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สารจากประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการทางพิเศษด้วยการสร้างหรือจัดให้มี
ทางพิเศษ ตลอดจนบ�ำรุงรักษาทางพิเศษและด�ำเนินงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
เสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคม ซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศให้มคี วามครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ
เดินทางของประชาชน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การที่ว่า “ทางเลือกที่คุ้มค่า
พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการเป็นองค์การที่รับผิดชอบต่อสังคมตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คือ “สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ” หรือ “Low Carbon Society : LCS” ที่ก�ำหนดขึ้น เพื่อแสดงเจตจ�ำนง
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการขับเคลื่อนองค์การและสังคม
ไปสู่การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศอื่นๆ ด้วยการจัดท�ำ
โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากมาย เช่น โครงการทางจักรยานในเขตทางพิเศษ โครงการ
“จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.” และโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตาม
แนวคิดการเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ สนับสนุนจุดยืนขององค์การด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  
นอกจากการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ การพัฒนาพืน้ ทีร่ อบเขต
ทางพิเศษเพื่อสาธารณประโยชน์และเพื่อการสันทนาการ อาทิ ลานเต้นแอโรบิก ลานกีฬา อีกทั้งดูแลปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ด้วยเห็นว่า การป้องกันยาเสพติดเป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ส�ำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวไกล ซึ่งองค์การควรมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นนี้ด้วย
กระผมเชือ่ มัน่ ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้านการให้บริการทางพิเศษ ควบคู่
ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสังคมใกล้และสังคมไกล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นนี้จะส่งผลให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นองค์การที่
เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสังคมไทยต่อไป
พลอากาศเอก
(สุเมธ โพธิ์มณี)
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สารจากผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษ ถือเป็นภารกิจหลักของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กทพ. ได้มีการน�ำมาตรฐานระดับสากลต่างๆ มาบูรณาการ
ให้สอดรับกับการด�ำเนินงานขององค์การ เพือ่ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการและโครงข่ายทางพิเศษให้สนองตอบ
ต่อภารกิจในการแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และ
สังคมในภาพรวม
ในปี 2558 จะเป็นปีทมี่ คี วามเปลีย่ นแปลงอันมีนยั ส�ำคัญส�ำหรับ กทพ. อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) กทพ. ได้มีการวางแผนรองรับการขยายตัว ทั้งการขยาย
ทางพิเศษและจุดเชือ่ มต่อทีม่ อี ยูเ่ ดิมและสร้างเส้นทางพิเศษใหม่ๆ โดยจะไม่จำ� กัดการด�ำเนินงานอยูเ่ พียงกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเท่านั้น แต่ได้เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากทั่วทุกภูมิภาค เช่น การริเริ่ม
โครงการก่อสร้างทางพิเศษอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างทางพิเศษบูรพาวิถี - พัทยา จ.ชลบุรี และ
โครงการก่อสร้างทางพิเศษกะทู้ - ป่าตอง จ.ภูเก็ต และในอนาคตอาจรวมไปถึงการคมนาคมที่เชื่อมต่อกับประเทศ
ใกล้เคียงภายใต้แนวคิด “สะดวก รวดเร็ว มีศกั ยภาพ” โดยมีวสิ ยั ทัศน์ทหี่ วังจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
และเป็นสี่แยกใหญ่แห่งการเดินทางในอาเซียน
แน่นอนว่า การขยายการให้บริการทางพิเศษที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่มีมากขึ้นย่อมหมายถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบและผลกระทบที่กว้างขึ้นเช่นกัน กทพ. จึงได้เตรียมความพร้อมในการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมีการประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 โดยได้ยดึ ถือเป็นแนวปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้าน CSR เพื่ออ�ำนวยการและผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานรวมทั้งการติดตามผลให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
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การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-Process) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การ พนักงาน ผู้บริหาร
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของ กทพ.
กทพ. ได้ดำ� เนินงานตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม (พ.ศ.2554-2558) โดยมุง่ เน้นกิจกรรม
ในกระบวนงานภายใต้วิถีแห่งการเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ  (Low Carbon Society : LCS) การลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และการให้ความส�ำคัญเรือ่ งสิง่ แวดล้อมในกระบวนงานต่างๆ การน�ำมาตรฐานสากล ISO 14001 :
2004 เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้กับทางพิเศษฉลองรัช ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน
(CSR-in-Process) ทีส่ ำ� คัญส�ำหรับองค์การจนได้รบั การรับรองมาตรฐานดังกล่าว และ กทพ. ได้ใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด�ำเนินงานเส้นทางพิเศษอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ความระแวดระวังถึงผลกระทบและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้พัฒนาโครงการและกิจกรรมที่เน้นประโยชน์เชิงสังคม ทั้งการพัฒนา
พื้นที่ว่างใต้เขตทางพิเศษเพื่อสาธารณะประโยชน์ จัดท�ำสวนสาธารณะ ลานกีฬาเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนในชุมชน
และสังคมใกล้เคียง สร้างศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ จัดสรรพื้นที่ เพื่อการจัดแสดงสินค้า OTOP City เป็นต้น
เนื่องจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้ชิดกับองค์การและ กทพ. ได้ให้ความใส่ใจต่อ
ผลกระทบจากการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง โดยได้ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวเป็นที่ตั้ง
กทพ. ยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงผลการด�ำเนินงานในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการริเริ่มจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ตามกรอบการ
รายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) โดยในปี 2556
กทพ. ได้รับรางวัลดีเด่นในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ของสมาคม
บริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ ถือเป็นความภาคภูมใิ จในการพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และยังช่วย
สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น
กระผมในฐานะผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างองค์การให้
แข็งแกร่งพร้อมกับการน�ำพาสังคมไทยและเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

นายอัยยณัฐ ถินอภัย

ผู้ว่าการ
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1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
ด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กทพ. ค�ำนึงถึงผลกระทบจากการ
ด�ำเนินงานในทุกระยะ ตัง้ แต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ โดยมุง่ ให้พนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบตั งิ านอย่างจริงจังในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อันเป็นผลกระทบหลักทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน
กทพ. มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004
ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในคู่มือสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตส�ำนึกของการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของพนักงานลูกจ้าง ผูเ้ กีย่ วข้อง และสาธารณชน รวมถึงการปรับปรุง การปฏิบตั งิ าน การควบคุมผลกระทบ
เนื่องจากกิจกรรมการบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน
แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 ได้มีส่วนก�ำหนดวิสัยทัศน์
ซึ่งเป็นภาพในอนาคตของ กทพ. อีกทั้งก�ำหนดขอบข่ายความรับผิดชอบที่ครอบคลุมผลกระทบอันเกิดจากการ
ด�ำเนินงาน ทั้งความรับผิดชอบโดยหน้าที่ภารกิจหลักขององค์การและความรับผิดชอบตามความคาดหวัง จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเป้าประสงค์ ค่านิยม และยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานของ กทพ. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
กทพ. ตามที่ได้กล่าวไว้ ดังนี้
1.1 ทิศทางองค์การ (Direction) :
การเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
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1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) :
ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1.3 ภารกิจองค์การ (Mission) :
1.3.1 จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
1.3.2 บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
1.3.3 บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจทางพิเศษ และ
ประโยชน์ต่อสังคม
1.3.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ
1.4 เป้าประสงค์องค์การ (Corporate Goal) :
1.4.1 ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
1.4.2 บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
1.4.3 ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีก�ำไรอย่างเหมาะสม
1.5 ค่านิยม (Value) :
บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
1.6 ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน :
กทพ. ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นองค์การบรรลุตามวิสยั ทัศน์
ที่ก�ำหนด โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องและรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจร พ.ศ. 2554 - 2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554 - 2563 แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554 - 2558 และนโยบายผูถ้ อื หุน้ พืน้ ฐานภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ เพือ่ สร้างรายได้ และ
เสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจน
เสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ
ภายใต้การด�ำเนินงานตามทิศทางและยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ กทพ. มีความมั่นใจว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่วนชุมชน ประชาชน และผู้อยู่อาศัยใกล้
เขตทางพิเศษ จะได้รบั การดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างดี ซึง่ เอือ้ ต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในขณะเดียวกัน
กทพ. จัดให้มีการบริการอย่างมีนวัตกรรม การบริหารก�ำกับดูแลองค์การที่ดี และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่บุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้ กทพ. บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 5

1.7 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา กทพ. มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการด�ำเนินงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางพิเศษ เพื่อเชื่อมต่อความเจริญจากทั่วทุกภูมิภาค และอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมขนส่งอันรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อความคล่องตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายใน
ประเทศและการกระจายการพัฒนาสู่สังคมไทยในภาพรวม ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาจราจร การสรรค์สร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนการ
ก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา ตลอดจนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การด�ำเนินงานโดยหน้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบถือเป็นภารกิจหลักที่ กทพ. ได้มสี ว่ นร่วมปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานอย่างรับผิดชอบ
ต่อสังคมมาโดยตลอด และมุ่งหวังให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ กทพ. ได้ดำ� เนินการอยู่สามารถ
สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันในระดับสากล ให้เป็นที่ยอมรับและทัดเทียมนานาประเทศอย่างยั่งยืน
ด้วยตระหนักถึงบทบาทการเป็นองค์การที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุม กทพ. จึงได้จดั ท�ำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี ประจ�ำปีงบประมาณ
2554 - 2558 (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานและ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มคี วามเด่นชัด และเป็นรูปธรรม ซึง่ สิง่ ส�ำคัญทีไ่ ด้กล่าวไว้ในแผนแม่บท
ฉบับนี้ คือการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดรับกับวิสยั ทัศน์หลัก โดยก�ำหนดให้ “สังคม กทพ.
เป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society : LCS)” ด้วยองค์การเล็งเห็นว่าภาคการคมนาคมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละออง จึงได้ก�ำหนดนิยามและความหมายของ
วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
ค�ำว่า “สังคม กทพ.” หมายถึง พื้นที่ที่ กทพ. รับผิดชอบดูแลในผลกระทบจากการปฏิบัติ และการตัดสินใจ
โดยแบ่งออกเป็น
ภาพที่ 1 : พื้นที่สังคม กทพ.

อ้างอิง : แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว
5 ปี ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558 (Strategic Corporate Social
Responsibility Master Plan)
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(1) สังคมภายใน อันได้แก่ ส�ำนักงาน ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สายทางพิเศษ และพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ
ที่รับผิดชอบดูแลโดย กทพ.
(2) สังคมใกล้ คือ พื้นที่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และสายทางพิเศษ สุดท้ายคือ
(3) สังคมในวงกว้าง ซึ่งหมายถึง กรุงเทพมหานคร และประเทศไทย
“สังคมคาร์บอนต�ำ่ ” หมายถึง สังคมทีม่ คี วามตืน่ ตัวในเรือ่ งมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) รวมถึงฝุ่น เสียง โดยมีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมสังคมให้มีการบรรเทาการปลดปล่อยมลภาวะ
ทางอากาศ และการปรับตัวโดยมีการปฏิบัติจริงด้วยความสมัครใจและเต็มใจ
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ  ของ กทพ. กล่าวถึงการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นประเด็น
ด้านมลภาวะทางอากาศทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดการด�ำเนินงานในทุกกิจกรรมองค์การ หมายรวมถึง ก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ
ฝุ่นละออง และเสียง ซึ่งสอดคล้องกับกระแสเรียกร้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน
ที่มีความตื่นตัวในประเด็นเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) มากยิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยอย่าง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญต่อสาเหตุท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
วิสัยทัศน์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า กทพ. มีความริเริ่ม ความพยายาม และเป็นสังคมที่มีความตื่นตัวในการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นปัญหาและ
ความกังวลเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้
ถือได้ว่าเป็นประเด็นความยั่งยืนล�ำดับต้นๆ ที่องค์การต่างๆ ทั่วโลก ได้ให้ความส�ำคัญ
ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society ถูกก�ำหนดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม กทพ. ในการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558 โดยมีวิถีทางที่น�ำไปสู่
การสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ เรียกว่า “Eco-Ways to Low Carbon Society”
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่
ภาพที่ 2 : Eco-Way to Low
Carbon Society Model

อ้างอิง : แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558 (Strategic Corporate Social
Responsibility Master Plan)

ตารางที่ 1 : แผนงานและรายละเอียดแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society

แผนงาน

รายละเอียด

1. แผนงานการบริหารจัดการด้านความรับ
ผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนา
ภายใน (Act to Go)

การพัฒนาภายในองค์การให้เกิดการปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี โครงสร้าง การบริหาร
จั ด การที่ ดี มี ก ารจั ด การความรู ้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมทางสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อม สร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงาน และน�ำไปสูก่ ารบูรณาการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ทั่วทั้งองค์การ

2. แผนงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดล้อมเพือ่ สังคมคาร์บอนต�ำ 
่ (Drive
to Low CO2)

การก�ำหนดแนวทางและกระบวนการ ขั้นตอนการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์หลักขององค์การ กฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล และสร้างคุณค่า
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญได้อย่างยั่งยืน

3. แผนงานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
เพื่อสร้างส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
(Engage for a Better Society)

การให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ โดย
สร้างความเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้รับรู้ เข้าใจ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ และน�ำไปสูค่ วามร่วมมือในการ
มีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การขับเคลือ่ นแผนงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานระดับสากล เช่น การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :
EIA) มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ที่ กทพ. ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเป็นส่วนส�ำคัญในการ
บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวัดผลเพือ่ ใช้เปรียบเทียบ
และพัฒนาผลการด�ำเนินงาน อีกทั้งยังสามารถน�ำผลการด�ำเนินงานดังกล่าวมารวบรวมและสื่อสารเพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ และสัมพันธภาพอันดีระหว่าง กทพ. กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียก่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมระหว่างองค์การและสังคม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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2. ข้อผูกพันร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิง่ ทีอ่ งค์การรวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างตระหนักถึงความจ�ำเป็น โดยมุง่ หวังให้
เกิดขึ้นจริงและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตรงประเด็นที่สุด ด้วยความตั้งใจของ กทพ.
ที่จะท�ำให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องต่อ
การพัฒนาแผนการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2553 กทพ. จึงมีการจัดท�ำผลการส�ำรวจความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ขึ้น โดยใช้วิธีการส�ำรวจอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
การสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เพือ่ การจัดเก็บข้อมูล โดยมีการจัดล�ำดับกลุม่ การสนทนาเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ กทพ. กลุ่มพนักงาน กทพ. สหภาพแรงงาน กลุ่มผู้ใช้ บริการ องค์การอิสระ
กลุ่มสื่อมวลชนและกลุ่มชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นทีท่ างพิเศษพาดผ่าน เพือ่ หาปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะ เพือ่ สร้างความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในการระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การนั้น
กทพ. ได้พจิ ารณาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ มาจ�ำแนกล�ำดับของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ในระดับปฐมภูมแิ ละระดับ
ทุติยภูมิ รวมทั้งจ�ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามผลกระทบจากกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจ�ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามประเด็นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งกับองค์การ มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์หาความ
เชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ และภารกิจหลักขององค์การ เพื่อจัดท�ำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558

กทพ. ได้ใช้มาตรฐานแนวทางการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000SES (Stakeholder Engagement
Standard) เป็นมาตรฐานหลักในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดท�ำผลส�ำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2553
ซึ่งมาตรฐานนี้ จะมุง่ เน้นไปในเรือ่ งของการสนับสนุนการจัดการคุณภาพ ความรู้ ความโปร่งใส การสร้างธรรมาภิบาล
และความสามารถในการตรวจสอบได้ร่วมกันระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถปรับใช้ได้ทุกขอบเขต
ของการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก โดยผลการส�ำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดสามารถ
สรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 2 : ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่มีต่อ กทพ.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กทพ.

กลุ่มผู้ใช้บริการ*

ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษมีความเชือ่ มัน่ อย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินงานของ กทพ. ซึง่ มองว่า กทพ.
เป็นองค์การทีใ่ ห้บริการทีด่ แี ก่ประชาชน พร้อมทัง้ ยังให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ มาโดยตลอด แต่ยังคงมีความคาดหวังให้ กทพ. พัฒนา
ศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นในหลายเรื่องๆ เช่น เรื่องความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ ความ
ปลอดภัยของทางพิเศษ การบริการต่างๆ รวมไปถึงค่าบริการทางพิเศษ

ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ กทพ.**

การเป็นผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของ กทพ. สามารถสร้างความภาคภูมิใจ
ในระดับบุคคลได้ ส่วนในระดับองค์การนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ กทพ. คาดหวัง
ให้องค์การด�ำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล มุง่ มัน่ แก้ไขปัญหาการจราจร เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนเมืองใหญ่ ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต�ำ 
่ พร้อมเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน
ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมและมีสมั พันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ชัดเจน ด้วยมาตรฐานการบริการและการ
ด�ำเนินงานทีม่ ศี กั ยภาพ อย่างไรก็ตาม ในเรือ่ งของความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ อาจต้องมีการ
เชื่อมโยงแต่ละแผนงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีหลักในการด�ำเนินงาน
เดียวกัน มีการจัดสรรงบประมาณ ระบบงาน การติดตามประเมินผลทีด่ ี ทัง้ นีเ้ พือ่ การด�ำเนินงาน
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์การควบคูก่ นั ไป พร้อมทัง้ รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ในปี 2558 ประเด็นข้อกังวลถึงพนักงาน คือ ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน กทพ.
ซึ่งผู้บริหารเห็นว่ายังมีอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง
ที่สูงอยู่ ดังนั้น องค์การควรแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ส่วน
เรือ่ งประเด็นข้อกังวลทีเ่ กีย่ วกับผูใ้ ช้บริการ ต้องมีการพัฒนาการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ เสริมสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว อีกทัง้ ยังต้องให้ความส�ำคัญกับชุมชน ทางด้าน
อาชีพ คุณภาพชีวิต การศึกษา ควรมองว่าเป็นหน้าที่ที่ กทพ. ช่วยเหลือได้

กลุ่มพนักงาน**

พนักงานมีความรักต่อองค์การ ทุ่มเทให้กับการท�ำงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดี
มีคณ
ุ ภาพ เพือ่ จะได้เจริญเติบโตในสายอาชีพและอยูร่ ว่ มกับองค์การไปนานๆ พนักงานมีขอ้ กังวล
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และบรรยากาศในการท�ำงาน ในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานคาดหวังให้มีความเป็นธรรมในเรื่องการขึ้นเงินเดือน
การเลื่อนต�ำแหน่ง โดยอยากให้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

สหภาพแรงงาน**

กทพ. มีการบริหารจัดการในส่วนของสภาพแรงงานเป็นอย่างดี เพราะระดับปฏิบัติการ   
มีความเข้าใจถึงความต้องการต่างๆ แต่ยงั ขาดความเชือ่ มัน่ ด้านความโปร่งใสในระดับนโยบาย
รวมทั้งนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมยังต้องเพิ่มความชัดเจน ควรจัดให้มีการอบรมให้มี
ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะท�ำงานทั้งภายใน
ภายนอก พร้อมทั้งเสริมสร้างความใกล้ชิดกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ทางพิเศษพาดผ่าน

การประกอบกิจการด้านระบบขนส่งในเขตนครหลวงและปริมณฑลเป็นสิ่งที่ กทพ.
ด�ำเนินการได้ดี สิ่งที่ กทพ. ควรค�ำนึงถึง คือ การรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานส่วนรวมและ
การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
นอกจากนั้น ชุมชนยังคาดหวังให้ กทพ. ดูแลผลกระทบจากการก่อสร้างทางทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณที่อยู่อาศัยที่ทางพิเศษ
นั้นพาดผ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญ ทั้งนี้ชุมชนกังวลว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 2 : ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่มีต่อ กทพ. (ต่อ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กทพ.

ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ทางพิเศษพาดผ่าน (ต่อ)

อาจมีความล่าช้าในการแก้ไข เนือ่ งจาก มองว่า กทพ. ขาดความคล่องตัวและขาดอิสระในการ
แก้ปญ
ั หามีหลายครัง้ ทีข่ นึ้ อยูก่ บั กฎระเบียบ เงือ่ นไข และข้อจ�ำกัดของหน่วยงาน จึงขอให้มงุ่ เน้น
เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส�ำคัญ

กลุ่มสื่อมวลชน

ด้านการบริการ ความรวดเร็ว และการเข้าถึงปัญหาของ กทพ. นั้น มีการด�ำเนินงานที่
ดีอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แต่ข้อมูล
ดังกล่าวยังไม่ทวั่ ถึงกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกกลุม่ ซึง่ จุดนีอ้ าจจะท�ำให้เกิดปัญหาในด้านลบ
ให้กบั องค์การได้ นอกจากนี้ สือ่ มวลชนยังแสดงถึงความกังวลในเรือ่ งของการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยมองว่า กทพ. เป็นช่องทางทีง่ า่ ยต่อการแทรกแซงจากนักการเมือง จึงควรสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างการด�ำเนินงานขององค์การและความคาดหวังของสังคมให้แข็งแกร่งขึ้น

องค์การอิสระ

โดยทัว่ ไปแล้ว กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการให้ได้ผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการดูแลประชาชนได้ดี ประเด็นข้อกังวลทีอ่ งค์การอิสระ
มีต่อ กทพ. คือ ควรมีการเปิดเผยการด�ำเนินงาน กระบวนการติดตามตรวจสอบ ให้ผู้บริโภค
เข้าถึงข้อมูลได้ชดั เจนและสะดวกยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมุง่ เน้นไปถึงการคืนก�ำไรสูส่ งั คมในรูปแบบ
ของการจัดหาผู้ช�ำนาญการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและตรวจสภาพรถ ด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
ความริเริม่ ในเรือ่ งของการลดมลภาวะ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในรูปแบบต่างๆ ให้มากและชัดเจนกว่านี้

อ้างอิง : ผลสำ�รวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2553
หมายเหตุ : * ปรับปรุงข้อมูลเพิม่ เติมจากเอกสารรายงานการสำ�รวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ ตี อ่ การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2556
** ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร (1) การสำ�รวจความพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556 และ
(2) การสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556

เพื่อให้ข้อมูลทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ กทพ. มีความทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้มกี ารส�ำรวจกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในบางกลุม่ เพิม่ เติม ได้แก่ พนักงานและผูใ้ ช้บริการ
ทางพิเศษ ผ่านการจัดท�ำ (1) การส�ำรวจความพอใจของพนักงานต่อ กทพ. (2) การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ต่อ กทพ. และ (3) รายงานการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์
ของ กทพ. เพือ่ ส�ำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจเฉพาะกลุม่ พนักงานและผูใ้ ช้บริการให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
กทพ. จะได้สามารถน�ำผลมาปรับปรุง แก้ไข ในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษามาตรฐาน ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ กทพ.
พร้อมกันนี้ ได้มีการน�ำแนวทางการจัดท�ำรายงาน GRI มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเป็นการส่งเสริมงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จาก กทพ. และเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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3. แนวทางการจัดท�ำรายงาน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30
กันยายน 2556) ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นโดยอ้างอิงกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งข้อมูล
ที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้เปิดเผยตามตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานของ GRI ฉบับ G3.1 โดยได้ก�ำหนดกรอบของการ
รายงานครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมของทั้งองค์การ ทั้งนี้มีเป้าหมาย
ในการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณ
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณดังกล่าว กทพ. ยังได้รเิ ริม่ ยกระดับกระบวนการจัดท�ำรายงาน 5 ระยะตามข้อแนะน�ำ
ของ GRI ประกอบด้วย (1) การประชุมผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง (Prepare) (2) การเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Connect) (3) การก�ำหนดเป้าประสงค์และเนื้อหารายงาน (Define) เพื่อก�ำหนดขอบเขต
เนื้อหาของรายงาน (4) การติดตามและเก็บข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด (Monitor) และ
(5) การเขียน ออกแบบรายงาน (Report) เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการยื่นขอเอกสาร Application Level Check Statement จาก GRI เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือ
ต่อการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานขององค์การ
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ภาพที่ 3 : กรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G3.1

รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเปิดเผยการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. สู่สาธารณชน ซึ่ง
ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญกลุม่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นพนักงาน ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ คูค่ า้ สังคม ฯลฯ รวมทัง้
เป็นการสือ่ สารให้เห็นทิศทางการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดการผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ขององค์การ โดยได้มีกระบวนการในการติดตามผล รวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับจากส่วนงานที่รับผิดชอบในประเด็น
ต่างๆ มาไว้ที่ส่วนกลาง และประมวลข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
จากผลการส�ำรวจความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ กทพ.
ทีไ่ ด้จดั ท�ำขึน้ ในปีงบประมาณ 2553 ได้แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
และการด�ำเนินงานขององค์การ อันน�ำไปสู่การใช้ผลการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลจัดท�ำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี ประจ�ำปีงบประมาณ 2554 - 2558 ของ กทพ. ขึ้น และได้ใช้เป็น
กรอบทิศทางการด�ำเนินงานและแนวปฏิบตั อิ ย่างรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์การ ซึ่งจากแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้สรุปและจัดล�ำดับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญขององค์การไว้ ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
2. ภาครัฐในฐานะเจ้าของ
3. พนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน และลูกจ้าง)
4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน
5. คู่ค้า
6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
7. สังคม
ซึ่งทาง กทพ. ได้จัดท�ำแนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
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ตารางที่ 3 : แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และรับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ ให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อม
รอบเส้นทางและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีม่ ตี อ่ ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงรับฟังและมีช่องทางรับข้อร้องเรียน

ภาครัฐในฐานะเจ้าของ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ภาครัฐ

พนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพแรงงาน
พนักงาน และลูกจ้าง)

ปฏิบัติต่อพนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน และลูกจ้าง กทพ.)
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการท�ำงาน และสร้างการมีส่วนร่วม

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน

ปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
สายใหม่ โดยเข้าไปรับฟังปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อวิถชี วี ติ เพือ่ มาก�ำหนดสร้าง
แนวทางเยียวยาและแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

คู่ค้า

ปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจต่อคู่ค้า (คู่สัมปทาน เจ้าหนี้) ด้วยความยุติธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ก�ำหนดไว้

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

ปฏิบัติต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างเอาใจใส่ สร้างการมีส่วนร่วม ค�ำนึงถึง
ผลกระทบ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนฯ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและ
เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้ชุมชนฯ

สังคม

ปฏิบัติและให้ความส�ำคัญต่อสังคมอย่างเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงให้ความห่วงใย รับฟัง ร่วมดูแล สร้างสรรค์
และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

อ้างอิง : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. (2556). คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual). (หน้า 26).

