาดใหญและระยะทางของแนวสายทางที่พาดผานเขาไปในแตละพื้นที่ 

สงผลกระทบในวงกวางตอสงัคมและสิง่แวดลอมในอาณาบรเิวณดงักลาว กอใหเกดิมลภาวะทางอากาศ

โดยเฉพาะดานเสยีง กาซคารบอนไดออกไซด และฝุนละอองจากการกอสรางทางพเิศษและการจราจร

บนทางพิเศษ รวมไปถึงความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุของแรงงานและอันตรายตอผูที่อาศัยบริเวณ

โดยรอบการกอสรางทางพิเศษ

ความรับผิดชอบ
ตอการใหบริการทางพิเศษ

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความปลอดภัยจากการใหบริการทางพิเศษ
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 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความปลอดภัยตลอดทั้งกระบวนงานการใหบริการ

ทางพิเศษของ กทพ. จึงเปนความรับผิดชอบที่องคการไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยผลกระทบดาน

สขุภาพและความปลอดภยัดงักลาวไดมกีารรวบรวมขอมลู วิเคราะหผลกระทบ รวมทัง้เสนอมาตรการ

ปองกันและลดผลกระทบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment Report : EIA Report) ทกุครัง้ทีม่กีารกอสรางโครงการทางพเิศษของ กทพ. ซึง่ครอบคลุม

ทั้งในระยะกอนกอสราง ระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ
 

 การพัฒนาโครงการกอสรางทางพเิศษอาจสงผลกระทบดานสขุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามัย 

และสาธารณสุขของชมุชนและผูปฏิบตังิานในโครงการ ดงันัน้ในระยะการกอสรางจงึไดมกีารประเมนิ

ความเสีย่งตอการเกดิโรคระบบทางเดนิหายใจและโรคทีเ่กีย่วกบัการไดยนิ อนัอาจเปนผลสบืเนือ่งจาก

กจิกรรมการกอสรางโครงการ เชน การปรบัพืน้ที ่การขนสงวสัดแุละอปุกรณตางๆ การขดุเจาะ การกอสราง 

ฯลฯ   ซึง่เปนแหลงกาํเนดิฝุนละอองและเสยีงท่ีอาจทําใหผูปฏิบัตงิานและชมุชนโดยรอบไดรบัความเสีย่ง

ตอการเกิดโรคระบบทางเดนิหายใจและโรคเกีย่วกบัระบบการไดยนิได นอกจากนี ้การใชอปุกรณและ

เครือ่งจกัรขนาดใหญ ในการกอสรางอาจเปนสาเหตขุองการเกดิอุบตัเิหตหุรือการบาดเจบ็ระหวางปฏิบตังิาน 

ดงันัน้จงึไดมกีารประเมนิความเสีย่งตอการเกิดอุบติัเหตุ การเจบ็ปวย และการบาดเจบ็จากการทาํงานหรือ

เกี่ยวเนื่องจากการทํางานดวยเชนกัน
 

 เนื่องจากการกอสรางทางพิเศษตองอาศัยโครงสรางที่มีขนาดใหญและครอบคลุม

อาณาบริเวณในวงกวาง ดังน้ันการพัฒนาโครงการทางพิเศษในแตละโครงการจึงตองการแรงงานจํานวนมาก

ซึ่งแรงงานสวนใหญเหลานี้ไดรับการจัดหามาจากพ้ืนที่อ่ืนๆ สงผลใหตองมีการตั้งที่พักแรงงาน

ในแตละโครงการ และตองคาํนงึถงึสถานทีต่ัง้ของทีพ่กัของแรงงานดวยเชนกนั เนือ่งจากเปนประเดน็

ท่ีเก่ียวของกับระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาลจากท่ีพักแรงงาน รวมไปถึงตองมีการประเมิน

ความพอเพียงของทรพัยากรสาธารณสขุ อาท ิโรงพยาบาลในบรเิวณใกลเคยีง ศนูยบรกิารสาธารณสขุ 

วาสามารถรองรับความตองการดานสาธารณสุขไดหรือไม เมื่อมีการยายถิ่นฐานของแรงงานเขามา

อยูในบริเวณพื้นที่โครงการ
 

 การบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ 

และปญหาทางดานสุขภาพจิตจากมลภาวะดานเสียง เปนความเสี่ยงตอสุขภาพ ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยของชุมชนรอบทางพิเศษ ผูใชบริการทางพิเศษ พนักงานและลูกจางของ กทพ. ในระยะ

ที่ไดมกีารเปดใหบรกิารทางพเิศษแลว ดงันัน้ การประเมินความเส่ียงทีเ่กีย่วของ การมีมาตรการปองกนั

ความเสี่ยง และการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในดานความปลอดภัยตอผูมีสวนไดสวนเสีย

ท่ีเก่ียวของจึงเปนการดําเนินงานท่ี กทพ. ปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดมกีจิกรรม

ทีเ่กีย่วของกบัการดาํเนนิงานดานสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัจากการใหบรกิารในหลายกจิกรรม 

ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ความปลอดภัยของผูใชบริการทางพิเศษ

 ผูใชบริการทางพิเศษ คือ ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคการในฐานะที่เปนผูบริโภค

ที่ไดรับประโยชนจากกิจการของ กทพ. ในการดําเนินกิจการใหเปนที่ยอมรับของผูใชบริการไดนั้น

ความปลอดภยั คณุภาพการใหบรกิาร ความพึงพอใจของผูบรโิภค ภาพลกัษณขององคการ และการดาํเนนิงาน

เพือ่แกไขปญหาการจราจร เปนเปาหมายทีส่าํคญัที ่กทพ. ตระหนกัดวีาเปนสิง่ทีผู่ใชบรกิารทางพิเศษคาดหวงั

จากองคการ
 

 ทางพเิศษเปนสาธารณปูโภคดานการคมนาคมทีสํ่าคญัตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ดังน้ันทกุขัน้ตอนของการกอสรางทางพเิศษตองมคีวามคุมคาในการลงทนุและตองคาํนงึถงึความปลอดภยั

เปนสาํคญั ต้ังแตข้ันตอนการกอสรางไปจนถงึการบาํรงุรกัษาใหทางพเิศษสามารถใชประโยชนไดในระยะยาว

โดยโครงสรางตองมีคุณภาพ ออกแบบใหตรงตามมาตรฐาน มีการบํารุงรักษาสายทาง ซอมแซม 

ใหพรอมใชงานอยางปลอดภยัอยูอยางสมํา่เสมอ ทัง้นี ้กทพ. ไดกาํหนดแนวทางการดาํเนนิงานรบัผดิชอบ

ตอความปลอดภัยของผูใชบริการทางพิเศษใหตรงตามวัตถุประสงคในเชิงยุทธศาสตรขององคการ

ในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและคุณภาพการใหบริการดานขนสงของประเทศ 

ดวยการจัดใหมีการปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจรและสวนประกอบบนทางพิเศษใหอยูในสภาพสมบูรณ

ปลอดภัยตอผูใชบริการทางพิเศษตลอดเวลา มีการจัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณตามมาตรฐาน

และบํารุงรักษาอุปกรณตามแผนงาน การจัดเตรียมอะไหลสํารอง เคร่ืองมือ และอุปกรณใหพรอม

ใชงาน มีกิจกรรมบํารุงรักษาไฟฟาบนทางพิเศษ บํารุงรักษายานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก

ดานการบริการ บํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร สถานที่  และตูเก็บคาผานทางพิเศษใหอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดตลอดเวลา โดยทั้งหมดนี้เปนกิจกรรมที่อยูในแนวทาง การดําเนินงานและกลยุทธ

เพื่อการพัฒนาและปรังปรุงดานกายภาพของทางพิเศษและอุปกรณตางๆ บนทางพิเศษใหอยู

ในสภาพสมบูรณปลอดภัยตามมาตรฐาน
  

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๕  กทพ. ไดติดต้ังอุปกรณกันกระแทก (Crash Cushion) ณ จ�ดเส่ียง 

๑๓ จ�ด ท้ังแบบ Non-Gating และ Re-Directive ท่ีสามารถรับแรงชน ยุบตัวได และไมดีดคืนตัว เพ่ือปองกัน

อนัตรายยานพาหนะทีขั่บตามมาดานหลงั ออกแบบใหรบัแรงชนปะทะทีค่วามเรว็ ๘๐ กโิลเมตรตอชัว่โมง 

กนักระแทกไดรอยละ ๒๐ ตามมาตรฐาน ASTM (American Society for the Testing of Materials) และ 

NCHRP (Nation Cooperative Highway Research Program) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชทาง 

ลดความสูญเสียในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรายแรงบนทางพิเศษ
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ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ

 การพัฒนาธุรกิจและบริการ สงเสริมการใชทรัพยากรใหเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพการใหบริการ แกปญหาจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษา และควบคุมดูแล

เรื่องความปลอดภัย เปนหนึ่งในยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กทพ. และเพื่อเปนการตอบสนอง

ความคาดหวังจากผูใชบริการทางพิเศษ กทพ. จึงไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษข้ึน

เปนประจําทุกป โดยในปท่ีผานมา กทพ. ไดดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ทางพเิศษทีม่ตีอการใหบรกิารและภาพลกัษณของ กทพ. ปงบประมาณ ๒๕๕๕ เพือ่สาํรวจความเชือ่มัน่

ของผูใชบริการที่มีตอการดําเนินงานของ กทพ. ภาพลักษณของ กทพ. ตามทัศนะของผูใชบริการ 

ระดบัความพงึพอใจตอการใหบรกิารและการใชไอซทีสีาํหรบัการบรกิารของ กทพ. ระดบัความพงึพอใจ

ตอสภาพแวดลอม และพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการลูกคาระบบ Easy Pass 
  

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ผูใชบรกิารทางพเิศษมคีวามพงึพอใจอยางยิง่ตอการใหบรกิารโดยรวม

ของ กทพ. โดยมคีาเฉลีย่ระดบัคะแนน ๔.๒๕ จาก ๕.๐๐ คะแนน หากพิจารณาในรายละเอยีดจะพบวา

ผูใชบริการทางพิเศษมีความพึงพอใจสูงสุดในดานการบริการกูภัยบนทางพิเศษ (คาเฉล่ีย ๔.๕๗/๕.๐๐) 

รองลงมาคือ ดานความคลองตัวของการจราจรบนทางพิเศษ (คาเฉลี่ย ๔.๒๖/๕.๐๐) ดานการจัดเก็บ

คาผานทางพิเศษดวยระบบเงินสด (คาเฉลี่ย ๔.๒๔/๕.๐๐) ดานสภาพทางกายภาพ และดานทิศทาง

และปายสัญญาณ (คาเฉลี่ย ๔.๒๒/๕.๐๐) ดานความปลอดภัยของทางพิเศษ (คาเฉลี่ย ๔.๒๑/๕.๐๐) 

และดานการใหบริการ Easy Pass (คาเฉลี่ย ๔.๐๘/๕.๐๐)

 นอกจากน้ี การศึกษาวิเคราะหทางดานวิศวกรรมจราจรบนโครงขายทางพิเศษ โดยใชแบบจําลอง

ดานการจราจรและขนสง ยังถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการประเมินผลกระทบของทางพิเศษที่มีตอ

การใหบริการและความปลอดภัยของผูใชบริการทางพิเศษ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาบริการ

ตอไปในอนาคต
 

 การกําหนดมาตรฐานของปายจราจรและปายโฆษณาตางๆ ที่ติดตั้งบริเวณทางพิเศษ

ยังถือเปนเรื่องที่สําคัญตอความปลอดภัยของผูใชบริการทางพิเศษอีกปจจัยหนึ่ง ปายรายงาน

สภาพการจราจรแบบ Real Time ของ กทพ. ที่เปนมิตรกับผูใชทางบริการพิเศษ กลาวคือ โดยติดตั้ง

ในจ�ดทีผู่ขับข่ีสงัเกตไดอยางชดัเจน แสงสองสวางจากปายไมรบกวนสมาธิในการขับข่ี และติดต้ังในระยะ

ท่ีปลอดภัย รวมไปถึงปายโฆษณาตางๆ ในบริเวณทางพิเศษ จะตองมีขนาดที่เหมาะสม และมีเนื้อหา 

รูปภาพ หรือขอความที่ไมสงผลตอสมาธิในการขับขี่ยานพาหนะของผูใชบริการทางพิเศษ 
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 จากผลการสํารวจดังกลาวพบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ทางพิเศษ คือ ความคลองตัวของการจราจรบนทางพิเศษ (คาเฉล่ีย ๔.๔๓/๕.๐๐) รองลงมาคือ 

ดานความปลอดภัยของทางพิเศษ (คาเฉลี่ย ๔.๔๒/๕.๐๐) ปายทิศทางและปายสัญญาณ (คาเฉลี่ย 

๔.๓๕/๕.๐๐) ดานสภาพทางกายภาพของทางพิเศษ (คาเฉลี่ย ๔.๓๔/๕.๐๐) และดานการจัดเก็บ

คาผานทางดวยระบบเงินสด (คาเฉลี่ย ๔.๓๓/๕.๐๐)
 

 สาํหรบัความพงึพอใจของผูใชบรกิารทางพเิศษทีม่ตีอการใหบรกิารดานอืน่ๆ ของ กทพ. และ

ความพึงพอใจของลูกคาระบบ Easy Pass สามารถประเมินไดดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ ๑๓ : ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษในบริการดานตางๆ ของ กทพ.

