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สารประธานกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

 ตลอดระยะเวลากวา 44 ปกับการดำเนินภารกิจของการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ที่มุงมั่นในการแก ไขปญหา 

จราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2559 กทพ. ไดเปดใหบริการทางพิเศษสายศรีรัช- 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพิ่มอีก 1 สายทาง เพ�อขยายโครงขายทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไปทางทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังไดบูรณาการการจัดเก็บคาผานทางพิเศษดวยการใชบัตร Easy Pass รวมกับ บัตร M-Pass 

ของกรมทางหลวง เพ�อยกระดับการใหบริการของ กทพ. 

 ในรอบปที่ผานมา กทพ. มีความมุงมั่นในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยไดทบทวนและดำเนินการ 

ตามแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว 5 ป (2559-2563) ที่มีความสอดคลองตอหลักการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในระดับสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) คือ การมุงเนนใหเกิดความรับผิดชอบในกระบวนการ 

ธุรกิจทั่วทั้งหวงโซแหงคุณคาในกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกประชาชนทุกดาน การสรางการยอมรับจากชุมชน 

และสังคมอยางเปนธรรม การพัฒนาขีดความสามารถตอการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดลอม เพ�อใชเปนกรอบการดำเนินงาน

ดานความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการดำเนินงานหลักของ กทพ. (CSR-In-Process)

 นอกจากนี้ กทพ. ยังไดมีการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานอยางตอเน�อง เพ�อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจตอการดำเนินงาน 

ของ กทพ. เชน การพัฒนาแนวทางการชวยเหลือและกูภัยบนทางพิเศษ การบริหารจัดการจราจรทั้งในระยะกอสรางและระยะ 

เปดใหบริการ การพัฒนาพื้นที่ใตเขตทางพิเศษเพ�อสาธารณประโยชนและการตอบแทนสังคมดวยการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับ 

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษมาโดยตลอด เชน กิจกรรมยุวชนการทางพิเศษแหงประเทศไทย กิจกรรมแบงปนรอยยิ้มแดนอง

ริมทางดวน กิจกรรมทางดวนเพ�อเยาวชน เปนตน ทั้งนี้โดยมุงหวังจะสงเสริมและมีสวนรวมใหชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถ 

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน รวมทั้ง กทพ. ยังมีผลงานที่นาภาคภูมิใจคือ กทพ. ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคม 

(CSR Report) ตามกรอบการรายงานขององคการแหงความริเร่ิมวาดวยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) 

เพ�อแสดงผลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดมาตั้งแตป พ.ศ.2555 จนถึงปจจุบันเปนปที่ 5 และไดรับรางวัล 

ประเภทดีเดนในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

อยางตอเน�องเปนปที่ 4 ตั้งแตป พ.ศ. 2556- 2559 ซึ่งเปนการยืนยันถึงความมุงมั่นตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ 

กทพ. ไดเปนอยางดี

 กระผมในฐานะประธานกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย เช�อม่ันวาดวยความต้ังใจจริง ในการดำเนินงานดังกลาวน้ี 

กทพ. จะเปนสวนหนึ่งที่สามารถชวยพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปสูความมั่นคงอยางเปนรูปธรรมและตองขอขอบคุณทุกภาคสวน 

ท่ีเก่ียวของท่ีใหการสนับสนุนตลอดจนใหความรวมมือกับ กทพ. ซ่ึงจะสงผลให กทพ. เปนองคการท่ีย่ังยืนคูกับสังคมไทยตลอดไป
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การดำเนินงานของ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย1

 การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) (G4-3) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคมกอตั ้งเม�อวันที ่ 27 

พฤศจิกายน 2515 โดยภาครัฐมีสัดสวนในการถือครองหุนทั้งหมด มีวัตถุประสงคเพ�อดำเนินการกอสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษ 

ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเน�องกับทางพิเศษ เพ�ออำนวยความสะดวกในการจราจร อีกทั้งชวยบรรเทา 

แก ไขปญหาและอุปสรรคของการคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (G4-4, G4-6, 

G4-7, G4-8) 

 ตลอดระยะเวลากวา 44 ป กทพ. มุงมั่นพัฒนา ดำเนินงานเพ�อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางเต็ม 

ความสามารถ สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พรอมทั้งขยายโครงขายทางพิเศษเพ�อสนับสนุน 

พัฒนาระบบโลจิสติกส และการพัฒนาเมือง สามารถสรุปไดดังนี้

พ.ศ.2536

พ.ศ.2509

พ.ศ.2512

พ.ศ.2515

พ.ศ.2524

รัฐบาลไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาสำรวจแกไขเหตุขัดของ

และวางแผนการจราจรทางบก

ผูเชี่ยวชาญจากรัฐบาลประเทศเยอรมนี ทำการสำรวจศึกษา

และวางแผนแมบทสำหรับการจราจรในกรุงเทพมหานคร

กอตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ขึ้นตามประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515

เปดใหบริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนข้ันท่ี 1) 

สายดินแดง-ทาเรือ (8.9 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนข้ันท่ี 1) 

สายบางนา-ทาเรือ (7.9 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนข้ันท่ี 1) 

สายดาวคะนอง-ทาเรือ (10.3 กิโลเมตร)

พ.ศ.2526

พ.ศ.2530

เปดใหบริการทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนข้ันท่ี 2) สวน A 

เริ่มจากถนนรัชดาภิเษกผานทางแยกตางระดับพญาไทถึงถนน

พระราม 9 (12.4 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนข้ันท่ี 2) สวน C 

เช�อมทางพิเศษสวน A เริ ่มจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนน

แจงวัฒนะ (8.0 กิโลเมตร)
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พ.ศ.2539

พ.ศ.2540

พ.ศ.2541

พ.ศ.2542

ปรับปรุงทางขึ้น-ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนขั้นที่ 1) บริเวณถนนเพชรบุรี

เปดใหบริการทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ระยะที่ 1 จากถนน

แจงวัฒนะ-เชียงรากและเช�อมตอกับถนนทางเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

(22 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ระยะท่ี 2 จากเชียงราก-

บางไทร (10 กิโลเมตร)

พ.ศ.2543

พ.ศ.2550

เปดใหบริการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) โดยยกเวนการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ

ช่ัวคราว เร่ิมตนจากถนนสุขสวัสด์ิบริเวณพระประแดงส้ินสุดถึงถนนทางหลวงหมายเลข 34 

(บางนา-บางปะกง) บริเวณบางพลี (22.5 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนข้ันท่ี 2) สวน B สายหลักมีแนวเช�อมตอกับสวน A 

ท่ีบริเวณตางระดับพญาไท เช�อมตอกับทางพิเศษเฉลิมมหานครท่ีบริเวณบางโคล (9.4 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษฉลองรัช (ทางดวนสายรามอินทรา-อาจณรงค) มีจุดเริ่มตนจากถนน

รามอินทรากิโลเมตรท่ี 5.5 ถึงอาจณรงคโดยมีถนนประดิษฐมนูธรรมขนานขนาบจากรามอินทรา

ไปถึงเอกมัย (18.7 กิโลเมตร)

ปรับปรุงทางข้ัน-ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนข้ันท่ี 1) บริเวณทางแยกตางระดับ

คลองเตยและบริเวณสุขุมวิท

เปดใหบริการทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางดวนสายบางนา-ชลบุรี) จุดเร่ิมตนท่ีบริเวณบางนา-ตราด 

(กม. 2+500) ไปถึงชลบุรี (กม.55+ 350) (55.0 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นที่ 2)  สวน D เริ่มจากถนนพระราม 9 ถึง

ถนนศรีนครินทร (8.6 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค มีจุดเริ่มตนจากปลายทางพิเศษฉลองรัชและ

ซอนทับไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานคร จากทางแยกตางระดับอาจณรงคเช�อมตอกับ

ทางพิเศษบูรพาวิถี (4.7 กิโลเมตร)

พ.ศ.2548
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พ.ศ. 2539

เปดใหบริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เริ่มตนที่ทางพิเศษศรีรัช 

โดยมีจุดเช�อมตอกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณดานเหนือของสถานีขนสงหมอชิต 2 ไปทางทิศ

ตะวันตกจนถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (16.70 กิโลเมตร)

พ.ศ.2559

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2557

การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดเปดใหบริการระบบจัดเก็บคาผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

Easy Pass (Electronic Toll Collection System : ETCS)

เปดใหบริการทางเช�อมตอเฉลิมราชดำริ 84 พรรษา (ทางเช�อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

(บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม) เพ�อเสริมโครงขายการจราจรทางทิศใต 

ของกรุงเทพมหานครใหสมบูรณ

เปดใหบริการทางเช�อมตอทางพิเศษศรีรัช สวน D (อโศก-ศรีนครินทร) กับถนนจตุรทิศ 

ชวง ค. เพ�อเดินทางตอไปยังทางพิเศษฉลองรัช สนามบินสุวรรณภูมิ และทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง หมายเลข 7 (มอเตอรเวย)

พ.ศ.2558

เปดใหบริการทางพิเศษฉลองรัช (ทางดวนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 

มีแนวสายทางเริ่มตนเช�อมตอกับทางพิเศษฉลองรัช บริเวณรามอินทราไปทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือจนถึงถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (9.50 กิโลเมตร)

เปดใหบริการทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเช�อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เปนทาง

ข้ึน-ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ�อสงเสริมการใหบริการสนามบินสุวรรณภูมิ)

เปดใหบริการทางเช�อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี 

(เปนทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพ�อสงเสริมการเดินทางเช�อมตอระหวาง

ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เปดใหบริการทางข้ึน-ลง ทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเกา บริเวณทางแยก

ตางระดับอาจณรงค
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 กทพ. ไดริเริ่มและพัฒนาแนวคิดในการขยายพื้นที่ใหบริการทางพิเศษไปยังพื้นที่ตาง ๆ ใหครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 

งบประมาณ 2559 กทพ. ไดเพิ ่มสายทางการใหบริการขึ ้นอีก 1 สายทาง คือ ทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอก 

กรุงเทพมหานคร ทำใหปจจุบัน กทพ. มีทางพิเศษในความรับผิดชอบจำนวน 8 สายทาง 3 ทางเช�อมตอ รวมระยะทาง 224.59 

กิโลเมตร (G4-8), (G4-9) มีรายละเอียด ดังนี้

ภาพที่ 1ทางพิเศษ

ภาพที่ 1ทางเช�อมตอ

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางดวนขั้นที่ 1) มีระยะทางทั้งสิ้น 27.1 กิโลเมตร

2. ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางดวนขั้นที่ 2) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 38.4 กิโลเมตร 

3. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางดวนสายรามอินทรา-อาจณรงค และทางดวนสายรามอินทรา-ถนนวงแหวนรอบนอก 

    กรุงเทพมหานคร) มีระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 

4. ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางดวนสายบางนา-ชลบุรี) มีระยะทาง 55 กิโลเมตร

5. ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) มีระยะทาง 32 กิโลเมตร

6. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค (ระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายใต ตอน S1) ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 

7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) มีระยะทาง 22.5 กิโลเมตร

8. ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีระยะทาง 16.7 กิโลเมตร

1. ทางยกระดับดานทิศใตสนามบินสุวรรณภูมิเช�อมทางพิเศษบูรพาวิถี

2. ทางเช�อมตอทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี

3. ทางเช�อมตอเฉลิมราชดำริ 84 พรรษา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (G4-13)

 กทพ. เปดใหบริการทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เม�อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559 เปนทางพิเศษ 

ยกระดับขนาด 6 ชองจราจร มีจุดเริ่มตนจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตกไปตามแนวเขตทางของทางรถไฟ 

สายใตขนานไปกับถนนบรมราชชนนีขามแมน้ำเจาพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 ผานบริเวณแยกบางซ�อและไปส้ินสุดเช�อมตอกับ 

ทางพิเศษศรีรัชบริเวณดานเหนือของสถานีขนสงหมอชิต 2 ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร ซึ่งเปนโครงการตอขยายโครงขายทางพิเศษ 

ที่เช�อมตอพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง เพ�อรองรับปริมาณการจราจรจากถนนกาญจนาภิเษกเขาสูทางพิเศษศรีรัช

 โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร มีจุดตอเช�อมกับถนนสายหลักและตอเช�อมกับทางพิเศษรวม 

8 แหง ดังนี้ 

 1. จุดตอเช�อมกับถนนกาญจนาภิเษกดานตะวันตก เขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ กม. 0+900 

 2. จุดตอเช�อมกับถนนราชพฤกษ เขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษราชพฤกษ ที่ กม. 4+400 

 3. จุดตอเช�อมทางยกระดับบรมราชชนนี (ขาเขาเมือง) เขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษบรมราชชนนี ที่ กม. 5+300

 4. จุดตอเช�อมถนนสิรินธร ถนนเทิดพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบางบำหรุเขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษ 

             บางบำหรุ ที่ กม. 8+800 

 5. จุดตอเช�อมถนนจรัญสนิทวงศ และโครงการสะพานเกียกกาย (ในอนาคต) เขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษ  

             จรัญสนิทวงศ 2 

 6. จุดตอเช�อมถนนจรัญสนิทวงศ บริเวณหนาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ถนนบางกรวยไทรนอย) เขาสูดานเก็บ 

             คาผานทางพิเศษจรัญสนิทวงศ 1 ที่ กม. 12+300 

 7. จุดตอเช�อมกับถนนประชาราษฎรสาย 1 ถนนรัชดาภิเษกฝงพระนคร ถนนพิบูลยสงครามเขาสูดานเก็บคาผานทาง 

    พิเศษพระราม 6 ที่ กม. 13+100 

  8. จุดตอเช�อมกับทางพิเศษศรีรัชและถนนกำแพงเพชร 2 เขาสูดานเก็บคาผานทางพิเศษศรีรัช ที่ กม. 16+700
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ภาพที่ 1โครงการทางพิเศษในอนาคต

 กทพ. ไดริเริ่มและพัฒนาแนวคิดในการขยายพื้นที่ใหบริการทางพิเศษไปยังกลุมภูมิภาคตางๆ รวมถึงประเทศในแถบ 

อาเซียน เพ�อใหประเทศไทยเปนศูนยรวมการขนสง และคมนาคมของอาเซียน และอำนวยความสะดวกตอการคมนาคมขนสง 

ใหมีความรวดเร็ว ปลอดภัย เพ�อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

 กทพ. มีโครงการกอสรางทางพิเศษในอนาคต จำนวน 6 สายทาง ไดแก

    1. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก 

    2. โครงการระบบทางพิเศษขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ดานตะวันออก 

    3. โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา 

    4. โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา 

    5. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

    6. โครงการทางพิเศษสายกะทู-ปาตอง จังหวัดภูเก็ต 

1.1 ทิศทางของการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ.

 กทพ. ตระหนักดีวาภารกิจบนเสนทางความยั่งยืนในฐานะผูนำธุรกิจการคมนาคมทางบก ภายใตวิสัยทัศน “ทางเลือก 

ที่คุมคา พัฒนากาวไกล ใสใจสิ่งแวดลอม” นั้นไมเพียงแตมีการใหบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอผู ใชบริการทางพิเศษเทานั้น 

หากแตยังมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย

 

 โดยตลอดระยะเวลากวา 44 ป ของการดำเนินธุรกิจ กทพ. พยายามอยางเต็มที่ในการใชศักยภาพเพ�อสนับสนุนและ 

ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่สงเสริมใหเกิดการ พัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึงหลักประโยชนสูความยั่งยืน

1.1.1  ทิศทางองคการ

วิสัยทัศน

ภารกิจองคการ

เปาประสงคขององคการ

คานิยม

ทางเลือกท่ีคุมคา พัฒนากาวไกล 

ใสใจส่ิงแวดลอม

ทางพิเศษและสินทรัพยถูกใชเต็มประสิทธิภาพ

บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เปนที่เช�อมั่น

ของประชาชน

ผลประกอบการเติบโตอยางมั่นคง 

มีกำไรอยางเหมาะสม

จัดใหมี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษ

ใหเปนไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย

บริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพ่ิม

บริหารจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ�อเสริมสรางศักยภาพการดำเนินธุรกิจ 

ทางพิเศษและประโยชนตอสังคม

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

การลงทุนเพ�อเพ่ิมมูลคาองคการ

บริการเปนเลิศ นวัตกรรมกาวไกล 

ภาพลักษณใสสะอาด
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1.1.2 วัฒนธรรมองคการ

1.1.3 ยุทธศาสตรการดำเนินงาน

S

M

I E

L

Service-minded

การมีจิตใจรักบริการ

Integrity

ซ�อสัตยตอหนาท่ี

Endeavour
การมุงผลสัมฤทธ์ิของตน

และองคการ

Mutuality

การทำงานเปนทีม

Loyalty & Engagement

ความรักและความผูกพันตอองคการ

         เพ�อใหองคการสามารถขับเคล�อนตามวิสัยทัศนของ กทพ. ท่ีวา “ทางเลือกท่ีคุมคา พัฒนากาวไกล ใสใจส่ิงแวดลอม” 

จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจประจำป 2555-2559 ดังน้ี

         ภายใตยุทธศาสตรการดำเนินงาน และการนำนวัตกรรมมาเปนสวนชวยสนับสนุนการดำเนินงาน กทพ. เช�อมั่นวา

ภารกิจหลักในการแก ไขปญหาการจราจร การอำนวยความสะดวกและสงเสริมความคลองตัวของระบบคมนาคมของประเทศจะ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกใหแกผู ใชบริการทางพิเศษ นอกจากนี้ กทพ. ไดดำเนินการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งใสใจคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยางเต็มความสามารถ

1
2
3
4

ยุทธศาสตรท่ี 1

ยุทธศาสตรท่ี 2

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาธุรกิจและบริการ สงเสริมการใชทรัพยากรใหเต็มประสิทธิภาพ 

เพ�อสรางรายไดและเสริมสรางคุณภาพการใหบริการ รวมทั้ง 

แกปญหาการจราจร

เพ่ิมประสิทธิภาพการบำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย 

และคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ�อลดความสูญเสีย และเสริมสราง 

คุณภาพชีวิตท่ีดีแกลูกคา ประชาชน และสังคม

พัฒนาการบริหารจัดการ และกำกับดูแลองคการท่ีดี เพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของระบบงาน และเสริมสรางขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมท้ังเสริมสราง 

ภาพลักษณองคการ ตลอดจนเสริมสรางสมรรถนะและคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร

สรางสรรคองคความรูและนวัตกรรมดานทางพิเศษ
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 เพ�อใหการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน กทพ. จึงไดจัดทำแผนแมบท

เชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป (2559-2563) โดยมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบตอสังคมระดับสากล ไดแก มาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเปนมาตรฐานที่เนนการวัดผล 

การดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคการ มาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีระบุแนวทางการดำเนินงาน 

ดานความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคการ รวมถึงขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact และเกณฑ 

สมรรถนะธุรกิจท่ีเหมาะสมตออนาคต พรอมท้ังบริบทความย่ังยืนขององคการ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานความรับผิดชอบ 

ตอสังคมออกเปน 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอยางเปนธรรม (Sustainable Society) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา 

ขีดความสามารถตอการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดลอม (Sustainable Planet)

1.1.4 แผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม

การพัฒนาขีดความสามารถตอการบรรเทาและ

พัฒนาส่ิงแวดลอม (Sustainable Planet)

การสรางเสริมการยอมรับจากชุมชน

และสังคมอยางเปนธรรม

(Sustainable Society)

ความรับผิดชอบใน

กระบวนการทางธุรกิจ

(Sustainable Business)

ภาพรวมแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคมระยะยาว 5 ป (2559-2563)ภาพที่ 1

ยุทธศาสตรท่ี 1  ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) 

  มุงหวังใหเกิดการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งหวงโซคุณคาของ กทพ. ตั้งแตตนน้ำ (Upstream) คือ 

คูคา/ผูสงมอบ ผานมาสูกลางน้ำ (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ำ (Downstream) คือ ผู ใชบริการทางพิเศษ ประกอบดวย 

3 กลยุทธ ไดแก

    กลยุทธ 1.1 การสรางสรรคคุณภาพชีวิตบุคลากร

    กลยุทธ 1.2 การปฏิบัติดำเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล

    กลยุทธ 1.3 ความรับผิดชอบตอการใหบริการทางพิเศษ
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอยางเปนธรรม (Sustainable Society)

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถตอการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดลอม

                   (Sustainable Planet) 

         มุงหวังใหการดำเนินงานของ กทพ. เปนที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบเชิงลบ

ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของ กทพ. เชน ผูถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทาง รวมท้ังการสรางผลกระทบดานบวกผานการริเร่ิมกิจกรรม

เพ�อสังคม (CSR-After Process) ท่ีเขาไปพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเนนการสรางอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินประกอบดวย 

2 กลยุทธ ไดแก

   กลยุทธ 2.1 การสงเสริมการบริหารความสัมพันธผูถูกเวนคืน

   กลยุทธ 2.1 การสรางการมีสวนรวมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

         มุงหวังให กทพ. สามารถบรรเทาผลกระทบและพัฒนาส่ิงแวดลอมใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล อาทิ การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เปนตน รวมถึง

การพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่ดีในอนาคต โดยประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก

   กลยุทธ 3.1 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดำเนินงาน

   กลยุทธ 3.2 การดูแลประสิทธิภาพการใชพลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

                                            สภาพภูมิอากาศ
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 กทพ. มีหลักในการบริหารจัดการในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม ไมวาจะเปนดานการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับตอการให 

บริการทางพิเศษ การนำเทคโนโลยีตาง ๆ มาปรับใชในกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมทุกกระบวนการ 

โดย กทพ. ไดจำแนกการกระจายมูลคาทางตรงเชิงเศรษฐกิจออกเปน ตนทุนการดำเนินงาน คาจาง และสวัสดิการ พนักงาน 

เงินที่ชำระแกเจาของเงินทุน เงินที่ชำระแกรัฐ และการลงทุนในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

1.2  ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ (G4-EC1, G4-EC4)