3.1 กระบวนการเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการส�ำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญขององค์การในปีงบประมาณ
2553 กทพ. ด�ำเนินการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การต่อเรื่องที่ได้เลือกมารายงาน อันน�ำไปสู่การ
ก�ำหนดเนื้อหาของรายงานและการจัดเตรียมระบบที่ให้ได้มา ซึ่งเนื้อหารายงานมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ
ทั้งในและนอกองค์การ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ กทพ. ในการขอความเห็นประกอบการตัดสินใจต่อการจัดท�ำรายงาน
ที่เหมาะสม โดยมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) และจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1.1 การเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแหล่งปฐมภูมิ
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Data) นี้ได้จากกระบวนการหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส�ำคัญ
คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นผู้ก�ำกับดูแลและ
รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงาน และ (2) ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้
3.1.1.1 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เห็นว่าการจัดท�ำรายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. จ�ำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานของ กทพ. ที่ได้ด�ำเนินงานมา
โดยตลอด ทั้งในส่วนที่เป็นภารกิจหลักในด้านการพัฒนาและบ�ำรุงรักษา และให้บริการโครงข่าย
ทางพิเศษในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภารกิจสนับสนุนอื่นๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งมั่น
ปฏิบัติภารกิจ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแสดงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ ในส่วนของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน กทพ. รวมทั้งชุมชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ ตลอดจน
ประชาชนทั้งที่อาศัยใกล้เขตทางพิเศษและนอกเขตทางพิเศษ
3.1.1.2 ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ
จากการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กทพ. สามารถสรุปประเด็น ที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์และควรน�ำมารายงานในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปี
งบประมาณ 2556 (CSR Report) ตามกรอบการรายงาน GRI ได้ 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• ด้านเศรษฐกิจ
กทพ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลและแนวการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักคือ
การให้บริการทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบการขนส่งและการเดินทาง
ดังนั้น การลงทุนในแต่ละโครงการขององค์การเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษควบคู่ไปกับสร้างผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
• ด้านสิ่งแวดล้อม
กทพ. ให้ความส�ำคัญกับด้านสิง่ แวดล้อมในระดับนโยบาย โดยยังคงมุง่ เน้น  การด�ำเนินงาน
ในทุกกิจกรรมขององค์การ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “สังคม
กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ” ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การด�ำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 กิจกรรมบริหารคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม เช่น การแยกขยะ (โรงอาหาร) การแยกน�ำ้ ทิง้ ไม่ให้มกี ารปนเปือ้ นกับภายนอก ระบบ
การจัดการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษและควบคุมปริมาณ
ฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ ฯลฯ
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รวมถึงการประเมินผลกระทบ ติดตามเฝ้าระวังทางด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ ระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่าง
ก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ สังคมและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อาทิ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ การน�ำเสนอบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อาทิ การสนับสนุนให้มกี ารใช้ Easy
Pass เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน ท�ำให้ลดการใช้พลังงานน�้ำมันของรถที่สัญจรผ่าน
สายทางในความรับผิดชอบของ กทพ. ซึ่งการส่งเสริมการใช้ Easy Pass ในปีงบประมาณ 2556
มีความโดดเด่นขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 และถึงแม้การให้บริการ Easy Pass แม้ว่าใน
ปีงบประมาณ 2556 จะประสบปัญหาวิกฤติ แต่ กทพ. ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ส�ำเร็จลุล่วง
ผ่านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ รวมถึงการให้
บริการติดตั้งจอภาพอัจฉริยะเพื่อรายงานสภาพการจราจรสามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
บริการ ในการเลือกเส้นทางทีเ่ หมาะสมกับการเดินทาง ท�ำให้ประหยัดเวลา และสามารถลดการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
• ด้านสังคม
การด�ำเนินงานของ กทพ. เกี่ยวข้องกับชุมชนตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเวนคืนที่ดิน
การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การฟ้องคดี ฯลฯ รวมไปถึงผลกระทบด้านชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ
คุณภาพชีวติ ของทัง้ ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษและผูท้ ไี่ ม่ได้ใช้บริการทางพิเศษแต่ได้รบั ผลกระทบจาก
การด�ำเนินงาน นั่นคือ กลุ่มลูกค้า (ผู้ใช้บริการทางพิเศษ) และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
ตามล�ำดับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรทราบถึงสิทธิของตนจากการด�ำเนินงานของ กทพ. และพร้อมรับมือ
กับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง กทพ. และชุมชน
ที่สามารถส่งผลให้การด�ำเนินงานในอนาคตเป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านโครงการหรือกิจกรรมชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการ
สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
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นอกจากนี้ การให้บริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ และความปลอดภัย ถือเป็นความรับผิดชอบ ในภารกิจ
หลักขององค์การ เช่น การจัดจุดพักรถ ให้ข้อมูลการเดินทาง ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนทาง
พิเศษ อ�ำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนการใช้ Easy Pass รวมถึงการบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ
3.1.2 การเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแหล่งทุติยภูมิ
ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้มีการหยิบยกข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) มาท�ำการ
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ (1) พนักงานระดับปฏิบัติการของ กทพ. (2) ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ และ (3) ภาครัฐในฐานะเจ้าของ
3.1.2.1 พนักงานระดับปฏิบัติการของ กทพ.
จากการศึกษารายงานการส�ำรวจความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. โดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พบว่าพนักงานให้ความสนใจในเรื่องลักษณะงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ คุณภาพชีวิต
และการสนับสนุนจากองค์การและหัวหน้างาน เป็นปัจจัยที่มีนัยส�ำคัญต่อความผูกพันของพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ น�ำมาพิจารณาเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งและมีนยั ส�ำคัญในการสือ่ สารและบรรจุอยูใ่ นเล่มรายงาน
3.1.2.2 ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
จากการศึกษารายงานการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อ การให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2556 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าความพึงพอใจบริการทาง
พิเศษของ กทพ. ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง และสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงคือการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงและ
การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผใู้ ช้บริการทางพิเศษอาจยังไม่ดำ� เนินไปอย่างบูรณาการ ท�ำให้การรับทราบ
ข้อมูล ทีเ่ ป็นความต้องการของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีแ่ ท้จริงอาจมีความคลาดเคลือ่ นหรือไม่ชดั เจน โดยสามารถ
สรุปประเด็นที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ ความปลอดภัย
ของทางพิเศษ การจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเงินสด และป้ายทิศทาง และป้ายสัญญาณ เป็นต้น
3.1.2.3 ภาครัฐในฐานะเจ้าของ
รัฐวิสาหกิจได้มกี ารก�ำหนดแนวนโยบายผูถ้ อื หุน้ ภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ซึง่ เป็นแนวทาง
ต่อการปฏิบัติภารกิจของ กทพ. ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งในด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงโครงข่าย และการให้บริการให้มีมาตรฐาน การสนับสนุน
บริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ส่งเสริมบทบาท การมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
และการพัฒนาเมือง รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่
เหมาะสม และมีแผนในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 กระบวนการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้ด�ำเนินการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
องค์การและภายนอกองค์การ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.2.1 กระบวนการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ
ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ (1) ภาครัฐ
ในฐานะเจ้าของ และ (2) พนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน และลูกจ้าง)
3.2.1.1 ภาครัฐในฐานะเจ้าของ
• กระทรวงคมนาคม
กทพ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้น การสื่อสาร และรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างกระทรวงต้นสังกัดผ่านการประชุม หารือ สัมมนา และรับฟังความคิดเห็น จะเกิดขึ้น
ตลอดทั้งปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 สามารถสรุปการสานเสวนาที่ส�ำคัญได้ 21 ครั้ง แบ่งเป็น
การร่วมปรับปรุงทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 3 ครั้ง การเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ 3 ครัง้ การรับทราบผลด�ำเนินงานและข้อเสนอแนะส�ำหรับปรับปรุง 1 ครัง้ การประชุม
อื่นๆ จ�ำนวน 13 ครั้ง และมีการเข้าร่วมน�ำเสนอข้อเท็จจริงต่อกระทรวงคมนาคม เรื่องการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนวัดไผ่เงิน 1 ครั้ง
• ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กทพ. ได้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและร่วมประชุมหารือในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ขององค์การกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในปีงบประมาณ
2556 จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง แบ่งเป็นการสัมมนาทั่วไป 6 ครั้ง การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
2 ครั้ง และการประชุมทั่วไป 4 ครั้ง
• ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สนข. ในฐานะผู้เสนอแนะนโยบายและจัดท�ำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจาก
การขนส่ง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ กทพ. โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กทพ.
ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและสานเสวนากับ สนข. ผ่านการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและหารือ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง แบ่งเป็นการสัมมนาทั่วไป 3 ครั้ง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 9 ครั้ง
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมในเรื่องแผนอ�ำนวยความ
สะดวก และความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์จ�ำนวน 2 ครั้ง
• ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง  
กทพ. เข้าร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 4 ครั้ง และคณะกรรมาธิการจากสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม จ�ำนวน 3 ครั้ง พร้อมทั้งการร่วมประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ จ�ำนวน 1 ครั้ง
3.2.1.2 พนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพแรงงาน พนักงาน และลูกจ้าง)
• ประชุมคณะท�ำงานแผนวิสาหกิจ
ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทางของร่างเบื้องต้นแผน
วิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้การ
จัดแบ่งส่วนงาน และการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละส่วนงานมีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น การรับฟังความคิดเห็น จากทุกส่วนงานจากระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร
สู่ระดับผู้บริหารระดับสูง เพื่อก�ำหนดนโยบาย จึงได้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการและผู้อ�ำนวยการจาก
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ฝ่ายต่างๆ เป็นคณะท�ำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันจัดท�ำแผนวิสาหกิจฉบับนี้ขึ้น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2556 ได้จัดประชุมคณะท�ำงานจ�ำนวน 1 ครั้ง
• โครงการ ผวก. พบพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผวก. กับพนักงานและลูกจ้าง กทพ. โดย
ในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดขึ้น 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 2
จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
3.2.2 กระบวนการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ส�ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ (1) ผู้ใช้
บริการทางพิเศษ (2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน (3) คู่ค้า (4) ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และ
(5) สังคม
3.2.2.1 ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
• การส�ำรวจความพึงพอใจหลังการให้บริการกู้ภัย One Stop Service และ EXAT Call Center
กทพ. ส�ำรวจความพึงพอใจหลังให้บริการ EXAT Call Center 1543 จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556) และครั้งที่ 2 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง
กันยายน 2556)
• การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการ และภาพลักษณ์ของ กทพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556
กทพ. มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยการว่าจ้างภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา จ�ำนวน 1 ครั้ง
3.2.2.2 ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน
กทพ. มีกระบวนการสานสัมพันธ์กบั กลุม่ ประชาชนในช่วงของการศึกษาพืน้ ทีอ่ ยูห่ ลายขัน้ ตอน ทัง้ การ
เผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ
เพื่อพูดคุยรับฟังความคิดเห็นประกอบการศึกษาพื้นที่เบื้องต้น ก่อนจะเริ่มศึกษาความเหมาะสมในด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม จากนั้นจะให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ พร้อมทั้งร่วมรับทราบ และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ที่ปรึกษารวบรวมข้อคิดเห็น
ต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนในการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมน้อย
ที่สุด โดยมีการจัดการประชุมใหญ่ หรือจัดสัมมนาอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 : เมื่อก�ำหนดแนวทางเลือกเรียบร้อยแล้ว
ครั้งที่ 2 : หลังการคัดเลือกแนวสายทางที่เหมาะสมที่สุด
ครั้งที่ 3 : เมื่อการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และได้ประเมิน
ผลกระทบในขั้นรายละเอียดของแนวสายทางที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเสร็จในทุกประเด็น แต่ทั้งนี้
จะต้องก่อนการจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของการศึกษาให้แก่ กทพ.
โดยในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้
• ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต จ�ำนวน
2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ครัง้ ที่ 2
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(ในปีงบประมาณ 2557) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
• ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
• จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครัง้ ที่ 2 โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง - วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ
พระราม 2 กรุงเทพมหานคร
• จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N1 ครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
• เชิญประชาชนร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นในโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 N3 และ
East West Corridor ครั้งที่ 3 หลังจากเสร็จสิ้นงานทบทวนศึกษาความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม
เศรษฐกิจการเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ณ ห้องชมวิว ชั้น 9
โรงแรมชาลีน่า ซ.ลาดพร้าว 122 กรุงเทพมหานคร
3.2.2.3 คู่ค้า
• การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง
กทพ. มีกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ท�ำความเข้าใจร่วมกันเรือ่ งการป้องกันอุบตั เิ หตุ ทุกครัง้ ทีม่ โี ครงการก่อสร้างใหม่หรือจัดจ้างผูร้ บั เหมา
รายใหม่ โดยจะมีการประชุมเพื่อท�ำความเข้าใจร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2556
ได้มีการจัดจ้างผู้รับเหมาทั้งหมด 2 ราย ประชุมรายละ 1 ครั้ง
3.2.2.4 ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
• การดูแลชุมชนในเขตทางพิเศษ
กทพ. มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยรอบเขตทางพิเศษ และประสานงานกับผู้น�ำชุมชน
พร้อมทัง้ รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในกรณีทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานขององค์การ หรือ
ต้องการให้องค์การมีส่วนร่วมหรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ซึ่งในแต่ละปี จะมี
พนักงานจาก กทพ. เข้าพบปะชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างสม�่ำเสมอทุกเดือน โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการเข้าเยีย่ มในลักษณะทีไ่ ม่เป็นทางการเพือ่ สร้างสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง กทพ. กับชุมชน สร้างความ
เป็นกันเอง และท�ำให้เกิดการยอมรับได้จากชุมชน
3.2.2.5 สังคม
• การให้บริการโดยศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษผ่านหมายเลข 1543
นอกจากการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษแล้ว
ศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษผ่านหมายเลข 1543 ยังเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทางและประชาชนทั่วไป โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ (IVR) และ
บริการข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษ โดยตลอดช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา
กทพ. ได้รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ (1) ด้านการปฏิบัติของพนักงาน กทพ.
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(2) ผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ (3) ทีด่ นิ และ (4) ไม่ได้รบั ความสะดวกหรือเดือดร้อนจาก
การใช้ทางพิเศษ จ�ำนวนทั้งสิ้น 245 รายการ
• กิจกรรมสื่อสารการตลาด
จัดงานนิทรรศการ THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก 2020 ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2556
โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
(ETCS) ให้กับผู้ใช้ทางพิเศษ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบและรู้จัก กทพ. มากยิ่งขึ้น
• กิจกรรม Road Show
กทพ. จัดกิจกรรม EXAT Road Show และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยแจกคู่มือการใช้
ทางพิเศษและเผยแพร่ข้อมูลแผ่นพับเกี่ยวกับบัตร Easy Pass ที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ รวมทั้งจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้รถยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้มาใช้ ทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass
ให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาสและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของ กทพ. จ�ำนวน
4 งาน ดังนี้
1) งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29” โดยด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10
ธันวาคม 2555 รวม 12 วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 2,113 คน
2) งานวิชาการ เอ ซี เอส พี “Academic Show and Share 2012” โดยด�ำเนินการตั้งแต่
วันที่ 21 - 22 มกราคม 2556 รวม 2 วัน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 332 คน
3) งาน “ซุปเปอร์คาร์ แอนด์ อิมพอต คาร์ โชว์ ครั้งที่ 4” โดยด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 - 19
พฤษภาคม 2556 รวม 9 วัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้
เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 383 คน
4) งาน “The 10th Thailand International Logistics Fair 2013” (TILOG 2013) โดย
ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กันยายน 2556 รวม 4 วัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 303 คน  
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์การได้
ค�ำนึงถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทีด่ อี นั จะยังประโยชน์
มาสู่การด�ำเนินงานขององค์การ และความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวม
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เพื่อให้แนวทางการด�ำเนินงานขององค์การสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล กทพ. ได้ประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลในการสร้างความเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย AA1000SES (Stakeholder Statement
Standard) เพื่อท�ำความเข้าใจด้านคุณค่า (Values) ภาพลักษณ์ (Image) ปัญหา (Problems) และ
ทัศนคติ (Attitudes) ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีตอ่ การด�ำเนินงานของ กทพ. นอกจากนี้ ยังได้นำ� แนวทาง
การจัดท�ำรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) มาใช้ควบคูก่ นั เพือ่ เป็นกรอบ (Framework) ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยตระหนักดีว่าความสามารถในการวัด
ผลลัพธ์และการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นมิติ
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) และสังคม (Social) เป็นแนวทางที่จะ
น�ำไปสู่การปฏิบัติการที่เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทั้งองค์การและสังคม
การจัดท�ำข้อมูลรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ตามกรอบการรายงาน GRI
(CSR Report) ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้ ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดจากรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในฉบับปีงบประมาณ 2555
เริม่ ต้นด้วยกระบวนการสร้างความเข้าใจให้แก่คณะท�ำงานและผูบ้ ริหารของ กทพ. โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดกรอบเนื้อหาของรายงานที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเนื้อหารายงานขึ้น จ�ำนวน 2 ครั้ง
ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกประเด็น (Aspect) และตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานต่างๆ (Performance
Indicators) โดยน�ำตัวชี้วัดเหล่านั้นมาผ่าน กระบวนการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test)
เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่มีนัยส�ำคัญ (Significant) และเกี่ยวเนื่อง (Relevant) กับองค์การ ตามกรอบ
การรายงานสากล GRI โดยให้ความส�ำคัญในประเด็นต่างๆ และสามารถจ�ำแนกออกเป็นหมวด
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้
ตารางที่ 4 : ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการทดสอบสารัตถภาพ

หมวด
เศรษฐกิจ

ประเด็น
ผลเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

วัสดุ พลังงาน น�้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

สังคม

แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา การเยียวยา แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย การจ้างงาน แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้ความรู้ ความหลากหลายและโอกาสแห่งความ
เท่าเทียม ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย ชุมชนท้องถิ่น การทุจริต
นโยบายสาธารณะ สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า การแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ การสื่อสารการตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย  

22 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556

กทพ. มีการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมข้อมูลการรายงาน กับคณะท�ำงานฯ ของ กทพ. และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เพื่อท�ำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดท�ำเนื้อหารายงานให้มีความครบถ้วน
(Completeness) และมีคณ
ุ ภาพ (Quality Report) รวมถึงชีแ้ นะแนวทางการจัดเก็บข้อมูล  ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับประเด็น
ที่ได้จากการคัดกรองสารัตถภาพในขั้นตอนของการระบุเนื้อหารายงาน
ภาพที่ 4 : การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเนื้อหารายงาน

ส�ำหรับรายละเอียดตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานในแต่ละประเด็นระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ
ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI ที่แนบไว้ท้ายเล่มรายงาน
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2579-5380-9 ต่อ 2325, 2326
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4. การด�ำเนินงานของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย
สืบเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัดก่อให้เกิดความสูญเสียและความสูญเปล่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างใหญ่หลวง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล�ำดับ รัฐบาลจึงได้พิจารณาจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมา
เพื่อศึกษารูปแบบ “ทางพิเศษ” เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดตัง้ ขึน้ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2515 เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างหรือจัดให้มี
ทางพิเศษ บ�ำรุงรักษาทางพิเศษ จัดด�ำเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกีย่ วกับระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความรวดเร็วของระบบขนส่งมวลชน อีกทั้งช่วยขจัดปัญหา
และอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภายหลังได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โอนการบริหารและอ�ำนาจหน้าที่ กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และได้มกี ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551
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ในปัจจุบัน กทพ. ยังคงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการทางพิเศษ เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมส�ำคัญ
ต่างๆ ทัง้ พืน้ ทีภ่ ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแก่ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ บรรเทาปัญหาการจราจรผ่านการก่อสร้าง
ทางพิเศษ ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานของ กทพ. ที่ผ่านมา มีส่วนในการสนับสนุนยกระดับการคมนาคม
ในเส้นทางต่างๆ ซึ่งถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญของประเทศ รวมถึงสอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐในการ
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ทั้งในด้านการอ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนน
พื้นราบ โดยในขณะนี้ กทพ. ได้เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จ�ำนวน 7 สายทาง และ 3 ทางเชื่อมต่อ ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 207.9 กิโลเมตร
ตารางที่ 5 : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว ระยะทางในแต่ละเส้นทาง และพื้นที่ที่แนวสายทางพิเศษพาดผ่าน

ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว

ระยะทาง (กิโลเมตร)

แนวสายทางพิเศษ

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
2. ทางพิเศษศรีรัช
3. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ
   ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
4. ทางพิเศษอุดรรัถยา
5. ทางพิเศษบูรพาวิถี

27.1
38.4
28.2

กทม.
กทม.
กทม.

