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สารจากประธานกรรมการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะให้การบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไป ในทุก
กระบวนการด�ำเนินงาน ตามค่านิยมขององค์การที่ว่า “บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด”
ด้วยตระหนักว่า การให้บริการนั้นไม่มีที่สิ้นสุด สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมตามสภาวการณ์เพื่อตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ตลอดเวลาที่ผ่านมา การทางพิเศษฯ ได้ยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัย เช่น การน�ำระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตร Easy Pass มาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�ำเนินงาน (CSR-in-process) ของ
การทางพิเศษฯ ที่ ให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์การ
การทางพิเศษฯ ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อน�ำข้อเสนอแนะมาพัฒนา
คุ ณ ภาพการให้บริก าร อาทิ การติดตั้ง ป้า ยจราจรเพิ่ ม ในบริ เ วณที่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษเสนอแนะ การศึ ก ษาวิ จัย
เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ างพิเศษในบริเวณทีก่ ารจราจรคับคัง่ เพือ่ ตอบสนองต่อปริมาณการใช้รถทีเ่ พิม่ มากขึน้ การอ�ำนวยความสะดวก
ให้การจราจรคล่องตัว เป็นต้น อีกทั้งยังได้ริเริ่มแนวคิดการสร้างจุดเชื่อมต่อขยายทางพิเศษในบริเวณที่เอื้อประโยชน์
ต่อประชาชนในแต่ละพื้น ที่ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบเขตทางพิเศษ รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และประโยชน์สุขของสังคมไทย
นอกจากนีก้ ารทางพิเศษฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้านหนึง่ คือ การด�ำเนินงานในทุกกระบวนงานให้
เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ใช้บริการทางพิเศษ รวมทั้งประชาชน
ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานของการทางพิเศษฯ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างคุณค่าให้สังคมร่วมกัน
ในฐานะประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นในความเป็นการทางพิเศษฯ และการด�ำรงบทบาท
ที่มีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการคมนาคมและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย
นวัตกรรม และความซือ่ สัตย์ โปร่งใสของผูบ้ ริหาร รวมทัง้ พนักงานและลูกจ้างของการทางพิเศษฯ ทีจ่ ะร่วมกันน�ำพาสังคมไทย
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

(พลโท วิวรรธน์ สุชาติ)
ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
การทางพิเศษฯ มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระยะกลางและระยะยาว เพื่อรองรับการคมนาคมของประเทศ
ที่ไม่จ�ำกัดเพียงพื้น ที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ยังขยายเพื่อให้ครอบคลุมการบริการในภูมิภาคต่างๆ
ในประเทศไทย เช่น โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต รวมทั้งการศึกษาโครงการทางพิเศษเพิ่มเติม
เช่น โครงการทางพิเศษสายหาดใหญ่-สะเดา จ.สงขลา โครงการทางพิเศษสายเชียงใหม่-เชียงราย และโครงการทางพิเศษ
สายมุกดาหาร-นครราชสีมา นอกจากนี้ การทางพิเศษฯ ยังมีแนวคิดสร้างเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังประเทศใกล้เคียง
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาบริการด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค
ตามวิสยั ทัศน์ “ทางเลือกทีค่ มุ้ ค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิง่ แวดล้อม”
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาการทางพิเศษฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ควบคู่ไปกับ
การสร้างสมดุลระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม
การทางพิเศษฯ ได้จัดท�ำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (พ.ศ.2554-2558) ที่มุ่งเน้นกิจกรรมและ
กระบวนงานภายใต้วิถีแห่งการเป็น สังคมคาร์บอนต�ำ่ (Low Carbon Society : LCS) และให้ความส�ำคัญในด้าน
สิง่ แวดล้อม เช่น การน�ำมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 มาตรวจประเมินการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของทางพิเศษฉลองรัช
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ จนได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว และจะใช้เป็นแบบในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในทางพิเศษสายอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ เพือ่ ลดปัญหาการสิน้ เปลืองพลังงานจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงานของการทางพิเศษฯ ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากการลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมในกระบวนงานและมุง่ ไปสูส่ งิ่ แวดล้อมทีด่ แี ล้ว การทางพิเศษฯ ได้ศกึ ษาและพัฒนา
พืน้ ที่ใต้ทางพิเศษให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม โดยการจัดท�ำเส้นทางจักรยาน เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถจักรยานในการเดินทาง
เพือ่ ลดปัญหาการจราจรและประหยัดการใช้เชือ้ เพลิง ปัจจุบนั มีเส้นทางจักรยานในเขตทางพิเศษศรีรชั จากถนนสามัคคี-ถนนงามวงศ์วาน
และจะมีเส้นทางจักรยานเพิ่มขึ้นในเขตทางพิเศษฉลองรัช จากถนนพระราม 9-ถนนรามอินทราต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ท�ำ
พื้นที่ใต้ทางพิเศษฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยจัดท�ำลานกีฬา และสวนสาธารณะ เป็นต้น

2

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ในเรื่องการสื่อสารการด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทางพิเศษฯ ได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Report) ตามกรอบการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative :
GRI) เพื่อเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้สาธารณชนได้ทราบ โดยในปี พ.ศ.2556
และ พ.ศ. 2557 การทางพิเศษฯ ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability
Report Award) จากสมาคมบริษั ท จดทะเบียนไทย ติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการทางพิเศษฯ
กระผมในฐานะผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะน�ำการทางพิเศษฯ ให้เติบโตและขยายเครือข่ายการให้บริการ
ทางพิเศษ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางสังคม
และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

(นายอัยยณัฐ ถินอภัย)
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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การด�ำเนินงานของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย
(กทพ.) จัดตัง้ ขึน้ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สงั กัดกระทรวงมหาดไทย
โดยภาครัฐมีสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งหมด
มีวัตถุประสงค์ เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างหรือ
จั ด ให้ มี ท างพิ เ ศษ บ� ำ รุ ง รั ก ษาทางพิ เ ศษ
จั ด ด� ำ เนิ น การหรื อ ควบคุ ม ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ
ระบบขนส่งมวลชน ตลอดจนการด�ำเนินงานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และความรวดเร็วของระบบขนส่งมวลชน อีกทัง้
ช่วยขจัดปัญหา และอุปสรรคในส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภายหลังได้มีการปฏิรูประบบราชการ
โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวัน ที่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โอนการบริหารและ
อ�ำนาจหน้าที่ กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและ
อ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ. 2545 และได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

“บริการที่เป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด”
เป็นค่านิยมทีก่ ารทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ยึดมัน่ ในการให้บริการ
ทางพิ เ ศษแก่ สั ง คมมาอย่ า งยาวนาน โดยองค์ ก ารมี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการแก้ไขปัญหาการจราจรและส่งเสริมความคล่องตัวในโครงข่าย
การคมนาคมของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและความสูญเปล่า
ทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
ควบคูก่ นั ไป โดยรัฐบาลได้พจิ ารณาจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะขึน้ มาเพือ่ ศึกษา
รูปแบบ “ทางพิเศษ” ในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
บรรเทาและแก้ปัญหาการจราจรอันเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สังคม และประชากร
ด้วยความมุ่งมั่นต่อภารกิจด้านการจราจรทั้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ด้ า นการคมนาคมและการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นสายทางต่ า งๆ
และมีแนวคิดที่จะขยายไปยังภูมิภาคและประเทศอาเซียนในอนาคต
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อ�ำนวยความสะดวก
ในการขนส่งด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด
ในปี ง บประมาณ 2557 กทพ. มี จ� ำ นวนพนั ก งานและลู ก จ้ างที่ เ ป็ น
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์การจ�ำนวน 4,635 คน และ 607 คน
ตามล�ำดับ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีส�ำนักงานในรูปแบบของศูนย์ซ่อมบ�ำรุง ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
และระบบทางพิเศษ ส�ำนักงานฝ่ายกฎหมาย ส�ำนักงานฝ่ายกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
ส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละศู นย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษ ทั้ ง ใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 8 ส�ำนักงาน และส�ำนักงานใหญ่
ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิ น แขวงเสนานิ ค ม เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-579-5380-9, 02-562-0044,
02-940-1199
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ปัจจุบัน กทพ. เปิดให้บริการทางพิเศษแล้ว จ�ำนวน 7 สายทาง และ 4 ทางเชื่อมต่อ เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 207.9
กิโลเมตร และยังมีโครงการทางพิเศษในอนาคตอีกจ�ำนวน 10 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว ระยะทางในแต่ละสายทาง และพื้นที่ที่แนวสายทางพิเศษพาดผ่าน
ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว
1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1)
• สายดินแดง-ท่าเรือ (8.9 กิโลเมตร)
• สายบางนา-ท่าเรือ (7.9 กิโลเมตร)
• สายดาวคะนอง-ท่าเรือ (10.3 กิโลเมตร)
2. ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
• ส่วน A เริ่มจากถนนรัชดาภิเษกผ่านทางแยกต่างระดับ
พญาไทถึงถนนพระราม 9 (12.4 กิโลเมตร)
• ส่วน B สายหลักมีแนวเชื่อมต่อกับส่วน A
ที่บริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท แล้วไปเชื่อมต่อ
กับทางพิเศษเฉลิมมหานครที่บริเวณบางโคล่ (9.4 กิโลเมตร)
• ส่วน C เชือ่ มกับทางพิเศษส่วน A โดยเริม่ จากถนนรัชดาภิเษก
ถึงถนนแจ้งวัฒนะ (8.0 กิโลเมตร)
• ส่วน D เริ่มจากถนนพระราม 9 ถึงถนนศรีนครินทร์
(8.6 กิโลเมตร)

38.4

กทม.

3. ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ
ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
• มีจดุ เริม่ ต้นจากถนนรามอินทรา กิโลเมตรที่ 5.5 ถึงอาจณรงค์
โดยมีถนนประดิษฐ์มนูธรรมขนานขนาบจากรามอินทราไปถึง
เอกมัย (18.7 กิโลเมตร)
• แนวสายทางเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช
บริเวณรามอินทราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (9.50 กิโลเมตร)

28.2

กทม.

4. ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)

32.0

กทม./
ปทุมธานี

• ระยะที่ 1 จากถนนแจ้งวัฒนะ-เชียงราก และต่อเชื่อมกับ
ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต (22 กิโลเมตร)
• ระยะที่ 2 จากเชียงราก-บางไทร (10 กิโลเมตร)

6

ระยะทาง (กิโลเมตร) แนวสายทางพิเศษ
27.1
กทม.

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ตารางที่ 1 ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว ระยะทางในแต่ละสายทาง และพื้นที่ที่แนวสายทางพิเศษพาดผ่าน (ต่อ)
ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว
5. ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
มีจุดเริ่มต้นที่ บริเวณบางนา-ตราด (กม.2+500)
ไปถึงชลบุรี (กม.55+350) (55.0 กิโลเมตร)

ระยะทาง (กิโลเมตร) แนวสายทางพิเศษ
55.0
กทม./ฉะเชิงเทรา/
สมุทรปราการ

6. ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์
มีจุดเริ่มต้นจากปลายทางพิเศษฉลองรัชและซ้อนทับ
ไปตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครจากทางแยกต่างระดับ
อาจณรงค์เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี (4.7 กิโลเมตร)

4.7

กทม.

7. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
มีแนวสายทางต่อเชื่อมกับทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษก
ด้ า นใต้ ช่วงถนนพระรามที่ 2-ถนนสุข สวั ส ดิ์ เริ่ ม ต้ นจาก
ถนนสุขสวัสดิ์บริเวณพระประแดงข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาไปทาง
ทิศตะวันออกผ่านถนนสุขมุ วิท ถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์
ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง บริเวณ
บางพลี (22.5 กิโลเมตร)

22.5

สมุทรปราการ

ตารางที่ 2 ทางเชื่อมต่อที่เปิดให้บริการแล้ว และพื้นที่ให้บริการ
ทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว
1. ทางยกระดั บ ด้ า นทิ ศ ใต้ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ เ ชื่ อ มทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี
(เป็นทางขึ้น-ลง เพิ่มเติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิ)
2. ทางเชือ่ มต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี
(เป็นทางขึน้ -ลง เพิม่ เติมของทางพิเศษบูรพาวิถี เพือ่ ส่งเสริมการเดินทางเชือ่ มต่อ
ระหว่างทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

แนวสายทางพิเศษ
สมุทรปราการ

3. ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม (ทางเชื่อมต่อเฉลิมราชด�ำริ 84 พรรษา) เพื่อเสริมโครงข่าย
การจราจรทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครให้สมบูรณ์
4. ทางเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี (อโศก-ศรีนครินทร์) กับถนนจตุรทิศ
ช่วง ค. เพื่อเดินทางต่อไปยังทางพิเศษฉลองรัช สนามบินสุวรรณภูมิ และ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

กทม.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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1. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร
2. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
3. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3
สายเหนือตอน N1, N2, N3 และ
East-West Corridor*
4. โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง
จ.ภูเก็ต
5. โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา
จ.ชลบุรี
6. โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา
-พระนครศรีอยุธยา
7. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายกสระบุรี
8. โครงการทางพิเศษใน จ.เชียงใหม่
9. โครงการทางพิเศษใน จ.ขอนแก่น
10. โครงการปรับปรุงทางขึ้น-ลงทางพิเศษ
เฉลิมมหานครกับถนนทางรถไฟสายเก่า
บริเวณทางแยกต่างระดับอาจณรงค์
(อาจณรงค์ 3)

16.7

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

พร้อมเปิดให้บริการ

พ.ศ.
2559

16.923
42.3
3.98
68
42
102
-

หมายเหตุ *เป็นโครงการทางพิเศษที่มีศักยภาพในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

8

อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA

ระยะทาง

(กิโลเมตร)

อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษ

ริเริ่มโครงการ / อยู่ระหว่าง
การศึกษาแผนแม่บททางพิเศษ

ตารางที่ 3 ทางพิเศษในอนาคตตามแผนงานที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ

8
ตุลาคม
2557

การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ 2557
เหตุการณ์ส�ำคัญ

รายละเอียด

• โครงการทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี (อโศก-ศรีนครินทร์)
กับถนนจตุรทิศ ช่วง ค.

แก้ปัญหาจราจรและอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้ถนนจตุรทิศที่เดินทางมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ถนนศรีอยุธยา ถนนราชปรารภ ถนนเพชรบุรี และ
ถนนดิ น แดง ให้ ส ามารถเข้ า สู ่ ท างพิ เ ศษฉลองรั ช
สนามบินสุวรรณภูมิ และ Motorway ได้

• โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร

เป็ น ทางพิ เ ศษยกระดั บ ขนาด 6 ช่ อ งจราจร โดยมี
จุดเริ่มต้นที่ถนนกาญจนาภิเษก ระยะก่อสร้างขนาน
กับทางรถไฟสายใต้ทางฝั่งด้านเหนือ สิ้นสุดปลายทาง
บริเวณย่านบางซื่อ

• โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา

วางแผนต่ อ ขยายโครงข่ า ยทางพิ เ ศษอุ ด รรั ถ ยา
ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บริเวณ
อ.บางปะหัน และมีทางเชือ่ มต่อไปยังศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทาง 38 กิโลเมตร
โดยปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาความเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

• โครงการพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
(EXAT ITS)

ได้ด�ำเนินการส่งมอบและตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ย (Server) พร้อมซอฟต์แวร์ (Software) เพือ่ พร้อม
ให้บริการการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษผ่าน
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone (EXAT ITS)

• การเข้าช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ กทพ. ได้เข้าช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟไหม้
รถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์) ได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ไม่ได้รับ
ความเสียหายต่อชีวติ และสามารถระบายรถ บนทางพิเศษ
ได้โดยใช้เวลาไม่นาน

• แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนส�ำหรับรถจักรยาน
ในเขตทางพิเศษ

มีโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน เพือ่ การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนา
โครงข่ า ยถนนส� ำ หรั บ รถจั ก รยานในเขตทางพิ เ ศษ
โดย กทพ. เล็งเห็นว่า มีโครงข่ายทางพิเศษจ�ำนวนมาก
ทีผ่ า่ นพืน้ ที่ใจกลางเมือง และเชือ่ มต่อกับพืน้ ทีช่ านเมือง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
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02

ทิศทางองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กทพ. ค�ำนึงถึงผลกระทบจากการด�ำเนินงานใน
ทุกระยะตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ โดยมุ่งให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังในเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อันเป็นผลกระทบหลักที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
กทพ. มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004 ตามขอบเขต
ที่ระบุไว้ในคู่มือสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตส�ำนึกของการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน
ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน รวมถึงการปรับปรุง การปฏิบัติงาน การควบคุมผลกระทบเนื่องจากกิจกรรม
การบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาด้านการคมนาคมอย่างยั่งยืน
ทิศทางการด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 ได้มีส่วน
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นภาพในอนาคตของ กทพ. ซึ่งปัจจุบัน กทพ. มีทิศทางในการด�ำเนินงาน ดังนี้

2.1 ทิศทางองค์การ (Direction)
ก�ำหนดสภาวะที่ กทพ. มุง่ จะไปให้ถงึ คือการเป็นทางเลือก
ในการเดินทางทีม่ คี วามคุม้ ค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.3 ภารกิจองค์การ (Mission)
• จัดให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และปลอดภัย
• บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
2.4 เป้าประสงค์องค์การ (Corporate Goal)
• บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
• ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจทางพิเศษ
• บริการมีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ของประชาชน
และประโยชน์ต่อสังคม
• ผลประกอบการเติบโตอย่างมัน่ คง มีกำ� ไรอย่างเหมาะสม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน
เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ
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2.5 ค่านิยม (Value)
บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด

2.6 ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ และเสริมสร้าง
คุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ความสูญเสียและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ ลูกค้า ประชาชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจน
เสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ
กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีบทบาทในการดูแลการคมนาคมขนส่งและอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรด้วยการสร้างและให้บริการทางพิเศษ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กว่า 40 ปีที่ได้ท�ำหน้าที่ให้บริการทางพิเศษนั้น เจ้าหน้าที่ กทพ. ทุกคนต่างตระหนักดีว่า การแก้ไขปัญหาและอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมไทยอย่างหนึง่ ซึง่ น�ำพาความเจริญมาสูร่ ะบบเศรษฐกิจของสังคมไทย
การพัฒนาสายทางในแต่ละแห่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมได้อย่างมหาศาล ความใส่ ใจ
ในทุกขั้นตอนของการท�ำงานที่ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ท�ำให้ กทพ. เป็นองค์การที่ยืนหยัด
คู่คนไทยมาจวบจนทุกวันนี้
การด�ำเนินงานของ กทพ. เป็นไปในเชิงยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ ทีจ่ ะต้องเกีย่ วข้องกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลายกลุ ่ ม และส่ง ผลต่อ พื้น ที่โดยรอบที่มีก ารด� ำ เนิ นการ ดั ง นั้ น ในทุ ก ๆ กระบวนงานของ กทพ. จะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง
ประโยชน์และผลกระทบต่อสังคมเป็นส�ำคัญ โดยมิอาจละเลยได้ ตัง้ แต่ระยะก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างก่อสร้างโครงการ
และระยะด�ำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
การตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และการจั ด การผลกระทบอั น หลากหลายจ� ำเป็ น ต้ อ ง
มีทศิ ทางในเชิงยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจน จึงเป็นทีม่ าของการจัดท�ำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2554-2558 (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) เพื่อใช้เป็นกรอบ
การด�ำเนินงานและบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความเด่นชัด และเป็นรูปธรรม สะท้อนเจตนารมณ์
ในการยืนหยัด เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง
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2.7 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society : LCS)