ตารางที่ 1   การกระจายมูลคาเศรษฐกิจทางตรง (G4-EC1, G4-EC4)

                        รายละเอียดทางเศรษฐกิจ                          จำนวน (บาท)

มูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)

รายได (Revenues)                                                   16,406,415,005.08

เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ( Subsidies Revenue by Government )

เงินสนับสนุนการลงทุน คาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษศรีรัช - 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร                                           

การกระจายมูลคาเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

ตนทุนการดำเนินงาน (Operating costs)                                3,389,614,483.56

คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)            2,760,007,429.15

เงินที่ชำระแกเจาของเงินทุน (Payments to providers of capital)  1,311,145,665.45

เงินที่ชำระแกรัฐ (Payments to government)                                3,985,000,000.00

การลงทุนในชุมชน (Community investments)                         40,924,055.00

มูลคาเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)                 5,469,723,371.92

550,000,000.00
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ผูมีสวนไดเสีย 7 กลุมของ กทพ.ภาพที่ 2

การดำเนินงาน

กับผูมีสวนไดเสีย 2
 กทพ. ไดตระหนักเสมอวาในทุกกระบวนการดำเนินงานจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับผูมีสวนไดเสีย 

เน�องจากผูมีสวนไดเสียคือปจจัยสำคัญตอการขับเคล�อนองคการ ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพ�อการดำเนินงาน 

ไปสูความเปนองคการแหงความยั่งยืน โดย กทพ. ไดทำการศึกษาวิเคราะห ผูมีสวนไดเสียตามแนวทางสากลของการมีสวนรวม 

กับผูมีสวนไดเสีย AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) ซึ่ง กทพ. มีผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 7 กลุม (G4-24) 

ดังภาพที่ 2

ผูมีสวนไดเสีย

คูคา

ชุมชนรอบ

เขตทางพิเศษ

สังคม

ผู ใชบริการ

ทางพิเศษ

ภาครัฐ

ในฐานะเจาของ

เจาหนาที่

การทางพิเศษ

แหงประเทศำไทย

ผูที่ ไดรับ

ผลกระทบ

จากการเวนคืน

 อีกท้ังเพ�อใหการบริหารจัดการผูมีสวนไดเสียมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กทพ. ไดจัดทำชองทางการส�อสารท่ีมีความหลากหลาย 

และสามารถเขาถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวา 

ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยเนน “การเปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน” อยางเครงครัด 

โดยมีชองทางการส�อสารกับผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน และภายนอกองคการ ผานชองทางการส�อสารผานแบบออฟไลน (Offline) 

และออนไลน (Online) ดังนี้

(G4-25)
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ส�อวิทยุ เชน EXAT Sound สวพ.FM91 และจส.100

รายการโทรทัศน เชน รายการคมนาคมกาวไกล

รายการสองขางทางพิเศษ

บริการขาวสารบนเว็บไซต กทพ. www.exat.co.th

บริการขาวสารบนเว็บไซต กทพ. www.thaieasypass.com

ระบบ Intranet ภายในองคกร

ชองทางส�อสังคมออนไลน เชน Facebook Twitter

EXAT Traffic แอพพลิเคชั่นรายงานสภาพจราจร

ผานโทรศัพทมือถือ (Mobile Application)

ระบบแสดงผลการจราจร (Schematic Map)

ส�อสิ่งพิมพ เชน EXAT Magazine EXAT Home

CSR Focus หนังสือพิมพ นิตยสาร และแผนพับ 

ปายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ

(Smart VMS)

ปายรายงานระยะเวลาในการเดินทาง

(Travel Time Estimate)

ปายดิจิตอล LCD

(EXAT Digital Signage)

ศูนยบริการขอมูลผู ใชทางพิเศษ

(EXAT Call Center โทร 1543)

ศูนยบริการลูกคาบัตรอัตโนมัติ

(Easy Pass Fast Service Center)

ศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service Center)

ศูนยขอมูลขาวสารของ กทพ.

ปายประชาสัมพันธตางๆ

กิจกรรม Road Show และจุดรับสมัครสมาชิก

บัตร Easy Pass นอกสถานที่

การประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

การลงพื้นที่ และการทำประชาพิจารณ

ชองทางการส�อสารกับผูมีสวนไดเสียภาพที่ 3
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ผูมีสวนไดเสียและการตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียตารางที่ 2

ผูมีสวนไดเสีย     ชองทางการติดตอส�อสารและความถ่ี       ประเด็นท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสีย        แนวทางการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย                      ผลสำเร็จ

 (G4-24)                    (G4-26)                                   (G4-27)     

ผูใชบริการ

ทางพิเศษ

ผู ใชบริการทางพิเศษ

- การสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษ

  ท่ีมีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ.

  ประจำปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ครั้ง

- สำรวจความพึงพอใจศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ

  EXAT Call Center โทร 1543 จำนวน 2 คร้ัง

- กิจกรรมเพ�อสรางความสัมพันธกับผูใชบริการ

  ทางพิเศษและผูเชาพื ้นที ่ในเขตทางพิเศษ

  จำนวน 26 ครั้ง 

- การประชาสัมพันธผานการจัดนิทรรศการหรือ

  การออกบูธ จำนวน 5 ครั้ง 

- การจัดทำส�อส่ิงพิมพ และส�อตาง ๆ เปนประจำ

- โครงการสงเสริมการใช Easy Pass จัดกิจกรรม

  เปดจุดรับสมัครบัตร Easy Pass นอกสถานท่ี 

  ในงานกิจกรรมท่ี กทพ. เขารวม อาทิ งาน Motor

  Expo หรือ ณ อาคารสำนักงานตางๆ อาทิ

  ธนาคารสำนักงานใหญ และสถานที่ราชการ

  ตางๆ เปนตน 

- การส�อสารและประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรม

  ตางๆ ผานส�อสังคมออนไลน

- ปายรายงานสภาพการจราจรอัจฉริยะ 

  (Smart VMS)

- ปายรายงานระยะเวลาในการเดินทาง 

  (Travel Time Estimate)

- ใหการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

- การประชาสัมพันธ เพ�อทำใหผู ใชบริการ

  สามารถรับรู เขาใจ ตอสถานการณในการ  

  ใชบริการอยางชัดเจน รวมถึงการปรับปรุง 

  ความชัดเจนของปายสัญญาณจราจร

  ในเวลากลางคืน

- การพิจารณาความเรงดวนของแตละ

  การดำเนินงานโดยเฉพาะกิจกรรมที ่

  เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

  และสิ่งแวดลอม

- ปฏิบัติตอผูใชบริการทางพิเศษอยางเอาใจใส   

  ซ�อสัตย โปรงใส และรับผิดชอบตอผู ใช 

  บริการทางพิเศษ ใหบริการที ่มีคุณภาพ  

  มาตรฐาน 

- ดูแลพัฒนาสิ่งแวดลอมรอบเสนทางและ

  ปฏิบัติตามเง�อนไขและขอตกลงที่มีตอผู ใช

  บริการทางพิเศษอยางเครงครัด 

- การรับฟงและมีชองทางรับขอรองเรียน

- ความพึงพอใจของผูใชบริการทางพิเศษท่ีมีตอ

  การใหบริการและภาพลักษณของ กทพ.  

  ปงบประมาณ 2559 ผู ใชบริการทางพิเศษมี  

  ความพึงพอใจอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ 91.7

- ผลสำรวจความพึงพอใจศูนยบริการขอมูลผูใช   

  ทางพิเศษครั้งที่ 1 ชวงเดือนตุลาคม 2558 

  ถึง มีนาคม 2559 มีระดับความพึงพอใจเฉล่ีย  

  รอยละ 98.55

- ผลสำรวจความพึงพอใจศูนยบริการขอมูล

  ผูใชทางพิเศษคร้ังท่ี 2 ชวงเดือนเมษายน 2559  

  ถึงกันยายน 2559 มีระดับความพึงพอใจ

  เฉลี่ยรอยละ 98.18

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษลดลง 

  รอยละ 0.97

- ตรวจการประเมินผลคุณภาพการใหบริการของ

  พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ คร้ังท่ี 1 ในเดือน  

  กุมภาพันธ 2559 และครั ้งที ่ 2 ในเดือน

  มิถุนายน 2559 ผลการประเมินอยูในเกณฑ   

  พอใช-ดีมาก (คะแนน 3.00-5.00)

- การใหบริการขอมูลของเจาหนาที ่ประจำ

  ศูนยบริการขอมูลผู  ใชทางพิเศษ (EXAT

  Call Center) จำนวน 481,141 รายการ
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ผูมีสวนไดเสียและการตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย (ตอ)ตารางที่ 2

ผูมีสวนไดเสีย     ชองทางการติดตอส�อสารและความถ่ี       ประเด็นท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสีย        แนวทางการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย                      ผลสำเร็จ

 (G4-24)                    (G4-26)                                   (G4-27)     

ผูใชบริการ

ทางพิเศษ (ตอ)

ผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษทุกสาย

- ผูที่สนใจติดตอขอเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

  และเชาติดต้ังปายแนะนำสถานท่ี / ปายโฆษณา 

  ประชาสัมพันธ สามารถติดตอไดที่อาคาร

  ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กองพัฒนาและรักษา

  เขตทาง 1,2 เลขที่ 238/1-9 อาคารอโศก 

  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะป เขตหวยขวาง   

  กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-248-6574-6, 

  02-245-9946-51 โทรสาร 02-248-6483, 

  02-247-1197, 02-246-9390 และศูนย   

  บริการท่ีเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

  Center) ในวันและเวลาทำการ โดยในปงบ

  ประมาณ 2559 มีผูเชาพ้ืนท่ีในเขตทางพิเศษ 

  จำนวนทั้งสิ้น 779 สัญญา

- การสำรวจความพึงพอใจของผูเชาพ้ืนท่ีในเขต

  ทางพิเศษที่มีตอการใหบริการของ กทพ. 

  ประจำปงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ครั้ง

- การไดเชาพื้นที่ในราคาที่เปนธรรม

- การปรับลดราคาคาเชาพื้นที่

- การเพิ่มชองทางในการตอสัญญาเชา 

  อาทิการตอสัญญาเชาผานระบบ

  อินเทอรเน็ต เปนตน

- การเพิ่มชองทางในการชำระคาเชา

  อาทิ การชำระผานธนาคาร และราน 

  สะดวกซื้อ เปนตน 

- มีกระบวนการตอสัญญาเชาท่ีเปนระบบ

- การปรับปรุงทัศนียภาพ อาทิ การติดต้ัง

  ไฟฟาแสงสวาง การจัดการสภาพแวดลอม  

  ใหมีความสะอาด และการสรางลานกีฬา  

  เปนตน

- กทพ. ไดเพิ ่มชองทางการชำระเงินที ่มี

  ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ธนาคาร  

  ตางๆ เคานเตอรเซอรวิสตามหางสรรพสินคา 

  และรานสะดวกซื ้อ ที ่ทำการไปรษณีย 

  ระบบอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง เพ�ออำนวย   

  ความสะดวกใหผูเชาพ้ืนท่ีในเขตทางพิเศษ

  ทุกสายทาง

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูเชาพื้น

  ที่ในเขตทางพิเศษของ กทพ. มีระดับ 

  ความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 80.05
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ภาครัฐ

ในฐานะเจาของ

- ประชุมรวมกับกระทรวงคมนาคม 

  จำนวน 19 ครั้ง

- ประชุมรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

  นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวน 

  37 ครั้ง

- ประชุมรวมกับสำนักงานนโยบายและ

  แผนการขนสงจราจร (สนข.) จำนวน 

  50 ครั้ง

- ประชุมรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

  (สศช.) จำนวน 5 ครั้ง

- การพัฒนาโครงขายและระบบการใหบริการ

  ทางพิเศษซ่ึงเปนเครือขายการขนสงและระบบ

  โลจิสติกสของประเทศ เพ�อเพิ่มขีดความ

  สามารถในการแขงขัน และเตรียมความพรอม  

  ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

- การขยายโครงขายและระบบการใหบริการ

  ทางพิเศษ เพ�อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย   

  เริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและ

  โครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตู

  การคาหลักของประเทศเพ�อรองรับการเช�อมโยง

  กระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน

- ประสิทธิภาพในการแก ไขปญหาการจราจร

  ติดขัดในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและ

  ปริมณฑล

- การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก

  สินทรัพยของ กทพ.

- การปฏิบัติตามนโยบายดานสิ่งแวดลอมและ

  การลดภาวะโลกรอน

- พัฒนาและปรับปรุงดานกายภาพของทาง

  พิเศษและอุปกรณตาง ๆ บนทางพิเศษใหอยู   

  ในสภาพสมบูรณ ปลอดภัยตามมาตรฐานและ  

  สามารถรองรับการขนสงเช�อมโยงกับประเทศ

  เพ�อนบานในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

  อาเซียน

- พัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษเพ�อ

 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ และรองรับ  

 การใหบริการทางพิเศษที่มีความตองการ  

 มากขึ้นในอนาคต

- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

  ในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ 

  (Integrity & Transparency Assessment : 

  ITA) ท่ีผานเกณฑมาตรฐานในดานความโปรงใส  

  ความพรอมรับผิด คุณธรรม การใหบริการ 

  ของหน วยงาน ว ัฒนธรรม ค ุณธรรมใน

  องคการ คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน  

  โดยมีผลประเม ินอย ู ท ี ่  89.14 คะแนน  

  จากคะแนนเต็ม 100 จัดอยูในเกณฑ “สูงมาก”
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เจาหนาท่ี

การทางพิเศษ

แหงประเทศไทย

- การวิเคราะหขอมูลและจัดทำแผนอัตรากำลัง

  เปนประจำทุกป

- การจัดทำหรือปรับปรุงขอมูลรายละเอียด

  เก่ียวกับสิทธิประโยชนสวัสดิการกับพนักงาน/

  ลูกจาง

- การสำรวจความผูกพันของพนักงานตอ กทพ.

  จำนวน 1 ครั้ง 

- การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานตอ   

  กทพ. จำนวน 1 ครั้ง

- ผูวาการฯ ตรวจเยี่ยมใหกำลังใจผูปฏิบัติงาน 

  จำนวน 2 ครั้ง 

- การเขาสัมภาษณประธานคณะกรรมการ กทพ.  

  (เพ�อเปนสวนหน่ึงของการจัดทำ CSR Report

  ของ กทพ.) จำนวน 1 ครั้ง

- การประชุมผูบริหารระดับฝาย ผูบริหารระดับกอง   

  ผูบริหารระดับหัวหนาแผนก และเจาหนาท่ี กทพ.   

  (เพ�อเปนสวนหน่ึงของการจัดทำ CSR Report 

  ของ กทพ.) จำนวน 9 ครั้ง 

- การประชุมคณะทำงานแผนวิสาหกิจ จำนวน 

  2 ครั้ง

- การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรับ

  ความสำเร็จอยางเทาเทียมกัน

- การสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมใน

  การทำงานที่ดี

- การใหสวัสดิการพนักงาน และลูกจาง

  ที่มีความเหมาะสม

- ปรับปรุงคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

  หนาท่ีความรับผิดชอบผานการประเมิน

  ผลงานที่ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม   

  มีเกณฑการเล�อนตำแหนงตางๆ ท่ีชัดเจน  

  เหมาะสม และเปนที่ยอมรับ

- ปฏิบัติอยางเสมอภาคระหวางพนักงาน

  ในแตละระดับ ลดการเลือกปฏิบัติ 

  เปดโอกาสใหพนักงานไดรวมกันแสดง

  ความคิดเห็นและตัดสินใจ

- สนับสนุนการทำงานเปนทีม การพัฒนา   

  บุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมรวมถึง  

  ความเขาใจตอความกาวหนาในสายงาน  

  (Career Path)

- การมอบหมายงานอยางเปนธรรม

- บริหารคาตอบแทน ใหรางวัลยกยองชมเชย  

  และสรางความผูกพันและกำลังใจ รวมถึง   

  สรางสภาพแวดลอม และบรรยากาศการทำงาน   

  ที่มีความปลอดภัย การปองกันภัย และ  

  เก ื ้อหนุนตอการทำงานอยางเทาเทียม   

  และเปนธรรม เพ�อเสริมสรางการมีคุณภาพ 

  ชีวิตที่ดีของบุคลากรและความสำเร็จของ  

  องคการ

- พนักงานและล ูกจ างเข าร ับการตรวจ 

  สุขภาพตามวัน เวลา ท่ีกำหนด ปละ 1 คร้ัง

  รวมทั้งดำเนินการตรวจติดตามผลการตรวจ

  สุขภาพและพบแพทยสำหรับผูที่มีภาวะผิด

  ปกติและตองดูแลตอเน�องทุก 4 เดือน

- ผลสำรวจความผูกพันตอองคการของพนักงาน

  อยูที่ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 86.50 

- ผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรตอ

  องคการอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 84

- ผลสำรวจการรับรูและเขาใจตอวิสัยทัศนและ

  คานิยมองคการของ กทพ. อยู ที ่ระดับดี  

  คิดเปนรอยละ 95.04

 การประชุมผูบริหารระดับฝาย ผูบริหารระดับกอง ผูบริหารระดับหัวหนาแผนก และเจาหนาที่ กทพ. จำนวน 9 ครั้ง โดยแบงออกเปน การประชุมเพ�อกำหนดเนื้อหารายงาน จำนวน 1 ครั้ง 

 และการประชุมติดตามและเก็บขอมูลที่จำเปนตอการรายงานจำนวน 8 ครั้ง

1

1
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ผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก

การเวนคืน

คูคา

- การสำรวจรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน   

  เก่ียวกับการกอสรางโครงการทางพิเศษ  

  สายฉลองร ัช-นครนายก-สระบ ุร ี   

  และโครงการพิเศษสายอุดรรัถยา-

  พระนครศรีอยุธยา   

- มีการประชุมเร�องความปลอดภัยและ

  อาชีวอนามัยเพ�อทำความเขาใจและ

  กำหนดแนวทางการดำเนินการใหผูรับ  

  สัมปทาน และควบคุมงานเปนประจำ 

  ทุกเดือน

- การกำหนดแนวทางเยียวยาและแก ไขหรือ  

  บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นใหนอยที่สุด

  

- ส�อสารอยางเขาใจในเร�องสัญญา และรายละเอียด  

  การดำเนินงานระหวางผูวาจางและผูรับจาง

  ใหตรงกัน

- ส�อสารขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลสำคัญอ�นๆ

  เพ�อใหคูคาสามารถวางแผนการทำงานไดอยาง

  มีประสิทธิภาพ

- การปฏิบัติและดำเนินธุรกิจตอคูคา (คูสัมปทาน 

  เจาหน้ี) ดวยความเปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบ

- การปฏิบัติตอผู ที ่ไดรับผลกระทบจากการ

  เวนคืนกอสรางโครงการทางพิเศษสายใหม 

  โดยเขาไปรับฟงปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ

  วิถีชีวิต เพ�อมากำหนดแนวทางในการเยียวยา   

  และแก ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น

  ใหนอยที่สุด

- การเพ่ิมชองทางท่ีทันสมัยในการติดตอกับคูคา

- ปฏิบัติและดำเนินธุรกิจตอคูคา (คูสัมปทาน 

  เจาหน้ี) ดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ   

  เคารพและปฏิบ ัต ิตามเง �อนไขสัญญาที ่

  กำหนดไว

- ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณแลวขณะนี้

  อยูในขั้นตอนการพิจารณาจากสำนักงาน

  นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  

  สิ่งแวดลอม (สผ.)
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ชุมชนรอบ

เขตทางพิเศษ

สังคม

- การตรวจสอบระดับเสียงอันเกิดจากการจราจร

  บนทางพิเศษ 

- การลงพื้นที่เพ�อพูดคุยกับผูอยูอาศัยรอบเขต

  ทางพิเศษและประสานงานกับผูนำชุมชน  

  ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการอยาง

  สม่ำเสมอเปนประจำทุกเดือน

- การจัดกิจกรรมเพ�อสังคมและชุมชน จำนวน 

  30 กิจกรรม

- ศูนยบริการขอมูลผูใชทางพิเศษ EXAT Call 

  Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั ่วโมง 

  จำนวน 483,508 ครั้ง

- กิจกรรม EXAT Road Show จำนวน 5 คร้ัง

- ปรับปรุงขอมูลหลักของ กทพ. บนเว็บไซต  

  (internet/intranet) เปนประจำทุก 3 เดือน

- ส�อสังคมออนไลน (Social Media) 

  ตลอด 24 ชั่วโมง

- การดูแลผลกระทบจากการกอสรางทาง

  พิเศษทั้งกอน ระหวาง และหลังการ   

  กอสรางแลวเสร็จ

- การคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงาน

  ของ กทพ. ท่ีมีตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

- กระบวนการแก ไขปญหาที่รวดเร็ว และ   

  คลองตัวของ กทพ.

- ไดรับขอมูลขาวสารที่ชัดเจน เพ�อสราง

  ความเขาใจตอการดำเนินงานของ กทพ.  

  ในปจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

- ปฏิบัติและใหความสำคัญตอสังคมอยาง

  เอาใจใส และมีความรับผิดชอบตอ

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

- ปฏิบัติตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษอยาง

  เอาใจใส เทาเทียม และสรางการมีสวนรวม  

  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย  

  ใหชุมชนฯ คำนึงถึงผลกระทบ และตอบสนอง  

  ตอผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

- การดำเนินงานมีความรับผิดชอบตอสังคม

  และสิ่งแวดลอม

- ปฏิบัติและใหความสำคัญตอสังคมอยาง

  เอาใจใสและมีความรับผิดชอบตอผลกระทบ

  ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว รวมถึงใหความหวงใย  

  รับฟง รวมดูแล สรางสรรค และพัฒนาสังคม   

  ใหยั่งยืน

- ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชนรอบ

  เขตทางตอกิจกรรมเพ�อสังคมและชุมชน 

  รอยละ 90.9

- ขอมูลบนเว็บไซตของ กทพ. มีความทันสมัย 

  สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

อางอิง :  การทางพิเศษแหงประเทศไทย. “คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual)”, 2559

           การทางพิเศษแหงประเทศไทย. “รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู ใชบริการทางพิเศษที่มีตอการใหบริการและภาพลักษณของ กทพ. ปงบประมาณ 2559”, 2559

           การทางพิเศษแหงประเทศไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสำรวจความผูกพันของพนักงานตอการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2559”, 2559

           การทางพิเศษแหงประเทศไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานตอการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2559”, 2559

           การทางพิเศษแหงประเทศไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่มีตอการใหบริการของ กทพ. ปงบประมาณ 2559”, 2559

* ศูนยบริการขอมูลผู ใชทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) ไดใหบริการขอมูลขาวสาร และรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งดำเนินการรับเร�องรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ  

   จากผู ใชบริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้3
 กทพ. ไดจัดทำรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) เปนประจำทุกปตอเน�องเปนปที่ 5 (G4-29) เพ�อแสดง 

ผลการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. โดยในปงบประมาณ 2559 เปนการแสดงผลการดำเนินงานท่ีครอบคลุม 

ท้ังมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม มีรอบการรายงานต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559 (G4-28, G4-30) 

ซ่ึงอางอิงตามมาตรฐานการรายงานตามกรอบรายงาน Global Reporting Initiatives Guideline Version 4 (GRI-G4) มีรูปแบบ 

การเปดเผยขอมูลแบบหลัก (Core) และแนวทางการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมสำหรับกลุมธุรกิจการคมนาคมขนสงทางบก (Ground 

Transportation – Highways and Rail Tracks) นอกจากน้ี กทพ. ไดเช�อมโยงการดำเนินงานใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา 

ความย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพ�อแสดงใหเห็นความมุงม่ันท่ีจะดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ควบคูกับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

 การเปดเผยขอมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะภายในการทางพิเศษแหงประเทศไทยเทานั้นไมมีการเปดเผยขอมูล

ของบริษัทคูคา/คูสัมปทานเน�องจากขอจำกัดของระบบการเก็บรวบรวมขอมูล อยางไรก็ตามเพ�อใหเกิดความครบถวนสมบูรณ 

และชัดเจนของเนื้อหากทพ. เตรียมการวางแผนการปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูลใหครบถวนตามหลักการของ GRI ตอไป 

(G4-17)

3.1 แนวทางและขอบเขตการจัดทำรายงาน

กระบวนการประเมินประเด็นท่ีมีสาระสำคัญดานความย่ังยืนของ กทพ. ตามแนวทางของ GRI (G4-18)

ข้ันท่ี 1 การระบุประเด็นความย่ังยืนท่ีสำคัญ (Indentification)

ข้ันท่ี 2 การจัดลำดับประเด็นท่ีสำคัญ (Prioritization)

ข้ันท่ี 3 การตรวจสอบประเด็นท่ีสำคัญ (Validation)

 กทพ. ทบทวนประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญจากรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ปงบประมาณ 2558 

และแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป (2559-2563) พรอมทั้งรวบรวมความคิดเห็น 

ของผูมีสวนไดเสีย ควบคูกับการศึกษาวิเคราะหปจจัยความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองคการ เพ�อระบุประเด็นความยั่งยืน 

ที่มีความเกี่ยวเน�องตอการดำเนินงานขององคการ

 กทพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูบริหารและพนักงานจากทุกสวนงานเขารวมเพ�อจัดลำดับความสำคัญของ 

ประเด็นความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวเน�องตอการดำเนินงานขององคการ จากนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมของ กทพ. และอิทธิพลตอการประเมินและตัดสินใจของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งผลการจัดลำดับประเด็นความ 

ยั่งยืนที่มีสาระสำคัญในปงบประมาณ 2559 ดังภาพที่ 4

 กทพ. ไดทวนสอบความครบถวนของประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ โดยผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ 

ตอประเด็นนั้นๆ เพ�อใหมั่นใจไดวาประเด็นที่ถูกเปดเผยในรายงาน มีความถูกตอง ครบถวน และสะทอนการดำเนินงาน 

ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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นัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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 กทพ. ไดจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่มีตอความยั่งยืนขององคการ จากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมขององคการ 

พบวา มีประเด็นที่มีสาระสำคัญสูง จำนวน 15 ประเด็น โดย กทพ. ไดกำหนดขอบเขตการเปดเผยขอมูลและผลกระทบ 

ของการดำเนินงาน ดังนี้

กลไกการรองทุกขดานสิ่งแวดลอม

เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรอง

การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ

วัสดุที่ใช ในการกอสรางทางพิเศษ

วัสดุที่ใชภายในองคการ

การใชพลังงานภายในองคการ

การดำเนินนโยบายสาธารณะ

การส�อสารการตลาด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบถนน

ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม

การปฏิบัติตามกฏหมาย (ส่ิงแวดลอม)

การบริหารจัดการคูคาดานส่ิงแวดลอม

การปลอยมลอากาศ (ภายนอกองคการ)

การปลอยมลอากาศ (ภายในองคการ)

ขอปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจาง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

น้ำท้ิงและของเสีย

บทบาทในตลาด

ภาพรวม

สิทธิชนพ้ืนเมือง

การไมเลือกปฏิบัติ

ความเปนสวนตัวของลูกคา

กลไกการรองทุกขดานสังคม

กลไกการรองทุกขดานแรงงาน

การบริหารจัดการคูคาทางดานสังคม

การบริหารจัดการคูคาทางดานแรงงาน

การปฏิบัติตามกฏมาย (ผลิตภัณฑ)

กลไกการรองทุกขดานสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการคูคาดานสิทธิมนุษยชน

สิทธิเด็ก

ชุมชนทองถ่ิน

สิทธิการใชท่ีดิน

การตอตานทุจริต

การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)

ผลกระทบจากการจราจรท่ีติดขัด

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา

ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แรงงาน/ฝายบริหารสัมพันธ

การฝกอบรมและใหความรู

ผลิตภัณฑและบริการ

การจางงาน

เสียง

ประเด็นที่มีสาระสำคัญสูง ประเด็นที่มีสาระสำคัญปานกลาง ประเด็นที่มีสาระสำคัญต่ำ

ภาพที่ 4   ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญปงบประมาณ 2559

ข้ันท่ี 4 การทบทวนประเด็นท่ีสำคัญ (Review)

 กทพ. ดำเนินการรับฟงความคิดเห็น มุมมอง และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย จากแบบสอบถาม

ทายเลมรายงาน ซึ ่งจะรวบรวมภายหลังจากที ่รายงานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. ออกสู สาธารณชน 

เพ�อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายงานฉบับตอไป โดยจะยังคงยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
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ขอบเขตของการเปดเผยขอมูลและผลกระทบของการดำเนินงานตารางที่ 3

ดานเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

ระดับเสียงในพื้นที่ใหบริการทางพิเศษ

ผลกระทบเร�องสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหลักขององคการ

ดานการปฏิบัติดานแรงงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

ความพึงพอใจพนักงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

การพัฒนาทักษะและองคความรู

ดานสิทธิมนุษยชน

สิทธิเด็ก

ดานชุมชน

การดูแลผลกระทบที่มีตอชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

การตานทุจริต

การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)

ดานความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ

การคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคาบนทางพิเศษ

ดานธุรกิจการคมนาคมขนสงทางบก

การเขาถึงพื้นที่ใตเขตทางพิเศษ

ผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัดในการกอสรางทางพิเศษ

เร�องที่เกี่ยวเน�องดานความยั่งยืน 

(Relevant Topics) (G4-19)

ประเด็นความยั่งยืนที่มีสาระสำคัญ

ตามกรอบการรายงาน 

GRI G4 (Materiality Aspects)

ขอบเขตผลกระทบ (Boundaries)

ภายในองคการ (G4-20) ภายนอกองคการ (G4-21)

ผลเชิงเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางออมเชิงเศรษฐกิจ

เสียง

ผลิตภัณฑและบริการ

การจางงาน

แรงงาน/ฝายบริหารสัมพันธ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การฝกอบรมและใหความรู

สิทธิเด็ก

ชุมชนทองถิ่น

การตานทุจริต

การปฏิบัติตามกฏหมาย (สังคม)

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา

สิทธิการใชที่ดิน

ผลกระทบของการจราจรที่ติดขัด

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

กทพ.

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

คูคา

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

คูคา, หนวยงานภาครัฐ

คูคา, หนวยงานภาครัฐ
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 กทพ. มีสำนักงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 9 สำนักงาน ประกอบดวย สำนักงานใหญจตุจักร 

ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB1) ศูนยควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2) ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)  

ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB4) ศูนยควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5) ศูนยควบคุมกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 

(CCB6) ศูนยควบคุมทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (CCB7) และอาคารฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 หากมีขอสงสัยหรือคำแนะนำ เก่ียวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. สามารถตอบแบบสำรวจความคิดเห็น 

ทายเลม หรือติดตอสอบถามไดที่

 แผนกสงเสริมกิจกรรมเพ�อสังคมและชุมชน กองประชาสัมพันธ สำนักผู วาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ตั้งอยูที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 9800 ตอ 2325-8

3.2  ชองทางการติดตอ (G4-5, G4-31)

EXAT
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โครงสรางการบริหารจัดการ

และการกำกับดูแลกิจการที่ดี4
 กทพ. ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการท่ีดีโดยมุงเนนใหเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ มีการใหบริการทางพิเศษท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแกผู ใชบริการทางพิเศษ 

มีความโปรงใสและเท่ียงธรรมซ่ึงสอดคลองกับแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป (2559–2563) 

ตามยุทธศาสตรที่ 1 เร�องความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) กลยุทธที่ 1.2 การปฏิบัติดำเนินงาน 

อยางมีธรรมาภิบาล

 ปจจุบัน กทพ. ไดบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเขาไปในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแตการกำหนดวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรขององคการ ดังแสดงในภาพที่ 5

 คณะกรรมการ กทพ. ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ.2550 มาตรา 14 มาตรา 15 

มาตรา 16 และมาตรา 17 ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง กรรมการผูแทนกระทรวงคมนาคม 

กรรมการผูแทนสำนักงบประมาณ กรรมการผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการผูแทน 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยผูวาการ กทพ. เปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 19 

การดำเนินงานของ

คณะกรรมการ

ผูบริหาร

หลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน

เปาหมาย ยุทธศาสตร

ภารกิจ

การกำหนด

นโยบายและ

ขั้นตอนในการ

ดำเนินงาน

ความโปรงใส

และความ

รับผิดชอบ

การตรวจสอบ

ภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน

โครงสรางองคการ

และระบบการ

กำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของ กทพ.

การออกระเบียบ

และกฎหมายที่

เกี่ยวของ

ภาพที่ 5   หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.

4.1  คณะกรรมการ กทพ. (G4-34)
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แหงพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ.2550 และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีในเร�อง แนวทาง การกำกับดูแล 

กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงความระมัดระวัง (Duty of Care) มีทักษะ (Skills) และดวยความซ�อสัตยสุจริต (Duty of 

Royalty) ท้ังน้ี คณะกรรมการ กทพ. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกำกับกิจการท่ีดี ทำหนาท่ีกำหนดนโยบายกลยุทธเปาหมาย 

และแผนการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. รวมท้ังกำกับดูแลติดตาม 

และสงเสริมการดำเนินงานตามแผนการดังกลาว

 ดังนั ้น กทพ. จึงมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำทุกป 

และมีการรายงานผลการดำเนินงานแกคณะกรรมการ กทพ. และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนประจำทุกไตรมาส 

เพ�อใหมั่นใจวา กทพ. มีการดำเนินงานที่สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 นอกจากนี้ กทพ. ยังมีการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคลองกับขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ที่กำหนดใหตองมีระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Performance Appraisal : SEPA) ซึ่งการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจถูกบรรจุเปนหมวด 1 การนำองคกร ของการประเมินดังกลาว 

 โดยในปงบประมาณ 2559 ไดมีการปรับปรุงรายการประเมินตนเองของคณะกรรมการ กทพ. แบบรายบุคคล

แบบประเมินไขวและแบบรายคณะ ตามขอเสนอของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) และ สคร. เพ�อปรับปรุง 

และพัฒนาองคการ ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจป 2552 และตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

(SEPA) ดานการนำองคกร

 โครงสรางการบริหารจัดการ และโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการ กทพ. แสดงไดดังแผนผังตอไปนี้
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ภาพท่ี 6    โครงสรางการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.

สคร.

คณะกรรมการท่ีแตงต้ังตามกฎหมาย

กระทรวงคมนาคม

คณะกรรมการ กทพ.

ผูวาการ

คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กทพ. แตงต้ัง

สตง.

สำนักตรวจสอบภายใน

กองตรวจสอบภายใน 1

กองตรวจสอบภายใน 2

ผูชวยผูวาการ

กองบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน

ผูชำนาญการ (ดานบริหาร)

ผูชำนาญการ (ดานวิศวกรรม)

ผูชำนาญการ (ดานนิติศาสตร)

กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษสำนักผูวาการ

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาดกองขอมูลขาวสารกองประชาสัมพันธกองการและการประชุม

รองผูวาการฝายบริหาร รองผูวาการฝายวิชาการ

ฝายบริหารท่ัวไป

2 4 8 1 2 3 6 8 1

2 4 8 4 

4 

2 7

2 4

2 3 8

ฝายการเงินและบัญชี ฝายนโยบายและแผน ฝายสารสนเทศ

กองการเจาหนาท่ี

กองพัฒนาบุคคล

และระบบงาน

กองพัสดุ

กองการเงิน

กองบัญชี

กองงบประมาณ

กองตรวจสอบรายได

กองกำกับดูแลกิจการ

และพัฒนามูลคาองคกร

กองวางแผน

และวิเคราะหโครงการ

กองประเมินผล

กองระบบงาน

คอมพิวเตอร

กองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร

รองผูวาการฝายกฎหมาย

และกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

ฝายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน

กองจัดกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน

กองพัฒนา

และรักษาเขตทาง 1

กองพัฒนา

และรักษาเขตทาง 2

ฝายกฎหมาย

กองคดี

กองนิติการ

รองผูวาการฝายกอสราง

และบำรุงรักษา

ฝายกอสราง

ทางพิเศษ

กองวิศวกรรม

ทางดวน 1

กองวิศวกรรม

ทางดวน 2

กองกอสรางท่ัวไป

ฝายบำรุงรักษา

กองบำรุง

รักษาทาง

กองบำรุง

รักษาอาคารและ

ความสะอาด

กองบำรุง

รักษาอุปกรณ

กองไฟฟา

เคร�องกล

และยานพาหนะ

รองผูวาการฝายปฏิบัติการ

ฝายควบคุม

การจราจร

ฝายจัดเก็บ

คาผานทาง

กองจัดการ

จราจร

กองกูภัย

และส�อสาร

กองจัดเก็บ

คาผานทาง 1

กองจัดเก็บ

คาผานทาง 2

กองจัดเก็บ

คาผานทาง 3

กองบริหารธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส

กองวางแผน

ปฏิบัติการ

หมายเหตุ : กทพ. ไดจัดทำแนวปฏิบัติตามคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ�อนำไปสูการปฏิบัติทั้ง 8 หมวด ดังนี้

1 = หมวดที่ 1 การดำเนินการของภาครัฐในฐานะเจาของ

2 = หมวดที่ 2 คณะกรรมการ

3 = หมวดที่ 3 รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริการ การควบคุมและตรวจสอบภายใน

4 = หมวดที่ 4 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย

5 = หมวดที่ 5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

6 = หมวดที่ 6 ความขัดแยงทางผลประโยชน

7 = หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยง

8 = หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ
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คือ คณะกรรมการท่ีแตงต้ังตามกฎหมาย

คือ คณะกรรมการและอนุกรรมการท่ี

     คณะกรรมการ กทพ. แตงต้ัง

หมายเหตุ

คณะกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริหารของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม 

ชวงดำเนินการกอสรางโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตรเพ�อพัฒนาการใหบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเสนอเร�องตอคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการเพ�อการศึกษาเสนทางยุทธศาสตรสำหรับการรองรับยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม

ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ และการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการระบบทางดวนข้ันท่ี 2

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการทางดวนสายบางปะอิน – ปากเกร็ด

ภาพท่ี 7   โครงสรางการบริหารของคณะกรรมการ กทพ. (G4-34)
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4.2  จรรยาบรรณของ กทพ. (G4-56)

 กทพ. ไดกำหนดจรรยาบรรณองคการมาต้ังแตปงบประมาณ 2552 เพ�อใหพนักงานมีแบบแผนจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

อันจะนำไปสูการสงเสริมคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนสวนสำคัญสวนหน่ึงในการขับเคล�อนเปาหมายองคการไปสูความย่ังยืน โดยปจจุบัน กทพ. 

มีจรรยาบรรณองคการที่เรียกวา HEARTS หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ดวยหัวใจ สอดคลองกับแนวคิดที่วา “เที่ยงตรงซ�อสัตย 

ปฏิบัติเทาเทียม รับผิดชอบโปรงใส ใสใจสังคม”

H – Honesty

ความซ�อสัตย

E – Equity

ความเทาเทียมและความเสมอภาค

A – Accuracy

ความถูกตอง เที่ยงตรง

R – Responsibility

ความรับผิดชอบ

T – Transparency

ความโปรงใส

S – Society

คำนึงถึงสังคมและผลประโยชน

ของสวนรวม

ภาพท่ี 8    จรรยาบรรณของ กทพ. 

 ในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดทบทวนและแก ไขคูมือจรรยาบรรณขององคการ โดยเพ่ิมประเด็นเร�องการรักษาความลับ 

ขององคการ และประเด็นเร�องความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเขาไปเปนสวนหน่ึงของจรรยาบรรณ สงผลใหการดำเนินงาน 

ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยูในระดับดีขึ้นเม�อเทียบกับปงบประมาณ 2558 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางท่ี 4    ผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับจรรยาบรรณของ กทพ. ในปงบประมาณ 2559

H

(Honesty)

จรรยาบรรณ                            ผลการดำเนินการที่เกี่ยวของ

กทพ. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ�อสัตยเปนที่ตั้งอยูเสมอ จึงสงผลใหแนวโนม

จำนวนพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัยลดลง กลาวคือ ลดลงจากรอยละ 0.038 

ในปงบประมาณ 2558 เหลือเพียงรอยละ 0.019 ในปงบประมาณ 2559 หรือ

ลดลงรอยละ 50

E

(Equity)

กทพ. ใหบริการดวยความเทาเทียมและความเสมอภาค สงผลใหในปงบประมาณ 

2559 ไมพบขอรองเรียนดานความไมเสมอภาคในการใหบริการของเจาหนาท่ี กทพ.

A

(Accuracy)

กทพ. ยึดหลักความถูกตองและเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน จึงทำให สตง. ไมมี

ความเห็นอยางมีเง�อนไขตองบการเงินของ กทพ.



31

ตารางท่ี 4    ผลการดำเนินการท่ีสอดคลองกับจรรยาบรรณของ กทพ. ในปงบประมาณ 2559 (ตอ)

R 

(Responsibility)

จรรยาบรรณ                            ผลการดำเนินการที่เกี่ยวของ

ระดับพนักงาน

กทพ. มุงมั่นในการดูแลพนักงาน สงผลใหผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

ในประเด็นลักษณะงานที่ทำ อยูที ่รอยละ 91.75 ประเด็นความรับผิดชอบ 

อยูที ่รอยละ 76.75 และประเด็นการมีสวนรวมในการบริหารองคการ อยูที ่

รอยละ 83.25

ระดับองคการ 

กทพ. ใหความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองมาโดยตลอด 

จึงไดดำเนินการนำสงรายไดเขารัฐใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด โดยมี

ยอดรวมสูงขึ้นอยางตอเน�อง

T

(Transparency)

กทพ. ยึดหลักความโปรงใสในการบริหารงาน สงผลใหระดับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐอยูที่อยูในระดับสูงมาก 

หรือ 89.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

S

(Society)

กทพ. คำนึงถึงประโยชนสวนรวม จึงกำหนดใหมีการจัดกิจกรรม CSR เปนประจำ 

โดยในปงบประมาณ 2559 ความพึงพอใจพนักงานตอการจัดกิจกรรม CSR 

อยูในระดับรอยละ 79.73

 นอกจากนี้ กทพ. ยังจัดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลแกพนักงานตลอดทั้งปงบประมาณ 2559 เชน กิจกรรม 

ประชาสัมพันธและตอบปญหาชิงรางวัลในระบบ EXAT Sound เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน การจัดทำแผนพับเร�อง 

การปฏิบัติหนาท่ีดวยหัวใจ (HEARTS) กิจกรรม On the Job Training (OJT) กิจกรรม EXAT CG Day กิจกรรม EXAT CG 

My Idol และกิจกรรม CG สัญจร : HEARTS to HEART ซ่ึงแตละกิจกรรมลวนสงผลใหพนักงานตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล 

ในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น

 กทพ. ตั้งเปาหมายจะเปนองคการที่ปลอดจากการทุจริตในทุกสวนงาน โดยในปงบประมาณ 2559 กทพ. มีการจัด 

ฝกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานระดับตางๆ อาทิ หลักสูตรภาพรวมของการทุจริตคอรรัปชั่นกรณีการจัดซื้อจัดจาง 

และผลประโยชนทับซอน หลักสูตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล หลักสูตรการเสริมสรางคุณธรรมและ 

จริยธรรมภายในองคกร และการบรรยายเร�องภาพลักษณใสสะอาด เพ�อใหมั ่นใจวา พนักงานทุกระดับในองคการมีความรู 

ความเขาใจ และสามารถนำความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติในการทำงานและมีสวนชวยขับเคล�อนให กทพ. เปนองคการ 

ที่ปลอดจากการทุจริตได

 สำหรับเหตุทุจริตในปงบประมาณ 2559 พบวา มีจำนวน 2 เร�อง ทั้งนี้ กทพ. ยังคงมุงมั่นในการยกระดับแนวทาง

การดำเนินงานใหบรรลุการเปนองคการที่ปลอดการทุจริตตอไป

4.3 การปองกันการทุจริต (G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5)
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ตารางท่ี 5    การฝกอบรมของพนักงานเร�องการปองกันการทุจริตขององคการ ปงบประมาณ 2559 

                พนักงานท่ีไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตขององคการ

 

ระดับปฏิบัติการ 1 - 6    345            7.82         166     3.71            146         3.16

ผูบริหารระดับ 7 - 8     29           14.01         

ผูบริหารระดับ 9 ข้ึนไป      1            5.56    

ปงบประมาณ 2557   ปงบประมาณ 2558      ปงบประมาณ 2559

จำนวน (คน) รอยละ     จำนวน (คน)    รอยละ      จำนวน (คน)      รอยละ

ระดับพนักงาน

 นอกจากนี้ กทพ. มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เพ�อใหมั่นใจวาการดำเนินของหนวยงานตางๆ เปนไปตามที่ 

องคการกำหนด โดยในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดเพิ่มระบบงานที่ตรวจสอบจาก 19 ระบบงาน เปน 20 หนวยงาน กลาวคือ 

แบงระบบงานประชาสัมพันธและการตลาด ออกเปน 2 ระบบงาน ไดแก ระบบงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด และ ระบบงาน 

ประชาสัมพันธและส�อสารองคกร เพ�อใหสอดคลองกับลักษณะงานมากขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9    การจัดแบงระบบงานของ กทพ. 