32.0
55.0

6. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์
7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

4.7
22.5

กทม./ปทุมธานี
กทม./ฉะเชิงเทรา/
สมุทรปราการ
กทม.
สมุทรปราการ
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ตารางที่ 6 : ทางเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการแล้วและพื้นที่ให้บริการ

ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว

แนวสายทางพิเศษ

1. ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี (เป็นทางขึ้น-ลง
เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อส่งเสริมการให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ)

สมุทรปราการ

2. ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี
(เป็นทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

สมุทรปราการ

3. ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
(ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำ�ริ 84 พรรษา)

สมุทรปราการ

นอกจากนี้ กทพ. ยังมีโครงการตามแผนงานที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการอีก 8 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2559
2. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบทางด่วนขัน้ ที่ 3 สายเหนือตอน N1, N2, N3
และ East-West Corridor ด้านตะวันออก
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก
4. โครงการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง
5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต
6. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา จ.ชลบุรี
7. โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา
8. โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร กับ ถนนทางรถไฟสายเก่าบริเวณทางแยกต่างระดับ
อาจณรงค์
ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. มีจ�ำนวนพนักงาน 4,550 คน และลูกจ้าง 538 คน มีส�ำนักงานในรูปแบบของ
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและระบบทางพิเศษ ส�ำนักงานฝ่ายกฎหมาย ส�ำนักงานฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส�ำนักงานใหญ่ รวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้บริการทางพิเศษ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8
ส�ำนักงาน โดยส�ำนักงานใหญ่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-579-5380-9, 02-562-0044, 02-940-1199
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5. โครงสร้างบริหาร
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกเหนือจากการให้บริการทางพิเศษที่มุ่งสร้างผลตอบแทน และน�ำรายได้เข้าสู่รัฐแล้วนั้น กทพ. ยังตระหนัก
ถึงการด�ำเนินงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน ตามค�ำสัง่
กทพ.ที่ 110/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 แบ่งเป็น ระดับผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ฝ่าย กอง
และส�ำนักต่างๆ ที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ ดังที่แสดงในภาพที่ 5
ส�ำหรับขัน้ ตอนการแต่งตัง้ คณะกรรมการ กทพ. นัน้ เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
การคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 ท่าน เป็นกรรมการ และ
ผูว้ า่ การเป็นกรรมการและเลขานุการ1 ทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒ  ิ กรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะเป็นกรรมการอิสระ2 และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ควร
แต่งตัง้ จากบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวงการคลังจัดท�ำขึน้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 กทพ. มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 คน สามารถจ�ำแนกเป็นชาย 11 คน
และหญิง 1 คน โดยคณะกรรมการทั้งหมดถือสัญชาติไทย ประกอบด้วยผู้ที่มีอายุระหว่าง 30–50 ปี จ�ำนวน 1 คน
และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ�ำนวน 11 คน
การกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร กทพ. ที่ชัดเจน จะนําไปสู่ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจาก
ภาครัฐและประชาชน อีกทัง้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการยึดถือต่อหลักการกาํ กับดูแลกิจการทีด่ ี ในการ
บริหารองค์การอีกด้วย  
1

ผู้ว่าการมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2546 เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้มมี ติเห็นชอบคำ�จำ�กัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการ
ในคณะกรรมการ กทพ. โดยมีมติให้ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการ กทพ. หมายถึง ความเป็นอิสระที่มาจากภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
เอกชน องค์การอิสระหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลพินิจการตัดสินใจและการกระทำ�ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดันให้เกิด
การปรับเปลีย่ นหรือยับยัง้ การดำ�เนินการต่างๆ ได้เมือ่ จำ�เป็นและไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังทางผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์
อื่นใดกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2
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กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร
กองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

กองวางแผนและ
วิเคราะหโครงการ
กองประเมินผล

กองการเงิน

กองบัญชี

กองงบประมาณ

กองการเจาหนาที่

กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน

กองพัสดุ

ผูชำนาญการ (ดานบริหาร)
ผูชำนาญการ (ดานวิศวกรรม)
ผูชำนาญการ (ดานการคลัง)
ผูชำนาญการ (ดานนิติศาสตร)

กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2

กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1

กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กองนิติการ

กองคดี

ฝายกฎหมาย

กองกอสรางทั่วไป

กองวิศวกรรมทางดวน 2

กองวิศวกรรมทางดวน 1

ฝายกอสรางทางพิเศษ

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองไฟฟา เครื่องกล
และยานพาหนะ

กองวางแผน
ปฏิบัติการ

กองกูภัยและสื่อสาร

กองบำรุงรักษา
อาคารและความสะอาด
กองบำรุงรักษาอุปกรณ

กองจัดการจราจร

ฝายควบคุมการจราจร
กองบำรุงรักษาทาง

ฝายบำรุงรักษา

กองบริการธุรกรรม
ทางอิเล็คทรอนิคส

กองจัดเก็บคาผานทาง 3

กองจัดเก็บคาผานทาง 2

กองจัดเก็บคาผานทาง 1

ฝายจัดเก็บคาผานทาง

รองผูวาการฝายปฏิบัติการ

กองตรวจสอบ 2

สำนักตรวจสอบ
กองตรวจสอบ 1

ผูชวยผูวาการ

รองผูวาการฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รองผูวาการฝายกอสรางและบารุงรักษา

อ้างอิง : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2555). คำ�สั่ง กทพ.ที่ 110/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลคาองคกร

กองตรวจสอบรายได

ฝายสารสนเทศ

ฝายนโยบายและแผน

ฝายการเงินและบัญชี

รองผูวาการฝายวิชาการ

ฝายบริหารทั่วไป

รองผูวาการฝายบริหาร

กองกลางและการประชุม กองประชาสัมพันธ กองขอมูลขาวสาร กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด

สำนักผูวาการ

ผูวาการ
ภาพที่ 5 : โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
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พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี
ประธานกรรมการ
นางอุไร ร่มโพธิหยก
กรรมการผู้เเทนกระทรวงการคลัง
นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
กรรมการผู้เเทนกระทรวงคมนาคม
นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
กรรมการผู้เเทนกระทรวงคมนาคม
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการผู้แทนสำ�นักงบประมาณ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการผู้เเทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7
8
9
10
11
12

พลตำ�รวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
กรรมการผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ศาสตราจารย์กำ�ชัย จงจักรพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถาวร พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพลชัย จิตติวิลัยลักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พลตำ�รวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอัยยณัฐ ถินอภัย
กรรมการเเละเลขานุการ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กทพ. คือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีความระมัดระวัง (Duty of Care) มีทักษะ (Skills) และ
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยคณะกรรมการ กทพ.
มีบทบาทในการเป็นผู้น�ำด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงการศึกษาข้อมูล อาทิ
ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ เป็นต้น มีความรับผิดชอบต่อ
องค์การโดยรวม รวมทั้งให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานต่างๆ ที่ส�ำคัญ ครอบคลุมถึงการดูแล
ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีอย่างสม�่ำเสมอ และจัดให้มี
การรายงานในวาระ การประชุมทุกเดือน นอกจากนี้ การก�ำกับดูแลบัญชี การก�ำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของ กทพ. การก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคล การจัดตั้งคณะกรรมการย่อยและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ การคัดเลือกผูว้ า่ การ กทพ. และการก�ำหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อนื่ รวมทัง้ เงือ่ นไขการจ้างและการเลิกจ้าง
ยังถือเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญของคณะกรรมการ กทพ. และในทุกๆ 6 เดือน คณะกรรมการ กทพ. จะต้องมีการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) ทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ทัง้ นีใ้ นขัน้ ตอนการประเมินตนเองของกรรมการ
ถือเป็นความลับ
เพื่อน�ำประโยชน์มาสู่องค์การและสังคมโดยรวม ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้าง ไม่เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในสัญญากับ กทพ. ข้อก�ำหนด
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการ และนอกจากนี้ ประธาน
กรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และผูว้ า่ การ ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเกีย่ วกับการบริหารด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
กทพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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กทพ. มีนโยบายทีม่ ใิ ห้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระท�ำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์การ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็น
การหาผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กทพ. ได้มีการ
ระบุหลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน ดังปรากฏในค�ำสั่ง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 431/2556 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556   
ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างจะต้องท�ำความเข้าใจ และหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่เข้าข่าย   
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเด็ดขาด โดยได้ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติส�ำหรับการรายงานความขัดแย้ง          
ทางผลประโยชน์ การรับ หรือการให้ของขวัญในกรณีต่างๆ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งยังมีการก�ำหนดโดยก�ำหนดให้ผู้ว่าการและพนักงานทุกคนจะต้องจัดท�ำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นประจ�ำในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อได้รับต�ำแหน่งใหม่ หรือเมื่อมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้มีการประกาศใช้ ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ 2556 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคนไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนงานต่างๆ นั้น กทพ. มีกลไกการบริหารด�ำเนินงาน โดยจัดตั้งคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมานั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) คณะกรรมการที่
เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (2) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึง่ กลไกเหล่านีค้ รอบคลุมถึงการบริหารผลการด�ำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึง
โอกาสและความเสีย่ งทีอ่ าจเกีย่ วข้อง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั บริบทของสังคม สถานการณ์แวดล้อม และแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น
ภารกิจองค์การในแต่ละปี
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ในฐานะที่ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) องค์การได้มุ่งเน้นให้มีระบบการจัดการที่ดี ด�ำรงอยู่บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล มีความสามารถในการแข่งขัน และเป็นองค์การที่เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การวางโครงสร้าง การส่งเสริม การสนับสนุน และการวางระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นนโยบายด้านการก�ำกับและดูแลกิจการที่ดีที่ กทพ. ให้ความส�ำคัญโดยตลอด เพื่อให้บรรลุ
ภารกิจหลักในการแก้ปัญหาจราจรโดยการก่อสร้างทางพิเศษ ควบคู่ไปกับการได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ภาครัฐที่เป็นเจ้าของและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การทุกกลุ่ม
กทพ. ได้น�ำหลักการและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. มาใช้เป็นนโยบาย
และด�ำเนินกิจกรรม โครงการ และแผนงานต่างๆ มาโดยตลอด ในปีงบประมาณ 2554 กทพ. ได้จดั ท�ำคูม่ อื การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual) ของ กทพ. มีการทบทวนคู่มือดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี โดย
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักของ กทพ. ในการด�ำเนินงาน กล่าวคือ นอกจากจะมุ่งเน้นการบรรเทาปัญหาการจราจร
ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ ยังรวมทัง้ จะต้องด�ำเนิน
กิจการให้มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง กทพ. ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั แิ ละแสดงถึงการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ ประกอบด้วย “หลักอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” ได้แก่
1. Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
2. Responsibility มีความส�ำนึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equity/Equitable Treatment ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. Transparency ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้
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5. Value Creation เพิ่มความสามารถในการด�ำเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
6. Ethics ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7. Participation ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของ กทพ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนัน้ ในปีงบประมาณ 2556 ทาง กทพ. ได้จดั ให้มกี ารประชุมต่อคณะอนุกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อรับทราบและติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือน และมีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงานของ กทพ. ตามกรอบของคู่มือดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกไตรมาสต่อคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและคณะกรรมการ กทพ. ตลอดจนก�ำหนดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ตาม
มาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO อันได้แก่
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
โดยการติดตามประเมินผลของ กทพ. นัน้ มีทงั้ ในรูปแบบของการติดตามผลระหว่างการปฏิบตั งิ าน (Ongoing
Monitoring) อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ การประเมินผลเป็นรายครัง้ (Separate Evaluation) ซึง่ สามารถจ�ำแนก
ออกเป็น (1) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) รายไตรมาส และ (2) การประเมิน
การควบคุมอย่างอิสระ (Independent Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบ
กทพ. ได้ก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง กทพ. ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ อันก่อให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 8 หมวด ดังนี้
1. การด�ำเนินงานของภาครัฐในฐานะเจ้าของ
2. คณะกรรมการ
3. รายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหาร การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การบริหารความเสี่ยง
8. จรรยาบรรณ
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นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2554 กทพ. ได้น�ำมาตรฐานจริยธรรมขององค์การ และมาตรฐานจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลักของ กทพ. มาประมวลใหม่ โดยใช้คำ� ทีส่ อื่ ความหมายถึงความมุง่ มัน่ ภายในองค์การของเจ้าหน้าที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ และมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่องค์การ
ได้ให้ไว้อย่างจริงจัง ดังค�ำย่อทีส่ อื่ ความมุง่ มัน่ ของเจ้าหน้าทีก่ ารทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่า “HEARTS” ซึง่ หมายถึง
“ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ” พร้อมส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ทุกคนน�ำหลักการ      
และแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ไปพิจารณาศึกษาและปฏิบัติจริง จนเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานของ กทพ. ที่โดดเด่น
และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ทั้งนี้ “HEARTS” มีความหมายดังนี้ :

ภาพที่ 6 : จรรยาบรรณ กทพ.
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H
E
A
R
T
S

Honesty
Equity/Equitable Treatment
Accuracy  
Responsibility  
Transparency  
Society  

ความซื่อสัตย์
ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ความถูกต้อง เที่ยงตรง
ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส
ค�ำนึงถึงสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม

“เที่ยงตรงซื่อสัตย์ ปฏิบัติเท่าเทียม รับผิดชอบโปร่งใส ใส่ใจสังคม”

ในฐานะที่ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ก�ำกับดูแลในเรื่องโครงสร้างด้านการคมนาคม การด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับ
การจัดสร้างทางพิเศษ จึงต้องยึดต่อผลประโยชน์ของสังคมและความต้องการของประชาชนเป็นหลักส�ำคัญ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การด�ำเนินงานบรรลุภารกิจหลักขององค์การได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา
ควบคูก่ บั การยึดจรรยาบรรณภายในองค์การ มาตรฐานระดับสากลในการก�ำกับดูแลและการควบคุมภายใน แสดงถึง
การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและสังคมส่วนรวมเป็นส�ำคัญ และเป็นกลไกในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สามารถผนวกเข้ากับการด�ำเนินงานขององค์การ และสิ่งส�ำคัญยิ่งกว่านั้น คือการเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญเพื่อการ
ต่อยอดและเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร้างแรงผลักดันให้
องค์การไปสูค่ วามเป็นเลิศและยัง่ ยืน ให้สมกับทีเ่ ป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชัน้ นําด้านการคมนาคมทีป่ ระชาชนให้ความ
เชื่อมั่นสืบต่อไป
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6. การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทพ. มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาการจราจร รับผิดชอบต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง มุง่ เน้น
การให้บริการทางพิเศษในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีแผนงานทีจ่ ะขยายขอบเขตการให้บริการไปยัง
จังหวัดอื่นๆ บริเวณพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการคมนาคม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและการ
ขนส่งแก่สาธารณชน และเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ พร้อมรับการก้าวเข้าสูก่ ารร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ในฐานะรัฐวิสากิจ ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม กทพ. ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการให้บริการ
ประชาชนเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มปี ระสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง เชื่อมโยงเส้นทางการสัญจร
ให้มคี วามคล่องตัวและรวดเร็ว ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานทีเ่ กิดขึน้ ในทุกกระบวนงานขององค์การ
โดยตรง
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของ กทพ. มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากการเวนคืนในระยะก่อนการก่อสร้างทางพิเศษ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างก่อสร้าง
ทางพิเศษ อาทิ การใช้วัสดุ น�้ำทิ้ง ของเสีย มลภาวะทางอากาศต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้าง หรือแม้กระทั่ง
ภายหลังจากที่การก่อสร้างทางพิเศษเสร็จสิ้น ชุมชนรอบเขตทางพิเศษที่อาจได้รับผลกระทบจากเสียง ฝุ่นละออง
ความสั่นสะเทือน ฯลฯ จากการให้บริการทางพิเศษหรือผู้ที่สัญจรผ่านสายทางในความรับผิดชอบของ กทพ.
ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่องค์การให้ความใส่ใจดูแลมาโดยตลอด ด้วยตระหนักถึงการเป็นบรรษัทพลเมือง
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย

36 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556

วิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในการเป็นสังคมคาร์บอนต�ำ 
่ (Low Carbon Society : LCS)
ถือเป็นกรอบการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับองค์การ โดยได้กล่าวถึง
การแก้ปัญหาด้านการจราจรและปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
เข้าไว้ด้วยกันนอกเหนือจากนี้ ยังมีกิจกรรมการด�ำเนินงานที่ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในลักษณะของ
ความรับผิดชอบทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการ (CSR-in-Process) อาทิ การต่อต้านการทุจริต การให้ความส�ำคัญกับบุคลากร
ขององค์การ ทัง้ เรือ่ งความปลอดภัย สวัสดิการ การฝึกอบรมพนักงาน ตลอดจนความเป็นอยูข่ องครอบครัวพนักงาน
และลูกจ้าง การปฏิบัติด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การให้ความส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชน รวมไปถึง
ความรับผิดชอบในการให้บริการที่ดีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ หรือ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-afterProcess) ที่ถึงแม้ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด�ำเนินงานหลักของ กทพ. แต่ถือเป็นการด�ำเนินงานที่เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์อนั ดีให้แก่องค์การ สร้างความเข้าใจท�ำให้เกิดการยอมรับ ช่วยให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งและเกิดเป็นสังคม
ที่มีความสุขได้ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและองค์การ สนับสนุนกิจกรรม และมีส่วนร่วมพัฒนา
โดยการตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าว กทพ. ได้มีกรอบการด�ำเนินงานเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้อย่างชัดเจน
กรอบการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2555 ได้ถอื เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ รวมถึงการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ
อย่างจริงจังในการด�ำเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์การ โดยรายละเอียดมีดังนี้
1. กทพ. จะน�ำหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม จากการด�ำเนินโครงการอย่างจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. กทพ. จะมุ่งมั่นในการสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กทพ. จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์การและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและบรรลุตามเป้าหมาย  ที่ก�ำหนดไว้
4. กทพ. จะเป็นหนึ่งในองค์การที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือ
พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
5. กทพ. จะเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินโครงการทุกโครงการและผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
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6.1 สังคม กทพ. “ครอบครัว กทพ. ดูแลกันด้วยหัวใจ”
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : โครงสร้างและระบบการทำ�งานที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
		 และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
6.1.1 สวัสดิการและการดูแลพนักงาน
พนักงาน เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญกลุม่ หนึง่ ของ กทพ. ทีม่ ผี ลต่อการน�ำพาไปสูก่ ารเป็นองค์การ
ที่มีศักยภาพและเสริมหนุนความยั่งยืนให้สังคมไทย จากการศึกษาพบว่าการดูแลเอาใจใส่พนักงานที่ดี
ทัง้ ด้านคุณภาพชีวติ การให้คา่ ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การให้การสนับสนุนจากองค์การและหน่วยงาน
รวมทั้งไม่กีดกันโอกาสต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อองค์การ
ดังนั้น กทพ. จึงรับผิดชอบต่อความคาดหวังของพนักงาน ด้วยการจัดสวัสดิการที่ดี เท่าเทียม และ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับ การดูแลเรื่องความก้าวหน้าในการท�ำงาน พิจารณา
		การเลือ่ นขัน้ ของพนักงานผ่านการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากความรูค้ วามสามารถเป็นไปตามระบบคุณธรรม
(Merit System) ปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกทัง้ ในเรือ่ งเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติ ฯลฯ
แนวปฏิบัติด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พนักงานทุกระดับนี้ ยังรวมถึงระยะเวลาขั้นต�่ำในการ
บอกกล่าวกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินงานอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น การโยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง
การไล่ออก ลาออก ฯลฯ ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ กี ารก�ำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจน เพือ่ ไม่ให้เกิดกรณีการเลือกปฏิบตั ิ
หรือไม่เป็นธรรมในการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่การงาน อาทิ กระบวนการเลื่อนระดับพนักงาน
ซึง่ ก�ำหนดให้พจิ ารณาปีละ 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนพิจารณา
จนกระทั่งค�ำสั่งมีผล โดยเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ กทพ. ฉบับ 72
ว่าด้วยมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และฉบับที่ 124 ว่าด้วยการเปลี่ยนต�ำแหน่ง
และการเลื่อนระดับพนักงานและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. มีพนักงาน 4,550 คน และลูกจ้าง 538 คน อัตราก�ำลังรวม
ทั้งสิ้น 5,088 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) โดยสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงาน
ได้ดังนี้
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ภาพที่ 7 : จำ�นวนพนักงานแต่ละระดับจำ�แนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2556

ชาย

หญิง
2,677 1,633
คน
คน

ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2556

ชาย หญิง
123 98
คน คน

ชาย

หญิง
16
คน คน3

ระดับปฏิบัติการ 1-6      ผู้บริหารระดับ 7-8   ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
จำ�นวนพนักงานแต่ละระดับจำ�แนกตามเพศ
กทพ. มีการจ้างอัตราก�ำลังทั้งหมดทั้งในรูปแบบของพนักงานประจ�ำและลูกจ้าง โดยพนักงานและ
ลูกจ้างทั้งหมดได้รับการจัดจ้างแบบเต็มเวลา (Full-Time) และสามารถจ�ำแนกตามเพศได้ดังนี้
ภาพที่ 8 : จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2555-2556

ชาย หญิง
2,560
คน

ชาย

1,657
คน

หญิง
462
คน 68
คน

พนักงานประจำ�

ชาย หญิง
2,730
คน

ลูกจ้าง

1,714
คน

พนักงานประจำ�

พ.ศ. 2554

ชาย

หญิง
384
คน 53
คน

ลูกจ้าง

พ.ศ. 2555

ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2556

ชาย หญิง
2,816
คน

1,734
คน

ชาย

หญิง
452
คน 86
คน

พนักงานประจำ�

ลูกจ้าง

พ.ศ. 2556

จำ�นวนพนักงานจำ�แนกตามสัญญาจ้าง
ตารางที่ 7 : จำ�นวนของพนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555-2556

ปี

เพศ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

2555

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

219
85
158
55

4.93
1.91
3.47
1.21

2556
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
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ตารางที่ 8 : จำ�นวนของพนักงานเข้าใหม่จำ�แนกตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2555-2556

ปีงบประมาณ 2555
ร้อยละ
จำ�นวน (คน)

จำ�นวนของพนักงานเข้าใหม่
จำ�แนกตามช่วงอายุ
• อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
• อายุ 30 – 50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี

166
138
-

3.74
3.11
-

ปีงบประมาณ 2556
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
141
72
-

3.10
1.58
-

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ตารางที่ 9 : จำ�นวนของพนักงานพ้นสภาพจำ�แนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555-2556

ปี

เพศ

จำ�นวน (คน)

ร้อยละ

2555

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

51
24
74
35

1.15
0.54
1.63
0.77

2556
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ตารางที่ 10 : จำ�นวนของพนักงานพ้นสภาพจำ�แนกตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2555-2556

จำ�นวนของพนักงานเข้าใหม่
จำ�แนกตามช่วงอายุ
• อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
• อายุ 30 – 50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
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ปีงบประมาณ 2555
ร้อยละ
จำ�นวน (คน)
22
33
20

0.50
0.74
0.45

ปีงบประมาณ 2556
จำ�นวน (คน)
ร้อยละ
15
44
50

0.33
0.97
1.10

ตารางที่ 11 : จำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามเกณฑ์ความหลากหลาย ปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการ
กทพ.

พนักงานระดับ
บริหาร
(ระดับ 9 ขึ้นไป)

พนักงานระดับ
บริหาร
(ระดับ 7-8)

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
(ระดับ 1-6)

• เพศชาย
• เพศหญิง

10
1

16
3

123
98

2,677
1,633

• อายุต่ำ�กว่า 30 ปี
• อายุ 30 - 50 ปี
• อายุมากกว่า 50 ปี

1
10

2
17

87
134

747
3,116
447

เกณฑ์ความ
หลากหลาย

บุคลากร (คน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ในการดูแลพนักงานทุกระดับ กทพ. ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่เหมาะสม ประกอบด้วย เงินเดือน
ค่าจ้าง โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักส�ำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษา ฯลฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอื่นๆ เช่น
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี รวมไปถึงการมีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและเงินกองทุน
สงเคราะห์3 โดยในปีงบประมาณ 2556 มีเงินส�ำรองในกองทุนทั้งสิ้น 2,515,777,288.66 บาท (ข้อมูล
กองทุนฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556) ซึ่งครอบคลุมจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานที่เกษียณ
ในปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 64,639,672.40 บาท โดยการบริหารจัดการกองทุนนี้ ด�ำเนินงานโดยบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ภายใต้ขอ้ บังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้ กทพ. จ่ายเงินสมทบตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
• กรณีอายุงานไม่เกิน 10 ปี หักได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 9 ของเงินเดือน โดย กทพ. จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนร้อยละ 9 ของเงินเดือน
• กรณีอายุงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี หักได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน
โดย กทพ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 10 ของเงินเดือน
• กรณีอายุงานตั้งแต่ 20 ปี หักได้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 11 ของเงินเดือน โดย กทพ. จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนร้อยละ 11 ของเงินเดือน

3

เฉพาะพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2539 และมิได้สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ
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นอกจากการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังการเกษียณอายุให้แก่พนักงานแล้ว กทพ. ยังค�ำนึงถึงความสุข
ของพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของ กทพ. ด้วยการสร้างสมดุลชีวิตระหว่างด้านการงานและครอบครัว
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างหญิงทั้งหมดมีสิทธิ์ และสามารถใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ และ
ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ก�ำหนดให้พนักงาน และลูกจ้างชายสามารถใช้สทิ ธิล์ ากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รได้เช่นเดียวกัน
โดยเห็นว่า ความสุขในครอบครัวของพนักงานควรเป็นสิทธิ์ที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งหญิงและชาย ซึ่งในปี
งบประมาณ 2556 มีพนักงานหญิงใช้สทิ ธิท์ งั้ สิน้ 1 คน โดยกลับมาท�ำงานต่อหลังจากสิน้ สุดระยะการลา และเมือ่ พ้น
1 ปี พนักงานหญิงที่ใช้สิทธิ์ในปีงบประมาณ 2555 ยังคงตัดสินใจปฏิบัติงานกับองค์การอยู่ แสดงให้เห็นว่า
การดูแลพนักงานของ กทพ. ในเรือ่ งของการลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รอยูใ่ นระดับทีพ่ นักงานสามารถจัดสรรเวลาระหว่าง
การท�ำงานและการให้เวลากับครอบครัวได้
ตารางที่ 12 : จำ�นวนพนักงานและลูกจ้างจำ�แนกตามกรณีของการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ปีงบประมาณ 2556

กรณีของการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำ�นวนผู้มีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้
จำ�นวนผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำ�นวนผู้ที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
จำ�นวนผู้ที่กลับมาทำ�งานหลังจากสิ้นสุดระยะการลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังทำ�งานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
อัตรากลับมาทำ�งานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา
ทำ�งาน หลังจากระยะการลากิจสิ้นสุดลงแล้ว

พนักงานและลูกจ้างชาย

พนักงานและลูกจ้างหญิง

3,268 คน
-

1,820 คน
1 คน
1 คน

-

2 คน*

-

ร้อยละ 100

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
หมายเหตุ : *เป็นข้อมูลจากพนักงานที่ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรปีงบประมาณ 2555 พบว่ามีพนักงานใช้สิทธิ์การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรจำ�นวน 2 คน และกลับมาทำ�งานหลังจาก
สิ้นสุดระยะการลาและยังทำ�งานต่อไปหลังจากนั้น 1 ปี จำ�นวน 2 คน

สวัสดิการและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของ กทพ. มีความเหมือนและแตกต่างกันในบางเงื่อนไข
ระหว่างพนักงานและลูกจ้างของ กทพ. กล่าวคือทั้งพนักงานและลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการ เช่น ประกันชีวิต
การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้พิการ/ความคุ้มครองทุพพลภาพ การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ระเบียบการเกษียณอายุ
ฯลฯ เช่นเดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างในรายละเอียดของสวัสดิการแต่ละประเภท อาทิ ความแตกต่าง
ในรายละเอียดของระเบียบการเกษียณอายุ เป็นต้น ดังตารางที่ 13 และส�ำหรับอัตราค่าตอบแทนที่องค์การได้จ่าย
ให้แก่พนักงานนั้น กทพ. ได้ด�ำเนินการอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย ไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติใดๆ
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ตารางที่ 13 : รายละเอียดความแตกต่างของสวัสดิการระหว่างพนักงานและลูกจ้าง กทพ.