หมายเหตุ  *คาเฉลี่ยคํานวณจากจํานวนผูที่รูจักและไดใชบริการแตละชนิดของ กทพ.

ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ

ในบริการดานตางๆ ของ กทพ.

รอยละของผูที่รูจัก

และไดใชบริการ

คาเฉลี่ย*

ความพึงพอใจตอความชัดเจนของปายรายงาน
สภาพการจราจรแบบ Real Time ของปาย
จราจรอัจฉริยะ

๖๐.๐๐ ๓.๕๖

ความพงึพอใจตอการใหบรกิารกูภยับนทางพเิศษ ๑๑.๕๐ ๔.๕๗

ความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยขอมูลผูใช
ทางพิเศษ (EXAT Call Center)

๓๗.๔๐ ๔.๔๕

ความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซต 
www.exat.co.th

๓๖.๒๐ ๔.๑๓

ความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซต 
www.thaieasypass.com

๔๐.๕๐ ๔.๐๙

ความพงึพอใจตอการใหบรกิารศนูยบรกิารท่ีเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)

๔๕.๕๐ ๔.๐๕

ความพึงพอใจตอการใหบริการลูกคา
ระบบ Easy Pass

๒๐.๑๐ ๔.๐๘

ความพึงพอใจตอการจัดการสภาพแวดลอม
ในเขตทางพิเศษในทางพิเศษฉลองรัช

๘๔.๖๐ ๔.๔๐

ความพึงพอใจตอการจัดการสภาพแวดลอม
ในเขตทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (S๑)

๘๓.๘๐ ๔.๓๖
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 อยางไรก็ตาม ลูกคาระบบ Easy Pass สวนหน่ึงยังมีความกังวลในเร่ืองไมก้ันอัตโนมัติ

ของการใชบริการในชองทาง Easy Pass คาประกันบัตรท่ีมีราคาคอนขางสูง และชองทางการจําหนายบัตร

ท่ีมีนอยเกินไป ซ่ึง กทพ. ไดนํามาพิจารณาและดําเนินการแกไข โดยไดมีการแจกคูมือการใช Easy Pass 

อยางถูกตอง เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการขับข่ียานพาหนะผานไมก้ันอยางผิดวิธี มีการยกเลิกการเก็บคามัดจําบัตร

ต้ังแตวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และเพ่ิมชองทางการเติมเงินท่ีจากเดิมสามารถทําไดท่ีอาคารดานเก็บ

คาผานทางพิเศษ  ชองเก็บคาผานทางพิเศษ และศูนย One-Stop Service เทาน้ัน โดยผูใชบริการสามารถ

เติมเงินไดท่ี  7-Eleven ชําระผานบัตรเครดิตตู ATM โทรศัพทมือถือ และการทําธุรกรรมธนาคารออนไลน 

(Internet Banking)
 

 เพ่ือรักษาความพึงพอใจของลูกคาและพัฒนาศักยภาพในการใหบริการทางพิเศษ กทพ.ไดกําหนด
ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเขามาดแูลรบัผดิชอบการดาํเนินงานทีม่ผีลโดยตรงตอความพงึพอใจของผูใชบรกิาร   

โดยไดระบงุานดแูลรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมรอบทางพเิศษ งานพฒันาคณุภาพบริการและความปลอดภยั

งานพัฒนาทางพิเศษที่เปดใหบริการแลว และงานบริการจัดการสารสนเทศ เอาไวในแผนปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ือใหม่ันใจวากิจกรรมตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานน้ัน

จะมีผูรับผิดชอบและมีแผนงานท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือท่ีจะสามารถติดตามและประเมินผลผลการดําเนินงาน

ไดอยางชัดเจน
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 นอกจากพนักงานและบุคลากรของ กทพ. จะเปนผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนกําลังสําคัญ

ในการนําพาองคการและสังคมไปสูความย่ังยืนแลว ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญอีกกลุมหน่ึง

ท่ีถือไดวาสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน และเปนกลุมท่ี กทพ. ดูแลเอาใจใส คือ ชุมชน

รอบเขตทางพิเศษ เน่ืองจากการกอสรางทางพิเศษในแตละเสนทาง จะตองผานแหลงชุมชนหลายแหง

ท้ังในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และอีกหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท่ี กทพ. ดําเนินงานอยูและมีโครงการ

กอสรางในอนาคต

 ถึงแมวาการสรางทางพิเศษสามารถยกระดับชีวิตของประชาชนในสังคมเมือง อํานวย
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสงและเสริมหนุนประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ แตการดําเนินงานลักษณะน้ี

ไดสรางผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนอีกกลุมหนึ่งดวยเชนกัน การเวนคืนที่ดินเพื่อการกอสราง

ทางพเิศษและแนวสายทาง  ทีพ่าดผาน ตลอดจนสิง่แวดลอมโดยรอบบรเิวณทีม่กีารกอสรางทางพเิศษ

ที่เปลี่ยนแปลงไป ไดสงผลกระทบอันมีนัยสําคัญตอวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณ

ดังกลาว กทพ. ตระหนักดีอยูเสมอถึงผลจากการขยายทางพิเศษวาจะทําอยางไรใหเกิดผลกระทบ

แงลบนอยทีส่ดุตอชมุชน ในขณะเดยีวกนัสามารถทาํใหชมุชนไดรบัประโยชนสงูสดุจากการเวนคนืทีด่นิ 

ทาํอยางไรใหชมุชนเหลานีเ้กดิการยอมรบั เขาใจในการดาํเนินงานของ กทพ. และสามารถดําเนนิชีวติ

ตอไปไดควบคูไปกับการดําเนินงานขององคการ
 

 เนื่องจากชุมชนในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ทั้งทางดานกายภาพ สภาพสังคม

ความตองการ และความคาดหวัง ดังนั้นในทุกโครงการกอสรางโครงขายทางพิเศษทั้งหมดของ กทพ. 

จะตองมีการศึกษาความเหมาะสมในการกอสราง ท้ังทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ท้ังในรูปแบบของการชี้แจงรายละเอียดของโครงการใหประชาชนไดรับทราบ สัมมนา

การมสีวนรวมของชมุชน และรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชน ซึง่การศกึษาความเหมาะสมของโครงการ

ดานสังคมน้ีจะชวยใหประชาชนเกิดความเขาใจในการดําเนินงานของ กทพ. มากข้ึน รวมถึงลดความเส่ียง

จากการตอตานของมวลชน อีกทั้งยังเปนการชวยใหประชาชนในบริเวณดังกลาวสามารถปรับตัวได 

และรับทราบถงึความตัง้ใจของ กทพ. ในการรวมยกระดบัคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิของคนไทยควบคู

ไปกับการใสใจประชาชนที่อยูบริเวณโดยรอบ

ความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
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 ในรอบปงบประมาณ 2555 ท่ีผานมา กทพ. มีโครงการท่ีอยูในแผนงาน ประกอบดวยโครงการ

กอสรางทางพิเศษ และโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ จํานวนท้ังส้ิน ๖ โครงการ ดังน้ี

 ๑. โครงการกอสรางทางเช่ือมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับถนน

  วงแหวนอุตสาหกรรม

 ๒. โครงการกอสรางทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

 ๓. โครงการปรับปรุงทางข้ึน-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเกา บริเวณ

  ทางแยกตางระดับอาจณรงค

 ๔. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบทางดวนข้ันท่ี ๓ สายเหนือ

  ตอน N๑ N๒ N๓ และ East-West Corridor ดานตะวันออก

 ๕. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

  ดานตะวันตก

 ๖. โครงการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง
 

 โดยโครงการกอสรางทางพิเศษทุกโครงการ ไดผานข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

เปนท่ีเรียบรอยแลว สําหรับโครงการท่ีเหลือจะเปนโครงการท่ีอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม 

เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังดําเนินการดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ

 ท้ังน้ี การริเร่ิมดําเนินโครงการกอสรางทางพิเศษทุกโครงการของ กทพ. ตองผานกระบวนการ
สํารวจและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนน้ี

เปนไปตามกรอบและแนวทางการดําเนินงานอางอิงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ และแนวทางการมีสวนรวม

ของประชาชน  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.๒๕๔๙ ซ่ึงสามารถจําแนก

กลุมเปาหมายในการรับฟงและมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม โดยพิจารณาจากกลุมผูมีสวนได

สวนเสียท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ท้ังในระยะกอนกอสราง ระยะกอสราง และระยะ

ดําเนินการ เเละหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับตางๆ ได ๗ กลุม ดังน้ี

 ๑. ผูรับผลกระทบจากโครงการ

 ๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

 ๓. หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

 ๔. หนวยงานราชการในระดับตางๆ

 ๕. องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในทองถ่ิน

  และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ

 ๖. ส่ือมวลชน

 ๗. ประชาชนท่ัวไป
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 การศึกษาความเหมาะสมของแตละโครงการดังกลาว ยังหมายรวมไปถึงการเขาไปมีขอผูกพัน
รวมกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมินผลกระทบ การหามาตรการปองกันและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
การประเมินผลกระทบดานสังคม ในขณะเดียวกัน ข้ันตอนของการประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) และกระบวนการติดตามผล ก็รวมอยูในข้ันตอนน้ีดวยเชนกัน
 

 ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการแตละคร้ัง กทพ. ไดจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียและกระบวนการเปดเผยขอมูลสูสาธารณชนในหลายรูปแบบข้ึนอยูกับแตละโครงการ
ท้ังรูปแบบการจัดสัมมนาท่ัวไป ท่ีเปดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายทุกกลุม การสนทนากลุมยอย/ 
การประชุมกลุมขนาดเล็กกับประชาชนในพ้ืนท่ี ผูนําชุมชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ประเมินความตองการ
ของประชาชนในชุมชน รับฟงความกังวล ขอรองเรียน/รองทุกข และพิจารณาถึงผลกระทบกับกลุม
ผูท่ีตองการ การดูแลเปนพิเศษ อาจเปนเยาวชน โรงเรียนท่ีอยูในเขตทางพิเศษ ผูพิการ หรือคนชรา
 