สังคมภายใน

สังคมใกล้

สัมคมไกล

ส�ำนักงาน

พื้นที่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

กรุงเทพมหานคร

ด่านเก็บค่าผ่านทาง

ประเทศไทย

สายทางพิเศษ
พื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ
สังคม กทพ. : พื้นที่ที่ กทพ. รับผิดชอบดูแลในผลกระทบจากการปฏิบัติและการตัดสินใจ
สังคมคาร์บอนต�่ำ : สังคมที่มีความตื่นตัวในเรื่องมลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas) รวมถึงฝุ่น เสียง โดยมีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมสังคมให้มีการบรรเทา
การปลดปล่อยมลภาวะทางอากาศ และการปรับตัวโดยมีการปฏิบตั จิ ริงด้วยความสมัครใจและเต็มใจ
ภาพที่ 1 ความหมายวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นสังคมคาร์บอนต�่ำของ กทพ. สอดคล้องกับกระแสเรียกร้องด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในยุคปัจจุบนั ทีม่ คี วามตืน่ ตัวในประเด็นเกีย่ วกับสภาวะภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลง (Climate Change)
มากยิง่ ขึน้ โดยมีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็นก๊าซเรือนกระจกทีส่ ำ� คัญต่อสาเหตุทำ� ให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
กทพ. ได้มีความริเริ่ม ความพยายาม และเป็นสังคมที่มีความตื่นตัวในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และมุง่ เน้นในประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นปัญหาและความกังวลเกีย่ วกับสภาวะภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นความยั่งยืนล�ำดับต้นๆ ที่องค์การต่างๆ
ทั่วโลกได้ให้ความส�ำคัญ โดย กทพ. มีแผนงานเพื่อรองรับการด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society
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Low Carbon

Society

Act ot Go

Drive to Low Co2

Eco-Way

Engage for
a better Society

ภาพที่ 2 Eco-Way to Low Carbon Society Model
อ้างอิง : แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี ประจ�ำปีงบประมาณ 2554-2558 (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan)

2.8 แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society
ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society ถูกก�ำหนดขึน้ ภายใต้กรอบแนวคิดของวิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
ในการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปีงบประมาณ 2554-2558 โดยมีวิถีทางที่น�ำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต�่ำ
เรียกว่า “Eco-Ways to Low Carbon Society”
ตารางที่ 4 แผนงานและรายละเอียดแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Low Carbon Society
แผนงาน
รายละเอียด
1. แผนงานการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเริ่มจากการพัฒนาภายใน (Act to Go)

การพั ฒ นาภายในองค์ ก ารให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงสร้าง
การบริหารจัดการทีด่ ี มีการจัดการความรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและสิง่ แวดล้อม สร้างการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน และน�ำไปสู่การบูรณาการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทั่วทั้งองค์การ

2. แผนงานการพัฒนากิจกรรม พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม การก� ำ หนดแนวทางและกระบวนการ ขั้ น ตอน
เพื่อสังคมคาร์บอนต�่ำ (Drive to Low CO2)
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์หลักขององค์การ กฎหมาย จริยธรรม
และมาตรฐานสากล และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญได้อย่างยั่งยืน
3. แผนงานการเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ สร้างส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (Engage for a Better Society)

การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก าร โดยสร้ างความเชื่ อ มโยง
เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้รบั รู้ เข้าใจ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
และน�ำไปสู่ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับองค์การ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 13

03

ข้อผูกพันร่วม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กทพ. ได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ขององค์การ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์การเพือ่ ให้สนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำ� คัญต่อองค์การ
ซึง่ กทพ. ได้มกี ารใช้มาตรฐานแนวทางการเชือ่ มโยง ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard)
เป็นมาตรฐานในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้วิเคราะห์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ และการด�ำเนินงาน
ขององค์การ ซึ่งสามารถปรับใช้เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงานและแนวปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกขอบเขต
การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก โดยสามารถก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กทพ. ออกเป็น 7 กลุ่ม เรียงตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ ดังนี้
01

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

02

ภาครัฐในฐานะเจ้าของ

03

เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

04

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน

05

คู่ค้า

06

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

07

สังคม

ภาพที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่มของ กทพ. เรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบความส�ำเร็จนั้น กทพ. ตระหนักดีว่าการสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่ความยั่งยืนได้ ดังนั้น กทพ. จึงได้ก�ำหนดช่องทาง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา การด�ำเนินงานขององค์การและสร้างการมี
ส่วนร่วมกับสังคม

ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กทพ. ได้ก�ำหนดช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน เพื่อสะท้อนถึงการให้ความส�ำคัญต่อการประเมิน
และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการด�ำเนินงานขององค์การ การให้ข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสม ถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันเวลา เป็นลักษณะของการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่ง กทพ. มีหน้าที่ที่จะต้องสื่อสาร
และรับฟังข้อมูลต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อน�ำมาเป็นส่วนส�ำคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.2544 คือ “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” โดย กทพ. มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศจ�ำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองข้อมูลข่าวสาร ส�ำนักผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบรับข้อร้องเรียนต่างๆ
จากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย และกองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักผูว้ า่ การ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างภาพ
ลักษณ์ทดี่ ขี อง กทพ. โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและสาธารณชนทราบ ซึง่ หน่วยงานทัง้ สองนี้
มีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กทพ. และนอกจากนี้ กทพ. ยังมีการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” ขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลในระดับนโยบาย
14 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

กทพ. ได้พฒ
ั นาช่องทางในการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอกองค์การ ทัง้ ช่องทางทัว่ ไป ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ และช่องทางเฉพาะส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ ดังนี้
1) ช่องทางทั่วไปส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการข่าวสารบนเว็บไซต์ กทพ. www.exat.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
สื่ อ ประชาสัมพัน ธ์ต่า งๆ ได้แก่ วิท ยุ โทรทั ศ น์ โทรศั พ ท์ อี เ มล โทรสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ท รรศการ
รายงานประจ�ำปีราชกิจจานุเบกษา EXAT Magazine
ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Traffic System : ITS) ได้แก่ ระบบแสดงผลการจราจร (Schematic Map)
ระบบป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ระบบการแสดงผลสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือ
(Mobile Application EXAT ITS)
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ Facebook Twitter
2) ช่องทางเฉพาะส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ
ระบบเครือข่ายภายในองค์การ (Intranet)
เสียงตามสาย (EXAT Sound)
ป้ายดิจิตอล LCD (EXAT Digital Signage)
ระบบสัมผัส Multi-Touch System (I-Touch)
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
EXAT Home
และ กทพ. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.” (EXAT Public Information Center) เพื่อเป็นสถานที่ส�ำหรับให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อ มูล ข่า วสารทางราชการของ กทพ. ติ ดตามกฎหมายข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการได้
โดยสะดวก และสามารถสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ ซึง่ กทพ. ได้ยดึ หลักปฏิบตั ใิ นการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ
และความโปร่งใส

การจัดระบบการส่งผ่าน
ข้อมูลและการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

การจัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศ

บริหารจัดการ
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบสารสนเทศ
บนเว็บไซต์ของ
กทพ.

ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ

ภาพที่ 4 หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
จากการด�ำเนินงานพัฒนาช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ท�ำให้ กทพ.
ได้ทราบถึงทัศนคติ ความคาดหวังอัน หลากหลาย หรือข้อกังวล ซึ่ง กทพ. ได้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และรวบรวมข้อมูลความต้องการดังกล่าวไว้ เพื่อการตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถสรุปผลการสานเสวนา
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ของ กทพ. ดังนี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 15

16 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

• เป็นองค์การทีด่ ี ให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม
• พัฒนาศักยภาพการให้บริการ Easy Pass
• เพิม่ ความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ โดยเฉพาะ
บริเวณทางขึ้น-ลงทางพิเศษ จุดตัดบนทางพิเศษ
• มี ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษ
อย่างเอาใจใส่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษ
ให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ดูแล
พัฒนาสิ่งแวดล้อม รอบเส้น ทางและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างเคร่งครัด
รวมถึงรับฟังและมีชอ่ งทางรับข้อร้องเรียน

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
ค�ำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ภาครัฐ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ภาครัฐในฐานะเจ้าของ

• ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของประชาชน และภาครัฐ
• ปรับปรุงช่องทางการรับฟังลูกค้า
• เตรียมความพร้อมต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
• พิจารณาการก่อสร้างทางพิเศษในต่างจังหวัด เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบโลจิสติกส์และขนส่งมวลชน
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
• การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน
• ส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน ในการพัฒนา
โครงข่ายทางพิเศษ
• สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ได้รับผลตอบแทน
ทางการเงินในระดับที่เหมาะสม
• มีแผนการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม

ทัศนคติ ความคาดหวัง หรือข้อกังวล

แนวทางปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ 5 ผลการสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของ กทพ.

• ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 28 ครั้ง
• ประชุ ม ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จ�ำนวน 22 ครั้ง
• ประชุ ม ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนการ
ขนส่งจราจร (สนข.) จ�ำนวน 42 ครั้ง
• ประชุ ม ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จ�ำนวน 4 ครั้ง

• การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่มีต่อ
การให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ
2557 จ�ำนวน 1 ครั้ง
• ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543
ตลอด 24 ชั่วโมง จ�ำนวน 141,815 ครั้ง*
• การส�ำรวจความพึงพอใจหลังให้บริการกูภ้ ยั จ�ำนวน 2 ครัง้
• การส�ำรวจความพึงพอใจ One Stop Service จ�ำนวน 12 ครัง้
• การส�ำรวจความพึงพอใจ EXAT Call Center จ�ำนวน 2 ครัง้
• กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ
และผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ จ�ำนวน 2 ครั้ง
• กิ จ กรรมรณรงค์ เ พื่ อ ความปลอดภั ย บนทางพิ เ ศษ
จ�ำนวน 2 กิจกรรม

ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร
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• รักองค์การ มุง่ มัน่ สร้างผลงานทีม่ คี ณุ ภาพ เพือ่ ความก้าวหน้า
ขององค์การ
• ปฏิบัติอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจ สามัคคีและร่วมมือกันภายในองค์การ
• เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และในระดับสากล
• จัดหาแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยทดแทนในบริเวณใกล้เคียงพืน้ ทีเ่ ดิม

ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหน้าที่ กทพ. อย่างเท่าเทียม
และเป็ น ธรรม ทั้ ง ในด้ า นโอกาส
ผลตอบแทนการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน และสร้างการมีส่วนร่วม

ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการเวนคืน
การก่ อ สร้ า งโครงการทางพิ เ ศษ
สายใหม่ โดยเข้าไปรับฟังปัญหาผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อวิถชี วี ติ เพือ่ มาก�ำหนดสร้าง
แนวทางเยียวยาและแก้ไขหรือบรรเทา
ผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

เจ้าหน้าที่ กทพ.

ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน

• พิจารณาเรื่องราคาประเมินอย่างเป็นธรรม
• สร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งองค์ ก ารและผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากการเวนคืน

ทัศนคติ ความคาดหวัง หรือข้อกังวล

แนวทางปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ 5 ผลการสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของ กทพ. (ต่อ)

• ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนงานศึ ก ษา
ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี
จ�ำนวน 4 ครั้ง
• ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนงานศึ ก ษา
ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยาพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 3 ครั้ง
• สั ม มนาการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนงานศึ ก ษา
ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด
โครงการทางพิเศษ สายกะทู-้ ป่าตอง จ.ภูเก็ต จ�ำนวน 2 ครัง้

• การประชุมคณะท�ำงานแผนวิสาหกิจ จ�ำนวน 2 ครั้ง
• การประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จ�ำนวน
7 ครั้ง
• การส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ
2557 จ�ำนวน 1 ครั้ง
• การส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ กทพ. ปีงบประมาณ
2557 จ�ำนวน 1 ครั้ง
• การเข้าสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการ ผู้ว่าการ และ
รองผู้ว่าการ กทพ. (เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ CSR Report
ของ กทพ.) จ�ำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง
• การประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (เพือ่ เป็น
ส่วนหนึ่งของ CSR Report ของ กทพ.) จ�ำนวน 1 ครั้ง
• การประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย (เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ CSR
Report ของ กทพ.) จ�ำนวน 2 ครั้ง

ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร

18 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

• ปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เรือ่ งสัญญาให้การจัดซือ้ จัดจ้าง กระบวนการจัดซือ้
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวมากขึ้นและ
สามารถวางแผน การท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบตั แิ ละด�ำเนินธุรกิจต่อคูค่ า้ (คูส่ มั ปทาน
เจ้าหนี)้ ด้วยความยุตธิ รรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
เคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
ที่ก�ำหนดไว้

ปฏิ บั ติ ต ่ อ ชุ ม ชนรอบเขตทางพิ เ ศษ
อย่างเอาใจใส่ สร้างการมีสว่ นร่วม ค�ำนึง
ถึงผลกระทบ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนฯ
และผลกระทบที่เกิ ดขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว
และเท่าเทียม และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยให้ชุมชนฯ

ปฏิ บั ติ แ ละให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สั ง คม
อย่างเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมถึง
ให้ความห่วงใย รับฟัง ร่วมดูแล สร้างสรรค์
และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

คู่ค้า

ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ

สังคม

• ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center
1543 ตลอด 24 ชั่วโมง จ�ำนวน 141,815 ครั้ง*
• กิจกรรม EXAT Road Show จ�ำนวน 3 ครั้ง

• การลงพื้น ที่เพื่อพูดคุยกับผู้อยู่อาศัยรอบเขตทางพิเศษ
และประสานงานกับผู้น�ำชุมชน ทั้งแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน

• มี ก ารประชุ ม เรื่ อ งความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
เพื่อท� ำความเข้าใจและก�ำ หนดแนวทางการด�ำ เนิน การ
ให้ผู้รับสัมปทาน และควบคุมงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
(12 ครั้ง)

ช่องทางและความถี่ในการสื่อสาร

อ้างอิง : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. “คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual)”, 2557, หน้า 27
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557”, 2557
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. “รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการส�ำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557”, 2557
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย. “รายงานการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557”, 2557
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง. “แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ”, 2555
* ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษ รวมทั้งด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จากผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนทั่วไป
รวมทั้ง กทพ. ได้ว่าจ้างบริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมส�ำเร็จรูป (Application Software) ของระบบงาน EXAT Call Center ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ได้ใช้ระบบดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (ข้อมูลเก็บรวมรวมจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557)

• พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
• มีส่วนช่วยพัฒ นาชุม ชนอย่า งยั่งยืน และด�ำเนิ นชี วิต
ต่อได้ด้วยตนเอง
• สนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพิม่ มากขึน้
• การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ กทพ. ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
• ผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ
• ผลกระทบเรื่องปัญหาที่ดิน
• ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางพิเศษ

• สือ่ สารให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ชมุ ชนรอบเขตทางพิเศษ
• จัดสรรพืน้ ทีท่ เี่ หลือจากการเวนคืนเพือ่ ให้ชมุ ชนได้ใช้ประโยชน์
• ป้องกันผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมให้ทนั ต่อบริบทแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ความคาดหวัง หรือข้อกังวล

แนวทางปฏิบัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ 5 ผลการสานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของ กทพ. (ต่อ)
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แนวทางการจัดท�ำรายงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของ กทพ. ประจ�ำปี 2557 ฉบับนี้ ครอบคลุม รอบการรายงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 จัดท�ำขึ้นเพื่อเปิดเผยแนวการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของทั่วทั้งองค์การ และข้อมูลอื่นๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการเปิดเผยข้อมูลอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกรอบการรายงาน Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับ G3.1
รายงานฉบับนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ขององค์การ ให้รับทราบถึงทิศทางและผลการด�ำเนินงานของ กทพ. สามารถสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ติดตามข้อมูลการด�ำเนินงาน ซึ่งแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ ในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จาก กทพ. โดยองค์การได้จัดท�ำรายงานฯ
มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และมีเป้าหมายในการจัดท�ำและเผยแพร่เป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณควบคู่กับรายงานประจ�ำปี
เนื้อหา

จะรายงานอย่างไร
หลักการ

คุณภาพ

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

ขอบเขต

ข้อมูลองค์การ

อะไรที่จะรายงาน
รายการที่เปิดเผย

การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน

ตัวแปรเสริมการรายงาน
ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น
และข้อผูกพันร่วม

การเปิดเผยแนวการบริหารจัดการ
และตัวบ่งชี้การด�ำเนินงาน
เศรษฐกิจ
ส่วนเพิ่มเติม
รายสาขา

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ผู้ค้าพลังงานไฟฟ้า, การบริการด้านการเงิน, องค์กรพัฒนาเอกชน,
การแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะ ท่าอากาศยาน ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง : GRI G3.1 Guidelines

ภาพที่ 5 กรอบการรายงาน GRI ฉบับ G3.1
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กทพ. ได้ด�ำเนินการตามกระบวนการจัดท�ำรายงาน 5 ระยะ ตามข้อแนะน�ำของ GRI เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการยื่นขอรับการรับรอง Application Level Check จาก GRI
เพื่อความน่าเชื่อถือต่อการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานขององค์การ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย

กระบวนการจัดท�ำรายงาน 5 ระยะ

STRAT

1

1

PREPARE
การประชุมผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

2

2
3
MONITOR
การติดตามและเก็บข้อมูล
ที่จ�ำเป็นต่อการรายงาน
ตามตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด

4

4

3

5
5

CONNECT
การเก็บข้อมูลและข้อคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