ลำ�ดับ

รายการ
        สิทธิประโยชน์สวัสดิการของ กทพ. (ตามข้อบังคับ)

1*
2*

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตร ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือบุตร ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร ข้อบังคับฉบับที่ 48
เงินตอบแทนความชอบในการทำ�งานกรณีเกษียณอายุ ประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2553
เงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพ ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยค่าทำ�ศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจาก
การทำ�งาน
เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วย
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย
เครื่องแบบพนักงานผู้ปฏิบัติงานข้อบังคับฉบับที่ 73, 95, 134
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี ข้อบังคับฉบับที่ 122
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย พ.ศ. 2551 และเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
เงินกองทุนสงเคราะห์ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2552
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพฯ ข้อบังคับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของรัฐ พ.ศ. 2547

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15*
16
17
18
19

พนักงาน ลูกจ้าง

          สวัสดิการอื่นๆ (ตามความสมัครใจ)

การประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล / การประกันภัยรถยนต์ / การประกันอัคคีภัย
โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ และกองทุนเกษียณอายุกับบริษัท อเมริกัน
แอสชัวรันส์ (AIA)
สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
หมายเหตุ : * พนักงานและลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในประเภทเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละรายการ
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สิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นและเจรจาต่อรองร่วมในกิจกรรมการด�ำเนิน
งานต่างๆ ขององค์การ มีส่วนช่วยในการผลักดันและพัฒนาแผนงานให้แก่องค์การ และเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
การเรียกร้องหรือมีสว่ นร่วมในแนวนโยบายหรือกิจกรรมต่างๆ อันเกีย่ วข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อพนักงานจะถูก
ด�ำเนินงานผ่านสหภาพแรงงาน ซึง่ เป็นตัวกลางในการสือ่ สารระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารของ กทพ. โดยจากจ�ำนวน
พนักงานทั้งหมดของหน่วยงาน มีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน จ�ำนวน 3,200 คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๓๓ ของพนักงานทั้งหมด

6.1.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กทพ. ตระหนักดีว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้พนักงาน
ในองค์การมีความก้าวหน้าในอาชีพและเสริมสร้างความมัน่ คงในการท�ำงาน ซึง่ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การกลุ่มนี้ให้ความสนใจ และยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงาน ซึ่ง กทพ. ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
ด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�ำงาน และหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด�ำเนินงาน
เพือ่ สนับสนุนทักษะการจัดการกับเป้าหมายและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของพนักงาน ซึง่ สิง่ เหล่านีถ้ อื เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์การที่มีต่อพนักงานในความดูแล โดยในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กทพ. ได้
จัดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานตามแผนปฏิบัติการและแผนยุท ธศาสตรขององค์ การทั้ง หมด
42 หลักสูตร ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 31,143,815.73 บาท โดยสามารถจ�ำแนกเนือ้ หาการจัดอบรมได้ ดังนี้
• การพัฒนาและฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์
(Strategic & Action Plan Alignment)
จ�ำนวน 9 หลักสูตร
• การพัฒนาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานและกระบวนงาน
ให้มีประสิทธิภาพ (Process & Job Development Alignment) จ�ำนวน 15 หลักสูตร
• การพัฒนาเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์การที่ยั่งยืน
(Sustainable Organization)
จ�ำนวน   7 หลักสูตร
• การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� และน�ำการเปลีย่ นแปลง (Leading and Change) จ�ำนวน   4 หลักสูตร
• การพัฒนาตามมาตรฐานกฎหมายและทั่วไป
(Regulation, Law and Standard)
จ�ำนวน   7 หลักสูตร
ในจ�ำนวนนี้ กทพ. ได้สนับสนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการฝึกอบรมหรือการศึกษาภายนอกผ่านโครงการต่างๆ
โดยจัดส่งพนักงานทุกระดับไปศึกษาและดูงานหน่วยงานภายนอก กทพ. ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การมหาชน ฯลฯ ซึง่ การจัดส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรม
หรือศึกษากับหน่วยงานภายนอกเหล่านี้ สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มมี มุ มองทีก่ ว้างไกล ช่วยให้
พนักงานมีทกั ษะในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
โดยในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้ให้การสนับสนุนจ�ำนวน 89 หลักสูตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
1,820,489 บาท
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ส�ำหรับการฝึกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ โดย กทพ. ในรอบปีงบประมาณ 2556 มีจำ� นวนชัว่ โมง การฝึกอบรมเฉลีย่
ของพนักงาน กทพ. ทั้งหมดอยู่ที่ 27.17 ชั่วโมง/คน/ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.83 กทพ.
ได้เน้นการฝึกอบรมและสัมมนาแก่ผู้บริหาร ผู้บริหารระดับ 7-8 มีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยสูงถึง
110.71 ชั่วโมง/คน/ปี สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 44.81 โดยรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้
ตารางที่ 14 : ข้อมูลพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและรับความรู้  ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน กทพ. ทั้งหมด
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำ�แนกตามเพศ
เพศชาย
เพศหญิง
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำ�แนกตามระดับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 1-6
ผู้บริหารระดับ 7-8
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป

ปีงบประมาณ 2555
(ชั่วโมง/คน/ปี)

ปีงบประมาณ 2556
(ชั่วโมง/คน/ปี)

30.47

27.17

28.57
33.49

24.75
31.09

27.64
76.45
78.50

22.73
110.71
61.84

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

กทพ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถของบุ ค คลเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
Competency ขององค์การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท�ำงานทีเ่ สริมสร้างการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีของพนักงานผ่านกิจกรรมอื่นๆ อีก ได้แก่
				 6.1.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) การปรับปรุงระบบการประเมินผลงานใหม่โดยเน้นสมรรถนะเป็นฐาน
(2) การจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน
(3) การวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
(4) การบริหารผู้มีศักยภาพ (Talent Management)
				 6.1.2.2 กิจกรรมสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
(1) การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการกับพนักงานและลูกจ้าง
(2) กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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6.1.3 อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ประเด็นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่เพียงแต่จะส�ำคัญกับผูใ้ ช้บริการทางพิเศษในการ
สัญจรผ่านสายทางในความรับผิดชอบของ กทพ. เท่านั้น แต่ยังมีความส�ำคัญต่อพนักงานและลูกจ้าง
ทุกระดับอย่างเสมอภาค และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กิดขึน้ ภายในกระบวนการทีผ่ บู้ ริหารระดับสูง
ใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะการด�ำเนินงานของ กทพ. หลายการด�ำเนินงาน  ที่พนักงานและลูกจ้าง
ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในระดับที่ไม่ร้ายแรง
ไปจนถึงการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต เช่น การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การควบคุม
การจราจร การบ�ำรุงรักษา ฯลฯ ซึ่งอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา มีทั้ง
อุบัติเหตุที่ กทพ. สามารถบริหารจัดการหามาตรการรองรับ เพื่อป้องกันเหตุและบรรเทาผลกระทบได้
และอุบัติเหตุที่อยู่เหนือความควบคุม คือ อุบัติเหตุยานพาหนะที่เกิดขึ้น จากบุคคลภายนอกเป็นผู้กระท�ำ
				แผนปฏิบตั กิ ารในงานความปลอดภัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 การจัดท�ำแผนติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ที่เกิดจากการหามาตรการด้านความปลอดภัยของ
พนักงาน กทพ. ทบทวนและปรับปรุงแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ส่งผลให้ขอ้ มูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
ในปีนมี้ คี วามเปลีย่ นแปลงจากปีงบประมาณ 2555 กล่าวคือ มีจำ� นวนพนักงานและลูกจ้างทีป่ ระสบอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่จ�ำนวนสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถจ�ำแนกได้ตามเพศ
และกรณีของการประสบอันตรายได้ ดังนี้
ตารางที่ 15 : ข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

ข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานและลูกจ้าง

ปีงบประมาณ 2555
(คน)

ปีงบประมาณ 2556
(คน)

จำ�นวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด
จำ�นวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่จำ�แนกตามเพศ
• เพศชาย
• เพศหญิง
จำ�นวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่จำ�แนกตามกรณี
• บาดเจ็บ และรับการรักษา
• เสียชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทดแทนต่างๆ จำ�แนกตามกรณี (บาท)
• บาดเจ็บ และรับการรักษา
• เสียชีวิต

12

21

10
2

15
6

12
-

21
-

133,273.62
-

201,874.02*
-

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
หมายเหตุ : * ทั้งนี้ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล/ค่าทดแทนต่างๆ สำ�หรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างที่เกิดเหตุในปีงบประมาณ
2556 และรักษาต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2557
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จากข้อมูลการประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง กทพ. ภายในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 มีบางกรณีที่พนักงานประสบอันตรายจากการท�ำงานที่เกิดจากปัจจัยนอกเหนือ
การควบคุม ได้แก่ อุบัติเหตุยานพาหนะจากบุคคลภายนอกกระท�ำ 
ข้อมูลการประสบอันตรายข้างต้นไม่นบั รวมอุบตั เิ หตุทไี่ ม่รา้ ยแรง (First-Aid Level) ทีเ่ กิดขึน้ และ
สามารถค�ำนวณอัตราการบาดเจ็บ (Injury Rate : IR) อัตราโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (Occupational
Diseases Rate : ODR) อัตราวันสูญเสีย (Lost Day Rate : LDR) และอัตราวันขาดงาน (Absentee
Rate : AR)4  โดยค�ำนวณเทียบจากจ�ำนวนวันท�ำงานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (จ�ำนวน ๕๒ สัปดาห์
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง) และจ�ำแนกตามเพศได้ ดังนี้
ตารางที่ 16 : ข้อมูลอัตราการประสบอันตราย โรคทีเ่ กิดจากการทำ�งาน วันสูญเสีย และวันขาดงาน ของพนักงาน กทพ.  
ปีงบประมาณ 2555 และ 2556
อัตราการบาดเจ็บ (IR)
หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง
อัตราโรคที่เกิดจากการทำ�งาน (ODR)
หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง
อัตราวันสูญเสีย (LDR)
หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง
อัตราวันขาดงาน (AR)
หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน
• เพศชาย
• เพศหญิง

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

0.04
0.20

0.28
0.11

ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
ที่เกิดจากการทำ�งาน
ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคที่
เกิดจากการทำ�งาน

ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
ที่เกิดจากการทำ�งาน
ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคที่
เกิดจากการทำ�งาน

1.12
2.01

8.71
1.02

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
4

อัตราวันขาดงาน (Absentee Rate) คำ�นวณจากวันขาดงาน คือ วันที่พนักงานและลูกจ้างไม่สามารถมาทำ�งานได้ด้วยเหตุผลทั้งปวง รวมถึงเหตุผลที่ไม่ใช่การบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยจากการทำ�งาน โดยไม่นับการหยุดงานที่ได้รับอนุญาต
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ข้อมูลการประสบอันตรายนี้ได้รับการรวบรวมข้อมูลโดยแผนกงานสงเคราะห์ และประมวลผล เพื่อน�ำไปใช้
เป็นสถิตโิ ดยแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
การป้องกันอันตรายอันเกิดจากการท�ำงานในขอบข่ายความรับผิดชอบของ กทพ. ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การ โดยเฉพาะบริษัทคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง ของ กทพ. ด้านการสอดส่อง
และก�ำกับดูแลให้เกิดอันตรายต่อบุคคลเหล่านั้นน้อยที่สุดเช่นกัน ในปัจจุบัน กทพ. ยังไม่ได้มีการจดบันทึกข้อมูล
การประสบอันตรายของลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทคู่สัญญาหรือผู้รับจ้าง แต่ได้มีแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ด้วยการจัดการประชุมผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญาถึงนโยบายความปลอดภัยของ กทพ. รวมทั้งมีการจัดการอบรมเรื่อง
ความปลอดภัย ในทุกครั้งที่มีการจัดจ้างคู่สัญญาใหม่ มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง โดยได้มี
การติดตาม การด�ำเนินงานของผูร้ บั จ้างในเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษและงานก่อสร้างต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามข้อก�ำหนดของสัญญา และประสานงานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการจราจร ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมขณะด�ำเนินงานก่อสร้าง ให้มีความปลอดภัย และด�ำเนินกิจกรรมป้องกัน
อุบตั ภิ ยั โดยก�ำหนดให้ ผูร้ บั จ้างงานก่อสร้างทางพิเศษต้องจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ พร้อมทัง้ ซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุ
อยู่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อเตรียมพร้อม ในกรณีที่เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
การเอาใจใส่ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ไม่ได้จำ� กัดเพียงแค่การด�ำเนินงาน
ที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การเท่านั้น กทพ. ยังได้จัดหลักสูตรการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และ
โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยระดับบริหารและ
ระดับหัวหน้างาน  และหลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้แก่ผบู้ ริหาร
และพนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน
นอกจากนี้ ยังมีแผนรองรับเพื่อช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว การให้ค�ำปรึกษา การป้องกัน การควบคุม
ความเสีย่ งและเฝ้าระวังการติดต่อของโรคร้ายแรงหรืออุบตั ภิ ยั ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งโดย
ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้จัดสวัสดิการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่พนักงาน กทพ. เพิ่มเติมจาก
แผนปฏิบตั งิ านปกติของทุกๆ ปีเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องพนักงานทีน่ อกจากด้านความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ นอกจากนี้
ยังได้จัดฝึกซ้อมการกู้ภัยและความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตรายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกวิธที งั้ ยังเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพงานกูภ้ ยั
งานควบคุมการจัดการจราจร และงานสือ่ สาร โดยได้มกี ารฝึกซ้อมกูภ้ ยั และให้ความช่วยเหลือร้ายแรงจากวัตถุอนั ตราย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1
อีกทัง้ ยัง มีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับขัน้ ตอนการอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมให้กบั พนักงาน กทพ.
ทีป่ ฏิบตั งิ านภายในอาคารส�ำนักงานและอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช จ�ำนวน 15 ด่าน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
จ�ำนวน 18 ด่าน และทางพิเศษบูรพาวิถี จ�ำนวน 16 ด่าน ด�ำเนินงานโดยหน่วยงานเฉพาะกิจทางพิเศษ ซึง่ การด�ำเนินงาน
ทั้งสองอย่างนี้ ส่งผลต่อความปลอดภัยของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานในภาพรวมของ กทพ.

48 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556

6.2 ทางเลือกที่คุ้มค่า “รับผิดชอบต่อบริการ เดินทางด้วยความปลอดภัย”
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บริการมีคณ
ุ ภาพปลอดภัยเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้บริการและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ทางพิเศษเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบในหลายภาคส่วนเพราะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการ
พัฒนาประเทศ ดังนัน้ การลงทุนก่อสร้างทางพิเศษแต่ละครัง้ ต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง และตระหนักถึงความคุม้ ค่า
ของการลงทุนในแต่ละเส้นทางให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่
อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่สายทางพิเศษพาดผ่าน ก็มีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
การให้บริการทางพิเศษของ กทพ. ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือนอกจาก
จะอ�ำนวยความสะดวกให้รวดเร็วแล้ว บริการของทางพิเศษจะต้องมีความปลอดภัยด้วย โดยได้มีการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยตลอดทัง้ กระบวนงานการให้บริการทางพิเศษของ กทพ. ผ่านการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ทุกครั้งที่มีการก่อสร้างโครงการทางพิเศษของ กทพ.
ซึ่งครอบคลุมทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ
ก่อนทีจ่ ะมีการก่อสร้างทางพิเศษเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรให้แก่ประชาชนนัน้ กทพ. ต้องพัฒนา
แนวคิดการก่อสร้างทางพิเศษเพือ่ ตอบโจทย์ในด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ตรงจุด และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการมากทีส่ ดุ โดยได้ทำ� แบบจ�ำลองทางพิเศษ (Conceptual Design) ให้เหมาะสมในแต่ละเส้นทาง แล้วจึง
พัฒนาสายทางให้มคี วามปลอดภัย ผ่านขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา ให้มคี วามปลอดภัยในการใช้งานจริง
ส�ำหรับการใช้งานและการบริการรวมไปถึงการเฝ้าระวังอันตรายระหว่างการใช้บริการทางพิเศษของผู้ใช้ทาง
อันประกอบด้วย (1) การควบคุมรถยนต์บรรทุกวัตถุอนั ตรายทีข่ อเดินทางบนทางพิเศษ (2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และให้บริการดูแลความปลอดภัยบนทางพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลประจ�ำปี (3) การตรวจจับความเร็วรถยนต์ที่
ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด (4) การฝึกซ้อมการกู้ภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษและการเกิด
อัคคีภยั ใต้ทางพิเศษ (5) การรณรงค์ปอ้ งกันการเกิดอุบตั เิ หตุ ในทางพิเศษ เป็นการด�ำเนินงานที่ กทพ. ด�ำเนินอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2556
จากการติดตามการใช้งานของทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้ปรับพื้นผิวทางพิเศษ
สายบูรพาวิถดี ว้ ยการเพิม่ เส้นชะลอความเร็ว (Transverse Rumble Strips) ทีม่ ลี กั ษณะเป็นเส้นหลายๆ เส้น ขวางช่องเดินรถ
ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษขับรถให้ช้าลง เนื่องจากเมื่อขับผ่านกลุ่มเส้นชะลอความเร็ว รถจะเกิดอาการสั่นและมี
เสียงสะเทือนเกิดขึน้ ท�ำให้ผใู้ ช้บริการทางพิเศษตืน่ ตัวและเพิม่ ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนือ่ งจากถนนสายดังกล่าว
มีลักษณะเป็นทางตรงระยะยาว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
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ตารางที่ 17 : ตารางแสดงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในแต่ละระยะการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในแต่ละระยะการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษ

มี

ไม่มี

การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์
l
การวิจัยและพัฒนา
l
การรับรอง
l
การผลิต
l
การตลาดและการส่งเสริมการขาย
l
การจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์
l
การใช้งานและการบริการ
l
l
การกำ�จัด การนำ�กลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล		
ที่มา : ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ในส่วนของโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและโครงการปรับปรุงทางขึน้ -ลง
ทางพิเศษเฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเก่า บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์ มีการด�ำเนินการออกแบบ
ตามมาตรฐาน AASHTO ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบ ทางด่วนและทางหลวงแผ่นดิน
ที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยมาตรฐานดังกล่าวได้ก�ำหนดเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ ของ
ทางพิเศษไว้ทั้งหมดรวมทั้งเรื่องการรองรับแผ่นดินไหว
นอกจากนี้ ในการจัดท�ำสัญญาก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างยังได้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขของสัญญาและมีรายละเอียด
ของการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อให้ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามมาตรฐานรวมทั้ง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน และในระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้าง กทพ.    
และผู้ควบคุมงานจะควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง ต้องด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่ก�ำหนดใน EIA ของโครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว รวมทั้งตามที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา       
และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การป้องกันอุบตั เิ หตุในระหว่าง การก่อสร้างการดูแล
สภาพแวดล้อมและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในระหว่างการก่อสร้างและการป้องกันสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดเรือ่ งร้องเรียน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

• จัดประชุมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อท�ำความเข้าใจและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ
ให้ผู้รับสัมปทานและผู้คุมงานทุกเดือน
• ก�ำกับให้ผรู้ บั สัมปทานตรวจสอบจุดการท�ำงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ เช่น บริเวณทีท่ ำ� การ
ก่อสร้างเสาเข็มและการเตรียมงานก่อสร้างฐานราก เป็นต้น
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• ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) ได้แก่ การกั้นพื้นที่ก่อสร้าง ป้ายประกาศ ป้ายเตือน
ไฟสัญญาณ ไฟแสงสว่าง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เป็นต้น
• ก�ำกับให้ผู้รับสัมปทานจัดให้มีการอบรมก่อนขึ้นปฏิบัติงาน (Morning Talk) และอบรมระหว่างการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (Safety Training)

(2) การป้องกันอุบัติภัยระหว่างการก่อสร้าง

• กทพ. แจ้งให้ผู้รับสัมปทานเตรียมแผนเผชิญเหตุหากมีกรณีอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้น
ซึ่งผู้รับสัมปทานได้มีการจัดเตรียมแผนเรียบร้อยแล้ว
• ในปีงบประมาณ 2556 ผู้รับสัมปทานมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (กรณีการเกิดอัคคีภัยและ
แผนฉุกเฉิน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

(3) การดูแลสภาพแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง

• ผูค้ วบคุมงานได้ตดิ ตามตรวจสอบการท�ำงานของผูร้ บั สัมปทานให้ดำ� เนินการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงาน
EIA ของโครงการ และเงือ่ นไขสัญญาในเรือ่ งการดูแลสภาพแวดล้อม และการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น คุณภาพอากาศ เสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย และกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ด้านสิง่ แวดล้อม
ช่วงด�ำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง
• มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาทางเข้า-ออกโครงการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องทางเข้า-ออก และ
ดูแลสภาพถนนและทางเข้า-ออกให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฯ
• มีการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ระหว่างการก่อสร้าง โดยน�ำ Barrier กั้นบริเวณพื้นที่ที่จะท�ำการก่อสร้าง
และมีการติดตั้งป้ายเตือนแสดงพื้นที่ก่อสร้าง
• มีการติดตั้งไฟส่องสว่างที่เพียงพอบนถนนหลักและรอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
• มีการดูแลสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน

(4) การป้องกันสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเรื่องร้องเรียน

• กทพ. ผูร้ บั สัมปทาน/ผูร้ บั จ้าง และวิศวกรทีป่ รึกษาร่วมกันศึกษาถึงสาเหตุทจี่ ะท�ำให้เกิดผลกระทบและ
ความเดือดร้อนจนอาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนและร่วมกันพิจารณาหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
เรือ่ งร้องเรียนในระหว่างการก่อสร้างหรือให้เกิดเรือ่ งร้องเรียนน้อยทีส่ ดุ และเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
• ในระหว่างการก่อสร้าง กทพ. และวิศวกรของบริษัทที่ปรึกษาจะร่วมกันตรวจสอบการท�ำงานของ
ผูร้ บั สัมปทานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง และดูแลเรือ่ งสภาพแวดล้อม เช่น เสียง ฝุน่ ละออง
ความสั่นสะเทือน และการจัดการจราจร ในระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น
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• มีการประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ กล้เคียงบริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างให้ทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรม
การก่อสร้างที่จะด�ำเนินการในบริเวณนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกัน ข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้น

6.2.1 บริการที่เป็นเลิศ

ในการด�ำเนินธุรกิจของทุกองค์การจ�ำเป็นต้องเอาใจใส่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ เพือ่ เสริมสร้าง แก้ไข
และปรับปรุงการบริการให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีที่สุด ภารกิจของ
กทพ. เป็นการให้บริการความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการซึ่งออกมาในรูปแบบของ
ความพึงพอใจ ความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การบริการจาก กทพ. ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินงานของ
องค์การ จึงได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อน�ำผลส�ำรวจที่ได้มาประยุกต์
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ปรับปรุงวิธี แก้ไข และพัฒนาคุณภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ สร้างสรรค์การให้บริการใหม่ๆ ตาม
ค�ำแนะน�ำหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ในทางที่ดีแก่ กทพ. ต่อไป
โดยในปี 2556 ได้มโี ครงการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ ตี อ่ การให้บริการและภาพลักษณ์ของ
กทพ. ครอบคลุมการให้บริการทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง และ 3 ทางเชื่อมต่อ โดยมีการส�ำรวจความพึงพอใจ               
ทางด้านการให้บริการของ กทพ. ระดับความพึงพอใจของบริการกู้ภัยบนทางพิเศษ ระดับความพึงพอใจต่อการให้
บริการด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในทางพิเศษของ กทพ.
และพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การให้บริการลูกค้าระบบ Easy Pass โดยศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างของ
กทพ. จ�ำนวน 6,000 ตัวอย่าง ผู้ใช้บริการทางพิเศษส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 56.6 เพศหญิง ร้อยละ 43.4
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26-35 ปี ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
ในปีงบประมาณ 2556 ผู้ใช้บริการทางพิเศษมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการของ กทพ. จ�ำแนก
ออกเป็น 7 ด้าน  โดยเกณฑ์คะแนนเต็มอยู่ที่ 5.00 โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ย
4.31 และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านการบริการกู้ภยั บนทางพิเศษ ค่าเฉลี่ย 4.56
รองลงมาคือ ด้านความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ ค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบ
เงินสด ค่าเฉลี่ย 4.29 ด้านป้ายทิศทางและป้ายสัญญาณ ค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านสภาพทางกายภาพ ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้าน
ความปลอดภัยของทางพิเศษ ค่าเฉลี่ย 4.25 และด้านการให้บริการ Easy Pass ค่าเฉลี่ย 4.10
จากการส�ำรวจพบว่าปัญหาและความคาดหวังจากผูใ้ ช้บริการทีอ่ ยากจะให้ กทพ. พัฒนาให้ดขี นึ้ พบว่าผูใ้ ช้
บริการทางพิเศษส่วนใหญ่มีความต้องการหรือคาดหวังมากที่สุดในเรื่อง ความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ
ร้อยละ 39.4 รองลงมาคือ ความปลอดภัยของทางพิเศษ ร้อยละ 18.2 การจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเงินสด ร้อยละ 14.8
ส�ำหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ ตี อ่ การให้บริการด้านอืน่ ๆ ของ กทพ. และความพึงพอใจของลูกค้า
ระบบ Easy Pass สามารถประเมินได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 18 : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษในบริการด้านต่างๆ ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2556

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษในบริการด้านต่างๆ ของ กทพ.
ความพึงพอใจต่อความชัดเจนของป้ายรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time
ของป้ายจราจรอัจฉริยะ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ   (EXAT Call Center)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ www.exat.co.th
ความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ www.thaieasypass.com
ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์บริการทีเ่ ดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการลูกค้าระบบ Easy Pass
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษในทางพิเศษฉลองรัช
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S1)

ปีงบประมาณ 2556
ร้อยละของผู้ที่รู้จัก
ค่าเฉลี่ย*
และได้ใช้บริการ (คะแนนเต็ม 5)

76.10

3.80

91.10
85.70
83.10
81.60
82.40
82.10
87.50
87.7๐

4.56
4.29
4.16
4.08
4.12
4.10
4.37
4.38

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยค�ำนวณจากจ�ำนวนผู้ที่รู้จักและได้ใช้บริการแต่ละชนิดของ กทพ.