 นอกจากน้ันแลว การประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีแนวเขตทางท่ีพาดผาน 
อาทิ ผูบริหารของสํานักงานเขต เพ่ือประเมินความเหมาะสมของโครงการและความตองการของประชาชน 
ในพ้ืนท่ีน้ันๆ อยางรอบดาน ถือเปนการดําเนินงานท่ี กทพ. ตองดําเนินการและใหความสําคัญมาโดยตลอด

 ผลกระทบทางสังคมจากการดําเนินงานของ กทพ. ท่ีอยูในความสนใจและความกังวล
จากผูมีสวนไดสวนเสียในลําดับแรกท่ีองคการตองเผชิญ คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผลกระทบจากการเวนคืนท่ีดินเพ่ือกอสรางทางและแนวสายทางพิเศษท่ีพาดผาน ซ่ึงเปน
ผลกระทบอันมีนัยสําคัญตอชุมชนทองถ่ินและเปนความทาทายขององคการท่ีตองเผชิญต้ังแตระยะแรก
ของการดําเนินโครงการ สงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียกลุมน้ี มีท้ังความกังวลในดานวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ความกังวลดานการชดเชย รวมไปถึงการยายถ่ินท่ีอยูอาศัย ซ่ึง กทพ. ในฐานะเปนผูรับผิดชอบโครงการ
ทางพิเศษตางๆ ก็มิไดน่ิงนอนใจในการเขาไปจัดการผลกระทบดังกลาว เน่ืองจากความกังวลเหลาน้ี
เปนประเด็นท่ีตองนํามาพิจารณาทุกคร้ังท่ีมีการริเร่ิมโครงการทางพิเศษเสนทางใหม และเปนประเด็น
ความย่ังยืนท่ีมีนัยสําคัญอยางย่ิงตอองคการและสังคม และไดมีโครงการปองกันสาเหตุท่ีทําใหเกิด
เร่ืองรองเรียน เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดรวมกันศึกษาถึงสาเหตุในทุกๆ ดานท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบ
และความเดือดรอนจนสงผลใหเกิดการรองเรียนข้ึน

 ภายหลังจากการเร่ิมดําเนินโครงการกอสรางทางพิเศษ มีความเปนไปไดวาชุมชน
รอบเขตทางพิเศษจะไดรับผลกระทบจากมลภาวะทางฝุนละออง ควันพิษ มลภาวะทางเสียง และ
ความส่ันสะเทือน ท้ังระหวางการกอสรางและภายหลังการเปดใหบริการทางพิเศษ ดังน้ัน กทพ. 
จึงมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ท้ังฝุนละออง ควันพิษ และระดับความดัง
ของเสียงบริเวณรอบเขตทางพิเศษอยางสม่ําเสมอ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ ท่ีผานมา กทพ. ไดดําเนิน
โครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ อาคารสํานักงาน และบริเวณ
แนวสายทางพิเศษ โดยการจัดจางท่ีปรึกษาจากภายนอกเขามาดําเนินการตรวจวัด คุณภาพเสียง อากาศ 
ความส่ันสะเทือนและน้ําด่ืมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสํานักงานของ กทพ. และ
มีการดําเนินโครงการดูแลสภาพแวดลอมในระหวางกอสราง เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเดือดรอน
พรอมท้ังหาแนวทางและวิธีปองกันและเรงดําเนินการแกไข และไดดําเนินการตรวจสอบเสียงอันเกิดจาก
การจราจรบนทางพิเศษ เพ่ือติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของการระแวดระวังมลภาวะ
ทางเสียงท่ีกระทบตอชุมชนโดยรอบทางพิเศษ โดยรายละเอียดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมไดกลาวไวในสวนของการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมในหัวขอถัดไป
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 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ กทพ. 
สามารถติดตอผานทางโทรศัพท ๑๕๔๓ (EXAT Call Center ๑๕๔๓) และ หัวหนาพนักงานประจํา

ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ไดโดยตรง โดยทาง กทพ. ไดมีข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในเก่ียวกับการรับเร่ือง

รองเรียน ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะยึดหลักมาตรฐาน ISO14001 : 2004 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม สําหรับขอรองเรียนที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม หากขอมูลครบถวน

Call Center จะแจงตอบผูรองเรียนทันที แตหากมีขอมูลไมครบถวน Call Center จะสงเร่ืองใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของแกไขและแจงตอบผูรองเรียนภายใน ๓ วันทําการนับจากวันท่ีไดรับแจงขอรองเรียน 

และ Call Center จะรวบรวมขอรองเรียนท่ีไดรับในแตละเดือนจัดทําเปนรายงานเสนอผูบริหาร

เพ่ือทราบ/พิจารณาเปนประจําทุกเดือน ท้ังขอรองเรียนท่ีแกไขปญหาแลวเสร็จและยังไมแลวเสร็จ 

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณฝุนละออง

อันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษรวมท้ังพัฒนาส่ิงแวดลอมรอบทางพิเศษ เพ่ือเปนการรักษาความสะอาด

บนทางพิเศษ ควบคุมปริมาณฝุนละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษเพ่ือบรรเทาผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษดวยการดูดฝุนชองทางรถเร็วและชองทางฉุกเฉินและ

หมัน่ทาํความสะอาดปายจราจร ทอระบายน้ําระบบระบายน้ํา และสวนประกอบอ่ืนท่ีเก่ียวของกับทางพิเศษ รวมถึง

การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบเขตทางพิเศษและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะทําใหพ้ืนท่ี

บริเวณรอบทางพิเศษเปนระเบียบและมีทัศนียภาพท่ีนามองมากย่ิงข้ึนแลว ยังเปนการลดความเส่ียง

ท่ีอาจกอใหเกิดแหลงม่ัวสุมท่ีนําไปสูปญหาอาชญากรรมท่ีมักเกิดข้ึนบริเวณชุมชนรอบเขตทางพิเศษอีกดวย
 

 กทพ. มีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตทางพิเศษเพ่ือสาธารณประโยชน และปองกันการบุกรุก
พ้ืนท่ีใตเขตทางพิเศษข้ึน เพ่ือเปนการเสริมหนุนการดําเนินงานดานการปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีใตทางพิเศษ 

โดย กทพ. ไดจัดจางคณะสถาปตยกรรมศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหจัดทําแผนแมบทพัฒนาพ้ืนท่ี

ในเขตทางพิเศษ ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ นอกจากน้ี กทพ. ยังไดรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ไมวาจะเปนกระทรวงสาธารณสุขจัดพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน

ในเขตทางพิเศษ เฉลิมมหานครบริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) เพ่ือจัดทําโครงการสงเสริม OTOP

และศูนยชุมชนสรางสรรค (Creative Community Center) การอนุมัติพ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน

ใหบริษัท บางกอกแลนด จํากัด (มหาชน) เพ่ือขยายถนนเพ่ิม ๑ ชองจราจรบริเวณปากทางถนนแจงวัฒนะ

ถึงวงเวียนอิมแพคเมืองทองธานี การรวมกิจกรรมกับหมูบาน การทําความสะอาด ขนยายและ

กําจัดส่ิงปฏิกูลบริเวณพ้ืนท่ีเขตทางพิเศษ รวมไปถึงการใหหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ ใชพ้ืนท่ีเพ่ือใช

ในทางสาธารณประโยชน เปนตน นอกจากน้ันแลว ยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใตโครงการ

การดูแลชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และโครงการทางดวนสวนสีเขียวบริเวณรอบเขตทางพิเศษ

ซ่ึง กทพ. ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๕
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕ ๓กรณีรองเรียนที่เปนยอดยกมาจากปงบประมาณ ๒๕๕๔

 ขอรองเรียนดานมลพิษทางเสียงท่ีเกิดข้ึน อาจนับไดวาเขาขายในทางกฎหมายเปนกรณี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุท่ีเสียงจากการจราจรบนทางพิเศษอาจกระทบกับสิทธิในการดําเนินชีวิต

อยางสงบสุขของประชาชน ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการรองเรียนดานเสียงเกิดข้ึนจํานวน ๑ คร้ัง

ผานกระบวนการทางโทรศัพทหมายเลข ๑๕๔๓ ไดรับการตอบรับและดําเนินการแกไขแลวจํานวน ๑ กรณี 

และอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาดําเนินการแกไขแตยังไมไดขอยุติ ๓ กรณี๓ อยางไรก็ตามไมมีผูใด

หยิบยกความเสียหาย  ท่ีเกิดข้ึนมาเปนประเด็นรองเรียนดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 กลาวไดวา ผลกระทบจากการใหบริการทางพิเศษท่ีมีนัยสําคัญตอชุมชน คือ ผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม ท้ังดานเสียง ฝุนละออง ส่ิงปฏิกูล ทัศนียภาพ การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีบริเวณ

ทางพิเศษ ฯลฯ ดังน้ันการแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและตอชุมชนเปนการดําเนินงาน

ท่ีไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจน ท้ังความใสใจตอชุมชนและการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ตองดําเนินควบคูกันไป

 การเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนในทุกระยะการดําเนินงานของ กทพ. ทั้งกอน

การเร่ิมโครงการ ระหวางการกอสราง และภายหลังเปดใหบริการทางพิเศษ ถือเปนส่ิงที่ กทพ. 

ใหความสําคัญตอการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางองคการ ชุมชนและสังคม ที่เขามามีสวนได

สวนเสียกับ กทพ. เพื่อสรางใหเกิดความมั่นคงในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว 

องคการสามารถรับทราบปญหาที่จะเกิดขึ้นพรอมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขเอาไวลวงหนา

ทั้งในเรื่องความเปนอยู สภาพสังคม และสภาพแวดลอมโดยรอบ ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะทําใหสังคม

สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
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 ผลกระทบดานสิง่แวดลอมทีม่ตีอชมุชน ไมวาจะเปนดานเสยีง ฝุนละออง มลภาวะทางอากาศ 

หรอืสภาพแวดลอมรอบเขตทางพเิศษภายหลงัการกอสรางเสร็จส้ิน เปนความกงัวลสวนหน่ึงจากชมุชน

รอบเขตทางพิเศษ ดงันัน้ กทพ. จงึไดมแีนวทางการดาํเนนิงานในการจดัการผลกระทบดานสิง่แวดลอม

โดยตรง ทั้งในระดับสังคมภายใน สังคมใกล และสังคมในวงกวาง
 

 กทพ. มีหลักการจัดการดานส่ิงแวดลอมโดยไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายซ่ึงถือเปนกรอบ
พ้ืนฐานและเปนแนวทางความรับผิดชอบดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด พรอมกันน้ียังไดริเร่ิมแนวทาง

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ท่ี กทพ. สมัครใจดําเนินการเพ่ือประโยชนสูงสุดตอสังคม เน่ืองจาก 

กทพ. ตระหนักดีวาแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการจัดการ

ดานส่ิงแวดลอมในสถานการณปจจ�บัน และไมอาจตอบสนองความตองการของชุมชนและความเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดลอมไดอยางรอบดาน ย่ิงไปกวาน้ัน การริเร่ิมดําเนินการดานส่ิงแวดลอมใหมีมาตรฐานท่ีสูงกวา

ขอกําหนดดานกฎหมายยังเปนการเสริมหนุนให กทพ. เปนองคการท่ีมีระบบการบริหารจัดการและการลงทุน

เพ่ือเพ่ิมมูลคาองคการและเสริมสรางศักยภาพการดําเนินธุรกิจทางพิเศษและเปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงตรงกับ

ภารกิจและวิสัยทัศนหลักขององคการในการเปน “ทางเลือกท่ีคุมคา พัฒนากาวไกล ใสใจส่ิงแวดลอม”