187      81.65    154          79.79

ปงบประมาณ 2558
ปงบประมาณ 2559
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 กทพ. ไดจัดทำแนวบริหารจัดการเพ่ิมเติมสำหรับระบบงานท่ีตรวจสอบแลววามีระดับความเส่ียงสูงสุดในแตละป กลาวคือ 

ระบบงานจัดเก็บคาผานทางพิเศษ จัดเปนระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการตรวจสอบภายในของปงบประมาณ 2558 

ดังนั้นในปงบประมาณ 2559 กทพ. จึงไดเพิ่มมาตรการการตรวจสอบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ อาทิ การใชระบบตรวจสอบ 

ประเภทของรถที่ใชบริการทางพิเศษ การติดตั้งกลองวงจรปดเพ�อบันทึกภาพบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ตลอดจน

การฝกอบรม On the Job Training : OJT ใหแกพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ สงผลใหระดับความเสี่ยงของระบบงานจัดเก็บ 

คาผานทางพิเศษ ลดลงอยูในเกณฑที่ยอมรับได และสำหรับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดในปงบประมาณ 2559 คือ ระบบงาน 

โครงการกอสราง ซึ่ง กทพ. จะมีการกำหนดแนวบริหารจัดการที่เหมาะสมตอไป

 

 กทพ. ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) จากสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเปน

การประเมินดานความโปรงใส (Transparency) ความพรอมรับผิด (Accountability) คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity 

in Service Delivery) วัฒนธรรม คุณธรรมในองคการ (Integrity Culture) และคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work Integrity) 

เพ�อแสดงความโปรงใสในการดำเนินงานขององคการที่เปนรูปธรรม โดยในปงบประมาณ 2559 กทพ. มีผลการประเมินอยูที่ 

89.15 คะแนน จัดอยูในเกณฑ “สูงมาก” ถือเปนคะแนนที่สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา และ กทพ. ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบ 

การทำงานใหเปนองคการที่ปลอดการทุจริต

ภาพที่ 10    ผลการประเมิน ITA ของ กทพ. ยอนหลัง 3 ป
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การบริหารความเสี่ยง5
 เพ�อใหมั่นใจวา กทพ. จะสามารถดำเนินกิจการสัมฤทธิ์ผลและกอใหเกิดมูลคาอยางยั่งยืนทั้งตอองคการและประเทศ 

ไดตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ.2550 ดังนั้น กทพ. จึงไดนำกรอบ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีดี COSO-ERM (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission - 

Enterprise Risk Management Thailand) มาพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยง โดยไดมีการศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยง 

ในดานตางๆ ที่จะมีผลตอการดำเนินกิจการของ กทพ. จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพ�อสรางแนวทางหรือ 

แผนการปองกัน ปรับปรุงและแก ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ กทพ. ยังมีการนำหลักบริหารความเสี่ยงเพ�อสรางมูลคา

องคการ (Value–Based Enterprise Risk Management : VBRM) มาดำเนินการภายในองคการดวยกลยุทธตางๆ เพ�อเปลี่ยน 

ความเสี่ยงหรือวิกฤตใหเปนโอกาส และสรางหรือใช โอกาสที่เกิดขึ้นเพ�อสรางมูลคาและผลตอบแทนแกองคการ รวมทั้งการนำ

ปจจัยตางๆ ที่อาจทำใหองคการไมบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว ไดมาพิจารณา

 นอกจากนี้ กทพ. ยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหนาที่วิเคราะห และประเมินสถานการณตางๆ ที่คาดวา

จะเกิดความเสี่ยงตอการปฏิบัติภารกิจของ กทพ. เพ�อนำมากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และกำหนดกลยุทธ

การบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารความเส่ียงใหเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล พรอมทั้งกำกับดูแลการจัดทำคูมือและแผนการบริหารความเสี่ยง สงเสริมใหมีการส�อสารไปทั่วทั้งองคการ เพ�อสราง 

ความตระหนัก และการรวมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดการสรางสรรคมูลคาแก

องคการ (Value Creation) และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลขององคการ กทพ. จึงกำหนดใหมีการรายงานผลการบริหาร 

ความเสี่ยงเปนประจำ เพ�อติดตามความกาวหนาในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงดังกลาวใหแก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารของ กทพ. 

และคณะกรรมการ กทพ.

 ที่ผานมา กทพ. มีการจัดทำทิศทางการบริหารความเสี่ยงของ กทพ. ปงบประมาณ 2557–2564 ซึ่งเปนการทบทวน 

และวิเคราะหสถานการณเสี่ยงภายใตการคาดการณภาพอนาคต รวมทั้งทบทวนและระบุปจจัยขับเคล�อนความเสี่ยงและสาเหตุ 

ความเสี่ยงขององคการ โดย กทพ. กำหนดกลยุทธ เพ�อบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ผาน 5 กลยุทธ ดังนี้

          กลยุทธที่ 1 การสรางมูลคาเพิ่มจากการขยายการเติบโตสูธุรกิจอ�น บนฐานการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มี

                       อยางเปนระบบ

  

กลยุทธที่ 3 การลดความผันผวนของรายได บนฐานการพัฒนา/จัดการนวัตกรรมทางการตลาด และการบริการ

กลยุทธที่ 2 การสรางโอกาสทางธุรกิจจากการบริหารเงินรายไดและหนี้บนฐานการใชตนทุนอยางมีคุณภาพ
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 ดังน้ันองคการจึงไดมีการจัดทำแผนบริหารความเส่ียงในแตละดานเพ�อใหความเส่ียงดังกลาวอยูในระดับท่ียอมรับได พบวา 

กทพ. มีปจจัยเสี่ยงหลัก จำนวน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานการเงิน และปจจัยดานกฎหมาย และกฎระเบียบ 

รายละเอียดดังนี้

กลยุทธที่ 4  การสรางความแข็งแกรงขององคการอยางยั่งยืน บนฐานการพัฒนาการเรียนรูขององคการ

              และการบูรณาการกระบวนการทำงานไดสอดคลองกับเปาหมาย/ความตองการขององคการ 

              รวมถึงการเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับพันธมิตรในการจัดการระบบการเดินทางและขนสง 

              รวมทั้งโลจิสติกส

 

กลยุทธที่ 5  การเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน บนฐานการพัฒนา/จัดการนวัตกรรมทางการบริหารการเงิน 

              การลงทุน เชน การต้ังกองทุนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Fund) การต้ังบริษัทจัดการสินทรัพย
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แนวทางบริหารความเส่ียงของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในรอบปงบประมาณ 2559ตารางที่ 6

ประเภทความเสี่ยง        ความเสี่ยง                สาเหตุความเสี่ยง                 แนวทางการบริหารความเสี่ยง            ผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ดานกลยุทธ ประสิทธิผลทางพิเศษ   - ความพรอมรับสถานการณวิกฤต - ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดานจัดจราจร

  และกูภัยอยางเขมงวดตลอดเวลา

- ควบคุมรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ

- พัฒนาหนวยปฏิบัติการพิเศษ

- ฝกซอมแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ

  ทุกวิกฤตการณ ภายใตแผนการบริหารความตอเน�อง

  ทางธุรกิจของ กทพ.

- จัดใหมีระบบคอมพิวเตอรสำรอง สามารถทำงานทดแทน

  คอมพิวเตอรหลักที่ไมสามารถทำงานได

- ดูแลบำรุงรักษาไฟฟาสองสวาง และอุปกรณเก็บคาผานทาง

  อัตโนมัติใหอยูในสภาพใชงานได

- จัดใหมีการสำรองขอมูลอยางสม่ำเสมอ

- การเพิ่มปริมาณผู ใชระบบเก็บ

  คาผานทางพิเศษอัตโนมัติ

- ประชาสัมพันธและจัดทำเอกสารเผยแพรเพ�อสรางความรู 

  ความเขาใจเกี่ยวกับ Easy Pass และวิธีใชงาน

- พัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มชองทางเติมเงินอยางตอเน�อง

- บริหารจัดการคลังสินคา SMART CARD และ OBU 

  ใหเพียงพอ

- บำรุงรักษาอุปกรณเก็บคาผานทางดูแลฐานขอมูลและ 

  Application ของระบบ CS อยางสม่ำเสมอ

- สามารถแก ไขปญหารถเกิดอุบัติเหตุใหพน

  กีดขวางการจราจรบนทางพิเศษ ภายในเวลา

  25.16 นาที นับตั้งแตพนักงานกูภัยไดรับ

  แจงเหตุ (โดยตั้งเปาหมายไววาตองเขาถึง

  จุดเกิดเหตุนับจากไดรับแจงไมเกิน 10 นาที)

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุตอปริมาณจราจร

  เฉลี่ยนอยกวา 2 ครั ้ง ตอปริมาณจราจร

  ลานคัน*

- มีผู ใชบริการชองทางพิเศษอัตโนมัติในปงบ

  ประมาณ 2559  7 สายทาง เปนจำนวน 

  211,869,185 คัน**

- มีการเตรียมความพรอมเร�องการใชงาน 

  Easy Pass รวมกับ M-Pass ของ

  กรมทางหลวง
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แนวทางบริหารความเส่ียงของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในรอบปงบประมาณ 2559 (ตอ)ตารางที่ 6

ประเภทความเสี่ยง        ความเสี่ยง                สาเหตุความเสี่ยง                 แนวทางการบริหารความเสี่ยง            ผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ดานการเงิน ผลการดำเนินงานทาง

                     การเงินของ กทพ. 

                     ปงบประมาณ 2559

- จัดใหมีการประเมินความคุมคาของการลงทุนดาน ICT

- ประเมินความสามารถในการบริหารคาใชจายสำนักงาน

- การจัดการสัญญารวมทุนโครงการ

  ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน

  รอบนอกกรุงเทพมหานคร

- บริหารสัญญา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล

  โครงการฯ เพ�อกำกับดูแลและพิจารณาแก ไขปญหา

  ซึ่งเปนการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวม

  ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

- จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการฯ อยางนอย 

  6 เดือนตอคร้ัง เพ�อพิจารณาแกไขปญหาตามกระบวนการ/

  สถานการณ ตลอดจนเรงรัดการดำเนินการตามสัญญา

- หารือที่ปรึกษากฎหมายของ กทพ.

- จัดใหมีการฝกอบรม ศึกษา ดูงานแกบุคลากรที่เกี่ยวของ

  กับการบริหารสัญญา

- สามารถดำเนินงานใหอยูภายใตแผนงาน

  บริหารผลการดำเนินงานทางการเงินของ 

  กทพ. ได โดยมีกำไรสำหรับปงบประมาณ 

  2559 จำนวน 8,924.72 ลานบาท ซึ่งมี

  รายไดรวมเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2558 

  จำนวน 346.51 ลานบาทและคาใชจายรวม

  ลดลง จำนวน 146.05 ลานบาท

- สามารถเปดบริการทางพิเศษสายศรีรัช-

  วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไดต้ังแต

  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เร็วกวาแผนที่

  กำหนดไวในเดือนธันวาคม 2559

- การบริหารรายจาย

- การจัดการขอพิพาทและคดี

  ของโครงการทางพิเศษ

- จัดการขอพิพาทหรือคดีที่เกิดขึ้นจนกวาคดีจะแลวเสร็จ 

  โดยทำตามกระบวนการของ กทพ. อยางรวดเร็ว 

  มีประสิทธิภาพ

- จัดการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองรอง

- มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการดานขอพิพาท

  และคด ี โดยในป งบประมาณ 2559

  มีการดำเนินงานตามแผนรอยละ 100

ดานกฎหมาย

และกฎระเบียบ

การบริหารสัญญา

โครงการทางพิเศษ

หมายเหตุ   * อางอิง จากรายงานสถิติของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2559 หนา 38 

            ** อางอิง จากรายงานสถิติของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2559 หนา 19
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 ดวยความมุงมั่นในการดำเนินงาน เพ�อบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดสงผลให ในปงบประมาณ 2559 กทพ. 

สามารถควบคุมความเสี่ยงดานการเงิน ดานกลยุทธ และดานกฎหมายและกฎระเบียบ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได คิดเปนรอยละ 

99.84 ซึ่งมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวรอยละ 80 ดังภาพที่ 11

ความสำเร็จของการควบคุมความเสี่ยง

ใหอยูในระดับที่ยอมรับได (รอยละ)

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

คาเปาหมาย

ไมนอยกวา

รอยละ 80

รอยละความสำเร็จของการควบคุม

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอบรับได
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ภาพที่ 11   รอยละความสำเร็จของการควบคุมความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับได

5.1  การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 กทพ. ไดตระหนักถึงภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร จึงไดจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

เพ�อใหระบบเครือขาย ระบบสารสนเทศ และขอมูลขององคการ มีความม่ันคงปลอดภัย ดำเนินกิจการไดตอเน�อง โดยมีคณะกรรมการ 

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐาน

ISO/IEC 27001:2013  โดยแบงออกเปน 2 นโยบาย คือ

  1) นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู ใชงาน

  2) นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับพนักงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2  แผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ

 กทพ. ไดดำเนินการตามระบบการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM) มาต้ังแตปงบประมาณ 2546 

ซ่ึงเปนการบริหารความเส่ียงเชิงปองกัน ตอมา กทพ. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารความเส่ียงเชิงแก ไข จึงไดเร่ิมดำเนินการ 

ตามระบบการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ในปงบประมาณ 2549 และในป

งบประมาณ 2559 ไดมีการจัดทำแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) สำหรับเปนกรอบ 

การดำเนินงาน รวมทั้งไดมีการทบทวนและจัดทำแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจของ กทพ. ภายใตกระบวนการสำคัญของ 

กทพ. 4 กระบวนการ เพ�อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และครอบคลุมทุกระบบงานสำคัญ ดังภาพที่ 12
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ปงบประมาณ 2546

เริ่มดำเนินการระบบการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ

Business Continuity Management : BCM

บริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน

Enterprise Risk Management : ERM

ทบทวนและจัดทำแผนการบริหารความตอเน�อง

ทางธุรกิจของ กทพ.

ปงบประมาณ 2548
ปงบประมาณ 2559

4 กระบวนการสำคัญของ กทพ.

1. กระบวนการงานกอสรางทางพิเศษ

2. กระบวนการงานปฏิบัติงาน

        - กระบวนการงานจัดเก็บคาผานทางพิเศษ

        - กระบวนการงานบำรุงรักษา

        - กระบวนการงานจัดการจราจรและกูภัย

3. กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

4. กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 12    ภาพรวมการจัดทำแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ

 เพ�อใหองคการมีความพรอมที่จะแก ไขสถานการณวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถที่จะดำเนินงานไดอยางตอเน�อง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส�อสารไปยังผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของเพ�อใหเกิดความรูความเขาใจในการบริหารความตอเน�อง 

ทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการซักซอมแผนบริหารความตอเน�องทางธุรกิจจำนวน 5 สถานการณวิกฤต 12 วิกฤตการณ 

ดังตารางที่ 7

4 กระบวนการสำคัญของ กทพ.
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ตารางที่ 7    การซักซอมแผนบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ  

สถานการณวิกฤต วิกฤตการณ การฝกซอม

1. การสัญจรบน

   ทางพิเศษหยุดชะงัก

2. การจราจรหนาดาน

   ติดขัดรุนแรง

3. การกอสรางลาชา

1.1 ทางพิเศษไมอยูในสภาพพรอมใชงาน

     เน�องจากเกิดอุบัติเหตุรายแรงบน

     ทางพิเศษ 

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 27 กรกฎาคม 25591.2 โครงสรางทางพิเศษไดรับความเสียหาย

     จากการเกิดภัยพิบัติ

1.3 โครงสรางทางพิเศษไดรับความเสียหาย

     จากการเกิดเหตุไฟไหมรุนแรงบริเวณ

     เขตทางพิเศษ

ดำเนินการฝกซอมจำนวน 5 บริเวณ ดังนี้

  - บริเวณใตทางพิเศษฉลองรัช

  - บริเวณใตทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

    (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

  - บริเวณใตทางพิเศษเฉลิมมหานคร

  - บริเวณใตทางพิเศษอุดรรัถยา

  - บริเวณใตทางพิเศษศรีรัช

2.1 กรณีระบบเก็บคาผานทางพิเศษ

     ไมสามารถใชงานไดเน�องจากไฟไหม

     ดานเก็บคาผานทางพิเศษ

2.2 กรณีระบบเก็บคาผานทางพิเศษ

     ไมสามารถใชงานได เน�องจาก

     น้ำทวมดานเก็บคาผานทางพิเศษ

2.3 กรณีระบบควบคุมที ่ศ ูนยกลาง 

     (Central System) ไมสามารถใชงาน

     ไดเน�องจากเกิดภัยพิบัติ/ วินาศกรรม/

     ไฟไหมที่ศูนยคอมพิวเตอรกลาง 

     (CCB2) /ระบบถูกบุกรุก/ ระบบลม

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 21 กันยายน 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 26 สิงหาคม 25592.4 กรณีไมสามารถจัดเก็บคาผานทางได 

     เน�องจากเกิดการชุมนุมประทวง

ไมสามารถดำเนินการกอสรางได เน�องจาก 

อุบัติเหตุระหวางการกอสราง

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
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ตารางที่ 7    การซักซอมแผนบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ (ตอ)  

สถานการณวิกฤต วิกฤตการณ การฝกซอม

4. อาคารสำนักงานหรือ

   อาคารศูนยควบคุม

   ทางพิเศษไมสามารถ

   ใชงานได

5. อาคารสำนักงานหรือ

   อาคารศูนยควบคุม

   ระบบงานบริหาร

   จัดการสำนักงาน

   ภายในที่สำคัญ

   ไมสามารถใชงานได

4.1 อาคารสำนักงาน/อาคารศูนยควบคุม

     ทางพ ิ เศษไม สามารถใช งานได   

     เน�องจากไฟไหม 

4.2 อาคารสำนักงาน/อาคารศูนยควบคุม

     ทางพิเศษ ไม สามารถใช งานได 

     เน�องจากน้ำทวม

4.3 อาคารสำนักงาน/อาคารศูนยควบคุม

     ทางพิเศษ ไมสามารถใชงานได 

     เน�องจากการชุมนุมประทวง

ศูนยคอมพิวเตอรหลักไมสามารถใชงานได 

เน�องจากไฟไหมหองศูนยคอมพิวเตอร

ดำเนินการฝกซอม ทั้งหมด 9 สถานที่ ดังนี้

- อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ

  ศรีรัช (ดานฯ พหลโยธิน 1)

- อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ

  กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 

  (ดานฯ ปากน้ำ 3)

- อาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษของทางพิเศษ

  ฉลองรัช (ดานฯ อาจณรงค 1)

- อาคารสำนักงานใหญ จตุจักร

- อาคารฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี

- อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก

  (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

- อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร

- อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 9 กันยายน 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 9 กันยายน 2559

ดำเนินการฝกซอมเม�อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

 ทั้งนี้ เพ�อเตรียมความพรอมที่จะแก ไขสถานการณวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และสงผลตอการดำเนินงานของ กทพ. รวมทั้ง 

ส�อสารไปยังพนักงานเพ�อใหเกิดความรูความเขาใจในแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจของ กทพ. อีกทั้งไดมีกระบวนการ 

ในการจัดทำแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจของปงบประมาณ 2560 เพ�อใหดำเนินกิจการไดอยางมั่นคงอีกดวย
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การบริหารจัดการองคการ6
6.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย

 กทพ. ตระหนักดีวา “บุคลากร” คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคล�อนการดำเนินงานตางๆ กทพ. จึงใหความสำคัญ 

กับการสรางสรรคคุณภาพชีวิตบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป 

(2559-2563) ตามยุทธศาสตรที่ 1 ในเร�องความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) กลยุทธที่ 1.1 

การสรางสรรคคุณภาพชีวิตบุคลากร

 เริ่มตนตั้งแตการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดดำเนินการศึกษา วิเคราะห 

และวางแนวทางในเร�องความตองการอัตรากำลังของบุคลากรครอบคลุมทุกสายงาน เพ�อปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและสรรหาบุคลากร ที่สามารถตอบสนองตอความตองการขององคการไดอยาง 

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 ในการสรรหา เพ�อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงาน กทพ. นั้น เปนไปตามคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน 

สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และขอบังคับของ กทพ. ฉบับท่ี 124 วาดวยพนักงาน อันเปนการแสดงถึงความเทาเทียม 

ไมปดกั้นทางดานศาสนา เชื้อชาติสถาบันการศึกษา และเปดโอกาสใหบุคคลหลากหลายความคิดและวัฒนธรรม สามารถสมัคร 

เขารับการคัดเลือกได โดย กทพ. จะมุงเนนการรับบุคลากรที่เปนคนดีและมีความสามารถ

 6.1.1  กระบวนการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง (G4-DMA การจางงาน)

  กทพ. ดำเนินการสรรหาบุคลากร โดยเริ่มจากเสนอการขออนุมัติบรรจุและแตงตั้งพนักงานตอผูวาการ กทพ. 