ผู้ใช้บริการทางพิเศษมีความไม่พอใจในเรื่อง ไม้กั้นอัตโนมัติไม่ยกเปิด เติมเงินแล้วเงินไม่เข้าบัตร และป้าย
แสดงยอดเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความต้องการให้ กทพ. ขยายโครงข่ายทางพิเศษ
เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ
ในส่วนของข้อเสนอจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของ กทพ. เน้นไปในเรื่องของ Easy Pass คือ เพิ่มช่อง Easy
Pass ให้มากขึ้น และให้ช่องทาง Easy Pass ชิดด้านใดด้านหนึ่ง อีกทั้งยังมีความต้องการให้ลดราคาค่าบริการ
ความรวดเร็วของพนักงานเก็บเงิน เพิ่มช่องการจราจร เพิ่มช่องช�ำระค่าผ่านทาง และป้ายบอกทิศทางที่ไม่ชัดเจน
ข้อมูลเหล่านี้ล้วนได้จากการส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการทางพิเศษของ กทพ.
จากผลการศึกษา กทพ. ได้ปรับปรุงการบริการของทางพิเศษทีย่ งั มีความพึงพอใจต�ำ่ กว่า ความพึงพอใจในภาพ
รวมของ กทพ. เช่น ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง ณ จุดขึ้นทางพิเศษ และปรับปรุงการจราจร ณ จุดลง
ทางพิเศษให้มคี วามรวดเร็วในเวลาเร่งรีบ การประชาสัมพันธ์ชอ่ งการจราจรของ Easy Pass ให้เห็นเด่นชัดระยะไกล
ปรับปรุงป้ายบอกทิศทางที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนปรับปรุงป้ายโฆษณาที่สว่างเกินและมีผลกระทบต่อ
การใช้สายตาในเวลากลางคืน การแจ้งข่าวสารการจราจร Mobile Video Tolling Equipment และเพิ่มความ
ปลอดภัย กทพ. ควรปรับปรุงแผน และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการรับสื่อของแต่ละกลุ่มเป้าหมายพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายบัตร Easy Pass และช่องทางการ
เติมเงินกระตุ้นปริมาณการใช้บริการทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass และเนื่องจากปัญหาการซื้อบัตร Easy Pass ที่
ยุ่งยากและซับซ้อน กทพ. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดจ�ำหน่ายบัตร Easy Pass
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กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร Easy Pass ในปีงบประมาณ 2556

พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบการช�ำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass โดยเฉพาะในส่วนของการตัดจ่ายเงิน
ค่าผ่านทางที่เกิดข้อผิดพลาดท�ำให้มูลค่าเงินในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการผิดพลาดจากปกติหรือมูลค่าในบัตร
ติดลบ ส่งผลให้เครื่องกั้นที่ด่านเก็บเงินไม่เปิดให้ผ่านทาง จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดอย่างหนาแน่น ทั้งนี้ ทาง กทพ. ได้มีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุง
และแก้ไขระบบซอฟแวร์ Easy Pass อย่างเร่งด่วน ขณะที่มีการปรับปรุงระบบซอฟแวร์ทาง กทพ. ได้ด�ำเนินการ
แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการให้ทราบทุกวันผ่านระบบ SMS ภายในช่วงระยะเวลาวันที่
27 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556 ซึง่ ภายหลังทาง กทพ. ได้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขปัญหา Easy Pass ทีเ่ กิดขึน้ เช่น
• ปิดการให้บริการเติมเงินเพื่อปรับปรุง ช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2556
• ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับผู้ใช้ Easy Pass ได้ 1,000,000 รายการต่อวัน ซึ่งปัจจุบัน
มีผู้ใช้บริการประมาณ 500,000 – 600,000 รายการต่อวัน
• การปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ให้ค�ำนวณยอดคงเหลือและแสดงผลยอดเงินที่ป้ายถูกต้อง
• ปรับปรุงระบบเติมเงินในบัตรใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที
• ปรับลดความยาวไม้กั้นหน้าด่านเหลือ 1.9 เมตร ส่งผลให้ไม้กั้นท�ำงานเร็วขึ้น เหลือ 10 วินาที
• ปรับปรุงอุปกรณ์ทช่ี อ่ งทางให้ตอบสนองการรับ - ส่งข้อมูลให้เร็วขึน้ เฉลีย่ 334.58 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ขณะที่อัตราความเร็วอยู่ระหว่าง 80 - 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
• ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้น

จากวิกฤตที่เกิดขึ้น กทพ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประมวลผลการท�ำงานของระบบเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยคณะกรรมการจะมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
• ด�ำเนินการประเมินและวิเคราะห์ พร้อมจัดท�ำแนวทางการแก้ปัญหาระบบประมวลผลการท�ำงานของ
ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ร่วมกับทีมที่ปรึกษาโครงการ
• จัดท�ำแผนการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาระบบประมวลผลการท�ำงานของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
(Easy Pass) น�ำเสนอผู้ว่าการ
• ควบคุมและติดตามการด�ำเนินการแก้ปัญหาระบบประมวลผลการท�ำงานของระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ให้เป็นไปตามแผนและรายงานผลให้ผู้ว่าทราบ
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ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2556 คณะท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประมวลผลการท�ำงานของระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) มีการจัดประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นจ�ำนวน 10 ครัง้ ซึง่ ตลอดทุกครัง้ จะมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้ เสนอแนะ ติดตามผล รวมทัง้ ประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมให้บริการ
ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีประเด็นปัญหา ข้อสงสัย หรือต้องการตรวจสอบข้อมูล สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่
กทพ. ได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ หรือทางเว็บไซต์ http://thaieasypass.com และ EXAT Call Center
1543

6.2.2 นวัตกรรมก้าวไกล

ผลจากความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ สี ว่ นมาจากการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมของ
องค์การที่ได้ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และการด�ำเนินงานเรื่อง Easy Pass ก็ถือเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึ่งของ
องค์การ
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมามีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านบริการทางพิเศษ
ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการขึ้น-ลงทางพิเศษ ป้ายจราจร
ป้ายค�ำเตือน ป้ายบอกทาง ทีไ่ ด้สอื่ สารถึงผูใ้ ช้บริการทางพิเศษผ่านเทคโนโลยีทนั สมัย เช่น ป้ายรายงานสภาพจราจร
อัจฉริยะ (Smart VMS) หรือการให้ข้อมูลทางพิเศษผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (EXAT ITS) นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ 2556 ยังมีการริเริ่มศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) และการศึกษา และพัฒนาคุณภาพเครื่องหมายจราจรบน
พื้นทางพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลด้านการจราจรแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างแม่นย�ำ  รวดเร็ว และเกิดความปลอดภัย
ในการใช้งาน
การให้ข้อมูลด้านการใช้บริการทางพิเศษยังรวมไปถึงการจัดท�ำคู่มือการใช้ทางพิเศษและแผ่นพับเกี่ยวกับ
บัตร Easy Pass เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass
อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการทางพิเศษให้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกโอกาส

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556 55

6.3 พัฒนาก้าวไกล “ร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนและเป็นบรรษัทพลเมือง
ที่ดีของสังคม”
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศ
ลักษณะกิจการของ กทพ. มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและต้องด�ำเนินไปเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก
ดังนัน้ การสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานจึงอยูใ่ นรูปแบบของการก่อสร้างทางพิเศษ
และการซ่อมบ�ำรุงสายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา กทพ. มีกิจกรรม  ที่สร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจทางอ้อมหลายประการ รวมทั้งในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้จัดสรรพื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์
ที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม ด้วยการสร้างลานกีฬา สวนสาธารณะ สวนหย่อม และให้พื้นที่เพื่อการท�ำ
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ รวม 3 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ตารางที่ 19 : รายละเอียดการใช้พน้ื ทีข่ อง กทพ. เพือ่ สาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2556

หน่วยงาน

กิจกรรม

รายละเอียดการใช้พื้นที่
สถานที่

อบต. ตำ�บลบางโปรง จัดตัง้ ตูย้ ามรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน
กระทรวงมหาดไทย จัดทำ�โครงการจัดตัง้ ศูนย์แสดง
จำ�หน่าย และกระจายสินค้า
ถาวรในกรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทย จัดทำ�โครงการจัดตัง้ ศูนย์แสดง
จำ�หน่าย และกระจายสินค้า
ถาวรกรุงเทพมหานคร
รวม

พืน้ ทีบ่ ริเวณใต้ทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก
พืน้ ทีใ่ นเขตทางพิเศษเฉลิม
มหานคร บริเวณถนน
เพลินจิต
พืน้ ทีใ่ นเขตทางพิเศษ
ฉลองรัช บริเวณจุดกลับรถ
ถนนรามอินทรา

ขนาด
มูลค่าเช่าพื้นที่
(ตารางวา)
(บาท)

ภาษี
(บาท)

9

14,856.75

2,122.39

200

53,800.00

7,685.75

3,200

252,800.00

36,114.50

3,409

321,456.75

45,922.64

การพัฒนาทางพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น การลงทุนและการด�ำเนินงานด้านการก่อสร้างเส้นทางใหม่
การซ่อมแซม การต่อเติม จึงถือเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบทางอ้อม ในปีงบประมาณ 2556 กทพ.
มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่า 3,435.83 ล้านบาท และได้ซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆ
คิดเป็นมูลค่า 82,131,486.17 บาท
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ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐมีสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 กทพ. ได้รับเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 ตามตารางที่ 20 และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2555 แล้วมีอัตราที่สูงขึ้น
ร้อยละ 108.28 (การอุดหนุนจากภาครัฐปีงบประมาณ 2555 มีมูลค่า 2,154,714,453.58 บาท) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 20 : จำ�นวนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556

จำ�นวนเงิน (บาท)

ประเภทการอุดหนุนจากภาครัฐ
เงินอุดหนุน (งบรายจ่ายอื่น – แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ)
• รายการชำ�ระค่าดอกเบี้ย
• รายการคืนต้นกู้เงิน
• รายการค่าธรรมเนียมการกู้เงิน
			
รวม

910,041,600.00
3,533,000,00.00
45,734,700.00
4,488,776,300.00

ส�ำหรับกิจกรรมการช่วยเหลือสังคม โครงการทีอ่ งค์การร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม การด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการลงทุนในชุมชนของ กทพ. ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมาสามารถน�ำมาค�ำนวณร่วมกับการด�ำเนินงานด้านอืน่ ๆ และสรุปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ได้
ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 กทพ. สามารถสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสมให้กับประเทศถึง 3,382,246,991.04 บาท
ตามตารางที่ 21 แสดงมูลค่ารายละเอียดทางเศรษฐกิจ ดังนี้
ตารางที่ 21 : มูลค่ารายละเอียดทางเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2556

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ
มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Generated)
รายได้ (Revenues)
การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)
ต้นทุนการดำ�เนินงาน (Operating costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)
เงินที่ชำ�ระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)
เงินที่ชำ�ระแก่รัฐ (Payments to government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

จำ�นวน (บาท)
12,901,716,800.73
4,951,730,718.31
2,107,726,284.29
1,784,927,407.64
05
100,678,100
3,382,246,991.04

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
5

ไม่ปรากฏเงินที่ช�ำระแก่รัฐเนื่องจาก กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีสัดส่วนการถือครองหุ้นโดยภาครัฐทั้งหมด ดังนั้น เงินที่ช�ำระแก่รัฐจึงค�ำนวณรวมอยู่ใน
รูปแบบของเงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุนที่จะต้องมีการแบ่งสรรจากก�ำไรเพื่อเป็นเงินน�ำส่งรัฐเป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณ
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การเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ ผ่านการเดินทางทีท่ นั สมัย สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจอันเนื่องมาจากปัญหาการจราจรได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กทพ. ต้องใส่ใจดูแลสังคมกลุ่มย่อย นั่นคือ ชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สำ� คัญขององค์การ และได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานตั้งแต่ระยะ
ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางพิเศษ และแนวสายทาง
ที่พาดผ่าน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณที่มีการก่อสร้างทางพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบอันมี
นัยส�ำคัญต่อวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในบริเวณดังกล่าว การขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการและตลอดแนวสายทาง
ที่พาดผ่านในแต่ละชุมชนย่อมมีลักษณะทางกายภาพ และสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ท�ำให้ความต้องการและ
ความคาดหวังจากชุมชนมีหลากหลาย
ดังนั้นในทุกโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางพิเศษทั้งหมดของ กทพ. จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม
ในการก่อสร้าง ทั้งทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบของการชี้แจง
รายละเอียดของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ สัมมนาการมีส่วนร่วมของชุมชน และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ซึง่ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการด้านสังคมนีจ้ ะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการด�ำเนินงาน
ของ กทพ. มากขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงจากการต่อต้านของมวลชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ประชาชนในบริเวณ
ดังกล่าวสามารถปรับตัวได้ และรับทราบถึงความตั้งใจของ กทพ. ในการร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ    
ของคนไทยควบคู่ไปกับการใส่ใจประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ในรอบปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กทพ. มีโครงการที่อยู่ในแผนงาน คือ โครงการศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้
(1) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
(2) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
(3) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา
(4) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ทั้ง 4 โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด�ำเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
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จากแนวความคิด นโยบาย และแนวโน้มการด�ำเนินงานในอนาคตที่จะมีการขยายตัวออกไปนอกเหนือพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะส่งผลต่อการขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และพืน้ ที่
ที่ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การริเริ่มด�ำเนินโครงการก่อสร้างทางพิเศษทุกโครงการของ กทพ. ต้องผ่านกระบวนการส�ำรวจและ
รับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ การด�ำเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนนีเ้ ป็นไปตามกรอบและ
แนวทางการด�ำเนินงานอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ. 2519 ซึ่งสามารถจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง และมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยพิจารณาจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบ จากการด�ำเนินโครงการทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง  ระยะก่อสร้าง และ
ระยะด�ำเนินการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ได้ 7 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้รับผลกระทบจากโครงการ
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(3) หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
(5) องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาภายในท้องถิน่ และในระดับอุดมศึกษา
และนักวิชาการอิสระ
(6) สื่อมวลชน
(7) ประชาชนทั่วไป
กทพ. จึงได้มกี ารวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ ก�ำหนดมาตรการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน รวมทั้งวิธีการเยียวยาหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบเขตทางพิเศษ โดย
ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือมีข้อแนะน�ำ/ติชม/เสนอแนะ สามารถติดต่อ กทพ. ได้ผ่านช่องทาง EXAT Call Center
1543 ที่มีไว้บริการประชาชน และเพื่อให้การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว รอบคอบ
และครบถ้วน กทพ. ได้จัดท�ำขัน้ ตอนในกระบวนการแก้ไขปัญหาเอาไว้อย่างชัดเจน เพือ่ ให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนหรือ
ข้อแนะน�ำต่างๆ จากผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบนัน้ จะได้รบั การรับฟัง ตอบสนอง และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ตามขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรือ่ งร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ตามมาตรฐานระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านคุณภาพ (Quality Procedure) ตามมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 ดังแสดงในภาพที่ 9  
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ภาพที่ 9 : ขัน้ ตอนการดำ�เนินงานรับเรือ่ งร้องเรียน
ผูร้ บั ผิดชอบ

กิจกรรม

ผูเ้ กีย่ วข้อง

เอกสารอ้างอิง

1. ผู้ใช้บริการ

ร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์ 1543
หรือร้องเรียน/ให้เสนอแนะกับ หพ. ประจาด่านฯ

Agent

แบบฟอร์ม 1401

2. Agent/หพ.

ลงบันทึกเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ในแบบฟอร์ม 1401 แล้วนำ�เสนอ Supervisor

Supervisor

แบบฟอร์ม 1401

3. Supervisor

ออกรหัส กขส./ขท. ในแบบฟอร์ม 1401 แล้วลงบันทึก
ในแบบฟอร์ม 1405 โดยลงรหัสสี (ส้ม ฟ้า เขียว)
ในแบบฟอร์ม1401 และในแบบฟอร์ม 1405 แล้วนำ�
แบบฟอร์ม 1401 ส่งทางโทรสารพร้อมนำ�เสนอ
ผอ.กขส./ห.ขท. เพื่อพิจารณาลงนาม

ผอ.กขส./ห.ขท.

แบบฟอร์ม 1401/1405

4. ผอ.กขส./ห.ขท.

ลงนามในแบบฟอร์ม 1401 เพื่อนาเสนอฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง รหัสสีเขียว สาเนาเสนอ WMR

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์ม 1401

5. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ติดตามตรวจสอบเพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกันและ
ปรับปรุงโดยฝ่าย/สำ�นัก ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งส่ง
แบบฟอร์ม 1401 พร้อมแจ้งสาเหตุการแก้ไข
การป้องกัน การป้องกันขยายผล และวันที่แจ้ง
รวมทั้งวิธีที่แจ้ง ผู้ร้องเรียน โดยทางโทรศัพท์หรือ
หนังสืออื่นๆ ตามแบบฟอร์ม 1401 กับมายัง กขส.

ผู้ใช้บริการ/กขส.

แบบฟอร์ม 1401

6. ผอ.กขส.

จัดส่งแบบฟอร์ม 1401 ให้ Supervisor รวบรวม
กรณีที่เรื่องร้องเรียนไม่ได้รับการแจ้งกลับต้องประสาน
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าและลงบันทึก
ในแบบฟอร์ม 1407

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
Supervisor

แบบฟอร์ม 1401/1407

7. Supervisor

รวบรวม สรุปและจัดทำ�บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียนฯ ประจำ�เดือนเพื่อนาเสนอ ผอ.กขส

ผอ.กขส.

บันทึกรายงานผลฯ

8. ผอ.กขส.

ลงนามในรายงานผลการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฯ
ประจำ�เดือนเพื่อนาเสนอผู้บริหารระดับสูง

กขส./ผู้บริหารระดับสูง

บันทึกรายงานผลฯ
QP-กทพ.-001

อ้างอิง : ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ (2555),. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, หน้า 3.
: ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, หน้า 5.
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ในรอบปีที่ผ่านมาทาง กทพ. ได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
โดยปรากฏข้อร้องเรียนดังนี้
ตารางที่ 22 : จำ�นวนเรือ่ งและผูร้ อ้ งเรียนจำ�แนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556

เรื่องร้องเรียน ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ลำ�ดับ

ประเภท

จำ�นวน

คำ�อธิบายเพิ่มเติม

เรื่อง

ราย

1.

การปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ.
- งานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
- งานกู้ภัย / สื่อสาร
- งานจัดการจราจร
- งาน Call Center และงาน Operator
- อื่น ๆ

19

21

2.

ผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(สายบางพลี – สุขสวัสดิ์)
- ทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทรา –
วงแหวนรอบนอก)
- ทางเชื่อมต่อบางพลี – สุขสวัสดิ์กับวงแหวน
อุตสาหกรรม
- อื่น ๆ
ที่ดิน
- ปัญหาทางเข้า – ออก
- การบุกรุกเขตทางพิเศษ
- อื่น ๆ

1

1

9

6

3.

ปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ ค่าผ่านทาง
พิเศษที่ไม่ได้รับความสะดวก หรือมีปัญหา
เกี่ยวกับการใช้บัตร Easy Pass รองลงมาคือ
งาน Call Center และงาน Operator งานกู้ภัย/
สื่อสาร และงานจัดการจราจรตามลำ�ดับ
โดยในจำ�นวนนี้ มี 2 เรื่องที่ยังไม่ยุติภายใน
ปีงบประมาณ 2556
ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาทำ�การ
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครที่กระทบต่อประชาชน
ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม
ปัญหานี้ได้ยุติเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาทางเข้า-ออกเป็นปัญหาที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาการบุกรุก
เขตทางพิเศษ อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ได้รับ
การประสานงานแก้ไขจนเรื่องยุติเรียบร้อย
ยกเว้นกรณี ข้อร้องเรียนเกีย่ วกับสัญญาการขอเช่า
พื้นที่กรณีผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเช่าพื้นที่ของ
กทพ. บริเวณด่านฯ พหลโยธิน ๒ ทางพิเศษศรีรชั
ทีย่ งั ไม่ได้ขอ้ ยุตแิ ละอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการประสาน
งานแก้ไข
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ตารางที่ 22 : จำ�นวนเรือ่ งและผูร้ อ้ งเรียนจำ�แนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)

เรื่องร้องเรียน ประจำ�ปีงบประมาณ 2556
ลำ�ดับ

ประเภท

จำ�นวน

คำ�อธิบายเพิ่มเติม

เรื่อง

ราย

4.

การไม่ได้รับความสะดวกหรือเดือดร้อนจาก
การใช้ทางพิเศษ
- ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ผิวจราจรชำ�รุด
- เสียงดังรบกวน
- ป้าย
- การจัดการจราจรบนทางพิเศษ
- ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
- ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
- อื่นๆ

156

149

5.