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมของ กทพ. เดนชัดย่ิงข้ึน ความริเร่ิมในการทําให “สังคม 
กทพ. เปนสังคมคารบอนต่ํา” (Low Carbon Society : LCS) จึงไดถูกกําหนดข้ึนเปนวิสัยทัศนดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม และมีการประกาศนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม เม่ือวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใหถือ
เปนความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนท่ีจะทําความเขาใจ รวมถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจัง
ในการดําเนินงานในทุกภาคสวนขององคการ

 นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. มีดังน้ี
 ๑. กทพ. จะนําหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

  เพ่ือแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม จากการดําเนินโครงการอยางจริงจังภายใตการมี

  สวนรวมของประชาชน

 ๒. กทพ. จะมุงม่ันในการสรางจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม

  โดยคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม

 ๓. กทพ. จะสงเสริมการบูรณาการระหวางหนวยงานท้ังภายในองคการและหนวยงานภายนอก 

  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการและบรรลุ

  ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

 ๔. กทพ. จะเปนหน่ึงในองคการท่ีมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน

  ในการชวยเหลือ พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ

 ๕. กทพ. จะเปดเผยขอมูลการดําเนินโครงการทุกโครงการและผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ

  ตอสังคมอยางครบถวน ถูกตอง

การดําเนินงาน
ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
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ความริเริ่มในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

 จากการท่ี กทพ. ไดจัดทําแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว ๕ ป 

สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๔–๒๕๕๘ (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan)

สงผลใหดําเนินงานท่ีคํานึงถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคมขององคการน้ันมีความชัดเจน

มากยิง่ขึน้ นโยบายดานสิง่แวดลอมขางตนควบคูกบัวสิยัทศันการเปนสงัคมคารบอนตํา่สงผลให กทพ. มกีจิกรรม 

แผนงาน และการดาํเนนิงานทีส่าํคญัหลายประการ ทัง้ในดานการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ผลกระทบดานเสียง ฝุนละออง ตลอดจนการบริหารจัดการพลังงาน 

การลดกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อมุงสูการเปนสังคมคารบอนตํ่า
 

 การใหบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass เปนการดําเนินงานท่ีสราง

ความเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอ กทพ. ท้ังในแงของการใหบริการท่ีรวดเร็ว ลดปญหาการจราจร

ติดขัดบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ และเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูใชทางพิเศษ

เเลวยงัเปนความรเิริม่ในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมดวยเชนกัน เนือ่งจากรถทีต่ดิอุปกรณระบบ

เก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass จะสามารถผานชองทางเก็บคาผานทางพิเศษไดอยางรวดเร็ว 

ลดระยะเวลาการจอดรอบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษได ซึ่งหมายความวาพลังงานที่ใช

ในการเผาไหมเช้ือเพลิงจะลดลง ลดการใชน้ํามันเช้ือเพลิง และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ไดในอีกทางหน่ึง ดังนั้น ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass จึงนับไดวาเปนผลิตภัณฑที่แสดง

ใหเหน็ถงึการลดผลกระทบดานสิง่แวดลอมของ กทพ. และเปนจ�ดรเิริม่ทีส่าํคญัในการนาํเสนอผลติภณัฑ

ที่มีสวนชวยลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ

ความพยายามในการลดผลกระทบดานเสียง

 ความรเิริม่ในการลดผลกระทบดานสิง่แวดลอมยงัรวมไปถงึมาตรการการลดผลกระทบดานเสยีง

จากทางพเิศษและการลดฝุนละอองในอากาศ เพือ่สุขภาวอนามัยทีดี่ของพนักงานและลูกจางของ กทพ.

และชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบบริเวณทางพิเศษ โดยในดานเสียง กทพ. ไดยึดมาตรฐานระดับเสียง

โดยทัว่ไปตามประกาศของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความ

พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดับ

เสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ง. ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๐ 

ทีก่าํหนดใหคาระดบัเสยีงเฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง (L
eq24hr

) และคาระดบัเสยีงสงูสดุ (L
max

) ไมเกนิ ๗๐ และ ๑๑๕ 

เดซเิบล(เอ) ตามลาํดบั และไดยดึคามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน โดยอาศยัพระราชบญัญตัคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ เร่ืองกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชวีอนามยั

และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกีย่วกบัความรอน แสงสวาง และเสยีง ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนท่ี ๒๓ ก. ลงวันท่ี ๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๔๙ สาํหรบัการตรวจวดัระดบัเสยีงในตูเกบ็คาผาน

ทางพิเศษ โดยกําหนดมาตรฐานที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาในการทํางานแตละวันเอาไวดังนี้
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ตารางที่ ๑๔ : มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดการทํางานในแตละวัน

ระยะเวลาทํางานที่ไดรับเสียง (ชั่วโมง) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน (TWA) 

ไมเกิน (เดซิเบลเอ)

๑๒ ๘๗

๘ ๙๐

๗ ๙๑

๖ ๙๒

๕ ๙๓

๔ ๙๔

๓ ๙๕

๒ ๑๐๐

๑ ๑/๒ ๑๐๒

๑ ๑๐๕

 ในการจัดทําโครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคาร

สํานักงานของ กทพ. ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ สถานีตรวจวัด ๑๑ จ�ด พบวามี ๘ จ�ดสถานีตรวจวัด

ท่ีมีคาระดับเสียงเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมง (L
eq24hr

) ตลอดระยะเวลาการตรวจวัดเฉล่ีย ๕ วันตอเน่ือง เกินมาตรฐาน 

แตในสวนของคาระดับเสียงมาตรฐานสูงสุด (L
max

) และคาระดับเสียงเฉล่ียตลอดระยะเวลาทํางาน

๘ ช่ัวโมง (L
eq8hr

) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด

 สําหรับการลดผลกระทบดานเสียงท่ีมีตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ กทพ. ไดมีการติดต้ังกําแพง

กันเสียง (Noise Barrier) ณ จ�ดท่ีใกลชุมชนท่ีพักอาศัย สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ ท่ีไดรับการรองเรียน

และไดทําการวัดระดับเสียงแลวพบวามีความดังเกินกวาท่ีมาตรฐานกําหนด ท่ี ๗๐ เดซิเบล(เอ) โดยผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเสียงอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษสามารถรองเรียนโดยตรงมายัง กทพ. ผานทางโทรศัพท 

๑๕๔๓ (EXAT Call Center 1543) และ หัวหนาพนักงานประจําดานฯ โดย กทพ. ไดกําหนดข้ันตอนและ

หลักเกณฑในการแกไขปญหาดังตอไปน้ี
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ภาพที่ ๘ : ข้ันตอนและหลักเกณฑในการแกปญหาดานเสียง

 อยางไรก็ดี เพ่ือเปนการปองกันอันตรายตอสุขภาวอนามัยของพนักงานและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากเสียงในระยะยาว ไมใหสัมผัสเสียงในระดับเกินมาตรฐานท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต กทพ. 

ไดมีมาตรการเฝาระวังและลดผลกระทบดังตอไปน้ี

 ๑. มาตรการปองกันเสียงระดับท่ัวไป

  ๑.๑. รณรงคใหผูใชทางพิเศษเลือกใชรถยนตท่ีมีประสิทธิภาพ ไมปรับแตงเคร่ืองยนต และ 

   บํารุงรักษาเคร่ืองยนตอยางสม่ําเสมอ

  ๑.๒. ประสานงานตํารวจทางดวนเพ่ือจัดการจราจรใหมีความคลองตัวเพ่ือลดปญหาการจราจร

   ติดขัดบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและบริเวณเสนทางจราจร

  ๑.๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจวัดระดับเสียงรถยนตบริเวณดานเก็บ   

   คาผานทางพิเศษและบริเวณเสนทางจราจร
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 ๒. มาตรการปองกันระดับเสียงภายในตูเก็บคาผานทางพิเศษ

  ๒.๑. จัดใหมีกิจกรรมการรณรงค และสรางความตระหนักของผูใชบริการ เชน การไมเรง

   ความเร็ว ของเคร่ืองยนตในการออกตัวบริเวณดานจายเงินคาผานทางพิเศษ เปนตน

   โดยให เห็นถึงประโยชนท่ีไดรับ คือ ลดระดับเสียงท่ีดัง และลดคาใชจายท่ีตองสูญเสียไป

   จากการเรงเคร่ืองยนตน้ี เปนตน

  ๒.๒. จัดใหมีการฝกอบรมในสวนของพนักงานเพ่ือใหความรู ความเขาใจ ตลอดจน

   เกิดความตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสัมผัสเสียงท่ีเกินมาตรฐาน

   จากการปฏิบัติงานน้ี รวมท้ังช้ีแนะและฝกปฏิบัติในการปองกันอันตรายจากระดับเสียงน้ี 

   เชน วิธีการใสอุปกรณปองกันเสียงท่ีถูกตอง เปนตน

  ๒.๓. จัดใหมีการตรวจสอบสมรรถภาพการไดยินของพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ

   เปนประจําทุกป หากพบวามีพนักงานคนใดมีแนวโนมเกิดการเส่ือมสภาพการไดยิน 

   ควรสับเปล่ียนใหไปปฏิบัติงานอยูในตูเก็บเงินท่ีมีระดับเสียงเบาลงหรือสับเปล่ียน

   หนาท่ีไปอยูสวนงานอ่ืน เปนตน

  ๒.๔. กรณีของพนักงานท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานบริเวณภายนอกอาคาร ท่ีไดรับระดับเสียง

   จากบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและศูนยควบคุมทางพิเศษ ซ่ึงเกินกวาคามาตรฐาน

   ท่ีกําหนดไว ไดมีการวางแผนสําหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานน้ันๆ

   เพ่ือหลีกเล่ียงการทํางานภายนอกอาคารติดตอกันเปนเวลานาน ซ่ึงโดยปกติไมควรเกินกวา

   วันละ ๘ ช่ัวโมง

  ๒.๕. กําหนดใหมีมาตรการเฝาระวัง โดยการตรวจวัดระดับเสียงในตูเก็บคาผานทางพิเศษ

   และในบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและศูนยควบคุมทางพิเศษเปนประจําทุกชวงเวลา 

   ๓ เดือน/๖ เดือน ตอป โดยใหเลือกตรวจวัดในตูท่ีมีความเส่ียงสูง กลาวคือ เลือกจ�ดตรวจวัด

   บริเวณชองเก็บ คาผานทางสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ และชองระบบเก็บคาผานทาง

   อัตโนมัติ Easy Pass ซ่ึงมีจํานวนรถว่ิงปริมาณมาก เพ่ือหาแนวทางการปองกันและแกไข

   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเสียงตอพนักงานตอไป

 จากมาตรการเฝาระวังและลดผลกระทบดานเสียงขางตน สงผลใหผลการตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ อาคารสํานักงานและบริเวณแนวสายทางพิเศษ ปงบประมาณ 

๒๕๕๕ ไมพบคาความดังของเสียงท่ีเกินมาตรฐานหรือมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนแตอยางใด

ความพยายามในการลดผลกระทบดานฝุนละออง
 

 ในสวนของฝุนละอองในอากาศท่ีเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ กทพ. ไดมีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศเปนประจําทุกป โดยจําแนกการตรวจวัดคุณภาพอากาศเปน ๒ ประเภท คือ คุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยท่ัวไป และคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคล โดยอางอิงประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง. ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ 

และประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสภาวะแวดลอม 

(สารเคมี) ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔ ตามลําดับ
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 สําหรับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปไดใชปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 

๑๐ ไมครอน (PM-10) ไมเกิน ๐.๑๒๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร (มก./ลบ.ม.) เปนดัชนีช้ีวัด และใช

ปริมาณฝุนละอองท่ีสามารถเขาสูระบบหายใจได (Respirable Dust : RD) เปนดัชนีช้ีวัดสําหรับคุณภาพ

อากาศแบบติดตามตัวคนในบริเวณตูเก็บคาผานทางพิเศษ และใชปริมาณฝุนละอองรวม (Total Dust : TD) 

ใชปริมาณฝุนละอองท่ีสามารถเขาสูระบบหายใจได และตะก่ัว (Pb) ในบริเวณอาคารสํานักงานของ กทพ.

 จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปงบประมาณ ๒๕๕๓ พบวา ในประเภทการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศท่ัวไป มีสถานีตรวจวัด ๔ จ�ด จากท้ังหมด ๑๑ จ�ดท่ีมีคาเกินมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท้ังหมด

 ถึงแมวาคุณภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมจะอยูในเกณฑมาตรฐาน แตเพ่ือเปนการสราง

ความเช่ือม่ันใหกับพนักงานและลดความเส่ียงในการเกิดขอรองเรียนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ กทพ. 

จึงไดมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และลดปริมาณฝุนละอองในอากาศไมใหเกินคามาตรฐาน

ท่ีกําหนดไว โดยมีมาตรการดังน้ี

 ๑. มาตรการปองกันคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป

  ๑.๑. รณรงคใหผูใชทางพิเศษเลือกใชรถยนตท่ีมีประสิทธิภาพในการเผาไหมเช้ือเพลิง และ 

   บํารุงรักษาเคร่ืองยนตตามตารางเวลาอยางสม่ําเสมอ

  ๑.๒. เพ่ิมความถ่ีในการทําความสะอาดถนนโดยการดูดฝุนบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษ

  ๑.๓. ประสานงานกับตํารวจทางดวนเพ่ือจัดการจราจรใหมีความคลองตัว เพ่ือลดปญหา

   การจราจรติดขัด บริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและบริเวณเสนทางจราจร

 ๒. มาตรการปองกันคุณภาพอากาศภายในตูเก็บคาผานทางพิเศษ

  ๒.๑. จัดใหมีกิจกรรมการรณรงค และสรางความตระหนักของผูใชบริการ เชน การไมเรง

   ความเร็ว ของเคร่ืองยนตในการออกตัวบริเวณดานจายเงินคาผานทางพิเศษ เปนตน

  ๒.๒. จัดใหมีการฝกอบรมในสวนของพนักงาน เพ่ือใหความรู ความเขาใจ ตลอดจนเกิด

   ความตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสัมผัสฝุนละอองเปนเวลานาน อาจเกิด

   การสะสมถึงแมจะไมมีบริเวณใดเกินมาตรฐาน รวมท้ังช้ีแนะและฝกปฏิบัติในการปองกัน

   อันตราย เชน วิธีการใสอุปกรณปองกัน เปนตน

  ๒.๓. จ�ดตรวจวัดฝุนละอองท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจได ภายในตูเก็บคาผานทางพิเศษ

   พบวา เปนตูเก็บคาผานทางพิเศษท่ีมีพนักงานทํางานตลอด ๓ กะ และเปดใหบริการตลอด

   ๒๔ ช่ัวโมง ซ่ึงในแตละดานมีตูเก็บคาผานทางหลายตู บางตูอยูในชองท่ีมีรถผานมาก

   บางตูอยูในชองเก็บคาผานทางเฉพาะรถบรรทุก และบางตูอยูในชองบัตรทางพิเศษ 

   Easy Pass ซ่ึงการไดรับปริมาณฝุนละอองท่ีสามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจไดไมเทากัน

   ดังน้ันจึงควรเพ่ิมจํานวนจ�ดตรวจวัด เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผล หาแนวทางปรับปรุง

   แกไข เพ่ือความปลอดภัยของพนักงานท่ีปฏิบัติอยูในตูน้ันๆ ดวย
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ขอมูลการใชพลังงานและนโยบายการอนุรักษพลังงาน

 ความต่ืนตัวดานการอนุรักษ์และใชพลังงานอยางคุมคากําลังเปนประเด็นท่ีท่ัวโลกใหความสนใจ

อยูในปจจ�บัน หลายๆ ภาคสวนพยายามมีสวนรวมในการลดการใชพลังงานควบคูไปกับการแสวงหาพลังงาน

ทางเลือกใหมหรือเปล่ียนมาใชพลังงานหมุนเวียนใหมากข้ึน เน่ืองจากพลังงานในรูปแบบท่ีไมหมุนเวียน

ท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจ�บัน ไมวาจะเปนกาซธรรมชาติ น้ํามัน ถานหิน ฯลฯ ลวนแลวแตกอใหเกิด

ผลกระทบทางตรงตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะในกระบวนการเผาไหมท่ีปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ซ่ึงเปน กาซเรือนกระจกท่ีสําคัญตอการกอใหเกิดสภาวะโลกรอน (Global Warming) ซ่ึงกําลังเปนท่ีวิตกกังวล

อยูในปจจ�บัน

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบริโภค อาทิ การหันมาลดใชพลังงานไฟฟา อาจเปนสวนหน่ึงท่ีชวยลด

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมดังกลาว กทพ. จึงไดมีการนําระบบการจัดการพลังงานมาใชในหนวยงาน เพ่ือแสดง

ความรับผิดชอบในการรวมอนุรักษและใชพลังงานอยางคุมคา อีกท้ังยังเปนการลดคาใชจาย ดานพลังงาน

ลดภาระการนําเขาพลังงานของประเทศและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และ กทพ. ยังมีทิศทาง

ในการลดใชพลังงานดานอ่ืนๆ เชน พลังงานเช้ือเพลิงท่ีใชภายในกิจการ ท้ังในกระบวนการซอมบํารุงและ

ยานพาหนะเพ่ือแสดงจ�ดยืนในการกาวเขาสูการเปนสังคมคารบอนต่ําและการดําเนินงานท่ีใสใจส่ิงแวดลอม

ตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดเอาไว  

การใชพลังงานไฟฟา

 กทพ. มีกิจการทางพิเศษท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีแนวโนม

ท่ีขยายตัว ไปยังภูมิภาคอ่ืนในอนาคต การใชพลังงานไฟฟาเพ่ือสองสวางในแตละสายทางและดาน

เก็บคาผานทางพิเศษตางๆ เพ่ือความปลอดภัยของผูใชทางท่ัวพ้ืนท่ีใหบริการ รวมไปถึงการใชไฟฟา

ภายในอาคารสํานักงานตางๆ ยอมมีการขยายตัวตามการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 หลังจากท่ีไดมีการดําเนินงานตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานเสียงและคุณภาพอากาศ 

ท่ีไดกําหนดข้ึนเม่ือป ๒๕๕๓ แลวพบวาผลการตรวจวัดท่ีเกินมาตรฐานมีจํานวนลดลงเร่ือยๆ โดยใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไมมีสถานีตรวจวัดใดมีคาเกินมาตรฐาน ท้ังการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศท่ัวไปและการตรวจวัดฝุนละออกแบบติดตามตัวบุคคล แสดงใหเห็นวามาตรการดานส่ิงแวดลอม

ในเร่ืองความริเร่ิมในการลดปริมาณฝุนละอองและมลพิษทางเสียงท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถเห็นผลไดจริง และ

ไดรับการบริหารดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 ดังนั้น การหาแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

จะชวยรองรับ ความตองการใชพลังงานภายในองคการท่ีมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน กทพ. จึงไดเร่ิมดําเนินการ

โดยไดมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอาคารสํานักงานใหญ กทพ. จตุจักร มีผูชวยผูวาการ

เปนประธานคณะทํางาน และผูบริหารระดับสูงและพนักงานท่ีเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ เปนคณะทํางาน

เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคการมีความจริงจังในการรวมลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และยังไดประกาศ

นโยบายการอนุรักษพลังงานอาคารสํานักงานใหญ กทพ. ป ๒๕๕๕ ดังน้ี

 ๑. ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสมโดยกําหนดใหการอนุรักษ

  พลังงานเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานของหนวยงาน สอดคลองกับกฎหมายและ

  ขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

 ๒. ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเน่ืองและ

  เหมาะสมกับการทํางาน เทคโนโลยีท่ีใช และแนวการปฏิบัติงานท่ีดี

 ๓. กําหนดแผนและเปาหมายอนุรักษพลังงานในแตละป และส่ือสารใหพนักงานและลูกจางทุกคน

  เขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง

 ๔. การอนุรักษพลังงานเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจางทุกคน 

  ท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด ติดตามตรวจสอบ และแจงตอ

  คณะทํางาน ดานการจัดการพลังงานอาคารสํานักงานใหญ กทพ. จตุจักรตามพระราชบัญญัติ 

  การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

 ๕. สรางจิตสํานึกใหพนักงานและลูกจางตระหนักถึงการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงาน

  อยางประหยัด

 ๖. ใหการสนับสนุนท่ีจําเปนรวมถึงทรัพยากรดานบุคลากร ดานงบประมาณ เวลาในการทํางาน

  การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานดานพลังงาน

 ๗. ใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป

 กทพ. มีการจัดเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาภายในอาคารสํานักงาน ดานเก็บ

คาผานทางพิเศษ สายทางพิเศษ และพ้ืนท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหและหาแนวทาง

ในการลดการใชพลังงานในอนาคต โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการใชพลังงานไฟฟาท่ัวท้ังองคการ

รวมท้ังส้ิน ๑๔,๗๑๑,๓๐๔ กิโลวัตต/ช่ัวโมง โดยสามารถจําแนกปริมาณการใชพลังงานในสวนงานตางๆ 

ไดดังน้ี
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การใชพลังงานเช้ือเพลิง
 
 การลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงท่ีใชในงานท่ีเก่ียวกับการซอมบํารุงและเคร่ืองกล รวมท้ัง
ยานพาหนะที่ใชภายในกิจการ กทพ. ไมวาจะเปนการใชยานพาหนะเพื่อบริการผูใชทางและ

อํานวยความสะดวกดานการจราจรบนทางพิเศษ หนวยกูภัย หนวยเคล่ือนที่เร็ว หรือในขั้นตอน

การปฏบิตังิานตางๆ ทีจํ่าเปนภายในกจิการ เปนการดาํเนนิงานทีเ่สรมิหนนุนโยบายการอนรุกัษพลงังาน

ขององคการอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการลดการใชพลังงานไฟฟาที่สามารถขยายผลการดําเนินงาน

ดานการจัดการพลังงานใหครอบคลุมทั่วทั้งองคการชวยลดคาใชจายและภาระการนําเขาพลังงาน

ของประเทศ และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมไดอยางมีนัยสําคัญ
 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ กทพ. มีการใชน้ํามันเช้ือเพลิงท่ัวท้ังองคการท้ังส้ิน ๑,๓๕๘,๘๗๓.๗๗ ลิตร๔ 

โดยสามารถจําแนกปริมาณการใชพลังงานในแตละหนวยงานของ กทพ. ไดดังท่ีแสดงในภาพท่ี ๑๐

 

ภาพที่ ๙ : พลังงานไฟฟาทั้งหมดที่ใชในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จําแนกตามหนวยงานตางๆ 
           ของ กทพ.