เม�อไดรับการอนุมัติ จะประกาศรับสมัครงานผานทางเว็บไซต http://www.exat.co.th/index.php/job และดำเนินการสอบขอเขียน 

และสอบสัมภาษณตามหลักเกณฑที่ กทพ. กำหนด ซึ่งผูผานการคัดเลือกจะตองทดลองปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

กอนบรรจุและแตงตั้งเปนบุคลากรของ กทพ.

  ภายหลังจากที่บุคลากรผานกระบวนการสรรหา กทพ. จะดำเนินการแจงใหกับบุคลากรทราบถึงการบรรจุแตงตั้ง 

หรือการแตงต้ังตำแหนงงาน ใหทราบภายใน 1 อาทิตยหลังจากไดรับการอนุมัติจากผูวาการฯ (G4-LA4) และดำเนินการปฐมนิเทศ 

เพ�อใหทราบถึงขอมูลขององคการ การปลูกจิตสำนึกใหรักองคการ การสานสัมพันธกับพนักงานและลูกจาง รวมถึงชี้แจงถึง 

สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่พนักงานจะไดรับ โดยในปงบประมาณ 2559 มีจำนวนบุคลากรที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

จำนวน 467 คน สามารถแยกรายละเอียดไดดังนี้
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ขอมูลบุคลากรที่บรรจุและแตงตั้งใหมปงบประมาณ 2559 (G4-9), (G4-10), (G4-LA1)

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5,381 คน

จำนวนพนักงานใหม 250 คน

จำนวนลูกจางใหม 217 คน

พนักงานใหม (หญิง)

  จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 1.15

ลูกจางใหม (หญิง)

จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 1.21

พนักงานใหม (ชาย)

จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 3.49

ลูกจางใหม (ชาย)

  จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 2.82

6.1.2 การสรางสรรคคุณภาพชีวิตบุคลากร

  กทพ. ดำเนินการวางแผนการดูแลรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญใหสามารถเติบโต 

ในหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ใหความ 

ชวยเหลือและสนับสนุนบุคลากร จัดสรรสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหเหมาะสมตอความตองการของบุคลากร รวมถึงการให 

บุคลากรสามารถส�อสาร ถายทอดความตองการและความคิดเห็น เพ�อดึงดูดใหบุคลากรนั้นมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพัน 

กับองคการมากยิ่งขึ้น 



การฌาปนกิจสงเคราะห
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6.1.3 การบริหารคาตอบแทนที่คุมคาและเสมอภาค

    บุคลากร เปนทรัพยากรหลักในการดำเนินงานขององคการ เพ�อบรรลุพันธกิจและใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด กทพ. จึงบริหารคาตอบแทนใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม เพ�อสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคการ โดยไดจัดสิทธิประโยชน 

และสวัสดิการใหแกบุคลากร ดังนี้

ตารางที่ 8     สิทธิประโยชนและสวัสดิการของบุคลากร (G4-LA2)

สวัสดิการ

บุคลากร

พนักงาน ลูกจาง

หมายเหตุ

สิทธิประโยชนสวัสดิการของ กทพ. (ตามขอบังคับ)

เงินเดือน

คาจาง

โบนัส

เงินเบี้ยเลี้ยง

เงินชวยเหลือในการรักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคาศึกษาของบุตร

เงินชวยเหลือบุตร

เงินชวยเหลือในการคลอดบุตร

เงินตอบแทนความชอบในการทำงานกรณีเกษียณอายุ

เงินชวยเหลือคาทำศพ

เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน�องจากการทำงาน

การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล สำหรับผูปฏิบัติงานเสี่ยงภัย

เคร�องแบบพนักงาน

การตรวจสุขภาพประจำป

เงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

เงินกองทุนสงเคราะห

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

ลูกจาง คูสมรส บุตรไดรับสิทธิ

ยกเวนพอ แม

เงินทดแทนขึ้นอยูกับระยะเวลา

การสมัครเปนสมาชิก

สวัสดิการอ�นๆ (ตามความสมัครใจ)

การประกันภัย (อุบัติเหตุ/รถยนต/อัคคีภัย)

โครงการสวัสดิการประกันกลุมแบบสะสมทรัพย และกองทุนเกษียณอายุ

สินเช�อสวัสดิการเพ�อที่อยูอาศัย

สินเช�อสวัสดิการธนาคารออมสิน

สินเช�อธนาคารกรุงไทย

การทำสัญญาของ

ลูกจางเปนปตอป
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 กทพ. ไดเผยแพรขอมูลเร�องสิทธิประโยชนดังกลาว ผานชองทางตางๆ เชน ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เสียงตามสาย 

หนังสือเวียน และการจัดทำบอรดประชาสัมพันธ เพ�อใหบุคลากรสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ระเบียบ ขอบังคับ 

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน ตลอดจนการขอรับสิทธิประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 

 กทพ. มีแนวปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ พนักงานทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการมีสวนรวม 

แสดงความคิดเห็น และเจรจาตอรองในเร�องสภาพการจางผานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 ถือเปนตัวกลางในการส�อสารระหวางผูบริหารและพนักงาน 

โดยในปงบประมาณ 2559 มีพนักงานเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานฯ จำนวน 3,188 คน คิดเปนรอยละ 59.24 ของพนักงาน

ทั้งหมด โดยสหภาพแรงงานฯ มีกรรมการสหภาพแรงงานฯ จำนวน 26 คน และมีตัวแทนจากกรรมการสหภาพฯ จำนวน 11 คน 

เปนคณะกรรมการกิจการสัมพันธขององคการ

6.1.4 สิทธิเด็ก (G4-DMA สิทธิเด็ก, G4-LA3)

   กทพ. ไดเขารวมลงนามแสดงเจตนารมณในการสงเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (CRBP : Children’s 

Rights and Business Principle) ภายใตหลักการแหงสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 10 ขอ ที่พัฒนาโดยองคการยูนิเซฟ 

องคการชวยเหลือเด็ก และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ ดังน้ี

ภาพที่ 13    สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ 10 ขอ
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หลักการที่ 1

บูรณาการสิทธิเด็ก

ในการดำเนินธุรกิจ

หลักการที่ 2

ปญหาแรงงานเด็ก

หลักการที่ 3

คงงานที่เปน

เยาวชน พอแม

และผูดูแลเด็ก

หลักการที่ 4

การคุมครองและ

ความปลอดภัยของเด็ก

หลักการที่ 5

ผลิตภัณฑและ

การบริการ

หลักการที่ 6

การตลาดและโฆษณา

หลักการที่ 7

สิ่งแวดลอมและที่ดิน

หลักการที่ 8

ระบบรักษาความปลอดภัย

หลักการที่ 9

สถานการณฉุกเฉิน

หลักการที่ 10

บทบาทรัฐและชุมชน
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นโยบาย
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1 เคารพสิทธิเด็กและใหคำมั่นที่จะสนับสนุนสิทธิเด็ก

สนับสนุนการขจัดปญหาแรงงานเด็กในการดำเนินงาน

และการติดตอทางธุรกิจ

จัดหางานที่มีคุณคาใหแกคนงานที่เปนเยาวชน

ตลอดจนพอแม และผูดูแลเด็ก

คำนึงถึงการคุมครองและความปลอดภัยของเด็กใน

สถานประกอบการและการดำเนินธุรกิจ

คำนึงถึงสิทธิเด็ก ในการสรางระบบรักษาความปลอดภัย

ตางๆ

ใชส�อโฆษณาและการตลาดในทางที่เคารพและ

สงเสริมสิทธิเด็ก

ชวยคุมครองเด็กที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติตางๆ

หนุนเสริมบทบาทของรัฐและชุมชนในการคุมครอง

และเติมเต็มสิทธิเด็ก

เคารพและสงเสริมสิทธิเด็ก เม�อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอม การถือครองและการใชประโยชนจากที่ดิน

ทำใหแน ใจวาผลิตภัณฑและบริการมีความปลอดภัย และ

มีการสงเสริมความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิเด็กผาน

ผลิตภัณฑและบริการเหลานั้น
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  เพ�อเปนการเสริมสรางขีดความสามารถ และสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ตามขอบเขต

การปฏิบัติงานที่องคการสามารถนำเร�องสิทธิเด็กไปผสมผสานเขากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองคการ เชน 

มีการปรับปรุงเงินชวยเหลือบุตร จากเดิมไดรับเงินชวยเหลือบุตรตอเดือนในอัตรา 150 บาท/บุตร 1 คน รวมไมเกิน 3 คน 

ปรับใหมเปน บุตรคนที่ 1 ไดรับในอัตรา 400 บาท/เดือน บุตรคนที่ 2 ไดรับในอัตรา 200 บาท/เดือน และบุตรคนที่ 3 ไดรับใน

อัตรา 150 บาท/เดือน รวมไมเกิน 3 คน และใหสิทธิพนักงานและลูกจางหญิงลาคลอดเปนเวลา 90 วัน และพนักงานหญิง 

มีสิทธิในการลาเพ�อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจากสิทธิการลาคลอดอีก 150 วันทำการ (ไมไดรับเงินเดือนและโบนัสในชวงเวลาที่ลาเพ�อ 

เลี้ยงดูบุตร) สำหรับพนักงานและลูกจางเพศชายมีสิทธิในการลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตรเปนเวลา 

15 วันทำการ โดยมีรายละเอียดของบุคลากรที่ใชสิทธิลาคลอด ดังนี้

จำนวนพนักงานเพศหญิง

ที่ ใชสิทธิลาเพ�อเลี้ยงดูบุตร

1 คน

28 คน

จำนวนพนักงานและลูกจางเพศชาย

ที่ ใชสิทธิลาไปชวยเหลือภริยา

โดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตร

เพ�อเลี้ยงดูบุตร
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  นอกจากสิทธิในการลาแลว  กทพ. ยังไดดำเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

รอบเขตทางพิเศษ อาทิ กิจกรรมแบงปนรอยยิ้มแดนองริมทางดวน โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณกีฬา เคร�องดนตรีไทย 

และเคร�องดนตรีสากลแกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ซึ่งเปนโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน

รอบนอก โครงการ “สานฝนเด็กไทย จากใจการทางพิเศษฯ” โดยจัดใหเยาวชนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เขารวมการแขงขัน

ฟุตซอล พรอมมอบอุปกรณกีฬาและงบประมาณสนับสนุนกีฬาฟุตซอลใหแกเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม กิจกรรม “ทางดวน 

เพ�อเยาวชน” โดยมอบทุนการศึกษาแกเยาวชนในชุมชนรอบเขตทางพิเศษท่ีขาดแคลนทุนทรัพย และโครงการ “ยุวชนการทางพิเศษ 

แหงประเทศไทย” โดยใหเยาวชนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษเขารวมกิจกรรมการเรียนรู เกี ่ยวกับพระอัจฉริยภาพของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6.1.5 การพัฒนาการเรียนรูและศักยภาพบุคลากร (G4-DMA การฝกอบรมและใหความรู)

  การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ�อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงดานอัตรากำลัง เปนปจจัยหนึ่งที่ กทพ. 

เรงดำเนินการ โดยในปงบประมาณ 2559 มีบุคลากรพนสภาพเปนจำนวนมาก กทพ. จึงไดจัดทำแนวทางการเตรียมบุคลากร

ใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง เชน แผนความกาวหนาในสายอาชีพ แผนสืบทอดตำแหนงของผูบริหาร แผนอัตรากำลัง 5 ป 

การสำรวจและวิเคราะหภาระงานไวเปนการลวงหนาโดยสรางองคความรู เพ�อใหบุคลากรเกิดการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ

การทำงาน และเพิ่มความสามารถในสายงาน (G4-LA10)

  นอกจากนี้ กทพ. ไดดำเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำป 2559 อีกทั้งมีการสงพนักงานไปศึกษา 

ฝกอบรม หรือดูงานภายนอกองคการ ตลอดจนจัดใหมีหลักสูตรการทบทวนความรู ในการปฏิบัติงานของทุกฝาย เพ�อใหพนักงาน

ไดมีโอกาสทบทวนความรู ในงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู มีการสอนงาน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงาน

  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอ�นๆ เพ�อใหพนักงานนำไปพัฒนาตนเองทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน อาทิ 

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักสูตรนักดับเพลิงเบื้องตน โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ�อรองรับการเขาสู AEC 

หลักสูตรความรูกฎหมายภาษีอากร ความรูกฎหมายส่ิงแวดลอม หลักสูตรอนุรักษพลังงาน หลักสูตรการวางแผนทางการเงินสำหรับ

มนุษยเงินเดือน เปนตน

หลักสูตรการฝกอบรมและสัมมนาปงบประมาณ 2559 (G4-LA9)

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 76 หลักสูตร

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ย* (ชม./คน/ป) = 25.73

จำนวนงบประมาณที่ใช 17,500,579 บาท

*เกณฑขั้นต่ำเฉลี่ย 18 ชม./คน/ป
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ตารางท่ี 9    หลักสูตรการฝกอบรมและสัมมนาปงบประมาณ 2559

รายช�อหลักสูตรการฝกอบรม

รวม

การพัฒนาและฝกอบรมตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร

การพัฒนาและฝกอบรมเพ�อพัฒนางานและกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาและฝกอบรมเพ�อเปนองคการแหงการเรียนรูและเปนองคการที่ยั่งยืน

การพัฒนาภาวะผูนำและการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาตามมาตรฐานกฎหมายและทั่วไป

จำนวนหลักสูตร

16

29

6

3

22

76

ขอมูลการฝกอบรมและสัมมนาของพนักงานปงบประมาณ 2559

ผูบริหารตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป = 104.75 ชม./คน/ป

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจำแนก

ตามระดับพนักงาน

ผูบริหารตั้งแตระดับ 7-8 = 75.98 ชม./คน/ป

พนักงานระดับปฏิบัติการ 1-6 = 22.84 ชม./คน/ป
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จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ 

เพศชาย = 23.16 ชม./คน/ป

เพศหญิง = 29.98 ชม./คน/ป

6.1.6 การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (G4-DMA อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

    ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดของการดำเนินงานของ กทพ. คือเร�องความม่ันคงปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากร กทพ. 

มุงดำเนินการปรับปรุงสถานทำงานใหมีความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพท่ีดี โดย กทพ. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ประจำปงบประมาณ 2559 อีกทั้งไดจัดทำ 

คูมือความปลอดภัยในงานบำรุงรักษาของ กทพ. เพิ่มเติมจากการจัดทำคูมือความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับรวม) และเพ�อให 

การดำเนินงานดานความมั่งคงปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กทพ. ไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทำงานของ กทพ. จำนวนทั้งสิ้น 95 คน คิดเปนรอยละ 1.76 ของพนักงานทั้งหมด (G4-LA5) 

เพ�อทำหนาที่ใหการตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน รวมถึงหาแนวทางปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  

  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของ กทพ. ไดมีการประเมินความเส่ียงดานสุขภาพของบุคลากร พรอมท้ังตรวจสอบ 

ติดตามสภาพแวดลอมในการทำงานอยางสม่ำเสมอ เพ�อหาแนวทางปองกัน และแก ไขไดอยางเหมาะสม โดยบุคคลท่ีตองปฏิบัติงาน 

ในสภาพแวดลอมท่ีมีความเส่ียงในการทำงาน อาทิ พนักงานกูภัย พนักงานจัดการจราจร และชาง กทพ. ไดจัดหาอุปกรณเพ�อความ 

ปลอดภัยในการทำงาน และมีการตรวจสุขภาพประจำป อาทิ การตรวจสารตะกั่วในเลือด การตรวจภาวะการไดยิน การตรวจสอบ 

ตาบอดสี การตรวจสมรรถภาพของปอด เปนตน

  นอกจากนี้ กทพ. ยังมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม อากาศ เสียง และคุณภาพน้ำด�มบริเวณอาคารสำนักงาน 

ศูนยควบคุมทางพิเศษ และอาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษตางๆ อยางตอเน�องเพ�อใหบุคลากรเช�อม่ันวาไดทำงานในสภาพแวดลอม 

ที่มีความปลอดภัยสอดคลองกับที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังตารางที่ 10
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การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม อากาศ เสียง และคุณภาพน้ำด�มบริเวณอาคารสำนักงาน ศูนยควบคุมฯ และอาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษตางๆตารางที่ 10

ประเภทของการตรวจวัด

ฝุนละออง ระดับเสียง คุณภาพน้ำด�ม

ดานเก็บคาผานทางพิเศษ/อาคารสำนักงาน

ทางพิเศษฉลองรัช จำนวน 5 จุดตรวจวัด

ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน 1 จุดตรวจวัด

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 3 จุดตรวจวัด

ดานฯ บางนา

ดานฯ ดินแดง

ดานฯ ดาวคะนอง

ดานฯ พระรามที่สี่ 1

ดานฯ เลียบแมน้ำ

ดานฯ สุขสวัสดิ์

ดานฯ รามอินทรา

ดานฯ พระราม 9-1

ดานฯ พระราม 9-2

ดานฯ โยธินพัฒนา

ดานฯ จตุโชติ

ดานฯ ชลบุรี

ดานฯ บางวัว

ดานฯ บางแกว 2

ดานฯ บางขุนเทียน (ขาออก 1)

ดานฯ ปูเจาสมิงพราย

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 6 จุดตรวจวัด
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การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม อากาศ เสียง และคุณภาพน้ำด�มบริเวณอาคารสำนักงาน ศูนยควบคุมฯ และอาคารดานเก็บคาผานทางพิเศษตางๆ (ตอ)ตารางที่ 10

ประเภทของการตรวจวัด

ฝุนละออง ระดับเสียง คุณภาพน้ำด�ม

ดานเก็บคาผานทางพิเศษ/อาคารสำนักงาน

อาคารฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี

อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 1 จุดตรวจวัด

หองถายเอกสารแผนกสารบรรณ

หอง กปส. อาคาร 1 ชั้น 4

หอง กตร. อาคาร 3 ชั้น 6

บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1

บริเวณโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 2

บริเวณชั้น 6 อาคาร 3

บริเวณอาคารโรงอาหาร

หองแล็ป อท.2 ฝบร. หอง 417 ชั้น 4

บริเวณโรงอาหารชั้น 1

บริเวณภายในอาคารชั้น 1 (เคร�องกรองน้ำหนาลิฟท)

อาคารสำนักงานใหญจตุจักร จำนวน 3 จุดตรวจวัด

บริเวณโรงอาหาร

บริเวณโรงอาหารชั้น 2
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  กทพ. ยังจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟประจำอาคาร ปละ 1 คร้ัง การควบคุมคุณภาพอาหาร 

ที่จำหนายในพื้นที่ทุกอาคาร การจัดกิจกรรม 5 ส เพ�อใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการสรางสภาวะแวดลอมในการทำงานที่ดี 

การตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ รวมทั้งการจัดบรรยาย เร�องการปองกันและเฝาระวัง “โรคไขซิกา” 

ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ เพ�อชวยบุคลากรทุกคนมีความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี และสามารถลดอัตราการบาดเจ็บและ 

เสียชีวิตจากการทำงานของบุคลากรไดดังนี้

อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคลากรปงบประมาณ 2559 (G4-LA6)

อัตราการบาดเจ็บ (IR) = 0.125

อัตราโรคที่เกิดจากการทำงาน

(ODR) = 0

อัตราวันขาดงาน (LDR) = 1.71

จำนวนผูบาดเจ็บ

จากการทำงาน = 10 คน

จำนวนผูทุพพลภาพ

จากการทำงาน = 0 คน

จำนวนผูเสียชีวิต

จากการทำงาน = 0 คน

  จากอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของบุคลากร กทพ. ไดดำเนินการติดตามและหาสาเหตุของการเกิด 

อุบัติเหตุดังกลาว เพ�อหาแนวทางปรับปรุงแก ไขการบริหารงานดานความปลอดภัยใหมากยิ่งขึ้น เพ�อใหบุคลากรมีความมั่นใจ 

ในเร�องความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป
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6.1.7 ความพึงพอใจของพนักงาน

6.1.8 การดูแลพนักงานเกษียณอายุปฏิบัติงาน

  “บุคลากร” เปนปจจัยที่สำคัญอยางมากในการขับเคล�อนองคการไปสูความยั่งยืน จึงมุงเนนในเร�องของการ 

ดูแลรักษาบุคลากรเปนอยางดี ไมวาจะเปนในเร�องผลประโยชน สวัสดิการตางๆ ที่บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะของบุคลากร 

อยางสม่ำเสมอ และการดูแลเร�องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางเต็มที่ เพ�อใหเกิดความ 

พึงพอใจในชีวิตการทำงาน และเกิดความมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ไดปฏิบัติงานกับ กทพ.