อื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 1-4)

17

17

202

194

รวม

เรื่องระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นปัญหาที่ได้
รับการร้องเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.45
ของปัญหาทั้งหมด (ข้อ 1-6) รองลงมาคือเรื่อง
การจัดการจราจรบนทางพิเศษ ร้อยละ 17.45
จากปัญหาทั้งหมดในข้อ 4 มีจำ�นวนข้อร้องเรียน
จำ�นวน 19 เรื่องที่ยังไม่มีข้อยุติ (คิดเป็นร้อยละ
12.18) อาทิ เรื่องเสียงดังรบกวนบริเวณเขตทาง
พิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช
เรื่องการจัดการจราจรบนทางพิเศษเกี่ยวกับ
ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินและ
ช่องจ่ายบัตรผ่านทางสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน
ทางลงด่านฯ ประชาชื่น 2 (ช่วงเช้า) ซึ่งสาเหตุ
ส่วนใหญ่อันเนื่องมาจากปริมาณรถหนาแน่น
ในช่วงเวลาและบริเวณดังกล่าว รวมไปถึง
ข้อผิดพลาดและความไม่สะดวกในการชำ�ระ
ค่าบริการผ่านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทั้งแบบธรรมดาอัตโนมัติ
ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนยุติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
มีเพียง 3 เรื่อง ที่ยังไม่ยุติและอยู่ระหว่าง
การดำ�เนินงานประสานงานแก้ไขปัญหา

จากรายละเอียดในตารางที่ 22 จะเห็นได้ว่าข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ กทพ. สามารถด�ำเนินการให้ได้ข้อยุติ
แต่ส�ำหรับกรณีที่ยังไม่สามารถยุติได้ กทพ. ก็ได้มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ส�ำหรับข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางเสียง ปัญหาทางเข้า-ออก การได้รบั ผลกระทบหรือการไม่ได้รบั ความสะดวก
ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำรงชีวติ ของประชาชน อาจนับได้วา่ เข้าข่ายในทางกฎหมายเป็นกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้วยเหตุทมี่ ลพิษจากการจราจรบนทางพิเศษอาจกระทบกับสิทธิในการด�ำเนินชีวติ อย่างสงบสุขของประชาชน อย่างไร
ก็ตามในปีงบประมาณ 2556 ไม่มีผู้ใดหยิบยกความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน
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6.3.1 ภาพลักษณ์ใสสะอาด

นอกเหนือจากการบริการที่เป็นเลิศแล้ว ในฐานะองค์การของรัฐ กทพ. ต้องมีส่วนเสริมสร้าง และรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังนั้น การด�ำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในแต่ละกิจกรรมที่ กทพ. ด�ำเนินการมีสว่ นเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ใสสะอาดตามวิสัยทัศน์ขององค์การ กทพ. มีแนวปฏิบัติด�ำเนินงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในแต่ละสายงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ไปจนถึงระดับผู้บริหาร รวมไปถึงการมีมาตรการป้องกัน และบทลงโทษทีช่ ัดเจน เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกคนตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
เพือ่ เป็นการส่งเสริมความเข้าใจและปลูกจิตส�ำนึกให้กบั พนักงานและผูบ้ ริหารภายในองค์การ กทพ. ได้วาง
รากฐานด้วยการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงการจัดการ ทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงาน (On the Job
Training : OJT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 23 : หลักสูตรการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2556

หลักสูตร

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรม

กทพ. กับการกำ�กับ
กิจการที่ดี

เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ได้เข้าใจถึงหลักการและแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดกลไกและระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีภายในองค์การ อันจะนำ�ไปสู่การเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส มีความ
น่าเชื่อถือ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการนำ�ไปสู่การเป็น
องค์การที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความโปร่งใส
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

พนักงานระดับ 1-6
ผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป

ความรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสหัวใจ
สำ�คัญของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ

พนักงานระดับ 1-6
ผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป
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ตารางที่ 23 : หลักสูตรการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2556 (ต่อ)

หลักสูตร

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรม

การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ราคากลาง
และการคำ�นวณ
ราคากลาง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำ�เนินการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และคำ�นวณราคากลางได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดการดำ�เนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป
(ระดับหัวหน้าแผนก
ขึ้นไป)

จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงจ�ำนวนพนักงานในแต่ละระดับและอัตราร้อยละของพนักงาน ทัง้ ระดับผูบ้ ริหาร
และระดับปฏิบตั กิ าร ทีไ่ ด้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริตประจ�ำปีงบประมาณ 2556
ดังนี้
ตารางที่ 24 : ข้อมูลพนักงานทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตขององค์การ ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

ระดับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 1-6
ผู้บริหารระดับ 7-8
ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

จำ�นวนพนักงาน
ที่ได้รับการฝึกอบรม (คน)

ร้อยละ

จำ�นวนพนักงาน
ที่ได้รับการฝึกอบรม (คน)

ร้อยละ

1,976
196
18

47.19
83.40
81.81

1,064
173
18

24.69
78.28
94.74

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ทั้งนี้องค์การได้มีมาตรการที่ใช้ตอบโต้กรณีที่เกิดการทุจริต เพื่อเพิ่มความเข้มข้น และแสดงความจริงใจ
ในการด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใสอย่างแท้จริง โดย กทพ. มีขอ้ บังคับและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านของ กทพ. โดยให้หน่วยงาน
ด�ำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และด�ำเนินคดีอาญากับพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีการด�ำเนินการ ทางวินัยกับพนักงาน
ที่กระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่จ�ำนวน 3 ราย
การมีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาดต้องอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รบั ทราบถึงผลและตรวจสอบการด�ำเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมถึงเป็นช่องทางในการสานเสวนา สร้างปฏิสมั พันธ์
อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์มีแผนงาน
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และโครงการเพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์และสือ่ สารบริการทีม่ อี อกสูส่ ายตาสาธารณชนมากมาย ซึง่ ในแต่ละแผนงาน
ย่อมต้องมีการกลัน่ กรองภายในหน่วยงานถึงการสือ่ สารทีช่ ดั เจน ไม่บดิ เบือนข้อมูล หรือปกปิดข้อเท็จจริง แนวปฏิบตั นิ ี้
ยังรวมไปถึงกิจกรรมที่เป็นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด หรือการเป็นผู้สนับสนุน
(Sponsorship) ของ กทพ.

6.4 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “มุ่งสู่ Low Carbon Society (LCS)”
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นความเสี่ยง ในระดับ
สากลที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญ เนื่องจากขนาดของผลกระทบครอบคลุมพื้นที่ และสังคม       
ในวงกว้าง หากเพิกเฉยอาจน�ำไปสู่ความเสียหายในระยะยาวได้
ส�ำหรับ กทพ. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีทั้งประเด็นด้านของเสีย มลภาวะทางอากาศ
อาทิ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจกต่างๆ การใช้วัสดุทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน             
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการดูแลระบบนิเวศและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งก�ำลังเป็น
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับองค์การ ในขณะเดียวกันเป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบไปสู่สังคมในภาพรวม
กทพ. ตระหนักดีถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการท�ำงานขององค์การ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ลักษณะธุรกิจขององค์การทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ ปลูกสร้างทีม่ ขี นาดใหญ่ ท�ำให้ กทพ. ต้องใส่ใจในการด�ำเนินงาน
แต่ละขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ก�ำหนดไว้ว่า “สังคม กทพ. เป็น
สังคมคาร์บอนต�่ำ  (Low Carbon Society : LCS)” แสดงให้เห็น ถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม การประเมิน ผลกระทบ และดูแลคุณภาพสิง่ แวดล้อมตลอดกระบวนการ
ด�ำเนินงานของ กทพ. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความริเริ่มในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร

6.4.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ.

เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของ กทพ. เด่นชัดยิ่งขึ้น ความริเริ่มในการท�ำให้ “สังคม กทพ. เป็น
สังคมคาร์บอนต�่ำ  (Low Carbon Society : LCS)” ได้ถูกก�ำหนดขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยได้มีการประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และให้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ รวมถึงการน�ำนโยบายไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังในการด�ำเนินงาน
ในทุกภาคส่วนขององค์การ
กทพ. มุ่งมั่นให้พนักงานและลูกจ้าง อ�ำนวยการและปฏิบัติงานอย่างจริงจังในการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004 และเพื่อให้มีความชัดเจนในการด�ำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 จึงได้มี
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การประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) ให้ความส�ำคัญในการควบคุมระดับเสียง ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย คุณภาพน�้ำทิ้งจากอาคาร การจัดการ
จราจร และอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงาน
(2) เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางพิเศษ พนักงานลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ
โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ มีการทบทวน เพือ่ ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
(3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่ พนักงาน ลูกจ้าง ผูเ้ กีย่ วข้อง สาธารณชน สภาพแวดล้อม
และสถานที่ปฏิบัติงาน
(4) สร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผูเ้ กีย่ วข้องในการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม และร่วมรับผิดชอบในการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
(5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

6.4.2 การประเมินผลกระทบตลอดกระบวนการด�ำเนินงานของ กทพ.

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ กทพ. ครอบคลุมทั้งรูปแบบของการประเมินผลกระทบโดย
ทั่วไปจากงานก่อสร้างทางพิเศษ ทีจ่ ะต้องท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ในช่วงระยะก่อนก่อสร้าง การติดตามตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ ระยะก่อสร้างและระยะ
ด�ำเนินการ และ กทพ. ยังได้มีการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในงานบูรณะถนนแบบเสริมผิวทาง วิเคราะห์หา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุด เพื่อหาแนวทางในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบจากการ
ก่อสร้างให้ลดลง

6.4.2.1 การประเมินผลกระทบโดยทั่วไปจากงานก่อสร้างทางพิเศษ

ก่อนทีจ่ ะมีการก่อสร้างทางพิเศษแต่ละสายทาง กทพ. ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ
อย่างถีถ่ ว้ น พร้อมทัง้ ต้องด�ำเนินงานดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมในเขตทางพิเศษ โดยได้วางแผนเพือ่ ควบคุม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมให้อยูภ่ ายใต้มาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินงาน ทัง้ ในขัน้ ตอนระยะก่อน
ก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

66 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556

(1) ระยะก่อนก่อสร้าง
กทพ. ได้มกี ารศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่ แวดล้อมของทางพิเศษตัง้ แต่ในขัน้ ตอนของการ
วางแผนโครงการเพือ่ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการในด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และ
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยในส่วนของการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมนัน้ ได้จดั ให้มรี ายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) เพือ่ ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากโครงการ ซึง่ โครงการทีเ่ ปิดให้บริการ
แล้วของ กทพ. ได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ  
		(2) ระหว่างก่อสร้าง
			 กทพ. ได้ดำ� เนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมระหว่างการก่อสร้างตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ
และปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เกี่ยวกับแนวทางขั้นต�่ำในการลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการคมนาคมขนส่งทางบกบนถนนปัจจุบนั หรือผ่านชุมชน รวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
มติคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในกรุงเทพมหานครและชุมชนในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบ
ข้อปฏิบตั ใิ นการควบคุมฝุน่ ละอองจากการบรรทุกและขนส่งวัสดุกอ่ สร้างต่างๆ ในช่วงการด�ำเนินการก่อสร้าง
อีกด้วย
(3) ระยะด�ำเนินการ
ภายหลังจากการเปิดด�ำเนินโครงการแล้ว กทพ. ได้จดั ให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตามแนวสายทางของทางพิเศษอย่างต่อเนือ่ ง โดยว่าจ้างทีป่ รึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสัน่ สะเทือน
และคุณภาพน�ำ 
้ หากผลการตรวจติดตามคุณภาพสิง่ แวดล้อมมีคา่ เกินกว่ามาตรฐาน กทพ. จะก�ำหนดมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพิม่ เติม เพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูใ้ ช้บริการและ
ผูท้ อี่ ยูใ่ กล้เคียงต่อไป

6.4.2.2 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในงานบูรณะถนนแบบเสริมผิวทาง
(Life Cycle Assessment for Overlay Rehabilitative Pavement)

กทพ. ได้รเิ ริม่ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ประเมินและส�ำรวจถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวติ
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการต่างๆ ที่ กทพ. มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ เพื่อเป็นการส�ำรวจถึงระดับของผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงก�ำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมในล�ำดับต่อไป โดยใช้หลักการประเมิน
วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่งมีขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
(1) การก�ำหนดเป้าหมายและขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำการประเมิน หน้าที่ของผลิตภัณฑ์ที่จะน�ำไป
ใช้งาน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ต้องการศึกษา
(2) การวิเคราะห์บัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การสร้างแผนผังการไหล
ของกระบวนการ การเก็บข้อมูล การก�ำหนดขอบเขตระบบ และการระบุชนิด และปริมาณของการ
ใช้วัตถุดิบ น�้ำ พลังงาน การปล่อยของเสีย สู่สิ่งแวดล้อม และการใช้พื้นที่ในแต่ละกระบวนการ
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(3) การประเมินผลกระทบ ประกอบด้วย การจ�ำแนกกลุ่มของผลกระทบ (Classification) และการท�ำ 
Characterization ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสียทั้งหมดจะถูก
จ�ำแนกกลุ่มและระบุปริมาณในเชิงตัวเลขแยกตามประเภทของผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีการ
ให้น�้ำหนักความส�ำคัญ (Weighting) เพิ่มเติม
(4) การประเมินการปรับปรุง เป็นการรายงานผลข้อมูลการศึกษา และผลการประเมินโอกาสทีเ่ ป็นไปได้
ในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
กทพ. ร่วมกับคณะนักวิจยั ได้นำ� หลักการประเมินวัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 มาใช้
ในการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในงานบูรณะถนนแบบเสริมผิวทาง (Life Cycle Assessment for
Overlay Rehabilitative Pavement) โดยมีขอบเขตการประเมินผลกระทบตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ
การผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการก�ำจัดโดยการฝังกลบ
จากการศึกษาด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต  พบว่าผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ
คือ การก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ที่เกิดขึ้นในช่วงกระบวนการผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต มากที่สุด รองลงมา คือ
ช่วงการบูรณะผิวทาง และช่วงการฝังกลบขยะ
จากผลการศึกษานี้ กทพ. สามารถมีสว่ นร่วมลดผลกระทบดังกล่าวได้ โดยการน�ำผิวทางเดิมกลับมาใช้ใหม่
แทนที่จะน�ำไปทิ้งหลุมฝังกลบ ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ
ดังกล่าวได้ร้อยละ 93

6.4.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความริเริ่มในการบริหารจัดการ

จากการประเมินผลกระทบในแต่ละระยะการด�ำเนินงานต่างๆ ของ กทพ. ท�ำให้องค์การทราบถึงผลกระ
ทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรดิน ฝุน่ ละออง ก๊าซเรือนกระจก เสียง ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ได้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญต่อองค์การ ทั้งนี้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงความริเริ่มในการบริหารจัดการผลกระทบในด้านต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

6.4.3.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรดิน

การก่อสร้างทางพิเศษถือได้วา่ เป็นการด�ำเนินงานหลักทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ซึง่ อาจสร้างผลกระทบ
ต่อชุมชนรอบเขตก่อสร้างทางพิเศษ โดยเฉพาะผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดิน จากขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินงาน เช่น งานขุดดิน/ถมดิน งานก่อสร้างฐานราก เข็มเจาะ ตอม่อ เป็นต้น
กทพ. จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อาทิ
การก่อสร้างใกล้แหล่งน�ำ้ ผิวดินในช่วงฤดูรอ้ น การอัดชัน้ ดินให้แน่นและราบเรียบสม�ำ่ เสมอ ในกรณีทมี่ กี าร
เปิดหน้าดินหรือปรับหน้าดินเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะฤดูฝน การไม่เปิดพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่
ริมน�้ำทั้งหมดพร้อมกัน โดยเลือกเปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่จะท�ำงานเท่านั้น การปลูกพืชโตเร็วในบริเวณ
ตลิ่งและท�ำแนวคันกั้นบริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน เพื่อลดปริมาณการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน�้ำ 
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การบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากส�ำนักงานชั่วคราวและบ้านพักคนงานด้วยถังบ�ำบัดน�้ำเสียส�ำเร็จรูป (On-site Septic
Tank) ก่อนระบายลงสูร่ ะบบระบายน�ำ้ สาธารณะโดยปริมาณน�ำ้ เสียทีถ่ กู บ�ำบัดแล้วอย่างน้อยต้องมีปริมาณ
เท่ากับปริมาณ น�้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการก่อสร้างปรับทางเท้าในช่วงฤดูฝน ผู้รับเหมา
ต้องแจ้งแผนการก่อสร้างต่อเจ้าของพื้นที่ให้ทราบก่อนอย่างน้อย 30 วัน ทั้งยังห้ามไม่ให้มีการทิ้งขยะ
ลงสู่แหล่งน�้ำโดยเด็ดขาด

6.4.3.2 ผลกระทบด้านมลภาวะทางอากาศ

ประเด็นมลภาวะทางอากาศถือเป็นปัญหาส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านสุขภาพ กทพ.
ในฐานะหน่วยงานที่อ�ำนวยความสะดวกต่อการจราจร ซึ่งถือว่ามีส่วนส�ำคัญต่อมลภาวะทางอากาศ จึงให้
ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติด�ำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมลพิษทางอากาศใน กทม. และชุมชน
ประเทศไทย พร้อมทั้งการก�ำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆ ต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานเพื่อลด
ผลกระทบ โดย กทพ. ได้ด�ำเนินงานต่างๆ ที่ส�ำคัญ เพื่อลดผลกระทบทางด้านมลภาวะทางอากาศ อาทิ
การก�ำหนดสัดส่วนและจัดต�ำแหน่ง ช่องเก็บเงินอัตโนมัติ (Easy Pass) ให้สมดุลเพือ่ ลดผลกระทบในระยะ
เปิดด�ำเนินการ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด การวางแผนการเปิดปิดผิวดินเพือ่ ป้องกันการฟุง้ กระจาย
ของฝุ่นละออง การเปิดผิวถนนต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอนุญาตก่อน และจะต้องกระท�ำ
ภายในพื้นที่ทึบที่มีความสูงจากพื้น อย่างน้อย 2 เมตร ตลอดเวลาที่ท�ำการก่อสร้าง ต้องมีการฉีดพรมน�้ำ 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง การปิดคลุมผ้าใบกองวัสดุก่อสร้าง และรถบรรทุก
อย่างมิดชิด การล้างท�ำความสะอาดตัวรถและล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ การก่อสร้างถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต้องท�ำความสะอาดเศษดินโคลนบริเวณผิวถนนตลอดช่วงที่ท�ำการก่อสร้างซึ่งด�ำเนินการเวลากลางคืน
การเปิดผิวถนนเมื่อเสร็จแล้วควรปิดผิวถนนด้วยยางแอสฟัลต์คอนกรีต และควรด�ำเนินการให้เรียบร้อย
ก่อนเวลา 05.00 น. มีการจัดอุปกรณ์กนั ฝุน่ แก่คนงานในช่วงทีม่ กี ารเปิดผิวหน้าดิน รวมถึงมีการบ�ำรุงรักษา
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม�่ำเสมอ

6.4.3.3 ฝุ่นละออง

นอกจากนี้ กทพ. มีการบริหารจัดการควบคุมฝุน่ ละอองทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการก่อสร้าง อาคาร
ถนน ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองออกจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ ของส�ำนักจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ระเบียบ
ข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทางของ กทพ. แบ่งออกได้ ดังนี้
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					 (1) การควบคุมฝุ่นละออง จากการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค
มีการควบคุมฝุน่ ละอองโดยเริม่ จาก มาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของการว่าจ้างของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการควบคุมสถานที่ก่อสร้าง อาทิ การจัดท�ำรั้วทึบสูง
2 เมตร มีวัสดุรองรับหากเกิดกรณีสิ่งของตกหล่น การฉีดน�้ำเป็นระยะๆ การรักษาความสะอาด
ของพื้นที่โครงการก่อสร้าง การปูพื้นผิวถนนด้วยวัสดุถาวร พร้อมอาศัยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 55 และมาตรา 68 ในการตรวจวัด
ฝุ่นละออง หากเกิดกรณีข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่บริเวณรอบโครงการก่อสร้าง
เพื่อการควบคุม ป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาด้านฝุ่นละออง
					 (2) การควบคุมฝุ่นละออง จากการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ
มีการควบคุมยานพาหนะในการใช้ขนวัสดุกอ่ สร้าง โดยมีการท�ำความสะอาด ล้อยานพาหนะ
รวมถึงการใช้วัสดุปกคลุมเพื่อป้องกัน เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบริเวณเส้นทางการจราจร
หากเกิดกรณีที่มีเศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบริเวณเส้นทางจราจร กทพ. จะต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย

6.4.3.4 ก๊าซเรือนกระจก

วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ  หรือ LCS ที่ลด
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปลดปล่อยคาร์บอน รวมไปถึงมลภาวะทางอากาศทุกรูปแบบ ท�ำให้ กทพ.
ได้มสี ว่ นร่วมต่อทิศทางการด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน ในประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อย่างเด่นชัด มีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการของ กทพ. (CSR-in-Process) ที่ส�ำคัญ
อาทิ โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
การดูแลรักษาความสะอาดบนทางพิเศษ และควบคุมปริมาณฝุน่ ละอองอันเกิดจากการจราจรบนทางพิเศษ
รวมทัง้ พัฒนาสิง่ แวดล้อมรอบทางพิเศษ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green IT)
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ มาใช้ในระบบการท�ำงานของ
กทพ. ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหนุนวิสัยทัศน์ LCS ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานหลักของ
กทพ. (CSR-after-Process) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. มีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
โอกาสและความเสี่ยง ในกิจกรรมขององค์การที่มีต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 19,419,800 บาท
กทพ. ยังได้ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 มาใช้ในการ
ประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีส่ ำ� คัญต่อการก่อสร้างทางพิเศษ คือ แอสฟัลท์
คอนกรีตเนือ่ งจากการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นส่วนหนึง่ ของการใช้พลังงาน และการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนมาใช้เปรียบเทียบการใช้
พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตระหว่างแอสฟัลท์คอนกรีต
แบบผสมอุน่ (Warm Mix Asphalt : WMA) และแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot Mix Asphalt :
HMA) เพื่อหาแนวทางในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไป
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จากผลลัพธ์งานวิจยั สามารถสรุปข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงานต่างๆ
ดังนี้
ตารางที่ 25 : การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กีย่ วข้องการดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ กทพ.

วิธีคำ�นวณ

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

CML Baseline 2000
CML Baseline 2000
CML Baseline 2000
Indicator-99

222 ตัน-CO2e7
242 ตัน-CO2e7
242 กรัม-CO2e/Km8
382 ตัน-CO2e9

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
แอสฟัลท์คอนกรีต แบบผสมร้อน (HWA)*
แอสฟัลท์คอนกรีต แบบผสมอุ่น (WMA)*
การจราจรทางพิเศษฉลองรัช ช่วงเวลาเร่งด่วน
การบูรณะผิวทางคอนกรีต 1 กิโลเมตร

หมายเหตุ * ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ สกัดวัตถุดิบ ผลิต และขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีต
7

วัชระ สุระวงศ์, เอกรินทร์ เหลืองวิลัย, และศักดิ์ดา พรรณไวย. การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการก่อสร้างผิวทางแอสฟัสท์คอนกรีตระหว่าง
Warm mix asphalt (WMA) และ Hot mix asphalt (HMA) โดยใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทาง
พิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2556
8
วัชระ สุระวงศ์, นิรันดร์ คงฤทธิ์, และจีมา ศรลัมพ์ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในงานบูรณะถนนแบบเสริมผิวทาง กรุงเทพมหานคร
9
วัชระ สุระวงศ์, นันทวรรณ พิทักษ์พานิช, นิรันดร์ คงฤทธิ์ และศักดิ์ดา พรรณไวยการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช โดยใช้วิธี
วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์, กรุงเทพมหานคร

6.4.3.5 ผลกระทบด้านเสียง

กทพ. ด�ำเนินการตามมาตรการการลดผลกระทบด้านเสียงจากทางพิเศษเพือ่ สุขภาวะอนามัยทีด่ ขี อง
พนักงานและลูกจ้างของ กทพ. และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณทางพิเศษ โดยยึดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทัว่ ไปตามประกาศของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออกตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง. ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ
อาทิ การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านเสียง ก่อนด�ำเนินการก่อสร้างเพื่อสอบถาม
ความต้องการ การวางแผนก่อสร้างโดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาก่อสร้างในช่วงการเรียนการสอน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในระหว่างก่อสร้างเมือ่ จ�ำเป็นต้องมีการเจาะจะใช้เสาเข็มเจาะเพือ่ ลดเสียงและด�ำเนินการใน
ช่วงกลางวัน (07.00 – 18.00 น.) การขนส่งวัสดุขนาดใหญ่จะด�ำเนินการในเวลากลางคืน และมีการระวังไม่
ให้เกิดเสียงดัง การก่อสร้างบนถนนจะไม่น�ำแผ่นเหล็กมาวางบนพื้นถนน หากจ�ำเป็นต้องวางจะใช้แผ่นเหล็กที่
มีความหนาพิเศษเพือ่ ลดการเกิดเสียงดังและการสัน่ สะเทือน การตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์เพือ่
หลีกเลี่ยงการเกิดเสียงดังจากเครื่องจักรเมื่อมีอาการผิดปกติ หากจ�ำเป็นต้องซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่จะน�ำ
ไปซ่อมทีโ่ รงซ่อมบ�ำรุงนอกพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง หากมีการติดตัง้ เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ เช่นเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
ในพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือน เช่น สปริง แผ่นยาง ตามค�ำแนะน�ำ
นอกจากนี้ หากเกิดข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านเสียงเกิดขึ้น กทพ. พร้อมจะตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ตามรายละเอียด ภาพที่ 10 ดังนี้
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ภาพที่ 10 : ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ในการแก้ปญ
ั หาด้านเสียง
รับเรือ่ งร้องเรียนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(จดหมายผูร้ อ้ งเรียน, สขส.)
ติดต่อผูร้ อ้ งเรียนเพือ่ นัดหมายวันตรวจวัดระดับเสียง
(ภายใน 7 วัน นับจาก ฝนฝ. ได้รบั หนังสือ)
ส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละตรวจวัดระดับเสียง
(ภายใน 7 วัน นับจากนัดหมายผูร้ อ้ งเรียน)
วิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียง
(ภายใน 7 วัน นับจากตรวจวัดระดับเสียงเสร็จเรียบร้อย)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเกินมาตรฐาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงไม่เกินมาตรฐาน