DEFINE
การก�ำหนดเป้าประสงค์
และเนื้อหารายงาน

FINISH
REPORT
การเขียน
ออกแบบรายงาน

ภาพที่ 6 กระบวนการจัดท�ำรายงาน 5 ระยะ ที่ กทพ. ด�ำเนินการ
ในขั้นแรกของการจัดท�ำรายงานนั้น ผู้บริหารระดับสูงของ กทพ. ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และผู้บริหารระดับฝ่าย ได้ให้แนวทางการจัดท�ำรายงานของปีงบประมาณ 2557 แก่คณะท�ำงาน กทพ. จากนั้นจึงได้รวบรวม
ข้อมูลที่เป็นข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) ที่ส�ำคัญทุกกลุ่ม ของ กทพ. ที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2557 รวมถึงข้อกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการหารือ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ มาประมวลและรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน
ในขัน้ ตอนการก�ำหนดเป้าประสงค์และเนือ้ หารายงาน กทพ. ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ก�ำหนดเนือ้ หารายงานขึน้
จ�ำนวน 7 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในระดับผู้อ�ำนวยการกองและระดับหัวหน้าแผนกจาก
ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่อง (Relevance) และมีนัยส�ำคัญ (Significance) ต่อองค์การ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการหาประเด็นที่มีสารัตถภาพ (Material Aspects) ของ กทพ. โดยได้พิจารณาประเด็น (Aspect)
และตัวบ่งชี้การด�ำเนินงาน (Performance Indicators) ผ่านกระบวนการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) ตามกรอบ
การรายงาน GRI
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ภาพที่ 7 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุเนื้อหารายงาน

มาก

• เสรีภาพในการสมาคม
และร่วมเจรจาต่อรอง •

• สุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ • การให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และบริการ • อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย • การปฏิบัติตาม
กฎหมาย • ผลิต ภัณฑ์และบริ การ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม • การทุจริต
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิ จ
(โครงสร้างพืน้ ฐาน) • ผลเชิงเศรษฐกิจ
•การฝึกอบรมและให้ความรู้ • ชุมชน
รอบเขตทางพิเศษ •

• ความหลากหลายทางชีวภาพ •
สิทธิมนุษยชน • ความเป็นส่วนตัว
ของผูใ้ ช้ • บริการระบบ Easy Pass
• มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
• พลังงาน
• แรงงานและฝ่ายบริหารสัมพันธ์ •
• การสื่อสารการตลาด
• วัสดุ • นโยบายสาธารณะ
• การจ้างงาน • ความหลากหลาย
และโอกาสแห่งความเท่าเทียม •

ปานกลาง
น้อย

อิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพือ่ ให้สารัตถภาพของรายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ ผลจากการทดสอบสารัตถภาพดังกล่าว ได้นำ� มาผ่าน
การทวนสอบ (Validation) โดยผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายจากทุกหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เนื้อหาในเล่มรายงาน
สามารถสะท้อนการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การได้อย่างแท้จริง โดยผลจากกระบวนการก�ำหนด
เนื้อหาของรายงานสามารถสรุปได้ดังนี้

• ผลตอบแทนที่เท่าเทียม
ระหว่างหญิงและชาย • น�ำ้
• บทบาทในตลาด •

น้อย
ปานกลาง
นัยส�ำคัญที่ กทพ. มีต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

มาก

ภาพที่ 8 ประเด็นที่มีสารัตถภาพของ กทพ.
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ประเด็นที่มีสารัตถภาพของ กทพ. แสดงถึงนัยส�ำคัญที่ กทพ. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
และอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย กทพ. ได้แบ่งและล�ำดับความส�ำคัญประเด็นที่มี
สารัตถภาพมากทีส่ ดุ ไปจนถึงน้อยทีส่ ดุ ครอบคลุมผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม ตามบริบทของ
องค์การบูรณาการร่วมกับกรอบการรายงาน GRI
ความเข้มข้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามผลการพิจารณาประเด็นทีม่ สี ารัตถภาพของ กทพ. โดยกระบวนการ
ติดตามและประมวลข้อมูลนั้น แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะรวบรวมและน�ำมาไว้ที่ส่วนกลาง
โดยมีคณะท�ำงาน กทพ. จากแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักผูว้ า่ การ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ประสานงานในทุกกระบวนการและจัดท�ำข้อมูลรายงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
ส�ำหรับรายละเอียดตัวบ่งชีก้ ารด�ำเนินงานในแต่ละประเด็น ได้มกี ารอธิบายไว้ในหัวข้อดัชนีขอ้ มูลตามกรอบการรายงาน GRI
เปิดเผยไว้ท้ายเล่มรายงาน และในปีนี้ กทพ. มีแนวคิดที่จะเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ ได้อ่านรายงานให้มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นแนบไว้ท้ายเล่มรายงาน เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟัง
เสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและพัฒนา การจัดท�ำรายงานขององค์การในโอกาสต่อไป
ช่องทางการเผยแพร่รายงาน
1) เว็บไซต์ กทพ. www.exat.co.th
2) เอกสารเผยแพร่ฉบับภาษาไทย จ�ำนวน 400 เล่ม และภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 100 เล่ม
3) เอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ CD จ�ำนวน 50 แผ่น
หากมี ข ้ อ สงสัยหรือ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับรายงานความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมของ กทพ. สามารถให้ ข ้ อ มู ลโดยการ
ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็นท้ายเล่ม หรือติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
กองประชาสัมพัน ธ์ ส�ำนัก ผู้ว่า การ
การทางพิ เศษแห่ง ประเทศไทย
โทรศั พ ท์ 0-2579-5380-9 ต่อ 2325-8
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05

โครงสร้างการบริหารจัดการ
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงานหลักในการก�ำกับดูแลและสนับสนุน ให้ กทพ. มีระบบการจัดการทีด่ ี
มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐาน
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
การด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร

การออกระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

1
การก�ำหนดนโยบาย
และขั้นตอนในการ
ด�ำเนินงาน

6

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์

5
ความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบ

3

โครงสร้างองค์การและ
ระบบการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของ กทพ.

ภารกิจ

4
การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

ภาพที่ 9 หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กทพ.
กลไกของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงถึงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ กทพ. ทั้งในด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึง่ อยูภ่ ายใต้หลักการและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ขององค์การทั้ง 6 ประการ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มว่าการด�ำเนินงานของ
องค์การนั้น อยู่ภายใต้หลักการและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตอบสนองต่อการควบคุมและการบริหารงาน
ขององค์การ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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กทพ. ได้น�ำหลักการและแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. มาใช้เป็น นโยบาย
เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรม โครงการ และแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามจุดมุง่ หมายหลักของ กทพ. คือ การบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทัง้ ด�ำเนินกิจการให้มคี วามมัน่ คงทางการเงินและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ เพือ่ ให้ กทพ. เป็นองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินธุรกิจและการก�ำกับดูแลกิจการ มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ ให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ตลอดจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ยึดถือ
“หลักอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย

Accountability

มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

Responsibility

มีความส�ำนึกในหน้าที่ที่จะให้บริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ด้วยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equity/Equitable
Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

Transparency

ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้

Value Creation

เพิ่มความสามารถในการด�ำเนินงานทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขัน
และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Ethics

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Participation

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการใดๆ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
ของชุมชนหรือท้องถิ่น

5.1 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. เป็นคณะกรรมการที่มีอ�ำนาจสูงสุดภายในองค์การ มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ก�ำหนดทิศทาง
ตลอดจนด�ำเนินการจัดการในทุกด้านขององค์การ ครอบคลุมการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม รวมถึงโอกาส
และความเสีย่ งทีอ่ าจเกีย่ วข้อง โดยโครงสร้างการบริหารของ กทพ. ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอืน่ ๆ
ที่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บรรลุผลการด�ำเนินงานเฉพาะด้าน ตามโครงสร้างคณะกรรมการ กทพ. ดังนี้
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คณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ประสานงานโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2

คณะกรรมการประสานงาน
โครงการทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด

คณะกรรมการบริหารของ กทพ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพื้น ที่ ใน
เขตทางพิเศษ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ในคดีของศาลแพ่ง คดีหมายเลขด�ำที่ 721/2551 ฯลฯ *

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผวก.

คณะกรรมการอิสระ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเสนอ
คณะกรรมการ กทพ.

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำหน้าพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง ข้อพิพาทและคดีความกับบริษัทคูส่ ญั ญา
ของ กทพ.

คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจร
ในทางพิเศษ

คณะกรรมการประสานงานโครงการทางพิเศษสายศรีรชั วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการก�ำกับการศึกษาความเหมาะสมทาง
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบทางสิง่
แวดล้อม และออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษ
สายกะทู-้ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองด้ า นการเงิ น
และการลงทุนของ กทพ.
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองด้ า นการเงิ น
และการลงทุนของ กทพ.

คณะกรรมการก�ำกับการติดตามตรวจสอบและการ
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมช่วงด�ำเนินการ
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ :
*

คือ คณะกรรมการที่เป็นไปตามกฎหมาย
คือ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กทพ. แต่งตั้ง
คือ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินการในคดีแพ่งของศาลแพ่ง คดีหมายเลขด�ำที่ 721/2551 ระหว่าง
บริ ษั ท ช.การช่ า ง จ� ำ กั ด (มหาชน) ในฐานะหุ ้ น ส่ วนกิ จ การร่ วมค้ า บี บี ซี ดี และในนามกิ จ การร่ วมค้ า บี บี ซี ดี โจทก์
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จ�ำเลย ข้อหาหรือฐานความผิด ลาภมิควรได้

ภาพที่ 10 โครงสร้างคณะกรรมการ กทพ.
คณะกรรมการ กทพ. มี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน ด้ ว ยหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชน สะท้อนความมุ่งมั่น ในการบริหาร โดย กทพ.
ได้ ป ระมวลข้ อก�ำหนดที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ าง เพื่ อใช้ เ ป็ นแนวทางให้ ยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ
โดยในปีงบประมาณ 2554 กองก�ำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์การ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Manual) ของ กทพ. ขึ้น ซึ่งได้ทบทวนคู่มือดังกล่าว
เป็นประจ�ำทุกปี

5.2 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.
การด�ำเนินงานที่อยู่ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีโครงสร้างความรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่ง กทพ. ได้
ปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน ตามค�ำสั่ง กทพ. ที่ 110/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 แบ่งเป็น ระดับผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช�ำนาญการ ฝ่าย/ส�ำนัก และกองต่างๆ ดังนี้
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กองประชาสัมพันธ์

กองประเมินผล

กองบัญชี

กองพั ฒนาบุค คลและ
ระบบงาน

กองก�ำกับดูแลกิจการและ
พัฒนามูลค่าองค์การ

กองตรวจสอบรายได้

กองจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
กองพั ฒ นาและรั ก ษา
เขตทาง 1

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร์
กองปฏิบัตการ
คอมพิวเตอร์
กองพั ฒ นาและรั ก ษา
เขตทาง 2

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝ่ายสารสนเทศ

กองตรวจสอบ 1

กองวางแผน
ปฏิบัติการ

กองบ� ำ รุ ง รั ก ษา
อุปกรณ์
กองก่อสร้างทั่วไป

กองไฟฟ้า เครือ่ งกล และ
ยานพาหนะ

กองกู้ภัยและสื่อสาร

กองบ�ำรุงรักษาอาคาร
และความสะอาด
กองวิศวกรรมทางด่วน 2

ฝ่ายควบคุมการจราจร

กองจัดการจราจร

ฝ่ายบ�ำรุงรักษา

กองตรวจสอบ 2

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

กองบริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2

กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1

ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

ส�ำนักตรวจสอบ

กองบ�ำรุงรักษาทาง

กองวิศวกรรมทางด่วน 1

ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง
และบ�ำรุงรักษา

ผู้ช�ำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์)

ผู้ช�ำนาญการ (ด้านการคลัง)

ผู้ช�ำนาญการ (ด้านวิศวกรรม)

ผู้ช�ำนาญการ (ด้านบริหาร)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ภาพที่ 11 โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ กทพ.

กองนิติการ

กองคดี

ฝ่ายกฎหมาย

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

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

กองพัสดุ

กองวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการ

กองการเงิน

กองการเจ้าหน้าที่

กองงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด

กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

กองข้อมูลข่าวสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

กองกลางและการประชุม

ส�ำนักผู้ว่าการ

ผู้ว่าการ

5.3 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ กทพ.
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ กทพ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 มาตรา 14
มาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ1
2) คณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการและผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่ได้เป็น
พนักงานหรือลูกจ้าง กทพ. ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กทพ.
ข้ อ ก� ำ หนดดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของคณะกรรมการและนอกจากนี้
ประธานกรรมการ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และผูว้ า่ การ ต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเกีย่ วกับการบริหารด้านวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยศาสตร์การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิตศิ าสตร์ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของ กทพ. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการ กทพ. ยังประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอกด้วย2
3) ในปีงบประมาณ 2557 มีคณะกรรมการ กทพ. รวมจ�ำนวน 14 คน (โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา
กรรมการบางท่านได้ขอลาออกจากต�ำแหน่ง จึงได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการ กทพ. แทนผูท้ ล่ี าออก) ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นกรรมการอิสระ
2 คน จ�ำแนกเป็นชาย 12 คน และหญิง 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.62 และ 15.38 ตามล�ำดับ) ประกอบด้วยผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-50 ปี จ�ำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.29) และช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ�ำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
โดยคณะกรรมการทุกคนถือสัญชาติไทย

1

ผู้ว่าการมิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการ กทพ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้มีมติเห็นชอบค�ำจ�ำกัดความ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการใน
คณะกรรมการ กทพ. โดยมีมติให้ “ความเป็นอิสระ” ของกรรมการ กทพ. หมายถึง ความเป็นอิสระที่มาจากภายนอก เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน องค์การ
อิสระหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งมีอิสระในการใช้ดุลพินิจการตัดสินใจและการกระท�ำที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้ง
การด�ำเนินการต่างๆ ได้เมื่อจ�ำเป็นและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ หรือความคาดหวังทางผลประโยชน์ หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงเจ้าสังกัด หน่วยงาน หรือบริษั ทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2
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พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
ประธานกรรมการ

(2 กรกฏาคม 2556 - 5 เมษายน 2557)

นางอุไร ร่มโพธิหยก
กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง

(29 พฤศจิกายน 2554 - 31 สิงหาคม 2557)

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
(22 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557)

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
ประธานกรรมการ

(21 กรกฏาคม 2557 - 9 กันยายน 2557)

นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
กรรมการผูแ้ ทนกระทรวงคมนาคม
(3 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
กรรมการผู้แทน
ส�ำนักงานงบประมาณ

(28 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557)

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการผู้แทนส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

พลต�ำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
กรรมการผูแ้ ทน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ก�ำชัย จงจักรพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(1 พฤศจิกายน 2554 - 20 กรกฎาคม 2557)

(1 พฤศจิกายน 2554 - 19 กรกฎาคม 2557)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วเรศรา วีระวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพลากร หวั่งหลี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
กรรมการและเลขานุการ

(21 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557)

พลต�ำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(21 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557)

(21 กรกฏาคม 2557 - 30 กันยายน 2557)

28 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

(21 กรกฏาคม 2557 - 30 กันยายน 2557)

(21 กรกฏาคม 2557 - 30 กันยายน 2557)

(8 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2557)

5.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กทพ.
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กทพ. คือ การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีความระมัดระวัง (Duty of Care) มีทักษะ (Skills) และมีความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีหน้าที่ดังนี้
1) ประธานกรรมการ เป็นผู้น�ำและเสริมสร้างให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
สร้างประสิทธิผลอันดีแก่ กทพ.
2) คณะกรรมการ กทพ. ให้ความส�ำคัญกับการเป็นผู้น�ำด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย
มีการแสวงหาข้อมูล รับผิดชอบต่อองค์การโดยรวม
3) ให้ ค วามเห็น ชอบในกลยุทธ์ นโยบาย วั ต ถุ ประสงค์ เป้ าหมาย และแผนงานต่ างๆ ที่ ส� ำ คั ญ ดู แ ลติ ด ตาม
การปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยให้มีวาระการรายงานในการประชุมประจ�ำเดือน
4) ก�ำกับดูแลรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ให้มีความเชื่อถือได้ โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแล
ระบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิน การสอบบั ญชี การควบคุ ม และการตรวจสอบภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5) ก�ำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ กทพ. ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
6) ก�ำกับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้ความเห็นชอบในเรือ่ งของโครงสร้างองค์การ การด�ำรงต�ำแหน่ง โครงสร้าง
อัตราเงินเดือน การแต่งตั้งและบทลงโทษผู้บริหารระดับสูง การพิจารณาอุทธรณ์ ค�ำสั่งลงโทษพนักงาน การเกษียณอายุ
ก่อนก�ำหนด
7) การจัดตัง้ คณะกรรมการย่อย และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและตามที่
คณะกรรมการ กทพ. มอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กทพ. โดยอาศัยอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการมีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ หรือทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่
ของ กทพ.
8) การคัดเลือกผู้ว่าการ กทพ. และการก�ำหนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการเลิกจ้าง
การประเมินผลงานโดยสม�่ำเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กทพ. คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของ
ผู้ว่าการ กทพ. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กทพ.
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทพ. จะต้องบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณเพื่อสร้างเสริมธรรมภิบาลภายในองค์การ
กล่าวคือ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย อุทิศเวลา มุ่งมั่น ใช้ดุลพินิจและวิจารณญาณอย่างสุจริตใจ ก�ำกับดูแล
กทพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รักษาผลประโยชน์ของรัฐและส่วนรวม ซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม ไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสีย และไม่ขดั กัน
ซึ่งผลประโยชน์

5.5 การประเมินตนเอง
คณะกรรมการ กทพ. จะต้อ งมีก ารประเมิ นตนเอง (Self-Assessment) 6 เดื อ นต่ อ ครั้ ง ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ กทพ. ครัง้ ที่ 2/2546 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 โดยใช้แบบประเมินตนเอง 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบประเมิน
รายบุคคล 2) แบบประเมินไขว้ 3) แบบประเมินรายคณะ ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของกรรมการจะเป็นความลับ และ
เลขานุการคณะกรรมการ กทพ. จะเป็นผู้รวบรวมและรายงานผลให้กรรมการทุกท่านทราบเป็นรายบุคคล และส่งสรุปผล
ให้ กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง ทราบ และน� ำ เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่ อ ทราบและพิ จ ารณาและ
อภิปรายร่วมกัน
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5.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กทพ. มีนโยบายที่มิให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ กทพ. กระท�ำการใดๆ อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์การ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และมิให้กระท�ำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์สว่ นตน
ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กทพ. ได้ระบุหลักการและแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน ดังปรากฏในค�ำสั่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ 431/2556
เรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้อง
ท�ำความเข้าใจ และหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
สาระส�ำคัญของค�ำสั่งดังกล่าว คือ การก�ำหนดการกระท�ำหรือเหตุการณ์ที่ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระบุการรับหรือการให้ของขวัญในกรณีต่างๆ ที่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ทุกส่วนต้องพึงหลีกเลี่ยง
ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องส�ำหรับพนักงานที่มีการกระท�ำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ส�ำหรับผู้บังคับบัญชา วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องส�ำหรับผู้ว่าการ และพนักงานทุกคนในการจัดท�ำรายงานตามแบบรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ ได้มีการประกาศใช้เป็นประจ�ำในเดือนที่ก�ำหนดของทุกปี หรือเมื่อได้รับต�ำแหน่งใหม่
หรือเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้แบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้ก�ำหนดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในกรณีเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามค�ำสั่งนี้ โดยก�ำหนด
ให้ผู้ว่าการ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

5.7 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กทพ. มีพื้นฐานการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับตามมาตรฐานสากลของ
COSO - ERM (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management)
และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ครอบคลุมการด�ำเนินงานขององค์การทัง้ ด้านทีเ่ ป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
ซึ่งหมายรวมถึงการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่า
องค์การ (Value-Based Enterprise Risk Management : VBRM) โดยการด�ำเนินงานด้วยกลยุทธ์ตา่ งๆ เพือ่ เปลีย่ นความเสีย่ ง
หรือวิกฤตให้เป็นโอกาส รวมถึงการสร้างหรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนแก่องค์การอีกด้วย
โดยผู้บริหารระดับสูงจะได้รับทราบผลการประเมินการควบคุมภายในและความเสี่ยง
กทพ. ก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการควบคุมภายใน โดยรายงานความมีประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในต่อผูก้ ำ� กับดูแล
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กทพ. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)
ส่วนรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ในส่วนของการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล การควบคุมความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ของ กทพ. และคณะกรรมการ กทพ.
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5.8 จรรยาบรรณ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 กทพ. ได้น�ำมาตรฐานจริยธรรมขององค์การ และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ของ กทพ. มาประมวลใหม่ โดยใช้ค�ำที่สื่อความหมายถึงความมุ่งมั่นภายในองค์การของเจ้าหน้าที่ กทพ. ในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีจรรยาบรรณ และตามแนวปฏิบัติที่องค์การได้ให้ไว้อย่างจริงจัง ดังค�ำย่อที่สื่อถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ กทพ. ว่า
“HEARTS” ซึ่งหมายถึง “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ” พร้อมส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ.
ทุกคนน�ำหลักการและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ไปศึกษาและปฏิบัติ จนเป็นวัฒนธรรมการท�ำงานของ กทพ. ที่โดดเด่น
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ทั้งนี้ “HEARTS” มีความหมายดังนี้

H
E
A
R
T
S

Honesty

ความซื่อสัตย์

Equity/Equitable Treatment ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
Accuracy

ความถูกต้อง เที่ยงตรง

Responsibility

ความรับผิดชอบ

Transparency

ความโปร่งใส

Society

ค�ำนึงถึงสังคม

“เที่ยงตรงซื่อสัตย์ ปฏิบัติเท่าเทียม รับผิดชอบโปร่งใส ใส่ใจสังคม”
ภาพที่ 12 จรรยาบรรณ กทพ.