๔ไมมีการจัดเก็บขอมูลการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕ จากฝายกฎหมาย
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การดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย๐๖๔

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา กทพ. มีความจําเปนในการใชพลังงานเช้ือเพลิงในหลายสวนงาน 

โดยเฉพาะในสถานีตํารวจทางดวน ๑ และ ๔ ฝายบํารุงรักษา และฝายควบคุมจราจร ท่ีมีปริมาณ

การใชน้ํามันเช้ือเพลิงสูงกวาหนวยงานอ่ืนๆ อยางชัดเจน 

 การจดบันทึกและติดตามขอมูลดานการใชพลังงานท้ังพลังงานไฟฟาและน้ํามันเช้ือเพลิง

ในปท่ีผานมา สามารถชวยให กทพ. ใชขอมูลน้ีใหเปนประโยชนในการวิเคราะหและหาแนวทาง

เพ่ือการจัดการพลังงานภายในองคการ ใหเกิดความคุมคาควบคูไปกับการอนุรักษพลังงาน ตอบสนอง

นโยบายการอนุรักษพลังงานขององคการตอไป

 ความริเร่ิมในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ท้ังการลดกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือมุงสูการเปน

สังคมคารบอนต่ํา ความพยายามในการลดผลกระทบดานเสียงและฝุนละออง เพ่ือความเปนอยูท่ีสงบ สะอาด 

ปลอดมลพิษของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ พรอมสรางความเช่ือม่ันในความปลอดภัยและสรางสภาพแวดลอม

ท่ีดีในการทํางานใหแกพนักงาน โดยเฉพาะผูท่ีปฏิบัติงานในจ�ดท่ีมีความเส่ียงสูงตอการไดรับมลพิษทางเสียง

และมลภาวะทางอากาศ และมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมดานการใชพลังงานและนโยบาย

การอนุรักษพลังงานไฟฟาและเช้ือเพลิง ท้ังหมดน้ีคือความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมท่ี กทพ. ไดดําเนินงาน

มาอยางตอเน่ืองตลอดป ๒๕๕๕ ดวยเล็งเห็นวาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีทุกภาคสวนตองรวมมือกัน

ปฏิบัติและริเร่ิมจากการดําเนินงานภายในองคการ เพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีเปนสุขในสภาพแวดลอม

ท่ีดีของสังคมภายใน สังคมภายนอก และสังคมในวงกวาง ตรงตามวิสัยทัศนของ กทพ. ท่ีวา “ทางเลือก

ท่ีคุมคา พัฒนากาวไกล ใสใจส่ิงแวดลอม”

 

หมายเหตุ  *ไมมีการจัดเก็บขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕
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ภาพที่ ๑๐ :  น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในปงบประมาณ ๒๕๕๕ จําแนกตามหนวยงานตางๆ ของ กทพ.
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 ความย่ังยืนทางสังคมไมอาจเกิดข้ึนอยางสมบูรณไดหากภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ
การคาตางๆ ไมสามารถประกอบกิจการใหมีผลการดําเนินงานดานการเงินใหเปนท่ียอมรับจากกลุม

ผูมีสวนไดสวนเสียของกิจการ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเปนตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

ตัวหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นทิศทางความเคล่ือนไหวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ แนวโนมการจางงาน 

การผลิต การบริโภค ฯลฯ ซ่ึงหากกิจการสามารถดําเนินงานโดยมีผลประกอบการท่ีดี มีการจางงาน

อยางตอเน่ือง ก็จะสงผลใหความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเปนไปในทิศทางท่ีดี สรางรายได

ใหกับประชาชนเพ่ือการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีและม่ันคง

 การสรางความย่ังยืนใหกับสังคมผานการสรางมูลคาใหระบบเศรษฐกิจน้ันสามารถทําได

ท้ังทางตรงและทางออม การเปนรัฐวิสาหกิจภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคมอยาง กทพ. มีสวนอยางย่ิง

ในการสรางรายไดใหกับรัฐ ควบคูไปกับการอํานวยความสะดวกดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

อันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทางหน่ึง

 ลักษณะกิจการของ กทพ. มสีวนชวยในการพัฒนาสงัคมและตองดาํเนนิไปเพ่ือสาธารณประโยชน

เปนหลัก ดังนั้น การสรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจผานการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานจึงอยูในรูปแบบ

ของการกอสราง ทางพิเศษและการซอมบํารุงสายทางตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละป ซึ่งในปงบประมาณ

ทีผ่านมา กทพ. มกีจิกรรม ทีส่รางมลูคาเชงิเศรษฐกจิทางออมหลายประการ มกีารลงทนุในโครงสราง

พื้นฐานเพิ่มเติม คิดเปนมูลคา ๗๑๘,๓๔๖,๘๑๙.๒๔ บาท และไดซอมแซมโครงสรางตางๆ คิดเปน

มูลคา ๑๗,๘๘๐,๙๓๙.๙๘ บาท

 ในฐานะท่ีเปนรัฐวิสาหกิจท่ีภาครัฐมีสัดสวนการถือครองหุนท้ังหมด ๑๐๐% กทพ. ไดรับเงิน

อุดหนุนจากภาครัฐสําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๕ เปนจํานวน ๒,๑๕๔,๗๑๔,๔๕๓.๕๘ บาท แบงเปน 

เงินทุน ๑,๑๓๐,๓๙๑,๒๒๓.๔๖ บาท และรายได ๑,๐๒๔,๓๒๓,๒๓๐.๑๒ บาท และไดรับผลประโยชนอ่ืนๆ 

เปนเงินคาตอบแทนความชอบในการทํางานจํานวน ๙,๘๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท

 สําหรับกิจกรรมการชวยเหลือสังคม โครงการที่องคการรวมรับผิดชอบตอชุมชน

เเละสิ่งแวดลอม การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ความชวยเหลือทางการเงิน

หรือการลงทุนในชุมชนของ กทพ. ท่ีไดกลาวไวขางตนตลอดทั้งปที่ผานมา สามารถนํามาคํานวณ

รวมกบัการดาํเนนิงานดานอืน่ๆ และสรปุเปนมลูคาทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ได ซึง่ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 

กทพ. สามารถสรางมลูคาเชงิเศรษฐกจิสะสมใหกบัประเทศถงึ ๓,๖๐๑,๖๓๘,๘๗๓.๓๓ บาท ดงัตาราง

เเสดงรายละเอียดและมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนี้

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ตารางที่ ๑๕ : มูลคารายละเอียดทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จํานวน (บาท)

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)

รายได (Revenues) ๑๐,๙๖๙,๒๓๔,๓๔๖.๗๗

การกระจายมูลคาทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)

ตนทุนการดําเนินงาน (Operating costs)
คาจางและสวสัดกิารพนกังาน (Employee wages and benefits)
เงนิท่ีชาํระแกเจาของเงินทนุ (Payments to providers of capital)
เงินที่ชําระแกรัฐ (Payments to government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

๓,๒๒๒,๙๖๖,๕๔๘.๘๙
๒,๑๐๗,๗๒๖,๒๘๔.๒๙
๑,๙๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐๕

๑๒๔,๙๐๒,๖๗๖.๒๖

มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) ๓,๖๐๑,๖๓๘,๘๗๓.๓๓
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 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ตลอดปงบประมาณ ๒๕๕๕

ทีผ่านมา มทีัง้ทีอ่ยูในรปูแบบของ CSR-in-Process และ CSR-after-Process ซึง่เมือ่มกีารเปดเผยขอมลู

โดยอางองิมาตรฐานการรายงานสากล GRI แลว ทาํใหทราบวามกีารดาํเนนิงานทีอ่งคการตองปรบัปรงุ

การดาํเนนิงาน และตดิตามวดัผลอยางตอเนือ่งในหลายการดาํเนนิงาน ในขณะทีม่อีกีหลายการดาํเนนิงาน

ที่มีผลการดําเนินงานที่ดี

 ไมวาจะเปนความพยายามในการตอตานการทุจริตขององคการจนไดรับรางวัลดีเยี่ยม 

จากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การดูแลเอาใจใสพนักงานและลูกจางท่ีดี

ผานทางสวัสดิการตางๆ การดูแลดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และการใหความรูผานการอบรมอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการทางพิเศษ

และปรับปรุง แกไข ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง

 ในขณะเดยีวกนั กทพ. ไมละเลยในการท่ีจะรบัผดิชอบตอส่ิงแวดลอม ในสวนท่ีเปนอาคาร

สํานักงานและในพ้ืนท่ีท่ีสายทางพิเศษพาดผานควบคูไปกับการดูแลเอาใจใสชุมชนโดยรอบเขตทางพิเศษ

มีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมทุกป มีมาตรการและชองทางในการรับฟงปญหาและรองเรียน

จากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีชัดเจน และยังมีการสนับสนุนการดําเนินงานในเชิงสาธารณประโยชนแกชุมชน

การเปนจิตอาสาพัฒนาชุมชน สงเสริมการอยูรวมกันระหวางองคการและชุมชนอยางมีความสุข 

การดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมตางๆ ท่ีไดกลาวมาขางตนน้ีสะทอนการดําเนินงาน
และความพยายามท่ีสามารถทําใหสังคมภายในและภายนอกของ กทพ. พัฒนาควบคูกันไปและสามารถ
ดํารงอยูไดอยางย่ังยืน

๕ไมปรากฏเงินท่ีชําระแกรัฐเน่ืองจาก กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีสัดสวนการถือครองหุนโดยภาครัฐทั้งหมด ดังนั้น

เงินท่ีชําระแกรัฐจึงคํานวณรวมอยูในรูปแบบของเงินที่ชําระแกเจาของเงินทุน ที่จะตองมีการแบงสรรจากกําไรเพ่ือเปนเงินนําสงรัฐเปนประจํา

ทุกปงบประมาณ
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การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
 แนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางหน่ึง คือ การเช่ือมโยงการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมท่ีใชศักยภาพและความสามารถขององคการ

ใหมากท่ีสุด คณะกรรมการ กทพ. ไดทําการศึกษาและบูรณาการองคความรูเพ่ือแสวงหาจ�ดแข็ง จ�ดบกพรอง 

ความเส่ียง และโอกาสขององคการ สําหรับการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม ใหมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศน นโยบาย และพันธกิจการเปนองคการแหงการเรียนรูอยางไมหยุดย้ัง

 คณะกรรมการ กทพ. ไดกําหนดนโยบายและทิศทางขององคการ และให
ความเห็นชอบในยุทธศาสตรการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.

ตามแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว ๕ ป (๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

โดย กทพ. จะพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดการบูรณาการเขาไปสูการปฏิบัติงาน

และทุกการตัดสินใจของ กทพ. ในทุกกระบวนงาน มุงเนนแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล ท้ังมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO26000 และแนวทางการ

จัดทํารายงานสากล GRI รวมท้ังการดําเนินงานท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการให

ความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ และการมุงลดผลกระทบ

ดานส่ิงแวดลอม ตามแนวคิดการมุงสูสังคมคารบอนต่ํา

 ในรอบปท่ีผานมา คณะกรรมการ กทพ. ไดเขามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังท่ีอยูในรูปแบบของ CSR-in-Process 

และ CSR-after-Process เขาอบรมสัมมนา เย่ียมชมงาน และรวมกิจกรรม

เพ่ือสังคมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ย่ิงไปกวาน้ัน คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ซ่ึงรับผิดชอบหนาท่ีดูแลในงานดานการกํากับดูแลองคการควบคูกับงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ยังประกอบไปดวยคณะอนุกรรมการท่ีเปนคณะกรรมการ

กทพ. ๒ คน คือ นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ และนางอุไร รมโพธิหยก 

ดํารงตําแหนงเปนประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามลําดับ

 การท่ีคณะกรรมการ กทพ. ไดเขามารับฟงและมีบทบาทในการกํากับดูแลอยางใกลชิด และรวมรับผิดชอบ

ในงานดานความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง ทําให กทพ. ขับเคล่ือนการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมไดอยางชัดเจน สามารถช้ีนําการดําเนินงานภายในองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการ

บูรณาการทุกสวนงานท่ัวท้ังองคการไดอยางมีศักยภาพ หากเกิดอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ก็จะ

สามารถตัดสินใจดําเนินการไดอยางรวดเร็ว หรือสามารถนําประเด็นดังกลาวไปทบทวนเพ่ือปรับปรุงและกําหนดเปน

นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน และยุทธศาสตรดานความรับผิดชอบตอสังคม ท่ีทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอันจะตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียใหดีย่ิงข้ึนในอนาคต



๐๖๘
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

 ดวยเหตุท่ี กทพ. เปนรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการดานการคมนาคมซ่ึงเปนบริการสาธารณูปโภคหลักท่ีสําคัญ

ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการ กทพ. ไดใหความสําคัญกับการเขามีสวนรวม

ในกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนโดยตรง ท้ังการบริการท่ีเปนเลิศและความปลอดภัยของ

ผูใชบริการ อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงความปลอดภัยในการใชบริการทางพิเศษ ซ่ึงถือเปนภารกิจท่ี กทพ. 