จัดท�ำบันทึกแจ้งผลการตรวจวัดและมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบให้กบั ให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนทราบ
(ภายใน 7 วัน นับจากวิเคราะห์ผลตรวจวัดแล้วเสร็จ)

จัดท�ำบันทึกแจ้งผลการตรวจวัดให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน
หรือ สขส. ทราบ
(ภายใน 7 วัน นับจากวิเคราะห์ผลตรวจวัดแล้วเสร็จ)

จัดท�ำบันทึกแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาผลกระทบด้านระดับเสียง (ฝกท., ฝบร.)
(ภายใน 7 วัน นับจากวิเคราะห์ผลตรวจวัดแล้วเสร็จ)

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาวะอนามัยของพนักงานและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
ที่อาจเกิดขึ้นจากเสียงในระยะยาว ไม่ให้สัมผัสเสียงในระดับเกินมาตรฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต กทพ.
ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบดังต่อไปนี้
(1) มาตรการป้องกันเสียงระดับทั่วไป
(1.1) รณรงค์ให้ผู้ใช้ทางพิเศษเลือกใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ และบ�ำรุง
รักษาเครื่องยนต์อย่างสม�่ำเสมอ
(1.2) ประสานงานต�ำรวจทางด่วนเพื่อจัดการจราจรให้มีความคล่องตัว  เพื่อลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และบริเวณเส้นทางจราจร
(1.3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดระดับเสียงรถยนต์บริเวณด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษและบริเวณเส้นทางจราจร
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(2) มาตรการป้องกันระดับเสียงภายในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
(2.1) จัดให้มกี จิ กรรมการรณรงค์ และสร้างความตระหนักของผูใ้ ช้บริการ เช่น การไม่เร่งความเร็ว
ของเครื่องยนต์ในการออกตัวบริเวณด่านจ่ายเงินค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น โดยให้เห็นถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ลดระดับเสียงที่ดัง และลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไป จากการเร่ง
เครื่องยนต์นี้ เป็นต้น
(2.2) จัดให้มีการฝึกอบรมในส่วนของพนักงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงที่เกินมาตรฐานจากการปฏิบัติงานนี้
รวมทั้งชี้แนะและฝึกปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากระดับเสียงนี้ เช่น วิธีการใส่อุปกรณ์    
ป้องกันเสียงที่ถูกต้อง เป็นต้น
(2.3) จัดให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษเป็นประจ�ำ
ทุกปี หากพบว่ามีพนักงานคนใดมีแนวโน้ม เกิดการเสื่อมสภาพการได้ยิน ควรสับเปลี่ยนให้
ไปปฏิบตั งิ านอยูใ่ นตูเ้ ก็บเงินทีม่ รี ะดับเสียงเบาลงหรือสับเปลีย่ นหน้าทีไ่ ปอยูส่ ว่ นงานอืน่ เป็นต้น
(2.4) กรณีของพนักงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านบริเวณภายนอกอาคาร  ทีไ่ ด้รบั ระดับเสียงจาก
						 บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและศูนย์ควบคุมทางพิเศษ ซึง่ เกินกว่าค่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
ได้มกี ารวางแผนส�ำหรับระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านส�ำหรับพนักงานนัน้ ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการ
ท�ำงาน ภายนอกอาคารติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งโดยปกติไม่ควรเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง
(2.5) ก�ำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวัง โดยการตรวจวัดระดับเสียงในตู้เก็บ ค่าผ่านทางพิเศษและ
ในบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและศูนย์ควบคุมทางพิเศษเป็นประจ�ำทุกช่วงเวลา 3
เดือน/6 เดือนต่อปี โดยให้เลือกตรวจวัดในตู้ที่มีความเสี่ยงสูง กล่าวคือ เลือกจุดตรวจวัด
บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางส�ำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และช่องระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ Easy Pass ซึ่งมีจ�ำนวนรถวิ่งปริมาณมาก เพื่อหาแนวทางการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสียงต่อพนักงานต่อไป
จากมาตรการเฝ้าระวังและลดผลกระทบด้านเสียงข้างต้น ส่งผลให้ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อม
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อาคารส�ำนักงานและบริเวณแนวสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2556
ไม่พบค่าความดังของเสียงที่เกินมาตรฐานหรือมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแต่อย่างใด

6.4.3.6 ผลกระทบด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

การรักษาสมดุลระหว่างระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นประเด็นที่ กทพ. ให้ความส�ำคัญ
ดังนั้น กทพ. จึงมีนโยบายอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งจากพนักงาน และสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการที่ตัดทาง
แนวใหม่แยกจากถนนเดิม เพื่อเชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกของเกาะภูเก็ตตรงสู่หาดป่าตอง โดยรูปแบบการ
ก่อสร้างจะเป็นโครงสร้างทางยกระดับ สะพาน อุโมงค์ หรือผสมผสานกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะทางและสามารถ
ใช้ความเร็วในการเดินทางได้ ขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ
การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการศึกษา 15 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
โดยจะด�ำเนินการศึกษาแนวเส้นทางเพื่อเชื่อมระหว่าง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และ ต.กะทู้ อ.กะทู้ เข้าด้วยกัน ทั้งนี้
มีรูปแบบโครงการจะเป็นทางยกระดับและอุโมงค์ ขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อทิศทาง) มีความยาว
ประมาณ 3.4 กิโลเมตร โดยอุโมงค์จะลอดใต้เทือกเขานาคเกิด
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แนวเส้นโครงการจะอยู่บนเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณที่
5, 6, 7 และ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 แนวเส้นทางทีเ่ ป็นอุโมงค์บางส่วนจะลอดใต้พนื้ ทีป่ า่ เขา
นาคเกิด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 621 (พ.ศ. 2516) และบางส่วนจะลอดใต้พื้นที่
ลุ่มน�้ำชั้น 1 บีอาร์ และลุ่มน�้ำชั้น 2 ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เรื่องการก�ำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำภาคใต้ปี พ.ศ.
2532 โดยมีรายละเอียดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 : ทีต่ ง้ั และแนวเส้นทางโครงการทางพิเศษสายกะทู-้ ป่าตอง
จากโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้ งต้นแสดงให้เห็นว่า กทพ. ให้ความส�ำคัญต่อการประเมินผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อพื้นที่ดังกล่าวในอนาคต
ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้มีโครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน ตามแนวทางพิเศษ 6 สายทาง
คือ (1) ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) (2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (3)
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (4) ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) (5) ทางพิเศษบูรพาวิถแี ละ (6) ทางพิเศษ
บางนา-อาจณรงค์ เพือ่ ทราบแนวโน้มของคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบอันเนือ่ งมาจากการด�ำเนินงาน
ของทางพิเศษ ได้ผลการศึกษาดังนี้
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(1) การตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามแนวสายทางพิเศษ ผลการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณแนว
สายทางพิเศษสรุปได้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่พบว่ามีค่าอยู่ภายใต้มาตรฐาน ประกอบด้วย
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน มีเพียงผลการตรวจวัด ระดับเสียงบริเวณทางพิเศษ
บูรพาวิถี ที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาคาดการณ์ระดับเสียง โดยใช้แบบจ�ำลองทาง
คณิตศาสตร์พบว่าระดับเสียงเฉพาะจากทางพิเศษเพียงอย่างเดียวมีค่าอยู่ภายใต้มาตรฐาน แต่มีแหล่ง
ก�ำเนิดเสียงอื่นที่อาจเป็นสาเหตุให้ระดับเสียงบริเวณดังกล่าวมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เช่น การจราจรบน
ถนนบางนา-ตราด อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้ก�ำหนดแผนงานในการติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณ
พื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(2) การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม จากการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มของทางพิ เ ศษบางนา-อาจณรงค์
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพสี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี พบว่า กทพ.
ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ตามที่รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย มาตรการด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน
คุณภาพน�้ำ นิเวศวิทยาทางบก นิเวศวิทยาทางน�้ำ มูลฝอยและกากของเสีย เศรษฐกิจสังคม การคมนาคม
ความปลอดภัย และสภาพภูมิทัศน์

6.4.3.7 ความริเริ่มการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้เผยแพร่บทความผลงานวิจยั เกีย่ วกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติกรณีไม่มีไม้กั้น (An Evaluation of Electronic Toll Collection System : An
Application of Non–Stop Lane) เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจถึงประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
เปรียบเทียบกับระบบเก็บค่าผ่านทางรูปแบบอื่นๆ ของ กทพ. และประโยชน์จากระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
รวมไปถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทั้งอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานและการเกิดมลพิษทางอากาศ
			 ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) แบบมีไม้กน้ั ซึง่ เป็นระบบที่ กทพ. ใช้ในการด�ำเนินงานอยูน่ นั้
สามารถให้บริการผู้ใช้ทางได้เพียง 850 คัน/ชม. เนื่องมาจากผู้ใช้ทางพิเศษจ�ำเป็นต้องชะลอความเร็วเมื่อ
ผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จึงเกิดโครงการกรณีศกึ ษาประเมินประสิทธิภาพระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
แบบไม่มีไม้กั้น (Non-Stop Lane) เพื่อเปรียบเทียบกันกับแบบมีไม้กั้น แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านวิศวกรรมจราจร (ความเร็วในการผ่านด้าน ระยะเวลาในการผ่านด่าน) และด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(การสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณก๊าซมลพิษ) โดยใช้ข้อมูลการขับขี่จริง (GPS Probe Vehicle) มา
วิเคราะห์ ได้ผลสรุปว่า แบบไม่มีไม้กั้น (Non-Stop Lane) มีประสิทธิภาพมากกว่า คือ ผู้ขับขี่สามารถขับผ่าน
ช่องเก็บค่าผ่านทาง ประเภทนี้ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60 กม./ชม. เร็วกว่าแบบมีไม้กั้น ประมาณ 10
วินาที ช่วยประหยัดน�้ำมันและลดมลพิษทางอากาศได้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับแบบมีไม้กั้น (นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน) และเมื่อน�ำผลลัพธ์ที่ได้นี้มาค�ำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะพบว่าเวลาผ่านไป 10 ปี ด่านเก็บ
ค่าผ่านทาง อัตโนมัตแิ บบไม่มไี ม้กนั้ สามารถช่วยประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงสะสมได้ถงึ ร้อยละ 19.09 และประหยัด
ค่าก�ำจัดมลพิษสะสมได้ร้อยละ 36.54 เมื่อเปรียบเทียบกับด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบมีไม้กั้น
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ดังนั้นในอนาคตการพัฒนาด่านฯ แบบไม่มีไม้กั้น (Non-Stop Lane) นั้นจึงเป็นแนวทางที่สามารถช่วย
		ลดปัญหาสิง่ แวดล้อม มลพิษต่างๆ ได้ แต่ทงั้ นีย้ งั ต้องศึกษาด้านพฤติกรรมของผูใ้ ช้ทางในปัจจุบนั ให้ละเอียดก่อน
เนื่องจากหากปราศจากไม้กั้นจะท�ำให้ผู้ใช้ทาง ที่ไม่มีบัตร Easy Pass ก็สามารถผ่านไปได้ จึงจ�ำเป็นต้องมี
มาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น มีกล้องตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถ มีบังคับใช้กฎหมายให้
เข้มงวด (ค่าปรับ/การต่อทะเบียนรถ) เป็นต้น หรือการน�ำระบบจ่ายเงินแบบ Post-Paid มาใช้งาน เพือ่ ให้
ผูใ้ ช้ทางสามารถใช้งานระบบเก็บค่าผ่านทางได้หลากหลายในอนาคตเพือ่ ความสะดวกรวดเร็วต่อผูใ้ ช้ทางต่อไป

6.4.4 การบริหารจัดการด้านทรัพยากร

การบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ทุกภาคส่วนและ
บุคคลากรในแต่ละหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบและให้ความส�ำคัญ เนือ่ งจากทรัพยากรส่วนใหญ่จำ� เป็นต้องผ่าน
กระบวนการแปลงสภาพเพื่อให้เกิดสถานะพร้อมใช้งาน โดยกระบวนการแปลงสภาพดังกล่าวย่อมน�ำมาสู่การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทางใดทางหนึง่ กทพ. เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีต่ ระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริโภคทรัพยากร
อย่างยั่งยืน โดยจ�ำแนกตามทรัพยากรหลักต่างๆ ดังนี้
		6.4.4.1 การบริหารจัดการวัสดุ
กระบวนการบริหารจัดการวัสดุที่ดีจะช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ และช่วยประหยัดทรัพยากร
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ กทพ. โดยแนวคิดการบริหารจัดการวัสดุอย่างยั่งยืนของ กทพ. ที่ส�ำคัญ คือ
การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในส่วนวัสดุก่อสร้างและวัสดุส�ำนักงาน ทั้งนี้ จากภารกิจของ กทพ. ในการ
ก่อสร้างทางพิเศษ วัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญต่อการก่อสร้างทางพิเศษ คือ แอสฟัลท์คอนกรีต ดังตารางที่ 26
และวัสดุส�ำนักงานที่ใช้ ในปริมาณมาก 3 อันดับแรก ดังตารางที่ 27

ตารางที่ 26 : ปริมาณวัสดุกอ่ สร้างประเภทแอสฟัลท์คอนกรีตทีใ่ ช้ไป ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

ประเภทการใช้งานแอสฟัลท์คอนกรีต
ปรังปรุงผิวทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ปรับปรุงผิวทาง ทางพิเศษบางนา
ปรับปรุงผิวทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี
ปรับปรุงผิวทาง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ)์
ปรับปรุงผิวทาง ทางพิเศษฉลองรัช
                          รวม
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ปริมาณแอสฟัลท์คอนกรีต (ตัน)
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
17,611.73
1,536.38
2,160.00
1,109.32
22,417.43

1,625.00
1,215.00
2,840.00

ตารางที่ 27 : ปริมาณวัสดุส�ำ นักงานทีใ่ ช้ในปริมาณมาก 3 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

รายการวัสดุ
กระดาษ A4 รีไซเคิล หนา 80 แกรม
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม
กระดาษชำ�ระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร/ม้วน

ปริมาณการใช้ (กิโลกรัม)
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
25,792.50
51,137.50
19,572.30

25,365
56,017.50
21,395.70

หมายเหตุ เทียบค่าน�้ำหนักจาก กระดาษช�ำระม้วนใหญ่ 1 ม้วนหนักเท่ากับ 0.9 กิโลกรัม และกระดาษ A4 จ�ำนวน 1 รีมหนักเท่ากับ 2.5 กิโลกรัม

6.4.4.2 การบริหารจัดการของเสีย

กทพ. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการขยะและขยะอันตรายให้มปี ระสิทธิภาพ โดยให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการแยกทิ้งขยะตามภาชนะที่ใช้บรรจุ ทั้งขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ
ก่อนที่พนักงานท�ำความสะอาดจะตรวจเช็คขยะที่ใส่ภาชนะผิดประเภทและแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์
ในการประเมินผล และแก้ไข โดยขยะอันตรายและขยะติดเชือ้ จะน�ำไปจัดเก็บและบ�ำบัดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ทัง้ นี้ กทพ. ยังให้ความส�ำคัญ กับการเพิม่ ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพือ่ น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ทั้งบริเวณส�ำนักงานและบนทางพิเศษทุกสาย

6.4.4.3 ทรัพยากรน�้ำ

ทรัพยากรน�ำ้ อาจมิใช่ทรัพยากรทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินกิจกรรมด้านการให้บริการทางพิเศษ  แต่นำ�้ ถูกใช้
ส�ำหรับการก่อสร้าง ท�ำความสะอาด หรือฉีดพ่นเพื่อลดฝุ่นละอองบนทางพิเศษในปริมาณมาก ซึ่ง กทพ.
ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรน�ำ 
้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
น�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพการติดตามวัดผลปริมาณการใช้นำ�้ ภายในองค์การ จ�ำแนกตามแหล่งด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
ตารางที่ 28 : ปริมาณน้�ำ ทีใ่ ช้จ�ำ แนกตามแหล่งดำ�เนินงานของ กทพ.  ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

พื้นที่
สำ�นักงานใหญ่
อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 (คลองเตย) (ฝ่ายควบคุมจราจร)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 3 (ฝ่ายบำ�รุงรักษา)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 4 (ฝ่ายบำ�รุงรักษา)

แหล่งน้ำ�
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา

ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2555
2556
20,699
10,770
28,941
25,744
4,562

17,910
9,841
30,932
26,597
4,321
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ตารางที่ 28 : ปริมาณน้�ำ ทีใ่ ช้จ�ำ แนกตามแหล่งดำ�เนินงานของ กทพ.  ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 (ต่อ)

พื้นที่

แหล่งน้ำ�

ศูนย์ซ่อมบำ�รุงสาธุประดิษฐ์ (ฝ่ายบำ�รุงรักษา)
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี
ด่านชั่งน้ำ�หนักบางขุนเทียน
ด่านชั่งน้ำ�หนักบางแก้ว
ทางเชื่อมต่อสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี
ลานจอดรถยนต์ (Park and Ride)
อาคารด่านปู่เจ้าสมิงพราย
                                 รวม

ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา
ประปา

ปริมาณน้ำ�ที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2555
2556
815
29,382
9,689
17,299
53,489
4,663
861
169
2,826
1,219
14
1,114
212,256

ปริมาณน้�ำ ทีใ่ ช้ (ลูกบาศก์เมตร)
250,000
184,173

200,000

212,256

233,118

150,000
100,000
50,000
0

ปีงบประมาณ
2554

ปีงบประมาณ
2555

ปีงบประมาณ
2556

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ภาพที่ 12 : ปริมาณการใช้น�ำ้ ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2554 – 2556
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2,725
39,775
11,716
20,292
58,720
5,727
907
541
153
1,382
14
1,567
233,118

สาเหตุของปริมาณการใช้น�้ำของ กทพ. ที่สูงขึ้นทุกปี สืบเนื่องมาจากการขยายขอบเขตการ
ด�ำเนินงานและการมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กทพ. ยังคงใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรน�้ำให้
คุ้มค่ามากที่สุดต่อไป
6.4.4.3 พลังงานไฟฟ้า
การอนุรักษ์พลังงานถือเป็นประเด็นที่ถูกให้ความส�ำคัญมาอย่างยาวนาน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ได้เรียกร้องให้เกิดการมีสว่ นร่วมต่อการอนุรกั ษ์จากทุกภาคส่วน เนือ่ งจากปริมาณส�ำรองพลังงานนับวัน
จะยิ่งลดลง ซึ่งสวนทางกับปริมาณความต้องการใช้พลังงานในปัจจุบัน ที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การด�ำเนินงานของ กทพ. มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนงานต่างๆ ทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพือ่ ส่องสว่างในแต่ละสายทางและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่างๆ เพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ช้ทางทัว่ พืน้ ที่
ให้บริการ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารส�ำนักงานต่างๆ กทพ. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการ
อนุรักษ์พลังงาน จึงแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน อาคารส�ำนักงานใหญ่ กทพ. จตุจักร
เป็นพืน้ ทีศ่ กึ ษาเบือ้ งต้น โดยมีผชู้ ว่ ยผูว้ า่ การเป็นประธานคณะท�ำงาน และผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะท�ำงาน และยังได้ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานอาคาร
ส�ำนักงานใหญ่ กทพ. ปี 2555 ดังนี้
(1) ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์
พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์การอย่างต่อเนือ่ งและ
เหมาะสมกับการท�ำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวการปฏิบัติงานที่ดี
(3) ก�ำหนดแผนและเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้าง
ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
(4) การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้างทุกคน ที่จะให้
ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ติดตามตรวจสอบ และแจ้งต่อคณะท�ำงาน
ด้านการจัดการพลังงานอาคารส�ำนักงานใหญ่ กทพ. จตุจกั ร ตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
(5) สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงการอนุรกั ษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
(6) ให้การสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นรวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน
การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
(7) ให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
กทพ. มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการลด
การใช้พลังงานในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 2556 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งองค์การรวมทั้งสิ้น
40,042,525 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือคิดเป็นค่าพลังงานโดยประมาณ 114,153.09 จิกะจูล10 ดังแสดงใน
ภาพที่ 13
10

1 กิโลวัตต์-ชม. เท่ากับ 0.0036 จิกะจูล
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
40,000,000

39,876,657

40,042,525

39,000,000
38,000,000

37,587,155

37,000,000
36,000,000

ปีงบประมาณ
2554

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2555
2556

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ภาพที่ 13 : ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ กทพ. ปีงบประมาณ 2554 – 2556

ส�ำหรับปริมาณการบริโภคพลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2556 จ�ำแนกตามพืน้ อาคารส�ำนักงาน อาคาร
ด่านเก็บค่าผ่านทาง และสายทางพิเศษ พบว่า ส่วนทีม่ กี ารใช้ปริมาณไฟฟ้ามากทีส่ ดุ คือ มิเตอร์จา่ ยไฟบริเวณ
ทางพิเศษ ปริมาณ 24,339,812 กิโลวัตต์-ชม. ซึ่งครอบคลุมไฟส่องสว่างบนและใต้ทางพิเศษ ไฟส่องสว่าง
บริเวณอาคารบริเวณด่านชั่งน�้ำหนัก และอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 14
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ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารสำ�นักงาน อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง และสายพิเศษ (กิโลวัตต์)
24,339,812
24,338,733

มิเตอร์จา่ ยไฟ
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุร)ี
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์)
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขัน้ ที่ 1)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 4 (CCB4)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 3 (CCB3)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 2 (CCB 2)
ศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 (คลองเตย)
อาคารสาธุประดิษฐ์
อาคารอโศก
อาคารจตุจกั ร

3,658,740
3,705,818
1,916,382
1,927,057
3,854,271
4,135,095
825,334
777,407
1,820,094
1,739,973
156,975
148,984
619,130
678,874
55,076
66,870
545,811
465,246
2,251,000
1,802,600
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ภาพที่ 14 : พลังงานไฟฟ้าทัง้ หมดทีใ่ ช้ของ กทพ. จำ�แนกตามหน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ 2555 และ 2556

อีกทั้งภายในปีงบประมาณ 2556 กทพ. ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยริเริม่ ศึกษา ทดสอบ และจัดท�ำแผนพัฒนา การประหยัดพลังงานโดยก�ำหนดแนวทาง
ส�ำหรับการประหยัดพลังงานของอาคารส�ำนักงาน กทพ. อาทิ การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นชนิด
ประสิทธิภาพสูง การปรับเปลี่ยนหลอดไฟ ให้แสงสว่างจากหลอดผอม (T8) เป็นหลอดแอลอีดี รวมถึงการ
ปรับปรุงด่านเก็บค่าผ่านทางต้นแบบโดยใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น
ทั้งนี้ กทพ. ได้ริเริ่มปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ จตุจักรซึ่งมีจ�ำนวน
อาคารทั้งหมดจ�ำนวน 5 อาคาร ผ่านขั้นตอนการด�ำเนินงานตั้งแต่การก�ำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
การจัดองค์การ การกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และการลงทุน ตามล�ำดับ
โดยจากข้อมูลการประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก พบว่า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีนัยส�ำคัญต่อการ
ใช้พลังงานของอาคารคือ เครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟส่องสว่าง โดยจากผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า
เครื่องปรับอากาศ มีจ�ำนวน 224 เครื่อง คิดเป็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 1,571,520.60 กิโล
วัตต์-ชั่วโมง/ปี และหลอดไฟส่องสว่างมีจ�ำนวน 4,515 หลอด คิดเป็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ
293,784.24 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
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ส�ำหรับแนวทางการปรับปรุง กทพ. ได้รเิ ริม่ ปรับเปลีย่ นจากเดิมเครือ่ งปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ที่มีอายุมากกว่า  10 ปี โดยเปลี่ยนเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูงจ�ำนวน 70 เครื่อง
โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงได้เป็นจ�ำนวน 151,719.83 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็น
ค่าพลังงาน 546.2 จิกะจูล/ปี โดยประมาณการปรับเปลี่ยนหลอด ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์
เป็นหลอดผอม (T8) ขนาด 28 วัตต์ จ�ำนวน 257 หลอด โดยสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงได้
เป็นจ�ำนวน 4,262.30 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นค่าพลังงาน 15.3 จิกะจูล/ปี โดยประมาณ
จากสมมุติฐานการค�ำนวณก�ำหนดให้เปิดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟส่องสว่างจ�ำนวน 8 ชั่วโมง/วัน
โดยจ�ำนวนวันท�ำงานต่อ 1 ปี เท่ากับ 243 วัน
จากผลลัพธ์การปรับปรุงพลังงานดังกล่าว พบว่าผลจากการอนุรกั ษ์พลังงานจริงต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
โดยแผนการอนุรักษ์พลังงานได้ก�ำหนดเป้าหมายพลังงานที่ใช้ลดลงจากเดิมเท่ากับร้อยละ 8.01 แต่ผล
จากการปรับเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจริงสามารถลดการใช้พลังงานจากเดิมได้เพียง
ร้อยละ 0.213 เป็นผลมาจากมีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเฉพาะหลอดไฟที่หมดอายุการใช้งาน
รวมถึงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ประสิทธิภาพสูงมีความล่าช้า  เนื่องจากไม่มีผู้มี
คุณสมบัตติ รงตามที่ กทพ. ก�ำหนด และอยูร่ ะหว่างปรับปรุงข้อก�ำหนดร่วมกับเครือ่ งปรับอากาศทัง้ หมด
ของ กทพ.
6.4.4.4 พลังงานเชื้อเพลิง
พลังงานเชือ้ เพลิงมีความส�ำคัญต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการซ่อมบ�ำรุง และเครือ่ งกล รวมทัง้
ยานพาหนะทีใ่ ช้ภายในกิจการ กทพ. ในปีงบประมาณ 2556 กทพ. มีการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง ทัว่ ทัง้ องค์การ
ทั้งสิ้น 1,603,754 ลิตร และก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน 6,796.536 กิโลกรัม รวมเป็นค่าพลังงาน
ทั้งหมดเท่ากับ 542,396.61 จิกะจูล โดยสามารถจ�ำแนกประเภทการใช้พลังงานในแต่ละประเภท
ได้ดังที่แสดงในตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 : ปริมาณการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2556

ปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2556
ประเภท
ปริมาณ
ค่าพลังงาน (จิกะจูล)*
น้ำ�มันดีเซล
น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ 95
น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ 91
น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ E20
ก๊าซธรรมชาติ/NGV

999,733.270 ลิตร
314,312.800 ลิตร
287,463.140 ลิตร
2,244.621 ลิตร
6,796.536  กิโลกรัม
รวม

522,190.68
10,510.62
9,612.77
72.01
10.53
542,396.61

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
หมายเหตุ * ประเภทเชื้อเพลิงต่าง ๆ เทียบค่าพลังงาน ดังนี้
l น�้ำมันดีเซล เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.036 จิกะจูล/ลิตร
l น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.033 จิกะจูล/ลิตร
l น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.032 จิกะจูล/ลิตร
l ก๊าซธรรมชาติ เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.00155 จิกะจูล/กิโลกรัม

นอกจากนี้ กทพ. ได้มีมาตรการส�ำหรับเตรียมความพร้อมส�ำหรับผลิตก�ำลังไฟฟ้าส�ำรอง  ในกรณีที่เกิด
การขัดข้องหรือลัดวงจรของวงจรไฟฟ้า ในรอบปีงบประมาณ 2556 มีการใช้พลังงานเชือ้ เพลิง (ดีเซล) ส�ำหรับ
ผลิตไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,549.60 ลิตร หรือคิดเป็นค่าพลังงาน 809.4 จิกะจูล11 โดยประมาณ
จากภาพรวมในปีงบประมาณที่ผ่านมา กทพ. มีความจ�ำเป็นในการใช้พลังงานดีเซลสูงที่สุด ซึ่งถือได้ว่า
พลังงานดีเซลเป็นพลังงานเชือ้ เพลิงหลักขององค์การ นอกเหนือจากการใช้พลังงานดีเซลแล้ว กทพ. ยังมีการ
ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆ เช่น แก๊สโซฮอลล์ และก๊าซธรรมชาติ/NGV ซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่
มีปริมาณการใช้รองจากพลังงานดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหลักขององค์การ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมา กทพ. มีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน ขณะเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร พลังงานเชื้อเพลิง โดยรวมเป็นค่าพลังงานทั้งสิ้น 657,359.10 จิกะจูล ซึ่งจากการด�ำเนินงานที่ผ่าน
มาจะพบว่า กทพ. ควรมีมาตรการ หรือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถ มาทดแทนการใช้พลังงานเดิมที่มีอยู่
เพือ่ การบริหารจัดการพลังงานภายในองค์การอย่างคุม้ ค่า ควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์พลังงาน อันจะน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาองค์การที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

11

1 ลิตร เท่ากับ 0.2642 US Gallon, 1 US Gallon เท่ากับ 0.138 จิกะจูล
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7. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานของ กทพ. นอกจากการมุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรแล้ว กทพ. ยังให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีการ
ดำเนินงานควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพและความสามารถขององค์การในการ
เชือ่ มโยงการดำเนินงานขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กทพ. ได้มกี ารจัดโครงการและกิจกรรม
เพือ่ ตอบสนองต่อสังคมทุกกลุม่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมควบคูก่ บั สังคมอย่างยัง่ ยืนด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของคณะกรรมการ กทพ. ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2558 โดย กทพ. จะบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเข้าสู่การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานพร้อมทั้งมุ่งเน้นแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และแนวทางการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) รวมถึง
การดำเนินงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ด้วยการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิด และมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรง ส่งผลให้
กทพ. สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนำไปบูรณาการได้ทุกภาคส่วนทั่วทั้งองค์การ
ในรอบปีที่ผ่านมา กทพ. ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในรูปแบบ
การเยี่ยมชม เข้าร่วมสัมมนา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ทำบุญตักบาตร เข้ารับการอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนการเปิดเวทีสานเสวนา ทั้งนี้ ในทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น มายังให้ความใส่ ใจ
ถึงความรับผิดชอบในกระบวนงานขององค์การ หรือทีเ่ รียกว่า CSR-in-Process อีกด้วย ซึง่ การจัดกิจกรรม
ในทุกครั้ง คณะกรรมการ กทพ. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
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อย่างสม่ำเสมอ เพราะเล็งเห็นว่าความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบทีด่ นี นั้ ควรเริม่ จาก
การกำกับดูแลกิจการในองค์การที่ดีก่อน
เพือ่ เน้นย้ำความใส่ใจในเรือ่ งการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และพลตำรวจตรี
สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ คณะกรรมการ กทพ. ได้เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตร “กทพ. กับการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ”ี เพือ่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กบั คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกส่วน
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี 1
ชั้น 4 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากการจัดอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในหัวข้อ “ธรรมมาภิบาลกับความท้าทายและความยัง่ ยืนขององค์การ” เพือ่ เปิดมุมมองในด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีนายสุเมธ โพธิ์มณี ประธานกรรมการ กทพ. และพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ์
และคณะกรรมการ กทพ. เข้าร่วมเสวนา
นอกจากเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการ กทพ. โดยนางอุไร ร่มโพธิหยก และ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ยังให้ความสำคัญกับเรือ่ งของการทุจริตและความโปร่งใส ซึง่ เป็นประเด็น
ที่สำคัญทางสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมีการจัดอบรม ในหลักสูตร “ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” โดยการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องนนทรี 1
ชัน้ 4 KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทัง้ ได้เชิญนายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
อีกด้วย
ในด้านของการบริการให้กบั ประชาชน นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ให้ความสำคัญถึงความมั่นคง และความปลอดภัยที่มีต่อประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ทีม่ ปี ริมาณรถยนต์หนาแน่น ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้
จึงได้จัดโครงการอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก โดยมีพลตำรวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ์
กรรมการ กทพ. เข้าร่วมในงานดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วม และพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการ กทพ. ยังตระหนักดีวา่ การทีอ่ งค์การมีความเข้มแข็งได้ เกิดจากความตัง้ ใจ
รั กใคร่ และใส่ ใจในหน้ า ที่ ข องพนั ก งาน กทพ. ทุ ก คน โดยนายอั ย ยณั ฐ ถิ น อภั ย ผู้ ว่ า การฯ
และพลตำรวจตรีสรุ สิทธิ์ สังขพงศ์ คณะกรรมการ กทพ. ได้เข้าร่วมในงานวันคล้ายวันก่อตัง้ การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ครบรอบ 41 ปี ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 ชั้น 3
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานจตุจักร ถนนพหลโยธิน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์กับพนักงาน และลูกจ้างทุกคน อีกทั้งในช่วงบ่ายยังมี
พิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ เกียรติบัตร รางวัลพนักงานดีเด่น พนักงานดีเด่นฝ่ายควบคุมจราจร รางวัล
หน่วยงานทีม่ ผี ลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น ให้กบั พนักงาน เพือ่ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป
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8. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลรายงานความยั่งยืน
(Sustainability Report Award)

กทพ. ได้รบั รางวัลรายงานความยัง่ ยืน (Sustainability Report Award) ระดับดีเด่นจากสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย โดย CSR Club สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสถาบันไทยพัฒน์ จากการส่งรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ
255512 เข้าประกวด ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์การที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีบทบาทในงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความยัง่ ยืน (Sustainability) ในด้านการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับ
กลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
12

เป็นรายงานสำหรับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 แต่เข้ารับรางวัลในปีงบประมาณ 2556
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รางวัลโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ

กทพ. ได้รบั รางวัลโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคณ
ุ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ ระดับกระทรวง ประจำปี 2555 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ รางวัลนี้
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการเผยแพร่การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เป็นเลิศ และสอดคล้องกับ
หลักการเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างเสริม
การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในหน่วยงาน

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ

ใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กทพ. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง กทพ. จึงผ่านการประเมินและได้การรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว โดยรับมอบเกียรติบัตร ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22
สิงหาคม 2557

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของหน่วยงานที่สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษ
(มีนบุรี) และศูนย์ฟอกไต ในโครงการ “สืบสานประเพณี ชาวมีนบุรีร้อยใจรักษ์ พิทักษ์คลองแสนแสบ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” แสดงให้เห็นถึง กทพ. ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่เยาวชน
ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายหน้า
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ดัชนีเนื้อหาข้อมูลรายงาน
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ได้มกี ารประเมินระดับของรายงานอยู่ในระดับ B ตามกรอบการรายงาน GRI  
โดยตัวบ่งชี้การดำเนินงานต่างๆ ได้อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI ฉบับ G3.1

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures)
ข้อมูลองค์กร

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์
1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร
(อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ
หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
1.2 รายละเอียดที่สำคัญของผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส
2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
2.1 ชื่อองค์กร
2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
2.3 โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร หมายรวมถึง
ฝ่ายงานหลัก บริษัทที่ดำเนินการ บริษัทย่อยหรือสาขา
และกิจการร่วมค้า
2.4 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
2.5 จำนวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการดำเนินงานหลักของ
องค์กรหรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืน
ที่ครอบคลุมในรายงาน
2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
2.7 ตลาดที่ให้บริการ
2.8 ขนาดขององค์กร (จำนวนพนักงาน จำนวนหน่วยปฏิบัติการ
ยอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ ทุนจดทะเบียน จำนวนผลิตภัณฑ์
และบริการ ฯลฯ) ที่จัดทำรายงาน
2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในเรื่องขนาด โครงสร้างหรือ
ความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน
3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน
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CSR
หน้า

l

-

1-3

l

-

1-3

l

-

หน้าปก
หน้าปก
28-29

-

26
24-25

l

4-5

24-25
24-25
26

l

-

-

l

-

86

l

-

12

l
l

l
l

l
l

คำอธิบายเพิ่มเติม

ครอบคลุมขอบเขตการ
ดำเนินงานในประเทศไทย

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำคัญ

ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 –
กันยายน 2556)

ข้อมูลองค์กร

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม
ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555
รายปี

3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว

l

-

-

3.3 รอบของการรายงาน
3.4 ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับรายงานหรือ
เนื้อหาของรายงาน
กรอบและขอบเขตของรายงาน
3.5 กรรมวิธีกำหนดเนื้อหารายงาน
3.6 กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา
สถานประกอบการเช่า กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ)
3.7 การระบุถึงข้อจำกัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน

l

-

12
23

l

l

-

l

-

l

12, 22-23		
12
-

ข้อมูลปฐมภูมไิ ด้รบั การเก็บ
รวบรวมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายในเท่านัน้ และรายงาน
ฉบับนีร้ ายงานไม่ครอบคลุม
ทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทาน
รายงานไม่ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน

							
3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำหรับกิจการร่วมค้า สาขา
สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอกที่ทำงานให้
และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่อความสามารถในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา
และ/หรือ ระหว่างองค์กร
3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ในการคำนวณ รวมทั้ง
ข้อสมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ในการประมาณค่า
ซึ่งนำไปสู่ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน
3.10 คำอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่
ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและ
เข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบ การรายงาน ลักษณะธุรกิจ
วิธีการวัดผล)
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในกรอบและขอบเขตการ
รายงานหรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว
ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI
3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผย
ตามมาตรฐาน
การรับประกัน
3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงาน
จากหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการ
รับประกันที่แนบมาพร้อมกับรายงานความยั่งยืน ให้อธิบาย
กรอบและหลักการที่ใช้ของผู้รับประกันภายนอกนั้นๆ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดทำรายงานกับผู้รับประกัน
ภายนอกดังกล่าว

l

-

12

l

-

l

-

l

-

-

l

-

90-100

l

-

-

71,  79, การคำนวณการปลดปล่อย
83 ก๊าซเรือนกระจก การเทียบ
ค่าพลังงานเป็นหน่วยจิกะจูล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำคัญ
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม
ในการกำหนดเนือ้ หารายงาน
มากขึ้น

ไม่มีการรับประกันแบบ
รายงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
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ข้อมูลองค์กร

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น  และข้อผูกพันร่วม
ธรรมาภิบาล
4.1 โครงสร้างการกำกับดูแลขององค์กร รวมถึงคณะกรรมการ
ที่อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุด ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น
การวางกลยุทธ์หรือควบคุมดูแลองค์กร
4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์กรดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่
4.3 สำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว ให้ระบุ
จำนวนและเพศของกรรมการอิสระ และ/หรือมิได้เป็น
กรรมการบริหารที่อยู่ในคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
4.4 ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอคำแนะนำ
หรือแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึง ค่าตอบแทน
หลังพ้นตำแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด ผู้บริหารอาวุโส
และผู้บริหารอื่นๆ กับผลประกอบการขององค์กร (รวมถึง
ผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)
4.6 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำกับดูแลเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.7 กระบวนการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและความรู้
ความชำนาญของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุดและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงเพศ และเกณฑ์
ความหลากหลายด้านอื่นๆ
4.8 การจัดทำพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมทั้งสถานะของการนำไปปฏิบัติ
4.9 ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการกำกับ
ดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ การบริหารผลการดำเนิน
งานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นภาคีหรือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ
ที่สากลยอมรับ
4.10 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการ
สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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CSR
หน้า

l

-

27-29

l

-

27

l

-

27

l

-

l

31-32,
63, 66
35-36,
44,
50-51

-

l

-

30-33

l

-

27

l

-

32-35

l

-

34-35

l

-

33-34

คำอธิบายเพิ่มเติม

ประธานกรรมการและ
ผู้ว่าการ กทพ.
เป็นคนละบุคคลกัน

ข้อมูลองค์กร

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร
4.11 การอธิบายถึงการนำหลักการหรือแนวทางการระแวดระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อม (ตามปฏิญญา ริโอ มาตรา 15)
มาใช้อ้างอิงในองค์กร
4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นจาก
ภายนอก ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กร
เข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง
4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น สมาคมการค้าหรือ
สภาอุตสาหกรรม) และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยที่องค์กร;
มีตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในโครงการหรือ
คณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจาก
ค่าบำรุงสมาชิกภาพ หรือเข้าเป็นสมาชิกเพือ่ หวังผลเชิงกลยุทธ์
ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับองค์กร
4.16 แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความถี่
ในการเข้าร่วมตามลักษณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
4.17 เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนา
ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กร
ตอบสนอง ตลอดจน การรายงานการดำเนินงานต่อเรื่อง
และข้อกังวลหลักเหล่านั้น

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

l

-

33-35

l

-

-

ISO 9001, ISO 14001,
ISO 14040, GRI

l

-

-

ไม่ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกภาพในหน่วยงาน
หรือสมาคมต่างๆ

l
l

-

l

-

13
8,
12-13
15-21

l

-

9-11

AA1000SES
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การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ (Disclosure on Management Approaches)
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ

การรายงาน CSR
หน้า
ข้อมูล

DMA EC การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ผลเชิงเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

l
l

56-59		
56-57

DMA EN การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
วัสดุ
l
พลังงาน
l
น้ำ
l
ความหลากหลายทางชีวภาพ
l
มลอากาศ น้ำทิ้ง และของเสีย
l
ผลิตภัณฑ์และบริการ
l
			
			

76-77
79-83
77-78
73-75
69-71,79
69-72,
74-76,
79-83,

DMA LA การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน
l
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
l
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
l
			
การฝึกอบรมและการให้ความรู้
l
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
l

38, 41-42
43
46,48,
52-53,
44-45
41, 64

DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
การเลือกปฏิบัติ
แรงงานเด็ก
แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
การเยียวยา

l
l
l
l

คำอธิบายเพิ่มเติม

38, 64
64 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
64 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
63-64

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม
ชุมชนท้องถิ่น
l
			
			
การทุจริต
l

58-59,
61-62,
72-75,		
63-64

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ

49-50		
55

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจำปีงบประมาณ 2556 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจำปีงบประมาณ 2556
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l
l

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การดำเนินงานด้านความยั่งยืน
(Sustainability Performance Indicators)
ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

ผลเชิงเศรษฐกิจ
EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ผลตอบแทนพนักงาน การบริจาคและการลงทุนในชุมชน
กำไรสะสม เงินปันผล ดอกเบี้ย และภาษีนำส่งรัฐ
EC2 นัยทางการเงิน โอกาสและความเสี่ยงอื่นๆ ในกิจกรรมของ
องค์กร ที่มีต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
EC3 ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของกิจการ
EC4 ความช่วยเหลือที่มีนัยทางการเงินที่สำคัญจากภาครัฐ
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
EC8 การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
รวมถึงบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในช่องทางที่เป็น
ทั้งเชิงพาณิชย์ การให้ที่คำนวณเทียบเคียงเป็นจำนวนเงิน
หรือการทำงาน บริการสังคม

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

l

-

57

l

-

70

l

-

41-42

l

-

57

l

-

56-59

ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

วัสดุ
EN1 ปริมาณวัสดุที่ใช้ (ระบุเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร)
EN2 ร้อยละของวัสดุที่ใช้ ที่เป็นวัสดุรีไซเคิล
พลังงาน
EN3 ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งปฐมภูมิ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม
EN4 ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งปฐมภูมิ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม
EN5 พลังงานทีป่ ระหยัดได้จากการอนุรกั ษ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
น้ำ
EN8 ยอดการใช้นำ้ รวมจากแหล่งต่างๆ (น้ำประปา น้ำบาดาล ฯลฯ)

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

l

-

76-77
76-77

l

-

82-83

l

-

79-82

l

-

82

l

-

77-78

l

ใช้น้ำประปาเท่านั้น

หมายเหตุ :
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ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

ความหลากหลายทางชีวภาพ
EN11 ที่ตั้งและขนาดของที่ดินในกรรมสิทธิ์หรือในครอบครอง
ที่ตั้งอยู่ภายในหรือใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้ง
อาณาบริเวณที่มีคุณค่าเชิงความหลากหลายทางชีวภาพสูง
นอกพื้นที่คุ้มครอง
มลอากาศ น้ำทิ้ง และของเสีย
EN16 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
(ระบุเป็นน้ำหนัก)
EN18 ความริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และปริมาณที่ลดได้
EN22 น้ำหนักรวมของสิง่ ปฏิกลู หรือของเสีย (ระบุชนิดและวิธกี ารกำจัด)
ผลิตภัณฑ์และบริการ
EN26 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม และขอบเขตของการบรรเทาผลกระทบ
อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

CSR
หน้า

l

-

73-75

l

-

68-69

l

-

l

-

65-66,
68-69,
77

l

-

68-71

คำอธิบายเพิ่มเติม

ด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

การเลือกปฏิบัติ
HR4 จำนวนครั้งของกรณีการเลือกปฏิบัติ และมาตรการที่ใช้
ดำเนินการแก้ไข

l

-

แรงงานเด็ก
HR6 แหล่งดำเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำคัญที่บ่งชี้ว่ามี
l
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อกรณีการใช้แรงงานเด็ก
รวมถึงระบุมาตรการที่ใช้ เพื่อยังผลมิให้มีการใช้แรงงาน
เด็กเกิดขึ้น
				
แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
HR7   แหล่งดำเนินงานและผู้ส่งมอบรายสำคัญที่บ่งชี้ว่ามี
l
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อกรณีการใช้แรงงานเกณฑ์
และแรงงานบังคับ รวมถึงระบุมาตรการที่ใช้เพื่อขจัด
การใช้แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
หมายเหตุ :
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CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

38, 42, ไม่พบกรณีการเลือกปฏิบัติ
64
-

ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

-

ไม่มีการใช้แรงงานเกณฑ์
และแรงงานบังคับ

ด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

การเยียวยา
HR11 จำนวนข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ได้รับเรื่อง
ดำเนินการและแก้ไขให้ลุล่วงผ่านทางกลไกการร้องทุกข์
ที่เป็นทางการ

l

-

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

61-62 ไม่มีข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
และงานที่มีคุณค่า

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

การจ้างงาน
LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง สัญญาจ้าง
และภูมิภาค (จำแนกตามเพศ)

l

-

LA2

l

-

39-40 ไม่ได้จำแนกพนักงานตาม
ภูมิภาคเนื่องจากองค์การ
มีการดำเนินงานเฉพาะ
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเท่านั้น
39-40

l

-

42-43

l

-

42

l

-

44

l

-

46-48

l

-

48

จำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่ และพนักงาน
ที่พ้นสภาพ แยกตามช่วงอายุ เพศ และภูมิภาค
LA3 สวัสดิการสำหรับพนักงานประจำ ซึ่งพนักงานชั่วคราว
ไม่ได้รับ โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่สำคัญ
LA15 การกลับเข้าทำงานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากร
หลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร (จำแนกตามเพศ)
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
LA4 อัตราร้อยละของพนักงานที่ได้รับความคุ้มครอง
ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน จำนวนวันสูญเสีย
และการขาดงาน และจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน จำแนกตามภูมิภาค และเพศ
LA8 แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน
ทั้งการให้ความรู้ การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา
การป้องกัน และการควบคุมความเสีย่ งต่อโรคร้ายแรงต่างๆ

ไม่มแี ผนการให้คำปรึกษา
ครอบครัวแรงงานหรือชุมชน
และยังไม่มกี ารระบุวา่ การ
ดำเนินงานใดเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคทีเ่ กิดจากการทำงาน

หมายเหตุ :
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ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
และงานที่มีคุณค่า

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

การฝึกอบรมและการให้ความรู้
LA10 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี
(จำแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)
LA11 โครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่อง และช่วยเหลือพนักงานใน
การจัดการเป้าหมายในการทำงาน
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
LA13 องค์ประกอบของฝ่ายบริหารและสัดส่วนพนักงาน จำแนก
ตามประเภทพนักงาน โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคน
ส่วนน้อย และตามเกณฑ์ความหลากหลายอื่นๆ

CSR
หน้า

l

-

44-45

l

-

44-45

l

-

41

คำอธิบายเพิ่มเติม

ด้านสังคม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสังคม

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

ชุมชนท้องถิ่น
SO1 ร้อยละของการดำเนินงานที่คำนึงถึงชุมชนท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติตามข้อผูกพันร่วม การประเมินผลกระทบ
และแผนงานการพัฒนา
SO9 การดำเนินงานที่มีผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชน
SO10 มาตรการที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบหรือผลกระทบเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
การทุจริต
SO3 ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบาย
และวิธีดำเนินการต้านทุจริตขององค์กร

หมายเหตุ :
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CSR
หน้า

l

-

58,
65-67

l

-

l

-

61-62,
66-67,
59-60

l

-

63-64

คำอธิบายเพิ่มเติม

ด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
PR1 ระยะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และความปลอดภัยเพื่อ
การปรับปรุง รวมถึงร้อยละของประเภทผลิตภัณฑ์และ
บริการสำคัญที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
PR3   ชนิดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกกำหนดให้แสดงโดย
กระบวนงาน รวมถึงร้อยละของผลิตภัณฑ์ และบริการ
สำคัญที่มีการกำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าว

PR5

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึง
ผลการสำรวจระดับความพอใจของลูกค้า

CSR
หน้า

คำอธิบายเพิ่มเติม

l

-

50,
67-68

l

-

55

l

-

52-53

ข้อมูลบริการทีส่ ำคัญ คือ
การให้ขอ้ มูลการใช้ทางพิเศษ
อย่างปลอดภัย ดังนัน้ ทาง
พิเศษทีเ่ ปิดให้บริการทัง้ หมด
ต้องมีปา้ ยบอกทางทีช่ ดั เจน
รวมถึงคูม่ อื การใช้ทาง
พิเศษและแผ่นพับเกีย่ วกับ
บัตร Easy Pass
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