5.9 การบริหารงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการ กทพ. ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�ำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม การด�ำเนินงานตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมการบริหารผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด 7 ครั้ง เพื่อติดตามผล
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ตามกรอบคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้กำ� หนด
ให้มีการรายงานแผนและผลการด�ำเนินงานของ กทพ. ในด้านดังกล่าว เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทุกไตรมาส
และรายงานต่อคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบต่อไป
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06

การด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบหลักของ กทพ. คือ การแก้ไขปัญหาการจราจร การเพิ่มความคล่องตัวและเชื่อมต่อการเดินทาง
ให้มีความสะดวกสบาย พร้อมให้บริการประชาชนไม่เพียงเฉพาะแต่ ในพื้น ที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น
กทพ. ได้วางแผนงานทีจ่ ะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังจังหวัดอืน่ ๆ อาทิ จ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เชียงใหม่
จ.ขอนแก่น
การขยายพื้นที่การด�ำเนินงานที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น เป็นความท้าทายขององค์การที่จะต้องรักษามาตรฐานการบริการ
ให้มคี วามพึงพอใจอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งสร้างสมดุลระหว่างผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการขยายสายทางพิเศษไปในเขตพื้นที่ที่มีมิติ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิม
เป็นทีท่ ราบกันอย่างชัดเจนว่าผลกระทบด้านบวกจากการขยายสายทางพิเศษ คือการเพิม่ ศักยภาพการคมนาคมของไทย
อั น เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศให้ แ ข็ ง แกร่ ง มากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ
ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าและการเดินทางที่ง่ายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น แต่ในการด�ำเนินงานดังกล่าวนั้น อาจมี
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอีกกลุม่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการเวนคืนทีด่ นิ เพือ่ การก่อสร้างสิง่ แวดล้อมบางส่วนอาจถูกท�ำลาย หรือชุมชน
ที่ อ ยู ่ บ ริ เวณโดยรอบอาจได้รับผลกระทบจากการก่ อ สร้ างทางพิ เ ศษ ดั ง นั้ น กทพ. จึ ง ต้ อ งมี ก ารรั บ ผิ ดชอบภายใน
กระบวนการด�ำเนินงาน (CSR-in-Process) ทั้งระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ พร้อมแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ยังได้มกี จิ กรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียขององค์การ (Stakeholder Engagement)
ในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-Process) เพื่อเสริมหนุนการด�ำเนินงานอื่นๆ ขององค์การให้สู่ความส�ำเร็จ
และพัฒนาสังคมไทยไปพร้อมๆ กัน
กทพ. ได้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กทพ. “ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม” และวิสยั ทัศน์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม “สังคม กทพ. เป็นสังคมคาร์บอนต�ำ่ ” Low Carbon Society (LCS)
มาเป็นกรอบการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือว่านโยบายนี้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
ที่จะท�ำความเข้าใจ รวมถึงการน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในการด�ำเนินงานทุกภาคส่วนขององค์การ
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
1. กทพ. จะน�ำหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการด�ำเนินโครงการอย่างจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. กทพ. จะมุ่งมั่นในการสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค�ำนึงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. กทพ. จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในองค์การและหน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้เกิด
การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ และบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
4. กทพ. จะเป็นหนึง่ ในองค์การทีม่ สี ว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือ
พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
5. กทพ. จะเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินโครงการทุกโครงการ และผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

6.1 บริการที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์องค์การ :

บริการมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
บริ ก ารที่ เป็ นเลิศของ กทพ. เริ่มต้น ตั้ง แต่ก ารศึ ก ษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study : FS)
เพื่อคัดเลือกแนวสายทาง รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง
และระยะด�ำเนินการ ทั้งนี้ กทพ. ตระหนักดีว่าการรับผิดชอบตั้งแต่ก้าวแรกของการด�ำเนินงาน คือจุดเริ่มต้นของการ
ให้บริการทีด่ ี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความคุม้ ค่าทางการลงทุน อันเป็นประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมมากที่สุด
กทพ. ได้ใช้มาตรฐาน AASHTO ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการออกแบบทางด่วน และทางหลวง
แผ่นดินที่ ใช้กันโดยทั่วไป โดยมาตรฐานดังกล่าวได้ก�ำหนดเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ
ของทางไว้ทงั้ หมด ครอบคลุมการรองรับแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ได้มกี ารน�ำมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001
และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการให้บริการตาม เพื่อเป็น
ผู้ให้บริการทางพิเศษที่ดีและมีคุณภาพ
การพัฒนาบุคลากรเป็นสิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในทุกกระบวนการของ กทพ. ไปสูเ่ ป้าหมาย
ความเป็นเลิศในการให้บริการ ดังนั้น นอกจากการรับผิดชอบต่อภารกิจหลักขององค์การแล้ว กทพ. ยังใส่ ใจต่อการดูแล
พนักงานที่ดี ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนความส�ำเร็จด้านการเป็นผู้น�ำการให้บริการทางพิเศษ สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในการอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
6.1.1 การก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อการบริการ
การก่อสร้างทางพิเศษเพือ่ ตอบโจทย์ในด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ตรงจุดและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการมากที่สุดนั้น เริ่มจากการพัฒนาแนวคิดและท�ำแบบจ�ำลองทางพิเศษ (Conceptual Design) ให้เหมาะสม
ในแต่ละสายทาง ควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA Report) ทุกครัง้ ทีม่ กี ารก่อสร้างโครงการทางพิเศษ (ร้อยละ 100)
ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ รวมทั้งเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบไว้ในรายงานดังกล่าว
34 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ จะมีการพัฒนาสายทางให้มีความปลอดภัยผ่านขั้นตอนการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และบ�ำรุงรักษาเพื่อให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ จนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆ
ได้แก่ ISO 14001 และ ISO 9001
การลงทุนในการก่อสร้างทางพิเศษ การต่อเติม ตลอดจนการซ่อมแซม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทีส่ ง่ ผลกระทบทางอ้อมในเชิงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่า 12,896.89 ล้านบาท และได้ซ่อมแซม
โครงสร้างต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 107,439.25 ล้านบาท
ตารางที่ 6 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยในแต่ละระยะการก่อสร้าง และให้บริการทางพิเศษ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในแต่ละระยะการก่อสร้างและให้บริการทางพิเศษ

มี

ไม่มี

1. การพัฒนาแนวคิดการก่อสร้างทางพิเศษ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. การรับรอง
4. การผลิต
5. การตลาดและการส่งเสริมการขาย
6. การจัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์
7. การใช้งานและการบริการ
8. การก�ำจัด การน�ำกลับมาใช้ใหม่และการรี ไซเคิล
ที่มา : ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มหี น่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งการแก้ไขปัญหาจราจรและอุบตั เิ หตุโดยเฉพาะ มีการวิเคราะห์และวางแผน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ โดยน�ำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาประกอบการวิเคราะห์
เช่น ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะน�ำทางลงเพิ่มบริเวณต่างระดับต่างๆ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ โดยตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กทพ. มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการทางพิเศษให้มคี วามปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยสามารถ
สรุปการด�ำเนินงาน 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2557) ได้ดังนี้
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การดู แ ลรั ก ษาความสะอาดบนทางพิ เ ศษและ
ควบคุมปริมาณ ฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจร
บนทางพิเศษรวมทัง้ พัฒนาสิง่ แวดล้อมรอบทางพิเศษ

การด�ำเนินงาน

ท� ำ ความสะอาดผิ ว ทางพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
บริ เ วณด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษที่ ต รวจ
พบฝุ ่ น ละอองสู ง กว่ า มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ โดย
• ดู ด ฝุ ่ น ผิ ว ทางพิ เ ศษบริ เ วณด่ า นเก็ บ
ค่าผ่านทางพิเศษ
• กวาดช่ อ งจราจรเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางและ
บริเวณหน้าอาคารด่าน

ท�ำความสะอาดผิวทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
• ดูดฝุน่ ช่องทางรถเร็วและช่องทางรถฉุกเฉิน
• เก็ บ วั ส ดุ ต กหล่ น ช่ อ งทางเร็ ว และ
ช่องทางรถฉุกเฉิน
• ล้างแผ่นป้ายจราจรและแผ่นป้ายสะท้อนแสง
• ล้างท่อระบายน�ำ้ ฝาตะแกรงและรางระบายน�ำ้
ไหล่ทาง
• ปลูกซ่อมและปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มในเขต
ทางพิเศษ
• รดน�้ำต้นไม้ ดูแลบ�ำรุงรักษาต้นไม้ในเขต
ทางพิเศษ
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ท� ำ ความสะอาดผิ ว ทางพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ตรวจพบ
ฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ (จ�ำนวน 5 ด่าน) โดย
• ดู ด ฝุ ่ น ผิ ว ทางพิ เ ศษบริ เ วณด่ า นเก็ บ
ค่าผ่านทางพิเศษได้จ�ำนวน 1,560 ครั้ง
• กวาดช่ อ งจราจรเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางและ
บริเวณหน้าอาคารด่านได้จำ� นวน 950 ครัง้

ท�ำความสะอาดผิวทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
• ดูดฝุน่ ช่องทางรถเร็วและช่องทางรถฉุกเฉิน
ได้ในระยะทาง 65,290 กิโลเมตร
• เก็ บ วั ส ดุ ต กหล่ น ช่ อ งทางรถเร็ ว และ
ช่องทางรถฉุกเฉินได้นำ�้ หนัก 98,405 กิโลกรัม
• ล้างแผ่นป้ายจราจรและแผ่นป้ายสะท้อนแสง
ได้จ�ำนวน 3,654 ป้าย
• ล้ า งท่ อ ระบายน�้ ำ ฝาตะแกรงและ
รางระบายน�้ ำ ไหล่ ท างได้ ร ะยะทาง
981.74 กิโลเมตร
• ปลู ก ซ่ อ มและปลู ก ต้ น ไม้ ยื น ต้ น เพิ่ ม
ในเขตทางพิ เ ศษ ได้ จ� ำ นวน 800 ต้ น
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ปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 การด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2557

ท� ำ ความสะอาดผิ ว ทางพิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม
บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ตรวจ
พบฝุ ่ น ละอองสู ง กว่ า มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ (จ�ำนวน 4 ด่าน) โดย
• ดู ด ฝุ ่ น ผิ ว ทางพิ เ ศษบริ เ วณด่ า นเก็ บ
ค่ า ผ่ า นทาง และกวาดช่ อ งจราจร
บริ เ วณด่ า นเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ
จ�ำนวน 1,560 ครั้ง

ปฏิ บั ติ ง านในทางพิ เ ศษเฉลิ ม มหานคร
ทางพิ เศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถีกับ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
• ดู ด ฝุ ่ น ช่ อ งทางรถเร็ ว และช่ อ งทาง
รถฉุกเฉิน ได้ระยะทาง 87,120 กิโลเมตร
• เก็บวัสดุตกหล่นช่องทางเร็วและช่องทาง
รถฉุกเฉินจ�ำนวน 200,631 กิโลกรัม
• ล้างแผ่นป้ายจราจรและแผ่นป้ายสะท้อนแสง
ได้จ�ำนวน 8,152 ป้าย
• ล้ า งท่ อ ระบายน�้ ำ ฝาตะแกรงและ
รางระบายน�้ ำไหล่ ท าง ได้ ระยะทาง
1,192.46 กิโลเมตร
• ป ลู ก ต ้ นไ ม ้ ยื น ต ้ น เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ
ปลู กซ่ อมแซม ส่ วนที่ เสี ยหายในเขต
ทางพิเศษจ�ำนวน 480 ต้น
• รดน�้ ำ ต้ นไม้ ดู แ ลบ� ำ รุ ง รั ก ษาต้ น ไม้
ในเขตทางพิเศษ จ�ำนวน 1,340 ครั้ง
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ท�ำความสะอาดผิวทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
• ดูดฝุ่นช่องทางรถเร็วได้ระยะทาง 50,544
กิโลเมตร
• เก็ บ วั ส ดุ ต กหล่ น ช่ อ งทางรถเร็ ว และ
ช่องทางรถฉุกเฉินได้ระยะทาง 82,035
กิโลเมตร
• ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
• การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ ความเร็ ว
ยานพาหนะ (Over Speed Warning
and Enforcement System)
• ติด ตั้งอุปกรณ์ ดูดซั บ แรงปะทะ Crash
Cushion บริเวณหัวเกาะทางแยกบนทางพิเศษ
จ�ำนวน 13 แห่ง
• ปรับพืน้ ทีถ่ นนสายบูรพาวิถดี ว้ ยการเพิม่ เส้น
ชะลอความเร็ว (Transverse Rumble Strips)
ให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษขับรถให้ช้าลง
รูส้ กึ ตืน่ ตัวและเพิม่ ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

• ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
• โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลกล้ อ ง
ตรวจจั บ ความเร็ ว แบบอั ต โนมั ติ
(Speed Enforcement)
• การติ ด ตั้ ง ระบบตรวจจั บ ความเร็ ว
ยานพาหนะ (Over Speed Warning
and Enforcement System)

การติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยบนทางพิเศษ
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ท�ำความสะอาดผิวทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ)์
• ดู ด ฝุ ่ น และเก็ บ ขยะช่ อ งทางรถเร็ ว
และช่ อ งทางฉุ ก เฉิ น รวมระยะทาง
54,000 กิโลเมตร
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ปีงบประมาณ

การดู แ ลรั ก ษาความสะอาดบนทางพิ เ ศษและ
ควบคุมปริมาณ ฝุ่นละอองอันเกิดจากการจราจร
บนทางพิ เ ศษรวมทั้ ง พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มรอบ
ทางพิเศษ (ต่อ)

การด�ำเนินงาน

ตารางที่ 7 การด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2557 (ต่อ)

• ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
• ติดตัง้ ป้ายเตือน ป้ายแนะน�ำทางลงเพิม่
บริเวณต่างระดับจตุโชติทิศทางมุ่งหน้า
วงแหวนรอบนอก
• ติดตัง้ ป้ายเตือนระวังผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉกุ เฉิน
บนทางพิ เศษฉลองรั ช กรณี เกิ ดเหตุ
รถเสียบนทางพิเศษฉลองรัช

ปฏิบัติงานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
• ดู ด ฝุ ่ น ช่ อ งทางรถเร็ ว และช่ อ งทาง
รถฉุกเฉินได้ระยะทาง 42,268 กิโลเมตร
• เก็ บ วั ส ดุ ต กหล่ น ช่ อ งทางรถเร็ ว และ
ช่องทางรถฉุกเฉินจ�ำนวน 53,060 กิโลกรัม
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การฝึกซ้อมกู้ภัยและความช่วยเหลือ
อุบัติเหตุร้ายแรงจากวัตถุอันตราย

หน่วยเฉพาะกิจทางพิเศษ

การด�ำเนินงาน

• หน่ ว ยพิ ทั ก ษ์ ท างด่ ว น (EXAT Hawk) :
พนั ก งานกู ้ ภั ย และพนั ก งานจั ด การจราจร
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอด 24 ชัว่ โมง ตรวจตราดูแล
ทรัพย์สินของ กทพ. ในเขตทางพิเศษและ
ฝึกซ้อมดับเพลิงเบือ้ งต้นให้กบั พนักงาน กทพ.

• หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Blue Thunder) :
พนักงานจัดการจราจรใช้รถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ น�้ำมัน น�้ำ
และเชือกลากเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ
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• ด�ำเนินการจัด การฝึ กซ้ อมร่ วมกั บ ศู นย์
ปลอดภัยคมนาคม ส�ำนักงานเขตสายไหม
สถานีตำ� รวจทางด่วน 1 สถานีตำ� รวจนครบาล
สายไหม การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย
บริ ษั ท สยามแก๊ ส จ� ำ กั ด และบริ ษั ท
ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1 เมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

• จั ด รถจั ก รยานยนต์ ข นาดใหญ่ พ ร้ อ ม
อุปกรณ์ ออกตรวจสภาพการจราจรบน
ทางพิเศษ และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
บริเวณที่มีการจราจรติดขัดบนทางพิเศษ
เฉลิม มหานคร ศรี รัช ฉลองรั ช และ
กาญจนาภิเษก
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ปีงบประมาณ

ตารางที่ 7 การด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2557 (ต่อ)

• ด� ำ เนิ น การจั ด การฝึ ก ซ้ อ มร่ ว มกั บ
บริษัท BECL และหน่วยงานภายนอกที่
ด่ านเชี ยงราก (ขาเข้ า) เมื่ อวั น ที่ 28
กรกฎาคม พ.ศ. 2557

• จั ดรถจั กรยานยนต์ ขนาดใหญ่ พ ร้ อม
อุปกรณ์ออกตรวจสภาพการจราจรบน
ทางพิเศษ และให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาบริเวณที่มีการจราจรติดขัดบน
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรชั ฉลองรัช
และกาญจนาภิเษก
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6.1.2 การดูแลพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ
ในปี 2557 กทพ. มีการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีศักยภาพ อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ที่จะขับเคลื่อนองค์การสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย กทพ. มีการดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี ทั้งด้านคุณภาพชีวิต การให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม
โอกาสในการพิจารณาการเลื่อนขั้น ความก้าวหน้าของต�ำแหน่งงาน การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึง
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ด้วยความเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกทั้งเรื่องเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ
6.1.2.1 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ กทพ.
ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. มีพนักงาน 4,635 คน และลูกจ้าง 607 คน อัตราก�ำลังรวมทั้งสิ้น
5,242 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) โดยสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลพนักงานได้ดังนี้
ตารางที่ 8 จ�ำนวนพนักงานแต่ละระดับจ�ำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555-2557
ปีงบประมาณ

เพศ
ชาย
หญิง

2555

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

2556

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

2557

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

ระดับ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
ผู้บริหารระดับ 7-8
ระดับปฏิบัติการ 1-6
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
ผู้บริหารระดับ 7-8
ระดับปฏิบัติการ 1-6
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป
ผู้บริหารระดับ 7-8
ระดับปฏิบัติการ 1-6

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

17

0.34

5

0.10

130

2.64

105

2.13

2,583

52.48

1,604

32.59

16

0.31

3

0.05

123

2.41

98

1.92

2,677

52.61

1,633

32.09

15

0.28

3

0.05

112

2.13

95

1.81

2,736

52.19

1,674

31.93

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
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ตารางที่ 9 จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2555-2557
ปีงบประมาณ

เพศ
ชาย
หญิง

2555

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

2556

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

2557

ชาย
หญิง

ระดับ

จ�ำนวน (คน)
2,730

พนักงานประจ�ำ

1,714
384

ลูกจ้าง

53
2,816

พนักงานประจ�ำ

1,734
452

ลูกจ้าง

86
2,863

พนักงานประจ�ำ

1,772
510

ลูกจ้าง

97
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ตารางที่ 10 จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555-2557
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557

เพศ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

219

4.93

หญิง

85

1.91

ชาย

158

3.47

หญิง

55

1.21

ชาย

109

2.07

หญิง

67

1.27
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
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ตารางที่ 11 จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่จ�ำแนกตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2555-2557
จ�ำนวนของพนักงานเข้าใหม่
จ�ำแนกตามช่วงอายุ

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

166

3.74

141

3.10

109

2.07

อายุ 30-50 ปี

138

3.11

72

1.58

67

1.27

อายุมากกว่า 50 ปี

-

-

-

-

-

-

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ตารางที่ 12 จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555-2557
ปีงบประมาณ
2555
2556
2557

เพศ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

51

1.15

หญิง

24

0.54

ชาย

74

1.63

หญิง

35

0.77

ชาย

62

1.18

หญิง

29

0.55
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ตารางที่ 13 จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพจ�ำแนกตามช่วงอายุ ปีงบประมาณ 2555-2557
จ�ำนวนของพนักงานพ้นสภาพ
จ�ำแนกตามช่วงอายุ

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

22

0.50

15

0.33

10

0.19

อายุ 30-50 ปี

33

0.74

44

0.97

38

0.72

อายุมากกว่า 50 ปี

20

0.45

50

1.10

43

0.82

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 41

ตารางที่ 14 จ�ำนวนบุคลากรจ�ำแนกตามเกณฑ์ความหลากหลาย ปีงบประมาณ 2557

12

พนักงาน
ระดับบริหาร
(ระดับ 9 ขึ้นไป)
15

พนักงาน
ระดับบริหาร
(ระดับ 7-8)
112

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ
(ระดับ 1-6)
2,736

เพศหญิง

2

3

95

1,674

อายุต�่ำกว่า 30 ปี

-

-

-

627

อายุ 30-50 ปี

2

1

78

3,256

อายุมากกว่า 50 ปี

12

17

129

527

เกณฑ์ความหลากหลาย

คณะกรรมการ
กทพ.

เพศชาย

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

กทพ. ได้มีการจัดสรรค่าตอบแทนบุคลากรในอัตราที่เหมาะสมกับต�ำแหน่ง ความรู้ และความสามารถ
ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อันประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินเบีย้ เลีย้ ง เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล
ค่าที่พักส�ำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การลาพักผ่อน
รวมถึงกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพและเงินกองทุนสงเคราะห์3 โดยในปีงบประมาณ 2557 มีเงินกองทุนทัง้ สิน้ 2,777,138,951.00 บาท
ซึ่งครอบคลุมจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นสวัสดิการแก่พนักงานที่เกษียณในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงิน 43,174,400 บาท
โดยผ่านการบริหารจัดการกองทุน ซึง่ ด�ำเนินงานโดยบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด ภายใต้ขอ้ บังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานหลังเกษียณอายุแล้ว กทพ. ยังคงค�ำนึงถึงความสุขต่อพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของ กทพ. ด้วยการสร้างความสมดุลระหว่างการท�ำงาน และครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานหญิงและชาย รวมถึงลูกจ้างหญิงและชายสามารถใช้สทิ ธิ์ในการลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รได้ เนือ่ งจาก กทพ. เห็นว่าความสุข
ในครอบครัวของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งหญิงและชาย ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีพนักงาน
ใช้สิทธิ์เพื่อเลี้ยงดูบุตรจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 คน
ตารางที่ 15 จ�ำนวนพนักงานและลูกจ้างจ�ำแนกตามกรณีของการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ปีงบประมาณ 2557
กรณีของการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร

พนักงานและ
ลูกจ้างชาย (คน)

จ�ำนวนผู้มีสิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้
จ�ำนวนผู้ที่ ได้ใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนผู้ที่กลับมาท�ำงานหลังจากการสิ้นสุด
ระยะการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
จ�ำนวนผู้ที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะ
การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังท�ำงานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี
อัตราการกลับมาท�ำงานและการยังคงอยู่ของพนักงาน
ที่กลับมาท�ำงาน หลังจากระยะการลากิจสิ้นสุดลงแล้ว

พนักงานและ
ลูกจ้างหญิง (คน)

3,373
11
11

1,869
2
2

-*

1*

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
หมายเหตุ * เป็นข้อมูลจากพนักงานทีล่ ากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รปีงบประมาณ 2556 พบว่ามีพนักงานใช้สทิ ธิก์ ารลากิจเพื่อเลีย้ งดูบุตรจ�ำนวน 1 คน และกลับมาท�ำงานหลังจาก
สิ้นสุดระยะการลาและยังท�ำงานต่อไปหลังจากนั้น 1 ปี จ�ำนวน 1 คน
3

เฉพาะพนักงานที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมิได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ
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สวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรของ กทพ. มีความเหมือนกันระหว่างพนักงาน และลูกจ้างของ กทพ.
เช่น การประกันชีวิต การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้พิการ/ความคุ้มครองทุพพลภาพ การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ระเบียบ
การเกษียณอายุ แต่อาจมีความแตกต่างกันในบางเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดของสวัสดิการแต่ละประเภท ดังนี้
ตารางที่ 16 ความแตกต่างของสวัสดิการระหว่างพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
ล�ำดับ

รายการ

พนักงาน

ลูกจ้าง

สิทธิประโยชน์สวัสดิการของ กทพ. (ตามข้อบังคับ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาของบุตร ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือบุตร ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2551
เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร ข้อบังคับฉบับที่ 48
เงินตอบแทนความชอบในการท�ำงานกรณีเกษียณอายุ ประกาศคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2553
เงินช่วยเหลือค่าท�ำศพ ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยค่าท�ำศพกรณีตาย
อันมิใช่เนื่องจากการท�ำงาน
เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงาน
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย ข้อบังคับ
กทพ. ว่าด้วยการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย
เครื่องแบบพนักงานผู้ปฏิบัติงานข้อบังคับฉบับที่ 73, 95, 134
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ข้อบังคับฉบับที่ 122
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2551 และเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
พ.ศ. 2551 และเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
เงินกองทุนสงเคราะห์ข้อบังคับ กทพ. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2552
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ ข้อบังคับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
การฌาปนกิจสงเคราะห์ ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การวิชาชีพ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐ พ.ศ. 2547

สวัสดิการอื่นๆ (ตามความสมัครใจ)
15
การประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันภัยรถยนต์
- การประกันอัคคีภัย
16
โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มแบบสะสมทรัพย์ และกองทุนเกษียณอายุกับ
บริษัท อเมริกัน แอสชัวรันส์ (AIA)
17
สินเชื่อสวัสดิการ เพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
18
สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
19
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 43

6.1.2.2 สิทธิเสรีภาพของพนักงาน
สิทธิเสรีภาพของพนักงานในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเจรจาต่อรองร่วมในกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ของ กทพ. ถือเป็นสิทธิข้ัน พื้นฐานส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการผลักดัน พัฒนาแผนงานให้แก่องค์การ
ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการเรียกร้องและมีส่วนร่วมในแนวนโยบาย หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน
โดยด�ำเนินงานผ่านสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร โดย กทพ. ได้จัดตั้ง
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
เพือ่ ให้พนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยในปีงบประมาณ 2557 มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานฯ จ�ำนวน 3,026 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.72 ของพนักงานทัง้ หมด โดยสหภาพแรงงานฯ มีคณะท�ำงานสหภาพแรงงานฯ จ�ำนวน 30 คน เข้ามาบริหารงาน
และมีตัวแทนจากคณะท�ำงานสหภาพฯ จ�ำนวน 7 คน เข้าเป็นคณะท�ำงานกิจการสัมพันธ์ขององค์การ
6.1.2.3 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากร ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาองค์การให้มศี กั ยภาพทัดเทียมระดับสากล
ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างความมั่นคงในการท�ำงาน และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของพนักงาน ซึ่ง กทพ. ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการท�ำงาน ตลอดจนฝึกอบรมหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับพนักงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้มีการจัดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมพนักงานตามแผนปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์ขององค์การจ�ำนวนทั้งสิ้น 43 หลักสูตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,395,369.62 บาท โดยสามารถจ�ำแนก
เนื้อหาการจัดอบรมได้ ดังนี้
• การพัฒนาและฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์
(Strategic & Action Plan Alignment)			

จ�ำนวน 9 หลักสูตร

• การพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานและกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
(Process & Job Development Alignment)			
จ�ำนวน 16 หลักสูตร
• การพัฒนาเพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์การที่ยั่งยืน
(Learning Organization & Sustainable Organization)
จ�ำนวน 10 หลักสูตร
• การพัฒนาภาวะผู้น�ำและน�ำการเปลี่ยนแปลง
(Leading and Change)					

จ�ำนวน 1 หลักสูตร

• การพัฒนาตามมาตรฐานกฎหมายและทั่วไป
(Regulation, Law and Standard)				

จ�ำนวน 7 หลักสูตร

ส�ำหรับการฝึกอบรมที่ กทพ. จัดขึ้น ในปีงบประมาณ 2557 มีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
กทพ. ทัง้ หมดอยูท่ ี่ 23.53 ชัว่ โมง/คน/ปี ซึง่ ยังคงสูงกว่าข้อบังคับเรือ่ งการฝึกอบรมพนักงาน โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 18 ชัว่ โมง/คน/ปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

44 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ตารางที่ 17 พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและรับความรู้ ปีงบประมาณ 2555-2557
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน

2555
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน กทพ. ทั้งหมด
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

ปีงบประมาณ
2556

2557

27.17

23.53

30.47

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน กทพ. ทั้งหมด
เพศชาย

28.57

24.75

21.49

เพศหญิง

33.49

31.09

26.81

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจ�ำแนกตามระดับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 1-6

27.64

22.73

21.50

ผู้บริหารระดับ 7-8

76.45

110.71

66.50

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป

78.50

61.84

25.72
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

นอกจากนี้ กทพ. ให้ความส�ำคั ญกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลที่ ต รงกั บ กระบวนการท� ำ งานแล้ ว
กทพ. ยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงาน โดยมีหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถปรับใช้
กับชีวิตประจ�ำวัน หรือเป็นหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้นอกเหนือจากกระบวนการท�ำงานได้ เช่น
•
•
•
•
•

โครงการพัฒนากลุ่ม Talent & Successor
หลักสูตรการวิเคราะห์โครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
หลักสูตรการป้องกันตัวเองด้วยศิลปะป้องกันตัวท่ามือเปล่า
หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเตรียมความพร้อมสู่ AEC

6.1.2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากเรื่องการฝึกอบรมและให้ความรู้ของพนักงาน ยังมีเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่มีความส�ำคัญต่อพนักงานและลูกจ้างทุกระดับอย่างเสมอภาค และเป็นความรับผิดชอบที่ กทพ. ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ
เนื่องจากลักษณะการด�ำเนินงานขององค์การนั้น พนักงานและลูกจ้างภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การต้องปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ กทพ. จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึ้น
โดยมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ส่งเสริม สนับสนุน และส�ำรวจการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วยพนักงานและลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำหน่วยงานต่างๆ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 95 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของพนักงานทั้งหมด
แผนปฏิบตั กิ ารในงานความปลอดภัย ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้ทบทวน และปรับปรุงแผนงาน
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีจ�ำนวนพนักงานและ
ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ลดลงเป็นจ�ำนวนมากจากปีงบประมาณ 2556 โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถ
จ�ำแนกได้ตามเพศและกรณีของการประสบอันตรายได้ ดังนี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 45

ตารางที่ 18 การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2555-2557
ข้อมูลการประสบอันตรายจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้าง
จ�ำนวนพนักงานที่ประสบอันตราย
จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

12

21

8

จ�ำนวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่จ�ำแนกตามเพศ
- เพศชาย

10

15

8

- เพศหญิง

2

6

-

จ�ำนวนพนักงานที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่จ�ำแนกตามกรณี
- บาดเจ็บและรับการรักษา

12

21

8

- เสียชีวิต

-

-

-

133,273.62

201,874.02

57,573.00

-

-

-

ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทดแทนต่างๆ จ�ำแนกตามกรณี (บาท)
- บาดเจ็บและรับการรักษา
- เสียชีวิต

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ข้อมูลการประสบอันตรายข้างต้นไม่นบั รวมอุบตั เิ หตุที่ไม่รา้ ยแรงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สามารถค�ำนวณอัตราการบาดเจ็บ
(Injury Rate : IR) อัตราโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน (Occupational Diseases Rate : ODR) อัตราวันสูญเสีย (Lost Day Rate : LDR)
และอัตราวันขาดงาน (Absentee Rate : AR) โดยค�ำนวณเทียบจากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดในปีงบประมาณ 2557 (จ�ำนวน
52 สัปดาห์) และจ�ำแนกตามเพศได้ ดังนี้

46 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ตารางที่ 19 อัตราการประสบอัน ตราย โรคที่เ กิ ด จากการท� ำ งาน วั นสู ญ เสี ย และวั นขาดงาน ของพนั ก งาน กทพ.
		
ปีงบประมาณ 2555- 2557
รายละเอียด

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

อัตราการบาดเจ็บ (IR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
- เพศชาย

0.04

0.28

0.15

- เพศหญิง

0.20

0.11

-

อัตราโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (ODR) หน่วย : คน/200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
- เพศชาย
ที่เกิดจากการท�ำงาน ที่เกิดจากการท�ำงาน
ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
- เพศหญิง
ที่เกิดจากการท�ำงาน ที่เกิดจากการท�ำงาน
อัตราวันสูญเสีย (LDR) หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน

ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
ที่เกิดจากการท�ำงาน
ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรค
ที่เกิดจากการท�ำงาน

- บาดเจ็บและรับการรักษา

1.12

8.71

0.62

- เสียชีวิต

2.01

1.02

-

อัตราวันขาดงาน (AR) หน่วย : วัน/200,000 ชั่วโมงการท�ำงาน
- เพศชาย

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

- เพศหญิง

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน

ไม่พบผู้ที่ขาดงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

นอกจากแผนปฏิบัติก ารในงานความปลอดภั ย ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2557 ที่ กทพ. น� ำไปปรั บ ใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว องค์การยังได้มีการจัดโครงการจัดตรวจสุขภาพประจ�ำปีและตรวจติดตามผลการรักษาให้พนักงาน
และลูกจ้างในหน่วยงาน โดยร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
มาด�ำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง กทพ. เพื่อตรวจหาสารตะกั่วในเลือดกับพนักงานปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
โดยในปีงบประมาณ 2557 ไม่พบจ�ำนวนพนักงานที่มีความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้มีมาตรการในการรองรับ
หากตรวจพบสารตะกั่วในเลือดเกินค่ามาตรฐาน โดยท�ำการตรวจติดตามผลในทุกๆ 3 เดือน และด�ำเนินการช่วยเหลือต่อไป
อาทิ สวมอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลขณะปฏิบตั งิ าน ปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งและระยะเวลาการท�ำงาน นอกจากการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กทพ. ยังได้มีการจัดโครงการอื่นๆ ส�ำหรับการดูแลพนักงาน รวมทั้งการฝึกอบรมและให้ความรู้ ส�ำหรับช่วยเหลือพนักงาน
ครอบครัวและชุมชน เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำอาคาร และด่านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การจัดและดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
ให้กบั พนักงานทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งในการรับและแพร่ระบาด และการรณรงค์การไม่สบู บุหรี่ การป้องกันโรคเอดส์ และการห้ามดืม่
และจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ของ กทพ.
นอกจากนี้ ยังมีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษ ซึ่งเป็นการท�ำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุ
จ�ำนวน 124 คน จากพนักงานและลูกจ้างกองบ�ำรุงรักษาทางพิเศษที่มีอยู่ทั้งหมด 143 คน
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6.1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ในการด�ำเนินธุรกิจหลักของ กทพ. มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเอาใจใส่ตอ่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ
เป็นส�ำคัญ เพือ่ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสมและดียงิ่ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ทางพิเศษได้มากที่สุด กทพ. ได้ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการให้บริการ
ทางพิเศษและการบริการสนับสนุนอื่นๆ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน�ำผลจากการส�ำรวจมาสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2557 กทพ. ได้น�ำผลส�ำรวจมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพื่อวิเคราะห์
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการใช้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ.
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ได้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.8 และมีคะแนนความพึงพอใจในด้านอื่นๆ
จ�ำแนกตามลักษณะการให้บริการและการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษ ดังนี้
ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ ตี อ่ การบริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555-2557
หัวข้อการส�ำรวจระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ปีงบประมาณ
2556
2555
2557

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 7 ด้าน
ด้านสภาพทางกายภาพของทางพิเศษ
ด้านความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ
ด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเงินสด
ด้านความปลอดภัยของทางพิเศษ
ด้านป้ายทิศทางและป้ายสัญญาณ
ด้านการให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ
ด้านการให้บริการบัตร Easy Pass
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจรวม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษในบริการด้านอื่นๆ ของ กทพ.