  ในปงบประมาณ 2559 เพ�อใหทราบถึงความรูสึกและความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานตางๆ ที่มีตอ

องคการ กทพ. จึงไดสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ กทพ. ซึ่งผลจากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานพบวา 

พนักงานมีความพึงพอใจตอองคการรอยละ 84.00 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากป 2558 ถึงรอยละ 5.6

  อยางไรก็ตาม กทพ. ยังคงมุงมั่นที่จะใสใจดูแลบุคลากรของ กทพ. อยางเต็มความสามารถ และรักษาระดับ 

ความพึงพอใจของบุคลากรใหมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนตอไป เพ�อใหบุคลากรทุกคนท่ีเขามารวมงานกับ กทพ. ไดรับความสุข ความปลอดภัย 

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 

  บุคลากรทุกคน คือ ทรัพยากรหนึ่งที่มิสามารถประเมินคาได ดวยความเช�อและความมุงมั่นนี้ กทพ. จึงดูแล 

บุคลากรทุกคนอยางตอเน�องตั้งแตเริ่มเขางานจนเกษียณอายุ โดยเฉพาะการดูแลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสมดุลของชีวิต 

ทั้งดานรางกายและจิตใจ ในปงบประมาณ 2559 มีจำนวนบุคลากรที่พนสภาพดังนี้

ขอมูลบุคลากรพนสภาพปงบประมาณ 2559

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5,381 คน

จำนวนพนักงานพนสภาพ 129 คน

จำนวนลูกจางพนสภาพ 280 คน
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พนักงาน

พนสภาพ

เพศหญิง

ลูกจาง

พนสภาพ

เพศหญิง

จำนวน 44 คน

 คิดเปนรอยละ

0.82

จำนวน 66 คน

 คิดเปนรอยละ

1.23

พนักงาน

พนสภาพ

เพศชาย

จำนวน 85 คน

 คิดเปนรอยละ

1.58

จำนวน 214 คน

 คิดเปนรอยละ

3.98

ลูกจาง

พนสภาพ

เพศชาย

6.1.8.1 การเตรียมความพรอมสูวัยเกษียณ (G4-LA10)

   การเกษียณอายุจากการปฏิบัติงานถือเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต ท้ังชีวิตในการทำงาน 

เสถียรภาพทางการเงิน สถานะทางสังคม ปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบทำใหผูเกษียณอายุขาดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต 

และอาจสงผลกระทบไปถึงสมาชิกในครอบครัวและสังคม จากสาเหตุดังกลาว กทพ. จึงไดมีการเตรียมความพรอมเขาสูชีวิต 

หลังเกษียณการปฏิบัติงาน ใหผูเกษียณอายุตั้งแตอยูในวัยทำงานเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุ

   กทพ. ไดจัดทำโครงการชีวิตดี๊ดี หลังรีไทร ภายใตหัวขอ “เกษียณอยางไร ใหคนหนุมสาวอิจฉา” 

ใหกับบุคลากรท่ีมีอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไป โดยการบรรยายเก่ียวกับการวางแผนการเงิน ใหม่ังค่ังเพ�อเตรียมความพรอมสูการเกษียณอายุ 

ซึ่งโครงการดังกลาวจะชวยใหบุคลากรของ กทพ. มีความรู ความเขาใจ เสริมสรางวินัยและสามารถวางแผนการออมเงินเพ�อใช ใน 

วัยเกษียณอายุการปฏิบัติงานไดเหมาะสม โดยโครงการนี้ไดรับความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการถึงรอยละ 82.21

   นอกจากน้ี กทพ. มีกองทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยในปงบประมาณ 

2559 มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้นจำนวน 3,220,015,153.33 บาท โดยมีแผนการลงทุน 2 แบบคือ การลงทุนแบบผสม 

และการลงทุนในตราสารหนี ้ ซึ ่งครอบคลุมจำนวนเงินที ่จ ายแกพนักงานที ่เกษียณอายุในปงบประมาณ 2559 จำนวน 

25,288,582.16 บาท (G4-EC3)
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ตารางท่ี 11    ตารางแสดงจำนวนบุคลากรท้ังหมด ปงบประมาณ 2557-2559 (G4-9, G4-10)

จำนวนของพนักงานและลูกจางท้ังหมด

พนักงาน

ลูกจาง

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางท้ังหมด จำแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางท้ังหมด จำแนกตามชวงอายุ

อายุต่ำกวา 30 ป

อายุ 30-50 ป

อายุมากกวา 50 ป

รวม

จำนวนของพนักงาน จำแนกตามระดับ

ผูบริหารตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป

ผูบริหารตั้งแตระดับ 7-8

ระดับปฏิบัติการ 1-6

รวม

รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

หมายเหตุ  :  จำนวนบุคลากรในปงบประมาณ 2557 และ 2558 มีจำนวนลดลง เน�องจากมีการลงโทษทางวินัยยอนหลัง

2557

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ

2558 2559

4,623 88.39 4,699 88.28 4,820 89.57

607 11.61 624 11.72 561 10.43

5,230 100 5,323 100 5,381 100

3,362 64.28 3,427 64.38 3,469 64.47

1,868 35.72 1,896 35.62 1,912 35.53

5,230 100 5,323 100 5,381 100

976 18.66 891 16.74 801 14.89

3,569 68.24 3,677 69.08 3,779 70.23

685 13.10 755 14.18 801 14.89

5,230 100 5,323 100 5,381 100

18 0.39 15 0.32 20 0.41

207 4.48 197 4.19 173 3.59

4,398 95.13 4,487 95.49 4,627 96.00

4,623 100 4,699 100 4,820 100
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ตารางท่ี 12    ตารางแสดงจำนวนบุคลากรใหมและพนสภาพท้ังหมด ปงบประมาณ 2557-2559

จำนวนของพนักงานและลูกจางใหมทั้งหมด

พนักงาน

ลูกจาง

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางใหมท้ังหมด จำแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางใหมท้ังหมด จำแนกตามชวงอายุุ

อายุต่ำกวา 30 ป

อายุ 30-50 ป

อายุมากกวา 50 ป

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางพนสภาพทั้งหมด

พนักงาน

ลูกจาง

รวม

รายละเอียดพนักงานและลูกจาง

2557

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ

2558 2559

117 42.45 151 43.64 250 53.53

240 57.55 195 56.36 217 46.47

417 100 346 100 467 100

297 71.22 253 73.12 340 72.81

120 28.78 93 26.88 127 27.19

417 100 346 100 467 100

288 69.06 245 70.81 298 63.81

129 30.94 100 28.90 169 36.19

0 0 1 0.29 0 0

417 100 346 100 467 100

92 33.33 75 29.53 129 31.54

184 66.67 179 70.47 280 68.46

276 100 254 100 409 100

จำนวนของพนักงานและลูกจางพนสภาพท้ังหมด จำแนกตามเพศ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนของพนักงานและลูกจางพนสภาพท้ังหมด จำแนกตามชวงอายุ

อายุต่ำกวา 30 ป

อายุ 30-50 ป

อายุมากกวา 50 ป

รวม

201 72.83 186 73.23 299 73.11

75 27.17 68 26.77 110 26.89

276 100 254 100 409 100

115 41.67 108 42.52 165 40.34

116 42.03 113 44.49 174 42.54

45 16.30 33 12.99 70 17.11

276 100 254 100 409 100
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ตารางท่ี 13    ตารางแสดงจำนวนบุคลากรท่ีใชสิทธิลาคลอดและเล้ียงดูบุตร ปงบประมาณ 2557-2559

                (G4-LA3)

รายการ

จำนวนบุคลากรชายท่ีใชสิทธิลา

ไปชวยเหลือภรรยาโดยชอบดวย

กฎหมายท่ีคลอดบุตร (คน)

จำนวนบุคลากรหญิงท่ีใชสิทธิลา

เพ�อเล้ียงดูบุตร (คน)

2557     2558     2559      2557       2558 2559

จำนวนผูมีสิทธิลา

จำนวนผูที่ใชสิทธิลา

จำนวนผูที่กลับมาทำงาน

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา

จำนวนผูที่กลับมาทำงานหลังจาก

สิ้นสุดระยะการลา และยังทำงาน

ตอหลังจากนั้นไป 1 ป

อัตราการกลับมาทำงานและการยังคงอยู

ของพนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากการลา 

สิ้นสุดลง

2,723     2,888      2,975     1,609     1,670  1,692

9  36     28        1          3  1

9  36     28        1          2  1

9  36     28        1          2  1

100%   100%     100%      100%    66.66% 100%
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6.2  การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม (G4-DMA ส่ิงแวดลอม)

 กทพ. มุงม่ันบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศ ครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนการออกแบบ การเลือกวัสดุท่ีใชในการกอสราง การเวนคืนพ้ืนท่ี การกอสราง การใหบริการ 

การซอมบำรุงรักษาพรอมทั้งมีระบบตรวจติดตามผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมและแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

อยางเปนประจำและตอเน�อง โดยแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป (2559-2563) ไดกำหนด 

เปนยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก การสงเสริมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมในการดำเนินงาน และการดูแล 

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ�อใชเปนกรอบและทิศทางในการดำเนินงาน 

ภายในองคการ ทั้งนี้ในปงบประมาณ 2559 ไมพบโทษปรับทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินจากการละเมิดดานสิ่งแวดลอม

ภาพท่ี 14     ภาพรวมการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม ตลอดหวงโซคุณคาของ กทพ. (G4-12)

 กทพ. ไดบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 พรอมทั้งมีการจัดทำนโยบายสิ่งแวดลอม 

เพ�อเปนแนวปฏิบัติใหพนักงานและลูกจางควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและการใหบริการตางๆ อยางเปนระบบและ 

ตอเน�องโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ 

  

 ปจจุบันทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

ISO 14001:2004 ครอบคลุมทุกกิจกรรมการใหบริการของทุกดานเก็บคาผานทางพิเศษ ทั้งบนทางพิเศษและใตทางพิเศษ 

มาตั้งแตปงบประมาณ 2556 และในปงบประมาณ 2559 มีแผนจะยกระดับการดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอมจาก 

ISO 14001:2004 เปน ISO 14001:2015 พรอมทั้งขยายการดำเนินงานไปยังทางพิเศษบูรพาวิถี อีกดวย

ขั้นตอนการออกแบบและ

คัดเลือกสายทาง

ขั้นตอนศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

(EIA)

ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่ใช ในการกอสราง

ขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน

ขั้นตอนกอสราง ขั้นตอนการใหบริการ ขั้นตอนการซอมบำรุง

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ำเสมอ

เพ�อใหมั่นใจวาสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของนอยที่สุด

หรืออยูในระดับที่ยอมรับได
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6.2.1 ข้ันตอนกอนกอสราง (G4-DMA ผลิตภัณฑและบริการ, G4-DMA สุขภาพและความปลอดภัย, 

        G4-DMA สิทธิการใชท่ีดิน)

  โครงการกอสรางทางพิเศษหรือขยายเสนทาง ถือเปนโครงการขนาดใหญที่ตองใชงบลงทุนสูง กอใหเกิดผล 

กระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมในระดับสูง ดังนั้นกอนเริ่มโครงการดังกลาว กทพ. จำเปนตองศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(Feasibility Study) เพ�อคัดเลือกแนวสายทางและออกแบบทางพิเศษ ต้ังแตการพัฒนาแนวคิดและจัดทำแบบจำลอง (Conceptual 

Design) ใหมีความเหมาะสมในแตละสายทางพรอมท้ังศึกษากระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ (Environmental Impact Assessment : 

EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ�อใหสอดคลองกับมาตรฐาน ขอกำหนด กฎระเบียบตางๆ 

ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศอยางเครงครัด อาทิ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

มาตรฐาน AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใช ในการออกแบบทางพิเศษ เปนตน โดยทุกโครงการกอสรางทางพิเศษของ กทพ. ตองไดรับการอนุญาตจาก 

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

  ในการกอสรางทางพิเศษ กทพ. ใหความสำคัญกับการเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรือสงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมในระดับต่ำ อาทิ การเลือกใชพอรัสแอสฟลทคอนกรีต (Porous Asphalt Concrete) ในการปูผิวถนน ซึ่งเปนวัสดุ 

ท่ีมีรูพรุนสูง (Open-Graded Friction Course : OGFC) มีคุณสมบัติในการระบายน้ำไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถชวยลดอุบัติเหตุ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะขับขี่กรณีที่ผิวจราจรมีน้ำทวมขัง รวมทั้งมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงไดดีในกรณีผิวจราจรปกติ ซึ่งสามารถ

ลดผลกระทบทางเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการเสียดสีระหวางลอรถและผิวถนนไดดีกวาเม�อเทียบกับแอสฟลทคอนกรีต โดยต้ังแตปงบประมาณ 

2556 กทพ. ไดปูผิวจราจรดวยพอรัสแอสฟลทคอนกรีตในหลายพ้ืนท่ีเชน ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

  สำหรับการเวนคืนที่ดิน กทพ. ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ 

อยางเครงครัด โดยกอนเริ่มโครงการ กทพ. จะดำเนินการจัดประชุมเพ�อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก 

การดำเนินโครงการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 

และแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2549
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  กทพ. ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตามที่กำหนดไว ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(EIA) ในชวงกอสรางอยางเครงครัด ท้ังในกิจกรรมท่ี กทพ. ดำเนินการเองและท่ีคูคาดำเนินการ เพ�อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกอสรางใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน ฝุน มลพิษทางเสียง เปนตน รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติในการปด 

การจราจรในชวงกอสรางใหสงผลกระทบตอผู ใชถนนนอยท่ีสุด ไมวาจะเปนการพิจารณาปดการจราจรในชวงเวลา 22.00-04.00 น. 

เปนลำดับแรก หลีกเล่ียงการปดจราจรในชวงเรงดวน และการต้ังกรวยก้ันพ้ืนท่ีเบ่ียงจราจรในกรณีท่ีตองใชพ้ืนท่ี ในการยกติดต้ังคาน 

หรือการประกอบชิ้นสวนตางๆ

  นอกจากนี้ยังใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธขอมูลการปดชองจราจรแกผู ใชถนนลวงหนา ผานชองทาง 

การส�อสารตางๆ ที่เหมาะสม เชน ปายจราจรอัจฉริยะ เว็บไซตของ กทพ. เพ�อใหผู ใชถนนทราบขอมูลและสามารถหลีกเลี่ยง 

การเดินทางในชวงเวลาและพื้นที่ดังกลาวได

  ในการกอสรางทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กทพ. เลือกใชเทคโนโลยีรูปแบบ 

โครงสรางคานรูปกลอง (Segmental Box Girder) ซึ่งเปนการนำชิ้นสวนสำเร็จรูป (Segment) มาประกอบในพื้นที่กอสราง 

ทำใหลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและลดระยะเวลาในการปดชองจราจร รวมทั้งชวยลดผลกระทบจากการจราจรที่ติดขัดในชวง 

กอสรางไดมากกวาเม�อเทียบกับการกอสรางรูปแบบเดิม อีกทั้งทำใหปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกอสรางลดลง เชน 

เศษวัสดุกอสราง นอกจากนี้ยังใชเทคโนโลยีกอสรางชิ้นสวนสะพานแบบคานย�นสมดุล (Balanced Cantilever) ซึ่งเปนเทคโนโลยี 

ที่ไดรับความนิยมสำหรับการสรางสะพานที่มีชวงถนนยาว สำหรับการกอสรางสะพานขามแมน้ำ โดยเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยลด 

จำนวนเสาตอมอกลางแมน้ำเม�อเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิม ซึ่งเปนการลดผลกระทบทางกายภาพอาทิ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การไหลของกระแสน้ำ  

6.2.2 ข้ันตอนกอสราง (G4-EN27)

ภาพท่ี 15     รูปแบบโครงสรางคานรูปกลอง (Segmental Box Grider)
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ภาพท่ี 16     สะพานแบบคานย�นสมดุล (Balanced Cantilever)

  กทพ. ไดติดตามตรวจสอบผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(EIA) และกฎหมายดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ เปนประจำอยางตอเน�องทุกป ไมวาจะเปนการตรวจวัดระดับเสียงและคุณภาพอากาศ 

ทั้งในบริเวณดานเก็บคาผานทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. โดยในปงบประมาณ 2559 ไดดำเนินการตรวจคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมบริเวณทางพิเศษ จำนวน 4 สายทาง และอาคารสำนักงานที่อยูในความดูแลของ กทพ. จำนวน 6 แหง พบวา 

บางพารามิเตอรมีคาสูงเกินกวามาตรฐานที่กำหนดเพียงเล็กนอยและ กทพ. ไดดำเนินการจัดทำแนวทางบริหารจัดการเพ�อลด 

ผลกระทบดังกลาว อาทิ พิจารณาเพ่ิมความถ่ีของการทำความสะอาดผิวถนนใหมากข้ึน เพ�อลดปริมาณฝุนตกคางบนผิวถนนซ่ึงเปน 

สาเหตุหลักของปริมาณฝุนที่มีขนาดเกิน 10 PM รายละเอียดดังตารางที่ 14 

6.2.3 ข้ันตอนเปดใหบริการ (G4-DMA เสียง)



62

ตารางที่ 14    ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

จุดตรวจวัด

ระดับเสียงโดยทั่วไป คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ทางพิเศษฉลองรัช

ทางพิเศษบูรพาวิถี

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ)

ระดับเสียง

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

(Leq24hr)*

ระดับเสียง

เฉล่ีย 8 ช่ัวโมง

(Leq8hr)*

ระดับเสียง

สูงสุด (Lmax)*

ฝุนละอองขนาดไมเกิน

2.5 ไมครอน

(PM2.5)

(mg/m )

ฝุนละอองขนาดไมเกิน

10 ไมครอน

(PM10)

(mg/m )

ตูเก็บคาผานทางพิเศษ

อาคารสำนักงาน

ศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร

ศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

ศูนยควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี

ศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก

(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

คามาตรฐาน 0.05 0.12

-

-

-

คาเกินมาตรฐาน คาตามมาตรฐาน 

หมายเหตุ   * คือ เดซิเบลเอ

1 คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) 

   ออกตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร�อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง

   โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ง ลงวันที่ 3 เมษายน 2540 

2 คามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เร�อง กำหนดมาตรฐานในการ

   บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง 

   และเสียง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 23ก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2549

3 คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับ 24 (พ.ศ.2547) ออกตามความพระราชบัญญัติ

   สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2523 เร�อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

  นอกจากนี้ กทพ. ได ใหความสำคัญกับการดูแลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผานมา 

ไดจัดทำบัญชีรายการกาซเรือนกระจกแบบควบคุมการดำเนินงาน (Operational Control) ครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ 

โดยไดรับรองการทวนสอบตามขอกำหนดขององคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) และใชขอมูลการปลอยกาซ 

เรือนกระจกในปงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) เปนปฐาน พรอมดำเนินกิจกรรมใหพนักงาน 

มีสวนรวมในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในองคการอยางสม่ำเสมอ

90 115
3 3
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6.3 การบริหารความสัมพันธผูถูกเวนคืนและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ถือเปนหนึ่งในผูมีสวนไดเสียหลักที่ กทพ. ใหความสำคัญ เพ�อใหเกิดการยอมรับทั้งจากชุมชน  

และสังคม จึงไดผนวกเขากับแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม ระยะยาว 5 ป (2559-2563) ยุทธศาสตรที่ 2 

การสรางเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอยางเปนธรรม (Sustainable Society) ซ่ึงใหความสำคัญกับผูถูกเวนคืนและชุมชน 

รอบเขตทางพิเศษ 

  กทพ. มุงเนนการส�อสารอยางทั่วถึงเพ�อสรางความเขาใจแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางทางพิเศษ 

และชวยเงินคาทดแทนอยางเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งดำเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบของหนวย 

ราชการที่เกี่ยวของ อาทิ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 กลาวคือ กทพ. จะทำประชาพิจารณ 

กอนเร่ิมดำเนินโครงการสรางทางพิเศษตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนด เพ�อรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ 

จากการกอสรางทาง หลังจากไดรับการอนุมัติกอสรางทางพิเศษแลว กทพ. จะดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามพระราชกฤษฎีกา 

กำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน โดยผูถูกเวนคืนท่ีดินจะไดรับคาทดแทน ในราคาท่ีเปนธรรมตามท่ีกฎหมายกำหนด ไมวาจะเปน 

คาทดแทนท่ีดิน คาทดแทนส่ิงปลูกสราง คาทดแทนไมยืนตน คาทดแทนผูเชา คาทดแทนความเสียหายเน�องจากการท่ีตองออกจาก 

อสังหาริมทรัพย และคาเสียหายอ�นๆ เชน การขาดรายไดจากการประกอบอาชีพ เปนตน 

   โดยปงบประมาณ 2559 กทพ. อยูระหวางดำเนินการรางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 

ในทองที่เขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ซึ่งใหอำนาจในการสำรวจพื้นที่เขตราษฎรบูรณะ เพ�อกอสรางทางพิเศษ

สายพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอก โดยคาทดแทนอสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน 

อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 และคาดวาจะพิจารณาจากคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และจะเรง 

ดำเนินการเบิกจายเงินคาทดแทนใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ�อบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเวนคืน อยางไรก็ตามหากผูถูกเวนคืน 

ไมพอใจตอคาทดแทนจากการเวนคืนที่ไดรับ สามารถย�นอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดภายในระยะเวลา 60 วัน 

หลังจากไดรับหนังสือแจงใหมารับคาทดแทนจาก กทพ.

  ในปงบประมาณ 2559 ไดมีการเปดใชทางพิเศษสายศรีรัช–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำใหมี 

ผู ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว แบงเปนผูถูกเวนคืนที่ดิน จำนวน 659 แปลง และมีผูถูกเวนคืนสิ่งปลูกสราง จำนวน 

893 หลัง โดยผูถูกเวนคืนได ใชสิทธิการย�นอุทธรณและไดรับคาทดแทนเพิ่ม คิดเปนที่ดิน จำนวน 518 แปลง และสิ่งปลูกสราง 

จำนวน 280 หลัง นอกจากนั้น กทพ. ยังไดพิจารณาเปดทางเขา-ออก ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการดังกลาว จำนวน 

81 รายจากผูย�นคำรอง 96 ราย

  ท้ังน้ี จากการดำเนินงานจายคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืน กทพ. พบวามีคาเวนคืนรอจายสำหรับผูท่ียังไมไดมารับ 

คาทดแทนจำนวน 376.51 ลานบาท กทพ. จึงไดนำไปฝากไวที่ธนาคารออมสิน เพ�อรอดำเนินการจายคาทดแทนตอไป

6.3.1  การบริหารความสัมพันธผูถูกเวนคืน
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6.3.2 การบริหารความสัมพันธชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

  กทพ. ใหความสำคัญกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และมุงลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่เกิดขึ้นจาก 

การดำเนินงานขององคการ อาทิ การติดตั้งกำแพงกั้นเสียงและปูผิวถนนดวยพอรัสแอสฟลทในบริเวณทางพิเศษที่ตั้งใกลเขต 

โรงเรียนและที่อยูอาศัยของชุมชน เพ�อลดผลกระทบดานมลภาวะทางเสียงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังดำเนินกิจกรรมเพ�อสานสัมพันธกับ 

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษเปนประจำทุกป โดยกำหนดกิจกรรมดังกลาวในแผนปฏิบัติการดานความรับผิดชอบตอสังคมของ กทพ. 