ตองมีสวนรวมรับผิดชอบ คณะกรรมการ กทพ. ไดใหความใสใจเปนพิเศษ ดวยการลงพ้ืนท่ีเย่ียมชมระบบควบคุม

การจราจรเพ่ือรับทราบขอมูลโดยตรงเก่ียวกับหองควบคุมการจราจรในทางพิเศษ ศึกษาการทํางานของอุปกรณท่ีใช

ในการควบคุมการจราจร อาทิ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) การควบคุมปายปรับเปล่ียนชองจราจร (MS) ปาย

ปรับเปล่ียนขอความ (VMS) การทํางานของโทรศัพทฉุกเฉิน เพ่ือใชขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีจริงมากําหนดเปนนโยบาย

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสาธารณูปโภค ควบคูไปกับการปรับปรุงมาตรฐานและความปลอดภัย

 นอกจากน้ี คณะกรรมการ กทพ. ยังไดเขาตรวจเย่ียมดานเก็บคาผานทางพิเศษ เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธและสรางการมีสวนรวมระหวางคณะกรรมการและพนักงาน กทพ. ในการรับทราบสภาพ
ความเปนอยูและปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน การตรวจเย่ียมดานเก็บคาผานทางพิเศษอโศก ๓ เม่ือชวงตนเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ พบวา มีผูใชบริการทางพิเศษจํานวนมาก รอใชบริการท่ีหนาดานฯ รวมกับการขอใชบริการ
หองน้ําในอาคารดานฯ ซ่ึงไมเพียงพอตอความตองการ คณะกรรมการ กทพ. จึงไดประมวลขอมูลท่ีไดรับมา
กําหนดเปนแนวปฏิบัติท่ีสนองตอบตอผูใชบริการและสวนรวม เปนตน
 
 สําหรับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ เชน พนกังาน 
ชมุชน ผูใชบรกิารทางพเิศษ ฯลฯ คณะกรรมการ กทพ. ไดเขามสีวนรวมในหลายกิจกรรมสานสมัพนัธ อาท ิ
การใหความชวยเหลอืประชาชนจากเหตอุทุกภยัครัง้ใหญของประเทศเมือ่ปลายป ๒๕๕๔ ทีค่ณะกรรมการ
ผูบริหารระดับสูง พนักงานและลูกจางของ กทพ. รวมกันอาสาชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในโครงการ 
“ทางดวนรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม” เชิญชวนผูใชทางพิเศษและประชาชนทั่วไปบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภคตางๆ ณ อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษทุกดาน ทุกสายทาง ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
มอบใหกับหลายพื้นที่ เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ จังหวัดนนทบุรี 
เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 



๐๖๙
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
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ภาพที่ ๑๒ : คณะกรรมการ กทพ. ตรวจเยี่ยมหนวยบริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาพท่ี ๑๑ : คณะกรรมการ กทพ. เขารวมใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในโครงการ 
   “ทางดวนรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม”

 นอกจากน้ี คณะกรรมการ กทพ. ไดมีการตรวจเย่ียมหนวยบริการประชาชน
เพ่ือเตรียมความพรอมในการใหบริการชวงเทศกาลปใหม เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
การรวมเปดจ�ดพักรถและการฝกซอมกูภัยและการใหความชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรงในทางพิเศษ
ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางแกว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือระแวดระวังความปลอดภัยใหกับผูใชบริการทางพิเศษ 
การเปด “ศูนยชุมชนสรางสรรค” เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ เพ่ือสงเสริมการใชพ้ืนท่ี
ใตทางพิเศษเพ่ือสาธารณประโยชนและมีสวนรวมกับชุมชน 
 
 คณะกรรมการ กทพ. ยังไดใหความสําคัญในกิจกรรมการมีสวนรวมกับชุมชน
เเละผูใชบริการทางพิเศษท่ีไดจัดใหมีข้ึนตลอดท้ังปอยางสม่ําเสมอ ดวยเล็งเห็นวาการสรางสัมพันธภาพ
ท่ีแนนแฟนระหวางองคการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะชวยสงเสริมการดําเนินงานของ กทพ. 
ใหเปนท่ียอมรับของสังคม และสามารถเก้ือกูลกันไดในระยะยาว

EXA
T



๐๗๐
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕



๐๗๑
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม
ของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
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 ในดานการสรางความเขาใจตอการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ คณะกรรมการ กทพ. 

ไดเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูผานทางโครงการ CSR Day for Directors เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ในหัวขอ 

“การดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดทํารายงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

ท่ีสอดคลองกับหลักการและแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมตาม CSR Guidelines ท่ีประมวล

จากแนวปฏิบัติและมาตรฐานในระดับสากล” รวมถึงการเขารวมกิจกรรมสัมมนา “EXAT CG DAY” 

ในหัวขอ “ธรรมาภิบาลกับความทาทายและความย่ังยืนขององคการ” เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

 นอกจากน้ี ในป ๒๕๕๕ กทพ. ยังไดมีการจัดกิจกรรมอบรมบรรยาย ช้ีแจง เย่ียมชมดูงาน 

และปฏิบัติงานจริงแกคณะกรรมการ กทพ. ท่ีไดรับการแตงต้ังใหม รวมถึงการอบรมในหลักสูตร 

“การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน”

ของสถาบันพระปกเกลา และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เปนตน



๐๗๒ ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ดรรชนีเนื้อหา
ตามกรอบการรายงาน GRI
 ขอมูลรายงานความรับผิดชอบตอสังคมฉบับน้ีไดมีการประเมินระดับของรายงานอยูในระดับ C ตามกรอบ

การรายงาน GRI โดยตัวบงช้ีการดําเนินงานตางๆ ไดอางอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI G3.1 

ขอมูลองคกร บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

๑ กลยุทธและการวิเคราะห

๑.๑ ถอยแถลงจากผูมีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุขององคกร 
(อาท ิประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ประธานกรรมการ 
หรือตําแหนงที่เทียบเทา) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความยั่งยืนและกลยุทธที่เกี่ยวของ

√ ๑-๓

๑.๒ รายละเอียดที่สําคัญของผลกระทบความเสี่ยง
และโอกาส

√ ๖๐-๖๑, 
๖๔

๒. ขอมูลทั่วไปขององคกร

๒.๑ ชื่อองคกร √ หนาปก

๒.๒ ตราสินคา ผลิตภัณฑและ/หรือบริการหลัก √ หนาปก

๒.๓ โครงสรางการดําเนินงานขององคกร หมายรวมถงึ
ฝายงานหลัก บริษัทที่ดําเนินการ บริษัทยอยหรือ
สาขา และกิจการรวมคา

√ ๒๕

๒.๔ ที่ตั้งสํานักงานใหญ √ ๒๓

๒.๕ จาํนวนและช่ือประเทศทีเ่ปนฐานการดาํเนนิงานหลกั
ขององคกรหรือมคีวามเก่ียวเนือ่งเฉพาะกบัประเดน็
ความยั่งยืนที่ครอบคลุมในรายงาน

√ ๒๑

๒.๖ ลกัษณะความเปนเจาของและสถานภาพทางกฎหมาย √ ๒๑

๒.๗ ตลาดที่ใหบริการ √ ๒๑-๒๓

๒.๘ ขนาดขององคกร (จํานวนพนักงาน จํานวนหนวย
ปฏบิตักิาร ยอดขายสทุธ ิรายไดสทุธ ิทนุจดทะเบยีน 
จาํนวนผลติภณัฑและบรกิาร ฯลฯ) ทีจ่ดัทาํรายงาน 

√ ๑๒๐-
๑๒๗

๒๑-๒๓

๒.๙ การเปลีย่นแปลงทีม่นียัสาํคญัในเรือ่งขนาด โครงสราง
หรอืความเปนเจาของในชวง เวลาของการรายงาน

√ ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสําคัญ

๒.๑๐ รางวัลที่ไดรับในชวงเวลาของการรายงาน √ ๓๖

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๓ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI
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๒๕
๕๕

ขอมูลองคกร บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

๓. ขอพิจารณาประกอบตัวรายงาน

ขอมูลทั่วไปของรายงาน

๓.๑ ชวงเวลาของการรายงาน √ ๑๒

๓.๒ วันที่ของรายงานฉบับที่แลว √ ๑๒ รายงาน
ฉบับแรก

๓.๓ รอบของการรายงาน √ ๑๒ รายป

๓.๔ ชองทางตดิตอในกรณทีีม่คีาํถามเกีย่วกบัรายงาน
หรือเนื้อหาของรายงาน

√ ๒๐

กรอบและขอบเขตของรายงาน

๓.๕ กรรมวิธีกําหนดเนื้อหารายงาน √ ๑๒, 
๑๙-๒๐

๓.๖ กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝายงาน สาขา 
สถานประกอบการเชา กิจการรวมคา ผูสงมอบ) 
ดูเกณฑวิธีการกําหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม

√ ๑๒

๓.๗ การระบถุงึขอจาํกดัของกรอบหรอืขอบเขตรายงาน √ เริ่มจัดทํา
รายงานทาย
ปงบประมาณ

๓.๘ หลักการท่ีใชในการรายงานสําหรับกิจการรวมคา 
สาขา สถานประกอบการเชาหนวยงานภายนอกท่ี
ทํางานให และหนวยงานอ่ืนของกิจการท่ีมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการเปรียบเทียบ
ระหวางชวงเวลา และ/หรือ ระหวางองคกร

√ รายงานไม
ครอบคลุมทั้ง
หวงโซอุปทาน

๓.๙ เทคนคิการวัดคาและฐานที่ใชในการคาํนวณ รวมทัง้
ขอสมมติฐานและเทคนิคที่พึงใชในการประมาณ
คาซึ่งนําไปสูตัวชี้วัดและขอมูลอื่นในรายงาน

√ ๕๖-๕๗, 
๕๙-๖๐

คามาตรฐาน
ในการ
ตรวจวัด

คุณภาพเสียง
และอากาศ

๓.๑๐ คาํอธบิายถงึเหตแุละผลของการปรบัเปลีย่นขอมลู
จากที่ไดชี้แจงไวในรายงานฉบับกอนหนา (อาทิ 
การควบรวมและเขาซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบ
การรายงาน ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)

√ รายงาน
ฉบับแรก

๓.๑๑ การเปลีย่นแปลงท่ีมนียัสาํคญัในกรอบและขอบเขต
การรายงานหรือวิธีการวัดผลที่ตางจากรายงาน
ฉบับที่แลว

√ รายงาน
ฉบับแรก

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๔ ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ขอมูลองคกร บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI

๓.๑๒ ตารางระบุหนาของเนื้อหาในรายงานที่มีการ
เปดเผยตามมาตรฐาน

√ ๗๒-๘๐

การรับประกัน

๓.๑๓ นโยบายและขอปฏิบัติดานการรับประกันแบบ
รายงานจากหนวยงานภายนอก ในกรณีที่ไมได
ระบุในรายงานการรับประกันที่แนบมาพรอมกับ
รายงานความยัง่ยนื ใหอธบิายกรอบและหลกัการ
ที่ ใชของผูรับประกันภายนอกนั้นๆ รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางองคกรที่จัดทํารายงานกับ
ผูรับประกันภายนอกดังกลาว