84.4
85.1
84.8
84.3
84.4
91.4
81.5
85.1

85.3
86.7
85.8
85.1
85.4
91.1
82.1
86.2

85.2
86.8
85.8
85.5
85.5
91.1
81.8
85.8

ความชัดเจนของป้ายรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time ของ
ป้ายจราจรอัจฉริยะ
ความชัดเจนของป้ายก�ำหนดความเร็วและช่องจราจรฉุกเฉิน (Matrix Sign)
ความชัดเจนของป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign)
การให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ
การให้บริการศูนย์ข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center)
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (EXAT Public Information
Center)

71.2

76.1

75.8

91.4
89.0
82.1

91.1
85.7
85.7

74.6
74.8
91.1
85.5
83.4

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
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ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษทีม่ ตี อ่ การบริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555-2557 (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ปีงบประมาณ
2555
2557
2556

หัวข้อการส�ำรวจระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษในบริการด้านอื่น ๆ ของ กทพ. (ต่อ)
การให้บริการเว็บไซต์ www.exat.co.th
การให้บริการเว็บไซต์ www.thaieasypass.com
การให้บริการศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
การให้บริการ ณ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
การให้บริการลูกค้าระบบ Easy Pass
การให้บริการระบบรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษผ่านเว็บไซต์
กทพ. (www.exat.co.th) และโทรศัพท์มือถือ

82.3
81.3
82.7
81.4
74.8

83.1
81.6
82.4
82.1
-

82.5
81.8
81.0
81.5
-

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษ ของ กทพ.
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษใน
ทางพิเศษฉลองรัช
ความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในเขตทางพิเศษบางนาอาจณรงค์ (S1)

87.9

87.5

87.5

87.1

87.7

87.9

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

จากผลของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการบริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ
2555-2557 พบว่าเรื่องที่ ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคือ การให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ ซึ่ง กทพ. มีวิธีการปฏิบัติงาน
การป้องกันและให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุบนทางพิเศษ ตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมีการวัดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
รถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางการจราจร และการให้ความช่วยเหลือรถขัดข้องบนทางพิเศษ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ดังนี้
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหารถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางการจราจร
นาที
28.00

27.40

27.00
26.00

24.80

25.76
24.01

25.00
24.00
23.00
22.00

2554

2555

2556

2557

ปีงบประมาณ

ภาพที่ 13 ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหารถเกิดอุบัติเหตุให้พ้นกีดขวางการจราจร
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6.1.4 การด�ำเนินงานเพื่อรักษาระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ
กทพ. มีโครงการ “ทางพิเศษคูใ่ จผูใ้ ช้ทาง” เพือ่ ทบทวนการปฏิบตั งิ านของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จ�ำนวน 2 ครัง้
ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพพนักงานที่ให้บริการ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกจ�ำนวน 2 ครั้ง เพราะถือเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
กับผู้ให้บริการทางพิเศษมากที่สุดและบ่อยครั้งที่สุด โดยโครงการนี้จัดขึ้นทุกปี เพื่อคงมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศของ กทพ.
นอกจากนี้ ยังได้น�ำระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 มาใช้ในงานช�ำระค่าผ่านทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร และยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการทางพิเศษและสังคมภายนอกอีกมากมายตลอดทั้งปี
อาทิ กิจกรรม EXAT Road Show และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยแจกคู่มือการใช้ทางพิเศษและเผยแพร่ข้อมูลแผ่นพับ
เกี่ยวกับบัตร Easy Pass เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้บริการทางพิเศษและดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้จัดโครงการ “ด่านสวยสดใส บริการฉับไว ใส่ใจผู้ใช้ทาง” เพื่อกระตุ้นให้
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในแต่ละสายทางมีการพัฒนาในการให้บริการทีด่ เี ยีย่ ม และเป็นการให้กำ� ลังใจในการท�ำงานแก่พนักงาน
โดยจะด�ำเนินการตรวจประเมินและคัดเลือกด่านฯ ที่ให้บริการยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชย ตามล�ำดับ
ทุกๆ ปี กทพ. จัดกิจกรรมอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรองรับการเดินทางในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปี ใหม่ โดยได้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับขี่ทางไกลและแจกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว ท�ำให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดระหว่างการเดินทาง เป็นการเพิม่ ความพึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยบรรเทาสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
กทพ. ยังได้มีการด�ำเนินงานด้านการจราจรให้มีการตอบสนองต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากหากเข้าด�ำเนินการล่าช้า อาจเป็นการกีดขวางการจราจรบนทางพิเศษ และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตามมาได้
6.1.5 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางพิเศษ
กทพ. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางพิเศษหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษทีม่ กี ารด�ำเนินชีวติ (Lifestyle) แตกต่างกันออกไป ซึง่ การให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้การเดินทาง
บนทางพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดย กทพ. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางพิเศษ
ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1) ป้ายแนะน�ำเส้นทางและป้ายประชาสัมพันธ์บนทางพิเศษ
1.1) ป้ายแนะน�ำจราจรแขวนสูง (Overhead Sign)
1.2) ป้ายก�ำหนดความเร็วและปิดช่องจราจรฉุกเฉิน (Matrix Sign)
1.3) ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign : VMS)
2) คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ
3) ระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Traffic System : ITS) ที่ รายงานสภาพการจราจรและให้ ข ้ อ มู ล
		
การใช้บริการทางพิเศษผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่
3.1) ระบบแสดงผลสภาพจราจร (Schematic Map)
3.2) ระบบป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS)
3.3) ระบบการแสดงผลสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application EXAT ITS)
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6.1.6 การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ในปี พ.ศ. 2553 กทพ. เปิดใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการช�ำระค่าผ่านทางพิเศษ และเพิ่มความคล่องตัวของการจราจร
บริเวณหน้าด่านฯ ช่วยลดระยะเวลาการจอดรอหน้าด่านฯ ท�ำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ได้รบั
ความสนใจจากผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนโดยทั่วไป
ในการเปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ระยะแรกผู้ใช้บริการทางพิเศษส่วนใหญ่
ยังไม่เข้าใจวิธกี ารใช้บตั รทีถ่ กู ต้อง เช่น ไม่ได้ตดิ ตัง้ บัตรตามต�ำแหน่งที่ กทพ. ก�ำหนด ติดบัตรบนฟิลม์ ติดรถยนต์ทมี่ คี วามเข้มสูง
หรือมีส่วนผสมของโลหะท�ำให้เครื่องอ่านบัตรฯ ไม่สามารถอ่านค่าได้ ประกอบกับระบบ Easy Pass ยังไม่สมบูรณ์ ท�ำให้
เครือ่ งอ่านบัตรฯ อ่านค่าได้ แต่ไม้กนั้ ช่องทางไม่เปิดในบางครัง้ ซึง่ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ
เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยการบันทึกหมายเลขบัตร 19 หลัก วัน เวลา และ
หมายเลขทะเบียนรถ ของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษย้อนหลัง
จึงท�ำให้มีผู้ใช้บริการทางพิเศษบางส่วนที่เครื่องอ่านบัตรฯ อ่านค่าได้ แต่ไม้กั้นช่องทางไม่เปิดถูกเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ย้อนหลัง ท�ำให้เกิดการเรียกเก็บค่าบริการทางพิเศษซ�้ำซ้อน ผู้ใช้บริการทางพิเศษจึงได้ร้องเรียนปัญหากรณีการท�ำงานของ
ระบบ Easy Pass ด้วยเข้าใจว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่ง กทพ. ได้รับหนังสือจากส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปีงบประมาณ 2553 และข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ยุติลงในปีงบประมาณ 2557
กทพ. ได้ชแี้ จงว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการพยายามแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการระบบ Easy Pass อย่างไรก็ตาม กทพ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในการแก้ปัญหา กรณีการเรียกเก็บค่าบริการทางพิเศษซ�้ำซ้อนหรือกรณีเข้าใจผิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยได้พัฒนา
ระบบ Easy Pass ให้สามารถตัดเงินทีอ่ าคารด่านฯ ได้ทนั ที ซึง่ พนักงานควบคุมเก็บค่าผ่านทางพิเศษจะเป็นผูด้ ำ� เนินการ ท�ำให้
ไม่เกิดกรณีการเรียกเก็บค่าบริการทางพิเศษซ�้ำซ้อนอีก และได้จัดท�ำคู่มือการใช้บริการระบบ Easy Pass และคู่มือการใช้
บริการทางพิเศษ แจกให้กบั ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ผใู้ ช้บริการทางพิเศษได้ปฏิบตั ติ ามอย่างถูกวิธคี วบคูก่ นั ไป
ทั้งนี้ กทพ. ไม่มีกรณีการละเมิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ
บริการ หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษจนเกิดกรณีการฟ้องร้องหรือได้รับบทลงโทษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 51

6.1.7 ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
กทพ. มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบ Easy Pass ถึงแม้จะเป็นเพียงข้อมูล
พื้นฐานแต่ กทพ. ก็ ได้มีแนวปฏิบัติในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบกรณีร้องเรียนเรื่อง
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือท�ำข้อมูลของลูกค้าสูญหายแต่อย่างใด

6.2 นวัตกรรมก้าวไกล

เป้าประสงค์องค์การ :

ทางพิเศษถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
กทพ. มีการพัฒนาด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โดยถือเป็นความรับผิดชอบขององค์การที่มีหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ในทุกรูปแบบ ให้มีความสะดวกสบายและคล่องตัวมากที่สุด ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหน่วยงานทางพิเศษขึ้น
ปัจจุบนั นี้ สังคมเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ น ความทันสมัย และการปรับตัวของ
องค์การ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการตอบโจทย์การให้บริการทีน่ า่ ประทับใจ กทพ. จึงได้พยายามน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ทีพ่ ร้อมรองรับการให้บริการทีร่ วดเร็วฉับไว มาบริการแก่ผใู้ ช้บริการทางพิเศษอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นค่านิยมทีส่ ำ� คัญทีส่ ามารถ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competency) ให้แก่องค์การ
กทพ. มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ เพื่อคัดสรรเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการให้บริการทางพิเศษแก่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสริมหนุน
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการ เป็นประโยชน์ต่อความคุ้มค่าทางการลงทุน ฯลฯ โดยช่วงปีงบประมาณ
2555-2557 ที่ผ่านมา กทพ. มีการวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรม และแนวคิดในการก่อสร้างทางพิเศษ ดังนี้

52 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

วัตถุประสงค์

1. โครงการศึกษาการจัดต�ำแหน่ง
ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
2. โครงการพั ฒ นาระบบตรวจจั บ
อุบัติภัยอัตโนมัติ
3. โครงการพัฒนาระบบป้ายจราจร
อัจฉริยะของ กทพ.
4. โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ
(ITS Center) และโครงการพัฒนา
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจร
อัจฉริยะ (Data Exchange Center)
5. การศึ ก ษาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เครือ่ งหมายจราจรบนพืน้ ทางพิเศษ
เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล ด้ า นการจราจร
แก่ผใ้ ู ช้บริการทางพิเศษอย่างแม่นย�ำ
6. โครงการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณ
เชื้ อ เพลิ ง และก๊ า ซมลพิ ษ ของ
ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบช�ำระ
ด้ ว ยเงิ น สด และระบบเก็ บ
ค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัตทิ งั้ แบบ
มีไม้กั้นและไม่มีไม้กั้น*
7. โครงการเปรี ย บเที ย บการใช้
พลั ง งานและปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกจากการก่ อ สร้ า ง
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตระหว่าง
Warm Mix Asphalt และ Hot
Mix Asphalt*
8. โครงการพั ฒ นาระบบรายงาน
สภาพการจราจรบนทางพิ เ ศษ
ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ
Smart Phone (EXAT ITS) *
9. โครงการศึกษาความเหมาะสม
ของก�ำแพงกั้นเสียงส�ำหรับติดตั้ง
บนทางพิเศษ*

เพื่อศึกษาการจัดต�ำแหน่งช่องเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติในแต่ละด่านฯ
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านความปลอดภัยบนทางพิเศษ
เพื่ อให้ ข ้ อ มู ล ที่ ทั น เหตุ ก ารณ์ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทางพิ เ ศษ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
เพิม่ ความคล่องตัวบนทางพิเศษ และส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อปริมาณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ความคุ้มค่า
ทางการลงทุน

โครงการ

สิ่งแวดล้อม
การบริการและ
ความปลอดภัย

ตารางที่ 21 นวัตกรรมที่ กทพ. พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2557

เพื่อให้ข้อมูลการใช้บริการทางพิเศษ เพื่อความ
ปลอดภัย
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการช�ำระค่าบริการ
ทางพิเศษ และศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองของ
เชื้อ เพลิ ง ระหว่ างระบบเก็ บ ค่ าผ่ านทางแบบ
ช�ำระด้วยเงินสด และแบบอัตโนมัตทิ งั้ แบบมีไม้กนั้
และไม่มีไม้กั้น
เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการตัดสิน
ใจเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้าง

เพื่ อให้ ข ้ อ มู ล ที่ ทั น เหตุ ก ารณ์ ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ทางพิ เ ศษ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
เพิม่ ความคล่องตัวบนทางพิเศษ และส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อปริมาณการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้วัสดุ
ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง

หมายเหตุ * เป็นโครงการที่มีการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2557
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6.2.1 การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Traffic System : ITS)
กทพ. มีแนวคิดในการน�ำระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) มาสนับสนุนการด�ำเนินงานของ กทพ. เพือ่ บรรเทาปัญหาจราจร
และลดอุบตั เิ หตุทางพิเศษ โดยการน�ำเทคโนโลยีดา้ นโทรคมนาคมและการสือ่ สาร รวมทัง้ หลักการด้านวิศวกรรมจราจรมาผนวก
เข้าด้วยกัน โดยแผนการพัฒนาระบบ ITS ดังนี้

ปริมาณจราจร
ปริมาณจราจร
รวมทุกสายทางเท่ากับ รวมทุกสายทางเท่ากับ

ปริมาณจราจร
รวมทุกสายทางเท่ากับ

ปริมาณจราจร
รวมทุกสายทางเท่ากับ

ปริมาณจราจรบางพลี - สุขสวัส์ดิ์ (ตัน/ปี)

80,000,000

6,000

อุบัติเหตุทุกสายทาง อุบัติเหตุทุกสายทาง อุบัติเหตุทุกสายทาง อุบัติเหตุทุกสายทาง อุบัติเหตุทุกสายทาง
เท่ากับ 1,221 ครั้ง/ปี เท่ากับ 1,550 ครั้ง/ปี เท่ากับ 1,935 ครั้ง/ปี เท่ากับ 2,113 ครั้ง/ปี เท่ากับ 2,279 ครั้ง/ปี

5,500

70,000,000

5,000

60,000,000

4,500
ปริมาณจราจร (คัน/ปี)
จ�ำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง/ปี)

50,000,000
40,000,000
โครงการศูนย์ควบคุม
จราจรอัจฉริยะ (ITS
Center) ระยะที่ 1

30,000,000

โครงการศูนย์ควบคุม
จราจรอัจฉริยะ (ITS
Center) ระยะที่ 1.5

โครงการศูนย์ควบคุม
จราจรอัจฉริยะ (ITS
Center) ระยะที่ 2

โครงการวิเคราะห์
ระยะเวลาการเดินทาง
จากข้อมูลความเร็วรถ
และปริมาณจราจร

โครงการศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลภาพ
จราจรอัจฉริยะ

การประเมินผลประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ
ITS

โครงการศูนย์ควบคุม
จราจรอัจฉริยะ (ITS
Center) ระยะที่ 3

2,500

10,000,000

ค่าประมาณปริมาณจราจรและอุบัติเหตุ
พ.ศ. 2558 ค�ำนวณจากข้อมูล
พ.ศ. 2557 ถึง เม.ย. 2557

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

3,500
3,000

โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจจับอุบัติภัย
อัตโนมัติ

20,000,000

4,000

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเส้นบางพลี - สุขสวัสดิ์ (ครั้ง/ปี)

ปริมาณจราจร
รวมทุกสายทางเท่ากับ

90,000,000 435,379,487 ตัน/ปี 481,868,424 ตัน/ปี 520,541,878 ตัน/ปี 559,326,217 ตัน/ปี 593,616,899 ตัน/ปี

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

2,000

พ.ศ. 2558

ภาพที่ 14 การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะให้กบั เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ผูใ้ ช้ทางพิเศษ และประชาชนทัว่ ไป
ระบบจราจรอัจฉริยะสามารถแสดงผลสภาพจราจรต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ทาง และประชาชนทั่วไป
ได้ 3 รูปแบบคือ
1) ระบบแสดงผลสภาพจราจร (Schematic Map)
2) ระบบป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS)
3) ระบบการแสดงผลสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application EXAT ITS)
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ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) จัดตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2555 เพือ่ ใช้เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารและบ�ำรุงรักษา
ระบบ ITS ประกอบด้วย
1) ระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรอัตโนมัติ (Data Collection System) ท�ำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจราจร
			
จากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรอัตโนมัติ (Traffic Sensor)
2) ระบบควบคุมและสัง่ การป้ายจราจรอัจฉริยะ (SMART VMS) ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบการท�ำงานและความถูกต้อง
			
ของข้อมูลที่แสดงผลบนป้ายจราจรอัจฉริยะ
3) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
			
รวบรวมข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษและแลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีด่ แู ลรับผิดชอบสายทางหลักๆ
			
ทีเ่ ชือ่ มต่อกับทางพิเศษ
4) ระบบแสดงผลสภาพจราจรแบบ (Schematic Map) ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ระบบแสดงผลการรายงาน
			
สภาพจราจรแบบเส้นสีเขียว-เหลือง-แดง เพื่อบ่งบอกสภาพการจราจรทั้งที่มาจากเจ้าหน้าที่และมาจาก
			
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ
5) ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Devices Monitoring System) ท�ำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบสถานะ
			
การท�ำงาน ของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center)
			
กับอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบจราจร และขนส่งอัจฉริยะที่ต่อเชื่อมไว้และสามารถท�ำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
6) ระบบตรวจจับอุบัติภัยอัตโนมัติ (Automatic Incident detection) เป็นระบบที่สามารถตรวจติดตาม
			
สภาพการจราจรทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ตา่ งๆ โดยรับข้อมูลสภาพการจราจรแบบทันกาลจากอุปกรณ์
			
ตรวจวัดสภาพจราจร และท�ำการประมวลผลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงโดยการพัฒนาอัลกอริทึม
			
บนพื้นฐานของทฤษฎี California Algorithm และ McMaster Algorithm
7) ระบบกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Automated Speed Enforcement Camera System) เป็นระบบ
			
ทีส่ ามารถตรวจจับความเร็วยานพาหนะ เมือ่ มียานพาหนะคันใดทีข่ บั ขีเ่ ร็วกว่าทีร่ ะบบก�ำหนดไว้ ระบบจะสัง่ การ
			
ให้กล้องท�ำงานโดยการถ่ายภาพพร้อมแฟลชด้วยชัตเตอร์ความเร็วสูง ท�ำให้สามารถถ่ายภาพยานพาหนะ
			
และแผ่นป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่น�ำเอา
			
ระบบกล้องตรวจจับความเร็ว แบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับความเร็วบนทางพิเศษ
6.2.2 ประโยชน์จากนวัตกรรมระบบจราจรอัจฉริยะ (Intelligence Traffic System : ITS)
ระบบ ITS เป็นประโยชน์ทั้งในงานควบคุมการจราจรที่สามารถติดตามสภาพการจราจรแบบ Real Time ได้
งานด้านกู้ภัยที่สามารถตรวจจับอุบัติภัยและแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดอุบัติภัยบนทางพิเศษ และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรสามารถ
ทราบต�ำแหน่งที่เกิดเหตุได้ในเวลา 3-5 นาที โดยไม่ต้องรอรับการแจ้งเหตุ งานให้บริการข้อมูลสภาพการจราจร ที่เจ้าหน้าที่
EXAT Call Center สามารถรายงานผลได้จากจอแสดงผลระบบ ITS และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ
ที่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “EXAT ITS” เพื่อเข้าถึงข้อมูลสภาพการจราจรบนทางพิเศษแบบ Real Time
และวางแผนการจราจรได้ด้วยตัวเอง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 55

ตารางที่ 22 การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาและแผนงาน ITS ในอนาคต
ปี พ.ศ.