ซึ่งในปงบประมาณ 2559 ไดมีการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรม “จิตอาสา ทางดวนไทย” กิจกรรมการปรับปรุงพื้นที่ใตทางพิเศษ 

รวมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร กิจกรรมฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ทางพิเศษ 

  ท้ังน้ีในปงบประมาณ 2559 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพ�อสานสัมพันธรอยละ 90.9 

ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กำหนดที่รอยละ 80

 กทพ. มุงมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ เพ�อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผู ใชบริการทางพิเศษ 

โดยคณะทำงานพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดานการตลาด เขามาดูแล ปรับปรุงการใหบริการทางพิเศษใหเปนไปตามมาตรฐาน 

และความปลอดภัย รวมถึงการบริการอยางมีนวัตกรรมและคุณคาเพ�อเสริมสรางศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน

ตอสังคม นอกจากนี้ กทพ. ไดจัดทำแผนแมบทเชิงกลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม (Strategic Corporate Social 

Responsibility Master Plan) ระยะยาว 5 ป (2559-2563) ตามกลยุทธดานความรับผิดชอบตอการใหบริการทางพิเศษ 

และการดูแลความปลอดภัยตอการใชบริการเปนกรอบการดำเนินงาน

  เพ�อใหการบริหารความสัมพันธมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น กทพ. ไดกำหนดสวนตลาดของผู ใชบริการทางพิเศษ 

ออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนตลาดที่ 1 คือ กลุมผู ใชบริการทางพิเศษ ประกอบดวย ลูกคาผู ใชบริการทางพิเศษดวยเงินสด 

ลูกคาผู ใชบริการทางพิเศษดวยบัตร Easy Pass ลูกคาที่ไมเคยใชบริการทางพิเศษ สวนตลาดที่ 2 คือ กลุมผูเชาพื้นที่ในเขต 

ทางพิเศษทุกสายทาง โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการความสัมพันธของลูกคาทั้ง 2 สวนตลาดดังนี้

6.4  การบริหารความสัมพันธผู ใชบริการทางพิเศษและผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
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ภาพที่ 17    การแบงสวนตลาดกลุมลูกคาของ กทพ.

ภาพที่ 18     ปริมาณจราจรบนทางพิเศษระหวางปงบประมาณ 2550–2559

6.4.1 การบริหารความสัมพันธผู ใชบริการทางพิเศษ

  ในปงบประมาณ 2559 มีผู ใชบริการทางพิเศษของ กทพ. จำนวน 653.661 ลานคัน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น

รอยละ 1.04 เม�อเทียบกับปงบประมาณ 2558 สามารถแสดงขอมูลไดดังนี้
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  จากปริมาณผู ใชบริการทางพิเศษที่เพิ่มขึ้น สงผลใหมีปริมาณการจราจรที่หนาแนนบริเวณหนาดานเก็บคา 

ผานทางพิเศษ และการจราจรติดขัดบนทางพิเศษในชวงเวลาเรงดวน ทำใหผู ใชบริการทางพิเศษทั้งที่เปนกลุมลูกคาผู ใชบริการ 

ทางพิเศษดวยเงินสด และกลุมลูกคาผู ใชบริการทางพิเศษดวยบัตร Easy Pass ตางก็ไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาว ทำให 

ไมไดรับความสะดวกจากการใชบริการอยางเต็มที่

 

  อยางไรก็ตาม กทพ. ไดคำนึงถึงปญหาดังกลาว จึงไดพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ ทั้งในสวน 

ของการพัฒนาระบบการใหบริการทางพิเศษ การบำรุงรักษาทาง ตลอดจนการชวยเหลือและกูภัยบนทางพิเศษกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

เพ�อใหผู ใชบริการทางพิเศษไดรับการบริการที่เปนเลิศ สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุดตลอดเสนทางของการใชบริการ 

ทางพิเศษ

6.4.1.1 แนวทางบริหารจัดการแก ไขปญหาจราจร (DMA ผลกระทบของการจราจร

          ที่ติดขัดบนทางพิเศษ)

   กทพ. ไดตระหนักเปนอยางยิ่งวาการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เปนสิ่งที่ผู ใชบริการ 

ทางพิเศษใหความสำคัญ ดังนั้น ในปงบประมาณ 2559 กทพ. จึงไดปรับปรุงการบริการ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของระบบ 

บริหารงานคุณภาพดานบริการตามมาตรฐาน ที่มีเปาหมายในการระบายปริมาณการจราจรที่หนาแนนบนทางพิเศษ โดยที่ผานมา 

ไดกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแก ไขปญหาจราจรบนทางพิเศษ อาทิ

    • การกำหนดระยะแถวคอยทางลงทางพิเศษ ระยะ 50 เมตร โดยมีเวลาเฉลี่ยในการ         

                                            ระบายรถอยูที่ 35.50 วินาที/คัน ในพื้นที่จุดเสี่ยง

    • การกำหนดระยะเวลาเฉล่ียในการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ โดยระบบเปด (เก็บคาผานทาง 

                                            อัตราเดียวท่ีดานทางเขา) 6 คัน/นาที/ชองทาง และระบบปด (เก็บคาผานทางตามระยะทาง 

                                            ท่ีดานทางออก) 4 คัน/นาที/ชองทาง ในทุกดานเก็บคาผานทางพิเศษ ซ่ึงจะมีการตรวจวัด   

                                            เดือนละ 1 ครั้ง

   อีกทั้ง กทพ. ยังมุงมั่นที่จะปรับปรุงการใหบริการอยูเสมอ เพ�อแก ไขปญหาการจราจรหนาแนนบน 

ทางพิเศษ ตลอดจนเพ�อความพึงพอใจสูงสุดของผู ใชบริการ โดยไดทำการศึกษาวิจัยในนวัตกรรมตางๆ อาทิ การรายงานสภาพ 

จราจรบนทางพิเศษผานแอพพลิเคชั่นโทรศัพท สมารทโฟน การใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรวมกับ Web Service 

เพ�อการจัดการจราจรบนทางพิเศษ การประยุกตใช Open Source เพ�อจัดการองคความรูภายในองคการแบบยั่งยืน และการศึกษา 

เปรียบเทียบระหวางการประยุกตใชขอมูล Mobile Probe กับ Fixed Sensor เพ�อรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ กรณีศึกษา 

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยนำผลการวิจัยที่ไดมาประยุกตใชสำหรับการพัฒนาและสรางนวัตกรรมการบริการ 

เพ�อใหผู ใชบริการทางพิเศษมีชองทางในการรับขอมูลขาวสารดานสถานการณการจราจรที่ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

   

   นอกจากนี้ กทพ. ยังไดพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพ�อชวยแก ไขปญหาการจราจรหนาแนนบน 

ทางพิเศษ เพ�อตอบสนองตอความตองการของผู ใชบริการทางพิเศษ โดยไดจัดตั้งศูนยควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) 

เพ�อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจราจรระหวาง กทพ. กับหนวยงานภายนอก โดยเช�อมตอสัญญาณภาพจราจรจาก 

กลองวงจรปด จำนวน 343 ตัว ผานการทำงานของระบบยอย 7 ระบบ ดังนี้
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   1. ระบบเก็บขอมูลสภาพจราจรอัตโนมัติบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (Data 

Collection System) ทำหนาที่เก็บขอมูลสภาพจราจรจากอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจร (Traffic Sensor) และนำขอมูลที่เก็บได 

มาประมวลผลแสดงเสนสีเพ�อบอกสภาพการจราจร

   2. ระบบควบคุมและสั่งการปายจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ทำหนาที่ตรวจสอบการทำงานและ 

ความถูกตองของขอมูลที ่แสดงผลบนปายจราจรอัจฉริยะ ซึ ่งในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดพัฒนาปาย Smart VMS 

มาเปนรุนที่ 4 มีการติดตั้งเพิ่มเติมจำนวน 8 ปาย โดยแสดงสภาพจราจรในลักษณะเสนสีเขียว-เหลือง-แดง เพ�อใหผู ใชบริการ 

ทางพิเศษสามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเสนทางที่การจราจรติดขัดไดอยางเหมาะสม 

   3. ระบบแลกเปล่ียนขอมูลสภาพจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ทำหนาท่ีเปนศูนยกลาง 

ในการรวบรวมขอมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอ�นๆ เชน กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กรมการขนสงทางบก (ขบ.) เปนตน ในปงบประมาณ 2559 กทพ. 

ไดดำเนินโครงการมาสูระยะที่ 3 โดยปรับปรุงใหระบบสามารถแสดงภาพจากกลองบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช ฉลองรัช 

บูรพาวิถี กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บางนา-อาจณรงค (S1) และอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 7 สายทาง มีการเช�อมตอกลอง 

CCTV จำนวน 343 ตัว ที่สามารถรองรับการใชงานพรอมกัน ถึงสูงสุด 200 License

   4. ระบบแสดงผลสภาพจราจรแบบแผนที่เสนสีของโครงขายโดยรวม (Schematic Map) ทำหนาที่ 

แสดงผลการรายงานสภาพจราจรแบบเสนสีเขียว-เหลือง-แดง เพ�อบงบอกสภาพการจราจรทั้งที่มาจากเจาหนาที่ของ กทพ. 

และมาจากอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ โดยแสดงผลในรูปแบบของโครงขายทางพิเศษเรียกวา Schematic Map 

ที่ผู ใชบริการทางพิเศษสามารถเขาใจได และนำไปใชตรวจสอบกับระบบรายงานสภาพจราจรสวนอ�นๆ เพ�อใหเกิดความถูกตอง 

แมนยำมากขึ้น 

   5. ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ (Devices Monitoring System) ทำหนาที่ตรวจสอบสถานะ 

การทำงานของอุปกรณและระบบเครือขายส�อสารระหวางศูนยควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) กับอุปกรณตางๆ 

ของระบบจราจรอัจฉริยะซึ่งทำงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 

   6. ระบบตรวจจับอุบัติภัยอัตโนมัติ (Automatic Incident detection) ทำหนาที่ตรวจติดตามสภาพ 

การจราจรที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณตางๆ แบบทันกาล (Real Time) จากขอมูลอุปกรณตรวจวัดสภาพจราจรที่ติดตั้งบน 

ทางพิเศษและทำการประมวลผลดวยสมการทางคณิตศาสตรข้ันสูง ระบบน้ีสามารถชวยสนับสนุนการทำงานของพนักงานจัดการจราจร 

และพนักงานบริการขอมูลผู ใชทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ของ กทพ.

   7. ระบบบริหารจัดการขอมูลสำหรับ Mobile Application โดยใชช�อวา EXAT Traffic เดิมช�อ 

“EXAT ITS” โดย กทพ. ไดดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนามาจากระบบบริหารจัดการขอมูลสำหรับ Mobile Application 

เวอรชั ่น 1 ในปงบประมาณ 2554 ซึ่งมีการใชงานผาน http://its.thaieasypass.com และในปงบประมาณ 2559 กทพ. 

ไดพัฒนามาเปนระบบ “EXAT ITS” เวอรชั่น 2 สามารถใชงานผานโทรศัพทมือถือทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android 

ชวยใหผู  ใชบริการทางพิเศษ ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถวางแผนการเดินทางทั้งกอนการเดินทาง (Pre-trip Traffic 

Information) และในระหวางการเดินทาง (En-route Traffic Information) โดยในปจจุบันมียอดดาวนโหลดผานระบบนี้
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กวา 56,811 คร้ัง โดยระบบน้ีเปนการบูรณาการรวมกันของแผนงานการพัฒนานวัตกรรมตางๆ อาทิ แผนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต 

กทพ. (www.exat.co.th)  แผนพัฒนาแอพพลิเคช่ันสำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพทมือถือ แผนงานการนำเสนอขอมูลสถิติ 

ปริมาณจราจร และอุบัติเหตุบนทางพิเศษผานทาง Application on Mobile  และแผนพัฒนา ETC Application สำหรับสง

ขอมูลขาวสาร การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และการเติมเงินสำรองคาผานทางพิเศษ ท้ังน้ีในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดทำการ 

ศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนา Mobile Application เปนเวอรชั่น 3 โดยผานกระบวนการพัฒนากำหนดนวัตกรรมผลิตภัณฑ 

และบริการ (SIPOC) ซึ่งเปนการพัฒนาที่นอกเหนือความคาดหวังของผู ใชบริการทางพิเศษ และจะเปดใหบริการดาวนโหลดฟรี 

ในปงบประมาณ 2560 ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาและจำนวนผู ใชบริการไดดังภาพที่ 19

   อยางไรก็ตามเพ�อใหนวัตกรรมที่ กทพ. พัฒนาขึ้นมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ 

ของผู ใชบริการทางพิเศษ และสถานการณดานการจราจรในปจจุบัน กทพ. จึงไดจัดทำตัวช้ีวัดประสิทธิผลของนวัตกรรมท้ัง 7 ระบบ 

โดยกำหนดคาเปาหมายอยูที่รอยละ 80 ซึ่งผลจากการประเมินสมรรถภาพการทำงานพบวา สมรรถภาพการทำงานของทุกระบบ 

มีคามากกวาเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 20

เริ่มใชงานในปงบประมาณ 2554

มีฟงกชั่นการใชงาน ดังนี้

       แผนที่เสนสี

       ปายจราจรอัจฉริยะ

       ภาพนิ่งจากกลอง CCTV

       ขอความ SMS

มีผู ใชบริการผาน 

http://its.thaieasypass.com 

จำนวน 436 ครั้ง 

Mobile Application

เวอรชั่น 1

เเร่ิมใชงานในปงบประมาณ 2556-2559 

มีฟงกช่ันการใชงาน ดังน้ี

       แผนท่ีเสนสี

       การใชงานโทรศัพทฉุกเฉิน

       แผนท่ีสมารท (Smart Map)

รองรับการใชงานผาน 

Mobile Application 

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

มียอดดาวนโหลดจำนวน 56,811 คร้ัง 

Mobile Application

เวอรชั่น 2

เเร่ิมพัฒนาในปงบประมาณ 2559 และ 

เร่ิมใชงานในป 2560

มีฟงกช่ันการใชงาน ดังน้ี

       มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีถูกตองหาก

       เกิดเหตุขัดของบนทางพิเศษ

       Minimal Design

       Message Based Location

       Monitoring Cockpit

รองรับการใชงานผาน 

Mobile Application ร

ะบบปฏิบัติการ iOS และ Android

รุนใหม

Mobile Application

เวอรชั่น 3

ภาพที่ 19    การพัฒนาระบบ Mobile Application

Mobile Application
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ภาพที่ 20    การประเมินสมรรถนะการทำงานของทั้ง 7 ระบบ

ภาพที่ 21    ตัวอยางบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass 

   นอกจากการพัฒนาปรับปรุงในสวนของนวัตกรรมแลว กทพ. ยังไดปรับปรุงประสิทธิภาพการให 

บริการของพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ เพ�อเปนสวนหนึ ่งในการแก ไขปญหาการจราจรหนาแนนบริเวณหนาดานเก็บ

คาผานทางพิเศษในชวงเวลาเรงดวน โดยการเพ่ิมพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษเปน 2 คน/ตู เพ�อชวยใหการทอนเงินแกผู ใชบริการ 

ทางพิเศษในระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบเงินสดใหรวดเร็วมากขึ้น ชวยใหการระบายรถหนาดานมีความคลองตัวมากขึ้น

   ในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดยกระดับประสิทธิภาพของการบริการทางพิเศษ โดยเตรียมความ 

พรอมการเปดใหบริการระบบบัตร M-Pass และบัตร Easy Pass ภายใตระบบ ETC (Electronic Toll Collection System) 

ซึ่งเปนการพัฒนาระบบรวมกันระหวาง การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กรมทางหลวง (ทล.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) (KTB) เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ และเกิดความสะดวกตอประชาชนผู ใชบริการ ซึ่งไดมี 

การลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เม�อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เปนศูนยจัดการรายไดกลางระบบทางอัตโนมัติ (Center Toll Clearing House : CTCH) และเปดใหบริการระบบอยางเปน 

ทางการเม�อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

6.4.1.2  การพัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ (Easy Pass)

  ผู ใชบริการบัตร Easy Pass ที่กำลังจะหมดอายุสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนบัตรไดที่

  http://www.thaieasypass.com/etcsite/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=85&lang=th

1

1

เปาหมายที่ระดับ

รอยละ 80
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   ในปจจุบันมีผูใชรถใชถนนจำนวนมากเลือกใชทางพิเศษเปนทางสัญจรหลักในการเดินทาง เพ�อหลีกเล่ียง 

การจราจรที่ติดขัดบนทองถนนปกติ และเพ�อการเดินทางที่รวดเร็วมากขึ้น ทำใหทางพิเศษที่เปดใหบริการตองรองรับการใชงาน 

จากการสัญจรของรถปริมาณมากในแตละวัน ดังนั้น กทพ. จึงใหความสำคัญในการบำรุงรักษาทางพิเศษ เพ�อเพิ่มความปลอดภัย 

ของผู ใชบริการทางพิเศษ และเพ�อใหเกิดความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ 

   ในปงบประมาณ 2559 กทพ. ไดดำเนินการตามแผนการตรวจสอบและซอมบำรุงทางพิเศษ ภายใต 

ระยะเวลาที่กำหนด ครบทุกสายทาง หรือคิดเปนรอยละ 100 โดยมีแนวทางการตรวจสอบบำรุงและซอมแซมทางพิเศษ ดังนี้

ภาพที่ 22    รูปแบบการตรวจสอบทางพิเศษ

6.4.1.3  การบำรุงรักษาทางพิเศษ (G4-DMA สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา, G4-PR1)

ภาพที่ 23    รูปแบบการบำรุงและซอมแซมทางพิเศษ
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6.4.1.4  การชวยเหลือและกูภัยบนทางพิเศษ กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

   กทพ. ตระหนักถึงความสำคัญในการเขาแก ไขปญหาอันเกิดจากสถานการณฉุกเฉินบนทางพิเศษ 

ซึ่งจะสงผลกระทบตอสถานการณดานการจราจร ตลอดจนการเกิดอันตรายตอผูสัญจรอ�นๆ ดังนั้น กทพ. จึงไดจัดทำแผนการ 

บริหารความตอเน�องทางธุรกิจของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2559 (Business Continuity Plan : BCP) 

ซ่ึงเปนการบริหารความเส่ียงเชิงแก ไข เพ�อเปนกรอบการดำเนินงานในการแก ไขสถานการณฉุกเฉินท่ีสงผลกระทบตอการใหบริการ 

บนทางพิเศษ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

                               •  สวนที่ 1 สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ที่สงผลใหการสัญจรบนทางพิเศษหยุดชะงัก 

อาทิ การเกิดอุบัติเหตุรายแรงบนทางพิเศษ โครงสรางทางพิเศษไดรับความเสียหายจากอุบัติภัยตางๆ อาทิ การเกิดภัยพิบัติ 

เชน แผนดินไหว การกอวินาศกรรม การเกิดเหตุไฟไหมรุนแรงบริเวณเขตทางพิเศษ เปนตน

                               •  สวนที่ 2 สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ที่สงผลใหเกิด 

การจราจรติดขัดรุนแรงบริเวณหนาดาน อาทิ ระบบเก็บคาผานทางพิเศษไมสามารถใชงานได เน�องจากไฟไหม หรือน้ำทวมบริเวณ

ดานเก็บคาผานทางพิเศษ ระบบคอมพิวเตอรศูนยกลาง (Central System) ไมสามารถใชงานได เน�องจากเกิดภัยพิบัติ วินาศกรรม 

ระบบถูกบุกรุก ระบบลม ไฟไหม ตลอดจนการเกิดเหตุชุมนุมประทวงที่หนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ เปนตน

   ทั้งนี้ กทพ. ไดเตรียมความพรอมของพนักงานที่เกี่ยวของในกระบวนการเขากูภัย โดยการจัดทำ

แผนบริหารความตอเน�องทางธุรกิจ และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อาทิ คูมือการปฏิบัติงานพนักงานกูภัยและพนักงานขับเคร�องจักร 

กรณีใหความชวยเหลือรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษ คูมือการปฏิบัติงานพนักงานส�อสาร การอบรมพนักงานกูภัยเกี่ยวกับเทคนิค 

การชวยเหลืออุบัติเหตุรายแรง และการทำแผนงานประชาสัมพันธ “ภาวะวิกฤติจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือดำเนินงาน

ท่ีไมเปนไปตามนโยบาย สงผลกระทบตอประชาชน และผูใชบริการ” รวมท้ังเตรียมความพรอมของพนักงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการ 

เขาตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่ประสบเหตุ โดยการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานตางๆ ไดแก แนวปฏิบัติในการตรวจสอบพื้นที่ 

และประเมินความเสียหายเบื้องตนตามคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ คูมือแผนปองกันและบรรเทาอุบัติภัยจากสารเคมี 

เร�องข้ันตอนการฟนฟูบูรณะภายหลังอุบัติภัยจากสารเคมี คูมือวิธีปฏิบัติงานการจัดการขยะท่ีดานเก็บคาผานทางพิเศษ ท่ีศูนยควบคุม 

ทางพิเศษและศูนยซอมบำรุงรวมทั้งบนทางพิเศษ วิธีปฏิบัติงานตรวจสอบโครงสรางทางพิเศษ และแผนปองกันและเตรียมรับ 

สถานการณน้ำทวมของอาคารสำนักงานใหญ กทพ. จตุจักร โดยมีกระบวนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการเขาแก ไข 

สถานการณฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ และบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษได ดังนี้
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ภาพที่ 24    กระบวนการแก ไขสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนบนทางพิเศษ
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ภาพที่ 25    กระบวนการแก ไขสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ 
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   จากการพัฒนานวัตกรรมตางๆ และการจัดทำแผนการบริหารความตอเน�องทางธุรกิจที่มีแนวทาง 

การแก ไขสถานการณฉุกเฉินอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว สงผลให ในปงบประมาณ 2559 มีจำนวนการเกิด 

อุบัติเหตุทั้งสิ้น 995 ครั้ง ซึ่งลดลงรอยละ 0.97 เม�อเทียบกับปงบประมาณ 2558 ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26    จำนวนอุบัติเหตุบนทางพิเศษระหวางปงบประมาณ 2550-2559

   อีกท้ัง กทพ. ไดวิเคราะหบริเวณท่ีเปนจุดเส่ียงกอใหเกิดอุบัติบอยคร้ังจากการใหบริการท้ัง 8 สายทาง 

เพ�อนำมาซ่ึงการปองกันอุบัติเหตุบนทางพิเศษแบบเชิงรุก อาทิ การจัดรถกูภัยเพ�อตรวจตราบนทางพิเศษตลอด 24 ช่ัวโมง พรอมท้ัง 

จัดรถกูภัยประจำจุดในชวงชั่วโมงเรงดวน เชา-เย็น การประชาสัมพันธเตือนใหผู ใชบริการทางพิเศษใชความระมัดระวังดวยปาย 

ปรับเปลี่ยนขอความ (VMS) การตรวจตราน้ำหนักรถกระบะและรถบรรทุกใหเปนไปตามกฏหมายกำหนด กวดขันวินัยจราจร เชน 

ตรวจจับความเร็ว กวดขันรถกระบะบรรทุกคนและส่ิงของใหปกปดมิดชิด รวมถึงกวดขันรถบรรทุกวัตถุอันตราย การติดต้ังส่ิงกีดขวาง 

ลดการกระแทกจากการชน (Crash Cushion) บริเวณทางแยกตัว Y และการสรางเนินชะลอความเร็วขนาดเล็ก (Rumble Strip) 

เปนตน
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ตารางท่ี 15   สรุปจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดเส่ียงบนทางพิเศษ ปงบประมาณ 2559

บริเวณจุดเส่ียงบนทางพิเศษ

รวม

จำนวน (คร้ัง)

ดานฯ บางแกว (ทางเขา) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ดานฯ ศรีนครินทร ทางพิเศษศรีรัช

ดานฯ ประชาช�น (ออก) ทางพิเศษศรีรัช

กม. 00+500A ทางพิเศษศรีรัช

ดานฯ ประชาช�น (เขา) ทางพิเศษศรีรัช

ดานฯ บางแกว (ทางออก 2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

11

10

9

7

7

7

51

ภาพที่ 27   การติดตั้งสิ่งกีดขวางลดการกระแทกจากการชน (Crash Cushion) บริเวณทางแยกตัว Y

ภาพที่ 28   การสรางเนินชะลอความเร็วขนาดเล็ก (Rumble Strip)
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   นอกจากนี้ กทพ. ไดจัดทำประกันภัยเพ�อรองรับอุบัติเหตุที ่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณหนาดานเก็บ

คาผานทางพิเศษ ซึ่งในปงบประมาณ 2559 เกิดกรณีพิพาทเร�องไมกั้นตีรถ หรือ กรณีที่ผู ใชบริการทางพิเศษขับรถชนไมกั้น 

ซึ่งเม�อเกิดเหตุการณลักษณะนี้ บริษัทประกันภัยจะเปนผูทำหนาที่ไกลเกลี่ย หาขอยุติ และหาสาเหตุขอผิดพลาด หากพบวา 

ผู ใชบริการทางพิเศษเปนฝายประมาทและไมสามารถไกลเกลี่ยกันได ก็จะเขาสูกระบวนการฟองรอง หากเปนกรณีขอผิดพลาด

ของกทพ.  บริษัทประกันจะชดเชยคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบเหตุ โดยในปงบประมาณ 2559 เกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นใน 

3 สายทาง คือ ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 

75 ครั้ง  ซึ่ง กทพ. ตองชดเชยคาสินไหมทดแทน จำนวน 303,966.54 บาท อยางไรก็ตาม กทพ. ไดปรับปรุง และตรวจสอบ 

ความพรอมอุปกรณอยูเสมอ เพ�อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุซ้ำ และปองกันความเสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสินของผูใชบริการทางพิเศษ

  พื้นที่ในเขตทางพิเศษภายหลังจากการสรางทางพิเศษแลว กทพ. จะนำพื้นที่มาพัฒนาโดยการใหเชาและใหใช 

เพ�อเปนการดูแลรักษาพื้นที่และปองกันการบุกรุก ผูเชาพื้นที่ทางพิเศษเปนลูกคาอีกกลุมที่ กทพ. ใหความสำคัญนอกเหนือจาก 

กลุมลูกคาผู ใชบริการทางพิเศษ โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เพ�อใหขอเสนอและ 

พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยในเขตทางพิเศษ และพิจารณาเกี่ยวกับการใหเชาหรือใหสิทธิใดๆ 

ในอสังหาริมทรัพย ที่มีมูลคาเกิน 100 ลานบาท หรือที่มีกำหนดระยะเวลาการใหเชาหรือใหสิทธิใดๆ เกิน 5 ป เวนแตการใหเชา 

หรือใหสิทธิเปนการใหแกหนวยงานของรัฐ กอนนำเสนอคณะกรรมการ กทพ. พิจารณา ตลอดจนพิจารณาเร�องอ�นๆ ท่ีคณะกรรมการ 

กทพ. มอบหมาย ประชาชนท่ัวไปสามารถเชาพ้ืนท่ีเพ�อใชประโยชนเชิงพาณิชย อาทิ ท่ีจอดรถยนต จัดทำทางเขา-ออก จัดทำสวนหยอม 

ติดตั้งปายแนะนำสถานที่ ปายโฆษณา ติดตั้งชุมสายโทรศัพทเคล�อนที่ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท และจัดทำสำนักงานสนามตาม 

สัญญาจางที่ทำไวกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

  นอกจากน้ี กทพ. ยังอนุญาตใหหนวยงานของรัฐใชเพ�อประโยชนของสังคม และเปนประโยชนตอชุมชนใกลเคียง 

โดยกำหนดหลักเกณฑการขออนุญาตไว และจะมีการติดตามกำกับดูแลการใชพื้นที่ดังกลาว โดย กทพ. และหนวยงานของรัฐที่ 

ขอใชพื้นที่ดังกลาว เพ�อตรวจสอบการใชพื้นที่ในเขตทางพิเศษใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเง�อนไขการอนุญาตให ใชพื้นที่ 

เพ�อใหการใชพ้ืนท่ีของ กทพ. ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดีย่ิงข้ึน อาทิ จัดทำเปนสวนสาธารณะ สวนหยอม 

จัดทำลานกีฬา จัดทำถนนเสนทางลัด การติดตั้งไฟฟาสองสวาง วางทอประปา สรางสะพานลอยคนขาม บอสูบน้ำ กอสราง

ทอรวบรวมน้ำเสียและบอพัก ปรับปรุงขยายผิวจราจร จัดทำทางเดินเทา เปนตน

6.4.2  การบริหารความสัมพันธผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษและผู ใชพื้นที่ทางพิเศษ (G4-EC7 , G4-EC8)
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  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน กทพ. ไดกอสรางทางพิเศษและเปดใหใชบริการทางพิเศษแลว 8 สายทาง 3 ทางเช�อมตอ 

รวมระยะทาง 224.59 กิโลเมตร โดยทางพิเศษจะมีลักษณะทางกายภาพทั่วไปเปนทางยกระดับ บางสวนเปนทางระดับดินและ

ทางขึ้นลง ทําใหมีพื้นที่ใตทางพิเศษและพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งเรียกรวมวา “พื้นที่ในเขตทางพิเศษ” ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถ 

สรางประโยชน ได จำนวนทั้งสิ้น 1,160,369 ตารางวา (2,900 ไร 3 งาน 69 ตารางวา ) (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

แบงเปน 

  •  พื้นที่ในเขตเมือง ประกอบดวยพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช 

(รวมสวนตอขยายรามอินทรา-ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงคและทางพิเศษอุดรรัถยา

บางสวน (ชวงถนนแจงวัฒนะ–ถนนศรีสมาน) มีเนื้อที่ 631,098 ตารางวา (1,577 ไร 2 งาน 98 ตารางวา ) 

  •  พื้นที ่นอกเขตเมือง ประกอบดวย พื ้นที ่ในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา (ชวงถนนศรีสมาน-บางปะอิน) 

ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เนื้อที่ 529,271 ตารางวา (1,323 ไร 71 ตารางวา)  

เนื้อที่ดินสวนที่ ใหเชาพื้นที่

จำนวน 779 สัญญา

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด

124,785.53 ตารางวา

เนื้อที่ดินสวนที่ ใชเพ�อ

สาธารณะประโยชน

จำนวน 367 แหง

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด

382,219.96 ตารางวา

พื้นที่คงเหลือ

คิดเปนพื้นที่ 653,363.51 ตารางวา

เนื้อที่ดินที่อนุญาตใหกรุงเทพมหานคร

ใชประโยชน จำนวน 148 แหง

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 205,760.24 ตารางวา

เนื้อที่ดินที่อนุญาตใหหนวยงานอ�นๆ

ใชประโยชน จำนวน 151 แหง

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 102,832.02 ตารางวา

เนื้อที่ดินที่ กทพ. นำไปปลูกตนไม

ใชประโยชน จำนวน 68 แหง

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 73,627.70 ตารางวา

เนื้อที่ดินสวนที่ ใชเพ�อ

สาธารณะประโยชน

จำนวน 367 แหง

คิดเปนพื้นที่ทั้งหมด

382,219.96 ตารางวา

*ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ภาพที่ 29    สัดสวนการใชประโยชนจากที่ดินของ กทพ.
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  ทั้งนี้ กทพ. ไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษประจำปงบประมาณ 2559 

พบวาผูเชาพื้นที่ในเขตทางพิเศษมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ กทพ. คิดเปนรอยละ 80.05 ซึ่งอยูในระดับดีมาก โดยผูเชา 

พื้นที่สวนใหญมีความตองการให กทพ. พิจารณาเพิ่มชองทางการชำระเงินคาเชาใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพ�อความสะดวก 

ในการชำระคาเชา 

  ดังนั้น กทพ. จึงไดยกระดับการใหบริการ เพ�อตอบสนองความตองการของผูเชาพื้นที่ โดยการเพิ่มชองทาง 

การชำระเงินท่ีหลากหลาย อาทิ อาคารฝายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ศูนยบริการท่ีเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ธนาคารตางๆ 

เคานเตอรเซอรวิสตามหางสรรพสินคาและรานสะดวกซื้อ ที่ทำการไปรษณีย ระบบอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง เปนตน

หมายเหตุ : บุคคลท่ีสนใจเชาพ้ืนท่ีสามารถศึกษารายละเอียดและข้ันตอนการขอเชาพ้ืนท่ีในเขตทางพิเศษ 

             ไดท่ี http://www.exat.co.th/ index.php/page/details/37

 กทพ. ไดตระหนักถึงผลกระทบของกระบวนการดำเนินงานตั้งแตระยะกอนกอสราง ระยะกอสราง และระยะดำเนินการ 

ท่ีสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม และมิติดานส่ิงแวดลอม ดังน้ัน กทพ. จึงไดกำหนด 

แนวทางในการบริหารจัดการเร�องรองเรียน โดยปฏิบัติตามตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

รับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเร�องราวรองทุกข พ.ศ.2552 ทั้งนี้ 

ในปงบประมาณ 2559 กทพ. มิไดกระทำการอันที่เปนการละเมิดกฎหมายทางสังคมจึงไมมีการเสียคาปรับทั้งที่เปนตัวเงินและ

ไมเปนตัวเงิน 

 กทพ. ได ใหความสำคัญกับทุกปญหาที่ไดรับการรองเรียน โดยจัดใหมีมีหนวยงานกลางในการรับเร�อง และดำเนินการ 

ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ�อเรงแกปญหาใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ โดยสามารถแก ไขขอรองเรียนจากกลุมผูมีสวน 

ไดเสียไดภายใน 3 วัน ผานชองทางที่เหมาะสมกับผูรองเรียนกลุมตางๆ อาทิ ระบบอัตโนมัติ EXAT Call Center (โทร 1543) 

นอกจากนี้ 

 กทพ. ยังไดพัฒนาโปรแกรมระบบงานรับเร�องรองเรียนใหมีฐานขอมูลกลางสำหรับจัดเก็บขอมูลรับเร�องรองเรียนที่มี

ความถูกตอง แมนยำ และนาเช�อถือ ซ่ึงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใชระบบงานรวมกัน เพ�อลดข้ันตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ที่ซ้ำซอน เพ�อประโยชนสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับ

 

 กทพ. จัดใหมีชองทางการรับเร�องรองเรียน หลากหลายชองทางที่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานขององคการ โดยในป 

งบประมาณ 2559 กทพ. ไดรับเร�องรองเรียน จำนวน 170 เร�อง และไดดำเนินการจนยุติแลวจำนวน 159 เร�อง สงผลใหประสิทธิผล 

การจัดการขอรองเรียนของ กทพ. คิดเปนรอยละ 93 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่กำหนดไว (เปาหมายรอยละ 75) โดยผานแนวทาง 

การบริหารจัดการ และชองทางการรับเร�องรองเรียน ดังนี้

6.5   กลไกการรับขอรองเรียน
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ภาพที่ 30    กระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียนของ กทพ.
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รางวัลแหงความสำเร็จ

ในรอบป 25597
 กทพ. รับรางวัลดีเดนโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนตอเน�อง 4 ปซอน 

  กทพ. เปนหนึ่งใน 23 องคกรที่ไดรับ รางวัลดีเดนจากโครงการประกวดรางวัลดานความยั่งยืน ประจำป 2559 

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ CSR Club โดยถือเปนรางวัลท่ี กทพ. ไดรับตอเน�องเปนปท่ี 4 สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ 

และเปนพัฒนาการดานความรับผิดชอบตอสังคม อีกกาวหนึ่งของ กทพ.

กทพ. รับเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability Report ป 2559

  กทพ. เปนหนวยงานแรกภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีไดรับมอบเกียรติบัตร SDG-Enhanced Sustainability 

Report ป 2559 จากสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยเพ�อเปนการเชิดชูหนวยงานที่ริเริ่มการจัดทำรายงาน 

ความรับผิดชอบตอสังคมที่อางอิงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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GRI Content Index8
General Standard Disclosures

General Standard Disclosures                Page                   External Assurance       Additional

Strategy and Analysis   

G4-1   

G4-2   

Organizational Pro�le   

G4-3   

G4-4   

G4-5   

G4-6   

G4-7   

G4-8   

G4-9   

G4-10   

G4-11                                                                   -  

G4-12   

G4-13   

G4-14   

G4-15   

G4-16                                                                   -  

Identi�ed Material Aspects and Boundaries   

G4-17   

G4-18   

G4-19   

G4-20   

G4-21   

G4-22                                               No signi�cant change  

G4-23                                               No signi�cant change  

Stakeholder Engagement   

G4-24   

G4-25   

G4-26   

G4-27

3

34

5

5

34

5

5

5

43,55

43,55

-

58

8

34,38-41

38,59

-

22

22

24

24

24

14,16-21

14

16-21

16-21
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General Standard Disclosures (ตอ)

General Standard Disclosures                Page                   External Assurance       Additional

Report Pro�le 

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Governance

G4-34

Ethics and Integrity

G4-56

Speci�c Standard Disclosure

           Material Aspects                                    Page                              Omissions     External  Assurance

Economic   

Economic Performance   

G4-EC1   

G4-EC3   

G4-EC4   

Indirect Economic Impacts   

G4-EC7   

G4-EC8   

Environmental   

Products and services   

G4-DMA   

G4-EN27   

Social   

Sub-categories : Labour Practices and Decent Work   

Employment   

G4-DMA   

G4-LA1   

G4-LA2   

G4-LA3   

G4-LA4   

Labour/Management relations   

G4-DMA

G4-LA4

   

22

22

22

25

22

22

26-29

10,30-31

13

54

13

76-77

76-77

58

60

42

43

44

45,57

42

42

42
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Speci�c Standard Disclosure (ตอ)

           Material Aspects                                    Page                              Omissions     External  Assurance

Occupational Health and Safety

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

Training and Education

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

Sub-categories : Human Rights

Children Right

Sub-categories : Society

Local Communities

G4-DMA

G4-SO1

Anti-corruption

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

Compliance-Society

G4-DMA

G4-SO8

Sub-categories : Product Responsibility

Customer Health and Safety

G4-DMA

G4-PR1

G4-PR2

Sector Speci�c Disclosure

Material Aspects                                      Page                      Omissions            External  Assurance

Noise

Land use rights

Tra�c congestion impacts 

49

49

52

47

47

47,54

45

63-64

59-60,63-65

31-33

32

32

31

75-76

71-74

70-75

74-75

61-62

59

66-70



84

•  Infrastructure investments

•  Changing the productivity of  organizations, sectors, 

    or the whole economy

•  Infrastructure investments 

•  Availability of products and services for those 

   on low incomes / Economic development in areas 

   of high poverty

•  Changing the productivity of 

    organizations, sectors, or the whole economy

•  Earnings, wages and bene�ts

•  Economic performance

•  Employee training and education

•  Employment

•  Indirect impact on job creation / Jobs supported 

    in the supply chain

•  Labour/management relations

•  Occupational health and safety

•  Parental leave

•  Youth employment

•  Occupational health and safety

•  Employee training and education

•  Gender equality

•  Infrastructure investments

•  Parental leave

SDGs Business theme GRI Indicators Page

•  G4-EC8

•   G4-EC8

•  G4-EC1,G4-EC7

•  G4-LA6 

•  G4-LA9

•  G4-LA1,G4-LA9

•  G4-EC1,G4-EC7

•  G4-LA3

• G4-EC1,G4-EC7

•  G4-EC8

•  G4-LA2

•  G4-EC1

•  G4-LA9, G4-LA10

•  G4-LA1

•  G4-EC8

•  G4-LA4

•  G4-LA5,G4-LA6

•  G4-LA3

•  G4-LA1

76-77

76-77

13,76-77

52

47

43,47

13,76-77

45,57

13,76-77

76-77

44

13

47,54

43

76-77

42

49,52

45,57

43
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•  Compliance with laws and regulations

•  Economic development in areas of high poverty 

    / Foreign direct investment 

•  Infrastructure investments

•  Research and development

•  Infrastructure investments

•  Resource and service information and labelling

•  GHG emissions

SDGs Business theme GRI Indicators Page

•  G4-EC1,G4-EC7

•  G4-EC1

•  G4-EC8

•  G4-EC7

•  G4-EN27

•  G4-EN27

• G4-SO8, G4-PR2

13,76-77

13

76-77

76-77

60

60

75-76,

74-75

•  Foreign direct investment •  G4-EC8 76-77



EXATEXAT



แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ประจำป 2559

1. กรุณาระบุสถานะของทานที่เกี่ยวของกับ กทพ. 

    ผู ใชบริการทางพิเศษ       ภาครัฐในฐานะเจาของ  เจาหนาที่ กทพ.

    ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเวนคืน      คูคาของ กทพ.   ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

    สังคม         อ�นๆ (โปรดระบุ)........................................

2. ทานไดรับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม 2559 จากชองทางใด

    เว็บไซตของ กทพ.       การประชุมหนวยงาน  งานสัมมนา/บรรยาย

    การทางพิเศษฯ จัดสงให       QR Code            อ�นๆ.........................

  

3. ทานคิดวาประเด็นใดที่มีความสำคัญตอความยั่งยืนของการทางพิเศษฯ 

 เศรษฐกิจ      (โปรดระบุ......................................................................................................................)

 สังคม      (โปรดระบุ.......................................................................................................................)

 สิ่งแวดลอม   (โปรดระบุ.......................................................................................................................)

4. ระดับความพึงพอใจที่มีตอรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ประจำป 2559    

   ความสมบูรณของเนื้อหารายงาน        มาก   ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

   ประเด็นสำคัญในการรายงาน        มาก      ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

   ความนาสนใจของขอมูล         มาก      ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

   การออกแบบรูปเลม         มาก      ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

   การใชภาษาของรายงานเขาใจงาย        มาก      ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

   ความพึงพอใจตอรายงานโดยรวม        มาก      ปานกลาง   นอย           ควรปรับปรุง

 

5. ทานคิดวาประเด็นที่มีความสำคัญตอความยั่งยืนของ กทพ. ไดรับการระบุในรายงานครบถวนหรือไม

 ครบถวน 

 ไมครบถวน (กรุณาระบุประเด็นที่ทานคิดวาควรเพิ่มเติมในรายงาน..................................................................

6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ�อการพัฒนารายงานความรับผิดชอบตอสังคมในปถัดไป

    ..............................................................................................................................................................................

สามารถสงแบบสอบถามดวยตนเองหรือทางไปรษณีย ไดที่

1. ดานเก็บคาผานทางพิเศษของ กทพ. ทุกแหง

2. ศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานใหญ กทพ. ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

3. แผนกสงเสริมกิจกรรมเพ�อสังคมและชุมชน กองประชาสัมพันธ สำนักผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย

เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2558 9800 ตอ 2325-8 โทรสาร 0 2579 9156

         * * * ขอคิดเห็นของทานจักเปนประโยชนยิ่งตอการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ กทพ. จะมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมไทย

                                  จึงขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ * * *
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กรุณาสง

  แผนกสงเสริมกิจกรรมเพ�อสังคมและชุมชน 

  กองประชาสัมพันธ สำนักผูวาการ

  การทางพิเศษแหงประเทศไทย

  2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

  10900



EXAT
EXAT



การทางพิเศษแหงประเทศไทย

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2558 9800 โทรสาร 0 2561 2984

www.exat.co.th

ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค

มาตรฐาน ISO 14001 : 2004

ใชทรัพยากรประหยัด ปฏิบัติตามกฎ ลดอุบัติภัย ใส ใจสิ่งแวดลอม

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

บริการรวดเร็ว ถูกตอง ประทับใจ ไดมาตรฐาน

1543

EXAT Call Center

Cert.No. E 0002