√ ไมมีการ
รับประกัน

แบบรายงาน
จากหนวยงาน

ภายนอก

๔. ธรรมาภิบาล ขอยึดมั่น  และขอผูกพันรวม

ธรรมาภิบาล

๔.๑ โครงสรางการกาํกบัดแูลขององคกร รวมถงึคณะ
กรรมการที่อยูภายใตสวนงานบริหารสูงสุด ที่รับ
ผิดชอบโดยตรง เชน การวางกลยุทธหรือควบคุม
ดูแลองคกร

√ ๒๔-๒๘

๔.๒ ระบวุาประธานกรรมการผูมอีาํนาจสงูสดุขององคกร
ดํารงตําแหนงผูบริหารขององคกรดวยหรือไม
 (กรณีทีดํ่ารงตําแหนง ใหระบุเหตุผลของการแตงตัง้
และบทบาทการบริหารงานในองคกร)

√ ๒๗-๒๘

๔.๓ สําหรับองคกรที่มีโครงสรางคณะกรรมการเดียว 
ใหระบุจํานวนและเพศของกรรมการอิสระ และ/
หรอืมไิดเปนกรรมการบรหิารทีอ่ยูในคณะกรรมการ
สูงสุดขององคกร

√ ๒๔

๔.๔ ชองทางสําหรับผูถือหุนและพนักงานในการ
เสนอคําแนะนํา หรือแนวทางการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการสูงสุดขององคกร

√ ๒๗-๒๘

๔.๕ ความสัมพันธระหวางผลตอบแทน (รวมถึง 
ค าตอบแทนหลั งพ นตํ า แหน ง )  ของ
คณะกรรมการสูงสุด ผูบริหารอาวุโส และ
ผูบริหารอ่ืนๆ กบัผลประกอบการขององคกร (รวมถึง 
ผลการดําเนินงานดานสังคมและสิ่งแวดลอม)

√ ๓๕-๓๖

๔.๖ กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใชกํากับดูแล
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหมีผลประโยชนทับซอน

√ ๒๗,   
๓๐-๓๑

๔.๗ กระบวนการกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและ
ความรูความชํานาญของกรรมการในสวนงาน
บริหารสูงสุดและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ โดย
คํานึงถึงเพศ และเกณฑความหลากหลายดานอืน่ๆ

√ ๒๗

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๕ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI
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๒๕
๕๕

ขอมูลองคกร บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

๔.๘ การจดัทาํพนัธกจิ หรอืคานยิม จรรยาบรรณ และ
หลกัการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการดาํเนนิงานดานเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอมขององคกร  รวมทัง้สถานะ
ของการนําไปปฏิบัติ

√ ๕-๗

๔.๙ ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด
ในการกํากับดูแลตามเจตนารมณที่องคกรระบไุว
การบรหิารผลการดาํเนนิงานดานเศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดลอม รวมถึงโอกาสและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการเขารวมเปนภาคีหรือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และหลักการ
ตางๆ ที่สากลยอมรับ 

√ ๒๙

๔.๑๐ กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ
คณะกรรมการสงูสดุทีเ่กีย่วของกบั การดาํเนนิงาน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

√ ๓๐

ขอยึดมั่นตอความริเริ่มภายนอกองคกร

๔.๑๑ การอธิบายถึงการนําหลักการหรือแนวทาง            
การระแวดระวังดานส่ิงแวดลอม (ตามปฏิญญาริโอ 
มาตรา 15) มาใชอางอิงในองคกร

√ ๕-๗ แนวคิด 
Low Carbon 
Society : LCS

๔.๑๒ กฎบตัร หลกัการ หรอืความรเิริม่อืน่ๆ ทีจ่ดัทาํขึน้
จากภายนอก ในดานเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม 
ซึ่งองคกรเขาเปนสมาชิกหรือใหการรับรอง 

ไมรายงาน

๔.๑๓ การเปนสมาชิกภาพ ในสมาคม (เชน สมาคม
การคาหรอืสภาอตุสาหกรรม) และ/หรอืหนวยงาน
ที่ใหการสนับสนุน ทั้งในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ โดยที่องคกร; มีตําแหนงใน
คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการหรือ
คณะกรรมการ ใหความชวยเหลอืดานเงินทนุนอก
เหนอืจากคาบาํรงุสมาชกิภาพ หรอืเขาเปนสมาชกิ
เพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ

ไมรายงาน

ขอผูกพันรวมกับผูมีสวนไดเสีย

๔.๑๔ กลุมผูมีสวนไดเสียที่องคกรมีขอผูกพันรวม √ ๙-๑๑, 
๑๔

๔.๑๕ หลกัเกณฑในการระบแุละคดัเลอืกกลุมผูมสีวนไดเสยี
ที่จะพัฒนาขอผูกพันรวมกับองคกร

√ ๙ AA1000SES

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๖ ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม

ขอมูลองคกร บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

๔.๑๖ แนวการพัฒนาขอผูกพันรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
รวมทั้งความถี่ในการเขารวม ตามลักษณะ และ
กลุมผูมีสวนไดเสีย 

√ ๑๕-๑๘

๔.๑๗ เรื่องและขอกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหวาง
การพฒันาขอผกูพนัรวมกบัผูมสีวนไดเสยี รวมทัง้
แนวทางทีอ่งคกรตอบสนอง ตลอดจนการรายงาน
การดําเนนิงานตอเรื่องและขอกังวลหลกัเหลานัน้

√ ๙-๑๑, 
๔๙, ๕๒-

๕๔

การใช  
Easy Pass, 
ผลกระทบ

ดานเสียงและ
ฝุนละออง
ตอชุมชน

การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการ AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

DMA EC การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจ 

ผลเชิงเศรษฐกิจ ๖๕-๖๖

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ ๖๕-๖๖

DMA EN การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

พลังงาน ๖๑-๖๒

ผลิตภัณฑและบริการ ๕๖,    
๕๘-๖๑

DMA LA การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานการปฏิบัติตอแรงงานและงานที่มีคุณคา

การจางงาน ๓๕-๔๑

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔๒-๔๔

การฝกอบรมและการใหความรู ๓๗-๓๘

ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม ๔๑

DMA HR การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา ๕๔, ๕๘

DMA SO การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานสังคม

ชุมชนทองถิ่น ๕๐-๕๓, ๕๘

การทุจริต ๒๘-๓๓

DMA PR การเปดเผยแนวทางการบริหารจัดการดานความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา ๔๔-๔๗

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ ๔๖-๔๗



๐๗๗ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI
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๒๕
๕๕

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

ผลเชิงเศรษฐกิจ

EC1 มลูคาทางเศรษฐกจิทางตรง เชน รายได คาใชจาย
ดาํเนนิงาน ผลตอบแทนพนกังาน การบรจิาคและ
การลงทนุในชมุชน กาํไรสะสม เงนิปนผล ดอกเบ้ีย 
และภาษีนําสงรัฐ

√ ๖๕-๖๖

EC4 ความชวยเหลอืทีม่นียัทางการเงนิทีส่าํคญัจากภาครฐั √ ๖๕-๖๖

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

EC8 การพฒันาและผลกระทบจากการลงทนุในโครงสราง
พื้นฐานรวมถึงบริการเพื่อประโยชนสาธารณะใน
ชองทางท่ีเปนท้ังเชิงพาณิชย การใหท่ีคํานวณเทียบเคียง
เปนจํานวนเงิน หรือการทํางานบริการสังคม

√ ๖๖

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

พลังงาน

EN3 ปริมาณการใชพลังงานจากแหลงปฐมภูมิที่กอให
เกิดผลกระทบทางตรงตอสิ่งแวดลอม

√ ๖๓-๖๔

EN4 ปริมาณการใชพลังงานจากแหลงปฐมภูมิที่กอให
เกิดผลกระทบทางออมตอสิ่งแวดลอม

√ ๖๑-๖๓

ผลิตภัณฑและบริการ

EN26 ความรเิริม่ขององคกรในการบรรเทาผลกระทบทาง
สิง่แวดลอม และขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ
อันเกิดจากผลิตภัณฑและบริการ

√ ๕๖-๖๑

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานงานดานการปฏิบัติตอแรงงานและงานท่ีมีคุณคา บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

การจางงาน

LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนดิการจาง สญัญาจาง
และภูมิภาค (จําแนกตามเพศ)

√ ๓๙-๔๐

LA15 การกลับเขาทํางานและอัตราการคงอยูของ
บุคลากร หลังการใชสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
(จําแนกตามเพศ)

√ ๔๑

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๘ ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานงานดานการปฏิบัติตอแรงงานและงานท่ีมีคุณคา บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทํางาน จํานวนวัน
สูญเสียและการขาดงาน และจํานวนผูที่เสียชีวิต
เนือ่งจากการปฏบิตังิาน จาํแนกตามภมูภิาค และเพศ

√ ๔๒-๔๓ ไมมีการ
จําแนกอัตรา
การบาดเจ็บ
ตามพื้นที่

เนื่องจากไมมี
การจําแนก
พนักงาน

ประเภทนี้ใน 
LA1

LA8 แผนงานท่ีมีไวชวยเหลือแรงงานและครอบครัว 
ชุมชน ทั้งการใหความรู การฝกอบรม การให
คาํปรกึษา การปองกนั และการควบคมุความเสีย่ง
ตอโรครายแรงตางๆ

√ ๔๒

การฝกอบรมและการใหความรู

LA10 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝกอบรมตอคนตอป 
(จําแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)

√ ๓๘

LA11 โครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ที่เอื้อตอการจางงานตอเนื่อง 
และชวยเหลือพนักงานในการจัดการเปาหมาย
ในการทํางาน

√ ๓๗

ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม

LA13 องคประกอบของฝายบรหิารและสดัสวนพนกังาน 
จําแนกตามประเภทพนักงาน โดยแยกตาม
เพศ ชวงอายุ กลุมคนสวนนอย และตามเกณฑ
ความหลากหลายอื่นๆ

√ ๔๑

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

การเยียวยา

HR11 จํานวนขอรองทุกขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ไดรับ
เรื่อง ดําเนินการและแกไขใหลุลวงผานทางกลไก
การรองทุกขที่เปนทางการ

√ ๕๘ ขอรองทุกข
ดานเสียง
จากชุมชน

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๗๙ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดานสังคม บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

ชุมชนทองถิ่น

SO1 รอยละของการดาํเนนิงานทีค่าํนงึถงึชมุชนทองถิน่
ดวยการปฏิบัติตามขอผูกพันรวม การประเมิน
ผลกระทบ และแผนงานการพัฒนา

√ ๕๐-๕๔

SO9 การดาํเนนิงานทีม่ผีลกระทบเชงิลบหรือมแีนวโนม
ที่จะกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ
ตอชุมชน

√ ๔๔-๔๕, 
๕๐-๕๒

SO10 มาตรการท่ีใชในการดําเนินงานเพื่อปองกันและ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบหรือผลกระทบเชิงลบที่
คาดวาจะเกดิขึน้อยางมนียัสาํคญัตอชมุชนทองถิน่

√ ๕๕,     
๕๘-๖๑

การทุจริต

SO3 รอยละของพนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเรื่อง
นโยบายและวิธีดําเนินการตานทุจริตขององคกร

√ ๓๖

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ บางสวน ครบถวน AR หนา CSR หนา หมายเหตุ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา

PR1 ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑและบริการที่ได
รับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อการปรับปรุง รวมถึงรอยละของ
ประเภทผลติภณัฑและบรกิารสาํคญัทีต่องดําเนนิ
การตามขั้นตอนดังกลาว

√ ๔๔-๔๗

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ

PR5 แนวปฏบิตัท่ีิเกีย่วของกบัความพงึพอใจของลกูคา
รวมถึงผลการสํารวจระดับความพอใจของลูกคา

√ ๔๗-๔๙

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



๐๘๐ ดรรชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕

AR - รายงานประจําป ๒๕๕๕, CSR - รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
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รายงานความรับผิดชอบตอสังคม ๒๕๕๕