การด�ำเนินงาน

2554

• ด�ำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแผนแม่บทจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS Master Plan)
เพื่อจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะของ กทพ.
• ด�ำเนินโครงการติดตัง้ และประเมินผลระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก
เป็นโครงการน�ำร่อง (ITS pilot Corridor) เพื่อท�ำการทดสอบอุปกรณ์ที่จะน�ำมาใช้
ในการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ และประเมินประสิทธิภาพระบบที่ได้ออกแบบ
• เปิดศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center)
• จัดท�ำ MOU กับ Hong Kong Polytechnic University และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ ITS ระยะที่ 2
• การประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ITS
• วางแผนขยายพืน้ ทีก่ ารน�ำระบบจราจรอัจฉริยะไปใช้ในโครงการ ITS Center ระยะที่ 3
สายทางพิเศษฉลองรัช (จตุโชติ-อาจณรงค์) ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S1) ทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร (FES) ช่วงอาจณรงค์-บางนา และทางพิเศษบูรพาวิถี ช่วงบางนา-บางแก้ว
รวมระยะทาง 49.8 กิโลเมตร

2555

2556
2557
2558

6.3 ภาพลักษณ์ใสสะอาด

เป้าประสงค์องค์การ :

ผลประกอบการเติบโตอย่างมัน่ คง มีกำ� ไรอย่างเหมาะสม
การท�ำก�ำไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักในการประกอบกิจการของ กทพ. หากแต่ผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ต้องได้มาอย่างเหมาะสม
ค�ำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ไม่ท�ำให้ประชาชนเดือดร้อน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของภาพลักษณ์ที่ ใสสะอาดของ กทพ. ในระยะยาว
6.3.1 การอบรมพนักงานด้านการต่อต้านการทุจริต
ในฐานะองค์การของรัฐ กทพ. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
ของ กทพ. จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามวิสัยทัศน์ขององค์การ กทพ. มีแนวปฏิบัติต่อการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน อาทิ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในแต่ละสายงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา พบว่ามีกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในส่วนงานการจัดเก็บค่าผ่านทาง จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยสาเหตุเกิดจากการน�ำส่งเงินส�ำรอง
ค่าผ่านทางบัตร Easy Pass เงินทดแทนบัตร Easy Pass บัตร Smart Card และเงินจากการจ�ำหน่ายคูปองของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
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จากสาเหตุดังกล่าว กทพ. ได้มีแนวทางการตรวจสอบ และมาตรการการป้องกันการทุจริต และระบบควบคุม
การเก็บค่าผ่านทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมดูแลการจัดเก็บค่าผ่านทางในทุกระบบ จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ทีบ่ นั ทึกรายการผ่านทางของรถทุกคันทีผ่ า่ นช่องทาง และประมวลผลค�ำนวณเป็นราคาค่าผ่านทาง เพือ่ น�ำไปประกอบการตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องในการน�ำส่งรายได้ค่าผ่านทางของพนักงาน ในกระบวนการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางของ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ระบบควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน
และความถูกต้องเพียงพอต่อการควบคุม ดูแล การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ ซึง่ นอกจากระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมแล้ว
การก�ำกับดูแลงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ยังมีมาตรการ ขัน้ ตอน และวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ เพิม่ ความรัดกุม และมีกระบวนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
ในการก�ำกับดูแลงานจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง ซึ่งมีหัวหน้าแผนกจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นผู้ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ
ในแต่ละด่านฯ นั้น นอกเหนือจากการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามระบบคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ควบคุมแล้ว ยังมีเทคนิค
วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน มาตรการป้องกันที่สามารถใช้เพื่อสังเกต ตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน การจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง
ให้ครบถ้วน สามารถป้องกันการรั่วไหล การยักยอก หรือการกระท�ำทุจริตในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
กทพ. ยังได้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีความเคารพ
ต่อหน้าที่ โปร่งใส และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดการอบรมพนักงานเรื่องการต้านทุจริต ดังนี้
ตารางที่ 23 การเข้าอบรมของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์การ ปีงบประมาณ 2555-2557
ระดับพนักงาน

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต้านทุจริตขององค์การ
ปีงบประมาณ
2556
2555
2557

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ระดับปฏิบัติการ 1-6

1,976

47.19

1,064

24.69

345

7.82

ผู้บริหารระดับ 7-8

196

83.40

173

78.28

29

14.01

ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป

18

81.81

18

94.74

1

5.56

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

6.3.2 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากการประกอบการอย่างมีธรรมาภิบาล
กทพ. มีหลักในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล เป็นเหมือนเข็มทิศในการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสม
รายได้ทกุ ส่วนงานจากการประกอบกิจการย่อมต้องถูกน�ำไปใช้อย่างเหมาะสม เพือ่ ให้เกิดการกระจายของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมเช่นกัน โดย กทพ. ได้จ�ำแนกการกระจายมูลค่าทางตรงเชิงเศรษฐกิจออกเป็นต้นทุนการด�ำเนินงาน ค่าจ้างและ
สวัสดิการพนักงาน เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน เงินที่ช�ำระแก่รัฐ และการลงทุนในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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44,025,614.00 บาท

0.21%

3,858,701,687.66 บาท

18.21%

3,618,872,721.35 บาท

17.07%

2,251,353,087.02 บาท

10.62%

ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
เงินที่ช�ำระแก่เจ้าของเงินทุน
เงินที่ช�ำระแก่รัฐ
การลงทุนในชุมชนและเงินบริจาค

11,421,183,751.07 บาท

53.89%

ภาพที่ 15 การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง
ในปีงบประมาณ 2557 เมือ่ เปรียบเทียบการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง จ�ำนวน 21,194,141,861.10 บาท
กับรายได้ของ กทพ. จ�ำนวน 15,366,923,906.46 บาท พบว่ามีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม จ�ำนวน -5,827,217,954.64 บาท
ตารางที่ 24 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม
รายละเอียดทางเศรษฐกิจ

จ�ำนวน (บาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง ได้แก่ รายได้(Direct Economic Value Generated)

15,366,923,906.46

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct Economic Value Distributed)

21,194,141,861.10

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic Value Retained)

- 5,827,217,954.64

ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือครองหุ้น ทั้งหมดร้อยละ 100 กทพ. ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 3,725,545,508.08 บาท และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 แล้วมีอัตราลดลง
ร้อยละ 17 (การอุดหนุนจากภาครัฐปีงบประมาณ 2556 มีมูลค่า 4,488,776,300.00 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 25 เงินสนับสนุนจากภาครัฐ
ประเภทการอุดหนุนจากภาครัฐ

จ�ำนวน (บาท)

เงินอุดหนุน

2,175,545,508.08

เงินสนับสนุนการลงทุน ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

1,550,000,000.00
รวม

58 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

3,725,545,508.08

นอกจากนี้ องค์การยังได้มีการส�ำรองจ�ำนวนเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกัน
การสูญเสียรายได้หากกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นจ�ำนวน 50 ล้านบาท และยังไม่รวมโครงการวิจัยและพัฒนา และการด�ำเนินงาน
ในกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.3.3 รับผิดชอบพัฒนาชุมชนและเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี
นอกจากการพัฒนาสังคมไทยในเชิงโครงสร้างพื้นฐานแล้ว กทพ. ยังได้มีการบริหารทรัพยากรขององค์การ
เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษในการสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมบริการสังคมต่างๆ
ตารางที่ 26 พื้นที่และจ�ำนวนหน่วยงานที่ใช้พื้นที่ของ กทพ. เพื่อสาธารณประโยชน์
ทางพิเศษ

หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ (แห่ง)

เฉลิมมหานคร
ศรีรัช
ฉลองรัช
อุดรรัถยา
บูรพาวิถี
สายบางนา-อาจณรงค์
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์
รวม

เนื้อที่ดิน (ตารางวา)

47
125
60
17
12

69,723.63
150,284.68
95,229.71
27,694.62
1,100.00
9,335.05

261

353,367.69

นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการให้ใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์รายย่อย ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ปู่เจ้าสมิงพราย
2) ใช้พื้นที่เพื่อการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยใต้ทางพิเศษฉลองรัช บริเวณบึงพระราม 9
3) ด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณถนนศรีนครินทร์
4) ด�ำเนินการพัฒนาพื้น ที่ ใต้เขตทางพิเศษทางเชื่อมต่อเฉลิมราชด�ำริ 84 พรรษา บริเวณถนนเลียบทาง
พิเศษด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปู่เจ้าสมิงพราย
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6.3.4 นโยบายสาธารณะ
กทพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่ได้รบั ผิดชอบในการก่อสร้างหรือจัดให้มที างพิเศษ
เพือ่ บรรเทาปัญหาจราจรและการขนส่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยมีความมุง่ มัน่ การเป็นองค์การ
ที่ให้บริการทางพิเศษอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
ในปี 2557 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นผูน้ ำ� ในการน�ำระบบตัว๋ ร่วม (Common Ticket)
โดยมุ่งผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ ด้วยการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับ กทพ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบตั๋วร่วม
เชื่อมต่อการเดิน ทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้ตั๋วร่วมในการใช้บริการทางพิเศษ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ
6.3.5 การสร้างภาพลักษณ์อย่างมีจรรยาบรรณ
การให้บริการทางพิเศษไม่ใช่ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งการให้ข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรม
การตลาดต่างๆ ของ กทพ. จะต้องด�ำเนินตามระเบียบและข้อบังคับ โดยต้องเสนอผู้บริหารตามล�ำดับขั้นบังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่อการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
ได้น้อยมาก
6.3.6 รักษ์สิ่งแวดล้อม
กทพ. ตระหนักดีวา่ ทุกการด�ำเนินงานขององค์การ ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในหลากหลายมิติ เนือ่ งด้วยเป็นธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมกว้างไกลในหลากหลายพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละออง
เป็นสิง่ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะด�ำเนินการ นอกจากนี้ ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพในอาณาบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างทางพิเศษ ยังอาจต้องถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น หากการด�ำเนินงานแผ่ขยาย
ออกไปใกล้พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
การด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจขององค์การ จะต้องไม่ละเลยการด�ำเนินงานที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี การใช้พลังงาน ฯลฯ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดกระบวนการ หรือแม้กระทัง่
การเผาผลาญเชื้อเพลิงของรถผู้ใช้บริการทางพิเศษ ล้วนแล้วแต่มีส่วนส่งผลกระทบต่อมลอากาศและการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ ป็นสาเหตุสำ� คัญเรือ่ งความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแทบทัง้ สิน้ ดังนัน้ กทพ. ในฐานะองค์การทีต่ ระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมทราบดีว่า ภาพลักษณ์ที่ ใสสะอาดขององค์การจะเกิดขึ้นไม่ได้หากละเลยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
กทพ. มีการปฏิบัติการอย่างจริงจังในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยได้ยึดมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004
เป็นข้อปฏิบตั แิ ละในปีงบประมาณ 2557 ทีผ่ า่ นมาทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กทพ. ได้ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และองค์การยังมีแนวทางในการน�ำมาตรฐาน
ISO 14001 : 2004 ดังกล่าวไปปรับใช้กับทางพิเศษสายอื่นๆ เช่นเดียวกัน
กทพ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สะท้อนการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในการเป็น
“สังคมคาร์บอนต�่ำ” หรือ Low Carbon Society และได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมขององค์การ ประกาศไว้
เป็นหลักการและแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กทพ. ดังนี้
• ให้ความส�ำคัญในการควบคุมระดับเสียง ฝุน่ ละออง ขยะมูลฝอย คุณภาพน�ำ้ ทิง้ จากอาคาร การจัดการจราจร
และอุบัติภัยที่อาจเกิดจากการด�ำเนินงาน
• เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้ทางพิเศษ พนักงานลูกจ้าง และผูเ้ กีย่ วข้องทีป่ ฏิบตั งิ านบนทางพิเศษ โดยก�ำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะปัญหาสิง่ แวดล้อม เพือ่ ป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชน สภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงาน
• สร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และร่วมรับผิดชอบ
ในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
• เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
60 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

6.3.6.1 การจัดการผลกระทบจากการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ
กทพ. ได้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยมีโครงการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 2 รูปแบบคือ
1) โครงการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารส�ำนักงานของ กทพ.
2) โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณแนวสายทางพิเศษ ซึ่งจะติดตาม ตรวจสอบสลับกัน
ในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้ดำ� เนินโครงการตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
และอาคารส�ำนักงานของ กทพ. เพื่อตรวจวัดระดับเสียง คุณภาพอากาศ และคุณภาพน�้ำดื่ม
• ผลกระทบด้านเสียง
กทพ. ได้ท�ำการตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด 19 จุดตรวจวัด การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
2) การตรวจวัดระดับเสียงในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป ประกอบการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ในสิง่ แวดล้อม
(ค่าระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง Leq24hr) และค่าระดับเสียงโดยทั่วไปตามช่วงระยะเวลาการท�ำงานของพนักงาน
(ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง Leq8hr) ตามรายละเอียดในตารางสรุปค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดเสียง ดังนี้
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ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และ
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
จุดตรวจวัด
1. ด่านบางนา
2. ด่านดินแดง
3. ด่านดาวคะนอง
4. ด่านพระราม 4-1
5. ด่านเลียบแม่น�้ำ
6. ด่านสุขสวัสดิ์
7. ด่านรามอินทรา
8. ด่านโยธินพัฒนา
9. ด่านพระราม 9-1
10. ด่านพระราม 9-2
11. ด่านจตุโชติ
12. ด่านชลบุรี
13. ด่านบางพลี 2
14. ด่านบางแก้ว 2
15. ด่านบางขุนเทียน (ขาออก 1)
16. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
17. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช
18. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี
19. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ค่ามาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ))
ค่าระดับ
ค่าระดับเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
เสียงเฉลี่ย ค่าระดับเสี(4)ยง
06.0014.0022.0024 ชั่วโมง สูงสุด
14.00 น. 22.00 น. 06.00 น.
72.8
72.5
69.6
71.9*
98.7
75.9
75.5
73.4
75.1*
100.6
72.1
71.6
69.2
71.2*
102.1
74.9
76.3
70.4
74.4*
109.1
74.4
74.3
71.1
73.5*
104
73.7
71.9
69.2
71.8*
101.5
73.3
72.6
70.2
72.2*
98.3
73.5
72.6
69.9
72.2*
102.5
66.4
66.4
61.0
65.3
94.6
71.6
72.6
69.3
71.4*
101.5
64.4
64.6
58.8
66.3
95.4
71.2
70.8
67.7
70.2*
101.7
81.1
80.8
76.7
79.9*
102.4
69.6
69.6
67.4
69.0
95.6
66.9
63.6
61.6
64.7
93.9
08.30-16.30 น.
69.2
94.5
70.9
68.3
91.7
69.4
64.8
93.4
65.4
69.4
94.2
70.8
90.0(1)

70.0(2)

115.0(2)

หมายเหตุ (1) ค่ามาตรฐานระดั บ เสี ย งเฉลี่ ย 8 ชั่ วโมงตาม พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่ อ งก� ำ หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและจั ด การ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพและล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 23
ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2549
		 (2) ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ออกตามความพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540
		 (3)* ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด
		 (4) ค่าสูงสุดจากค่าระดับเสียงสูงสุดใน 3 ช่วงวันและเวลาที่ตรวจวัด
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ผลจากการตรวจวัดระดับเสียงดังกล่าว พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลีย่ โดยทัว่ ไป 24 ชัว่ โมง (Leq24hr) ส่วนใหญ่
มีคา่ เกินกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้คอื 70 เดซิเบล (เอ) ยกเว้นด่านพระราม 9 ด่านบางแก้ว และด่านบางขุนเทียน ส่วนค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 115 เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) มีค่าทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้คือ 90 เดซิเบล (เอ)
กทพ. ได้ให้ความส�ำคัญกับผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานขณะปฏิบัติงาน จึงได้ท�ำการตรวจวัด
ค่าระดับเสียงเฉลีย่ ตลอดเวลาการท�ำงาน 8 ชัว่ โมง (TWA8hr)4 บริเวณภายในตูเ้ ก็บค่าผ่านทางพิเศษในทุกสายทาง ซึง่ เป็นต�ำแหน่งที่
พนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ เนื่องจากค่าระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง (Leq24hr) เป็นการวัดระดับเสียงบริเวณอาคาร
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทุกสายทาง และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) เป็นการตรวจวัดระดับเสียงภายนอก
ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษในทุกสายทางตามช่วงเวลาของการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผลจากการตรวจวัดค่าระดับเสียง
เฉลี่ยตลอดเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง (TWA8hr) พบว่า ค่าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ คือ 90 เดซิเบล(เอ)5
จึงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน และค่าระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง ที่เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากพนักงานเข้าปฏิบัติงานรอบละ 8 ชั่วโมงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากระดับเสียงที่อาจมีค่าสูง
เกินค่ามาตรฐาน กทพ. ได้จดั เตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกันเสียงส่วนบุคคล เพือ่ ใช้ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่
และได้มีมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบด้านระดับเสียง ดังนี้
1) มีการตรวจวัดค่าระดับเสียงทัง้ บริเวณนอกตูแ้ ละในตูเ้ ก็บค่าผ่านทางพิเศษตามด่านต่างๆ ทุกช่วงเวลา 2 ปี
โดยเลือกตรวจวัดในบริเวณจุดทีม่ คี วามเสีย่ งสูง คือ บริเวณทีม่ ปี ริมาณการจราจรหนาแน่น มีปริมาณรถยนต์ทเี่ ข้ามาใช้บริการ
จ�ำนวนมาก บริเวณตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และบริเวณที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่มาใช้บริการมาก
2) มีการตรวจสุขภาพพนักงานเกีย่ วกับการได้ยนิ เป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ถ้าพบว่าพนักงานคนใดมีแนวโน้ม
ทีเ่ กิดการเสื่อมสภาพการได้ยิน จะด�ำเนินการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปฏิบัติงานหรือจุดปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานในสภาวะที่มี
ค่าระดับเสียงเบากว่า และมีการสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคลตามความจ�ำเป็น เช่น ทีอ่ ดุ หู (Ear plug) ทีค่ รอบหู (Ear muff)
นอกจากนี้ กทพ. ยังให้ความส�ำคัญกับผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ในการได้รบั ผลกระทบจากเสียงดังอย่างต่อเนือ่ งในบริเวณทีม่ คี า่ ระดับเสียงเฉลีย่ โดยทัว่ ไป 24 ชัว่ โมง (Leq24hr) เกินค่ามาตรฐาน
และหากได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ กทพ. จะเข้าตรวจวัดเพื่อติดตามและยืนยันระดับเสียงที่เกิดขึ้น
หากมีค่าเกินมาตรฐานจริง กทพ. จะติดตั้งก�ำแพงกั้นเสียงให้ในขั้นตอนต่อไป และตรวจวัดระดับเสียงหลังจากติดตั้งก�ำแพง
กั้นเสียงแล้วอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีการติดตั้งก�ำแพงกั้นเสียง จ�ำนวน 2 จุด คิดเป็นมูลค่า 14,803,888 บาท

4
5

TWA8hr = ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง (Time Weighted Average; TWA)
ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123
ตอนที่ 23 ก ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2549 ก�ำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ 90 เดซิเบล (เอ)
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• ฝุ่นละออง
กทพ. ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 2 รูปแบบ คือ 1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป และ 2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคล
จากการตรวจทัง้ หมด 19 จุดตรวจวัดพบว่า การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
บริเวณทีม่ ฝี นุ่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มากทีส่ ดุ คือ บริเวณด่านเลียบแม่นำ�้ ซึง่ มีคา่ เกินมาตรฐานทีก่ ำ� หนดเอาไว้
ทัง้ 3 วันทีท่ ำ� การตรวจวัด มีคา่ เท่ากับ 0.168, 0.182 และ 0.147 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

6

ส�ำหรับบริเวณที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มากที่สุด คือ ด่านบางแก้ว 2 ซึ่ง
มีค่าเกินมาตรฐานที่ก�ำหนดเอาไว้ทั้ง 3 วันที่ท�ำการตรวจวัด มีค่าเท่ากับ 0.054, 0.067 และ 0.089 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
(ค่ามาตรฐาน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)7
ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตามตัวบุคคลทั้งหมด 15 จุดตรวจวัด ไม่พบจุดตรวจ
ที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สามารถเข้าสู่ระบบหายใจได้ (Respirable Dust : RD) เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
5.0 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)8 โดยได้ท�ำการวัดในช่วงเวลาที่พนักงานเข้าปฏิบัติงานเป็นกะ
ทั้งนี้ กทพ. มีแนวทางในการลดปริมาณฝุ่นละอองด้วยการเพิ่มรอบการท�ำความสะอาดอาคาร
ด่านและสายทางพิเศษ และให้พนักงานสวมหน้ากากป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงาน
• ก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินงาน
กทพ. ท�ำการวิจยั เกีย่ วกับวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพือ่ หาวัสดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ดุ
โดยโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ 1) โครงการเปรียบเทียบ
การใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตระหว่าง Warm Mix Asphalt และ
Hot Mix Asphalt และ 2) โครงการเปรียบเทียบปริมาณเชือ้ เพลิง และก๊าซมลพิษ ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบช�ำระด้วยเงินสด

6

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 104 ง ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547
7
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไป
ออกตามความใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 24 มีนาคม
พ.ศ. 2553
8
ตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 เรื่อง ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
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และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติทั้งแบบมีไม้กั้นและไม่มีไม้กั้น
1) โครงการเปรียบเทียบการใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีตระหว่าง Warm Mix Asphalt และ Hot Mix Asphalt
กทพ. ได้ประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 มาใช้ในการประเมิน
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีส่ ำ� คัญต่อการก่อสร้างทางพิเศษ คือ แอสฟัลท์คอนกรีตเนือ่ งจากการก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์คอนกรีตเป็นส่วนหนึง่ ของการใช้พลังงาน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) ทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกร้อนมาใช้เปรียบเทียบการใช้พลังงาน และปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต
ระหว่างแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผสมอุน่ (Warm Mix Asphalt : WMA) และแอสฟัลท์คอนกรีตแบบผสมร้อน (Hot Mix Asphalt : HMA)
เพื่อหาแนวทางในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
ตารางที่ 28 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ กทพ.
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
แอสฟัลท์คอนกรีต แบบผสมร้อน (HWA)*
แอสฟัลท์คอนกรีต แบบผสมอุ่น (WMA)*
การจราจรทางพิเศษฉลองรัช ช่วงเวลาเร่งด่วน
การบูรณะผิวทางคอนกรีต 1 กิโลเมตร

วิธีค�ำนวณ
CML Baseline 2000
CML Baseline 2000
CML Baseline 2000
Indicator-99

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
222 ตัน-CO2e9
242 ตัน-CO2e9
242 กรัม-CO2e/Km10
382 ตัน-CO2e11

หมายเหตุ * ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ สกัดวัตถุดิบ ผลิต และขนส่งแอสฟัลท์คอนกรีต

2) โครงการเปรียบเทียบปริมาณเชือ้ เพลิงและก๊าซมลพิษของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบช�ำระด้วยเงินสด
และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติทั้งแบบมีไม้กั้นและไม่มีไม้กั้น
ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) แบบมี ไ ม้กั้น ซึ่งเป็นระบบที่ กทพ. ใช้ใน
การด�ำเนินงานอยู่นั้นสามารถให้บริการผู้ใช้ทางได้เพียง 850 คัน/ชั่วโมง เนื่องมาจากผู้ใช้ทางจ�ำเป็นต้องชะลอความเร็ว
จึงเกิดโครงการกรณีศกึ ษาประเมินประสิทธิภาพระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) แบบไม่มีไม้กนั้ (Non-Stop Lane)
เพือ่ เปรียบเทียบกับแบบมีไม้กนั้ แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมจราจร (ความเร็วในการผ่านด่านฯ ระยะเวลา
ในการผ่านด่านฯ) และด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (การสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ปริมาณก๊าซมลพิษ) โดยใช้ขอ้ มูลการขับขีจ่ ริง
(GPS Probe Vehicle) มาวิเคราะห์ ได้ผลสรุปว่าแบบไม่มีไม้กั้น (Non-Stop Lane) มีประสิทธิภาพมากกว่า คือ ผู้ขับขี่
สามารถขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางประเภทนี้ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง เร็วกว่าแบบมีไม้กั้น
(Easy Pass) ประมาณ 10 วินาที ช่วยประหยัดน�ำ้ มันและลดมลพิษทางอากาศได้รอ้ ยละ 20 เมือ่ เทียบกับแบบมีไม้กนั้ (Easy Pass)
(นอกช่วงเวลาเร่งด่วน) และเมือ่ น�ำผลลัพธ์ที่ได้นมี้ าค�ำนวณในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยจะพบว่าเวลาผ่านไป 10 ปี ด่านฯ แบบไม่มีไม้กนั้
สามารถช่วยประหยัดน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงสะสมได้ถงึ ร้อยละ 19.09 และประหยัดค่าก�ำจัดมลพิษสะสมได้รอ้ ยละ 36.54 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ด่านฯ Easy Pass แบบมีไม้กั้น

9

วัชระ สุระวงศ์, เอกริน ทร์ เหลืองวิลัย, และศักดิ์ดา พรรณไวย. การเปรียบเทียบการใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกการก่อสร้างผิวทาง
แอสฟัสท์คอนกรีตระหว่าง Warm mix asphalt (WMA) และ Hot mix asphalt (HMA) โดยใช้หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2556
10
วัชระ สุระวงศ์, นิรันดร์ คงฤทธิ์, และจีมา ศรลัมพ์ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในงานบูรณะถนนแบบเสริมผิวทาง, กรุงเทพมหานคร.
11
วัชระ สุระวงศ์, นันทวรรณ พิทักษ์พานิช, นิรันดร์ คงฤทธิ์ และศักดิ์ดา พรรณไวย การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการจราจรบนทางพิเศษฉลองรัช
โดยใช้วิธีวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์, กรุงเทพมหานคร.
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นอกจากนี้ กทพ. ยังให้ความสนใจกับการลดการปลดปล่อยพลังงานทางอ้อม ทีถ่ งึ แม้จะไม่ใช่ผลกระทบ
โดยตรงที่ กทพ. เป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็สามารถส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการลดมลภาวะอากาศในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบบนทางพิเศษของ กทพ. ได้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone (EXAT ITS) ที่จะช่วยให้ค�ำแนะน�ำเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง ช่วยลดพลังงานเชื้อเพลิง
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษได้อีกทางหนึ่ง
• ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการทางพิเศษสายกะทู-้ ป่าตอง จ.ภูเก็ต เป็นโครงการที่ กทพ. ศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลาการศึกษา 15 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 20 กันยายน 2557 ทั้งนี้ รูปแบบโครงการจะเป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร (3 ช่องจราจรต่อ
ทิศทาง) มีความยาวประมาณ 3.9 กิโลเมตร โดยอุโมงค์จะลอดใต้เทือกเขานาคเกิด
แนวเส้นทางโครงการจะอยู่ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 4 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่คุ้มครอง
สิง่ แวดล้อมบริเวณที่ 5, 6, 7 และ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมในบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 แนวเส้นทางโครงการทีเ่ ป็นอุโมงค์บางส่วนจะลอดใต้พนื้ ที่
ป่าเขานาคเกิด ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ. 2516) และบางส่วนจะลอดใต้พนื้ ทีล่ ม่ ุ น�ำ้ ชัน้ 1 บีอาร์
และลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น 2 ตามประกาศคณะรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การก� ำ หนดชั้ น คุ ณ ภาพลุ ่ ม น�้ ำ ภาคใต้ พ.ศ. 2532 โดย กทพ.
ได้ด�ำเนินการขอความเห็นชอบในการด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าวกับคณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ซึ่งการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการฯ ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จและ กทพ. ก�ำลังจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาในปีงบประมาณ 2558
โครงการฯ นี้มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่ กทพ. ด�ำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบ
ด้านทรัพยากรทางชีวภาพของโครงการฯ ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ ทรัพยากรสัตว์ป่าและ
นิเวศวิทยาทางน�้ำ ผลการศึกษาพบว่าโครงการฯ มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในระดับต�่ำ เนื่องจากแนวสายทาง
ที่ผ่านพื้นที่คุ้มครองเป็นการเจาะอุโมงค์ลอดใต้พื้นที่ดังกล่าว
6.3.6.2 การจัดการผลกระทบจากการด�ำเนินงานอื่นๆ
นอกจากผลกระทบทางตรงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการแล้ว
กิจกรรมสนับสนุนระบบอื่นๆ อาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน
ในด้านของการจัดการทรัพยากร อาจสามารถจ�ำแนกได้ตามปริมาณการใช้ทรัพยากรและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าในการด�ำเนินกิจการขององค์การนั้นมีทรัพยากรที่ควรได้รับการบริหารจัดการโดยเฉพาะ ได้แก่ พลังงาน
ทรัพยากรน�้ำ และวัสดุส�ำนักงานที่ใช้ในกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
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• มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
กทพ. มีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) โดยพยายามคัดเลือกสินค้า
หรือบริษั ทคู่ค้าที่มีการด�ำเนินงานและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงที่ ไ ม่มีสารท�ำลาย
ชั้นบรรยากาศ (Non-Ozone Depleting Substance) แทนอุปกรณ์ชนิดเก่าที่มีสาร R22 (HCFC-22)12 เป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ในถังดับเพลิง การใช้เทคโนโลยีทางพิเศษมาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงในการเดินทางผ่าน
ระบบจราจรอัจฉริยะหรือแอพลิเคชัน่ บนมือถือ หรือการจัดซือ้ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมาใช้ภายในองค์การ
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการอนุมัติงบประมาณส�ำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาตรฐาน EPEAT GOLD ที่เป็น
ระบบการจัดอันดับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และได้ดำ� เนินการทยอยเปลีย่ นคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐานดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ส�ำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมจ�ำพวกของเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน กทพ.
ได้ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และมีแนวทางในการคัดแยกขยะ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย ทั้งบริเวณส�ำนักงาน และบนทางพิเศษทุกสาย เพื่อส่งต่อ
ให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยตามวิธีที่ถูกต้องต่อไป

• พลังงานไฟฟ้า
กทพ. ให้ความส�ำคัญกับการจัดการพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง เนื่องจากทรัพยากร
ดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต่อการให้บริการของ กทพ. เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานเป็นสิง่ จ�ำเพือ่ เป็นความส่องสว่าง
และป้ายจราจรบนสายทางพิเศษ ที่มีความจ�ำเป็นต่อผู้ใช้บริการให้ขับขี่อย่างปลอดภัย
การใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารและสายทางพิเศษต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยอาคารส�ำนักงาน 3 แห่ง
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 3 แห่ง ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 4 แห่ง และสายทางพิเศษทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของ กทพ. เป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเชื้อเพลิงรวมกันเกินกว่าร้อยละ 90 จึงมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีเป้าหมายและการด�ำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ
ปัจจุบัน นี้ กทพ. มีคณะท�ำงานด้านจัดการพลังงานที่คอยด�ำเนินการเกี่ยวกับการลดปริมาณ
การใช้พลังงานในองค์การ โดยเริม่ ด�ำเนินงานในส่วนของอาคารส�ำนักงานใหญ่จตุจกั ร เป็นล�ำดับแรก และมีความเป็นไปได้ทจี่ ะขยาย
การด�ำเนินงานไปทุกอาคารส�ำนักงาน อาคารด่าน และสายทางพิเศษ ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานลดการใช้พลังงานขึน้ โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และเชื้อเพลิงลงให้ได้ร้อยละ 10 เพราะหาก กทพ. มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นเกินกว่า ร้อยละ 15 ส�ำนักงบประมาณ
จะท�ำการปรับลดงบประมาณในปีถัดไป โดยในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้มีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ กทพ. เกี่ยวกับ
การศึกษาโครงการศึกษา ทดสอบ และจัดท�ำแผนพัฒนาการประหยัดพลังงานของ กทพ. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้
และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องการประหยัดพลังงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
12

เป็นสารเคมีควบคุม (Controlled Substances) ที่ระบุในกลุ่มที่ I (หนึ่ง) ภาคผนวก C ของพิธีสารมอนเทรอัลว่าด้วยเรื่องสารเคมีที่ท�ำลายชั้นโอโซน
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นโยบายการอนุรักษ์พลังงานอาคารส�ำนักงานใหญ่ กทพ.
1. ด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด�ำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์การอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
กับการท�ำงาน เทคโนโลยีที่ ใช้ และแนวการปฏิบัติงานที่ดี
3. ก�ำหนดแผนและเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้างทุกคนที่จะให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนด ติดตามตรวจสอบ และแจ้งต่อคณะท�ำงาน ด้านการจัดการพลังงาน
อาคารส�ำนักงานใหญ่ กทพ. จตุจักร ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
5. สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานและลูกจ้างตระหนักถึงการอนุรกั ษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
6. ให้การสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรม
และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
7. ให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านพลังงานทุกปี
ประกาศ ณ ปี 2555

ที่ ส� ำนัก งานใหญ่ ในปีง บประมาณ 2557 คณะท� ำ งานด้ านการจั ดการพลั ง งานอาคารส� ำ นั ก งานใหญ่
ได้มีการด�ำเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนี้
ตารางที่ 29 มาตรการการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
เป้าหมาย(1)
ผลประหยัด(2)
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

ค่าพลังงาน(3)
(จิกะจูล/ปี)

มาตรการ

หน่วย

1. เปลี่ยนหลอดไฟให้แสงสว่างจาก
หลอดผอม (T8) เป็นหลอด
แอลอีดี (LED)
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ชนิดประสิทธิภาพสูง

256 หลอด

9,232.39

8,698.51

31.31

108 ชุด(4)

300,697.05

111,227.32

400.42

หมายเหตุ
		
		
		

(1)

ค่าเป้าหมายรวมคิดเป็นร้อยละ 13.74
ผลประหยัดรวมคิดเป็นร้อยละ 5.318
(3)
1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่ากับ 0.0036 จิกะจูล
(4)
ด�ำเนินการและเสร็จจริงจ�ำนวน 52 ชุด
(2)
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ทีอ่ าคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ เป็นด่านเก็บค่าผ่านทางต้นแบบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสีเขียว
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ ละ
เปลี่ยนระบบแสงสว่างเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบ LED และเพิ่มสวิชต์กระตุก พร้อมกับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2 ประเภท ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) และชนิดฟิล์มบาง (CIGS) ขนาดรวม 5.7 กิโลวัตต์
ส�ำหรับจ่ายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งการด�ำเนินงานนี้พบว่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 14,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
คิดเป็นมูลค่า 56,000 บาท หรือคิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7,000 กิโลกรัม13
นอกจากนี้ ยังมีโครงการศึกษาที่ชี้ ให้เห็นว่าหากติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED ขนาด 18 วัตต์
ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิมชนิด T8 ขนาด 36 วัตต์ จ�ำนวน 51 หลอด ที่อาคารศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) พบว่า สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 64 ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 2,900 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นเงิน
12,000 บาทต่อปี ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,500 กิโลกรัม14
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด จ�ำแนกตามหน่วยงานต่างๆ ของ กทพ.
ปีงบประมาณ 2555-2557 (กิโลเมตร-ชั่วโมง)
25,405,506
24,339,812
24,338,733

มิเตอร์จ่ายไฟฟ้าสายทางพิเศษ
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี
(ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี)
อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช
(ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์)
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร
(ทางด่วนขั้นที่ 1)

3,768,394
3,658,740
3,705,818
1,918,374
1,916,382
1,927,057
3,879,415
3,854,271
4,135,095
720,167
825,234
777,407
1,813,364
1,820,094
1,739,973

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 4 (CCB4)
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 3 (CCB3)

166,390
156,975
148,984

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 2 (CCB2)

596,829
619,130
678,874
49,642
55,076
66,870

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 1 (คลองเตย)
อาคารสาธุประดิษฐุ์

537,792
545,811
465,246

อาคารอโศก

2,276,000
2,251,000
1,802,600

อาคารจตุจักร

-

5,000,000
ปีงบประมาณ 2557

10,000,000

15,000,000 20,000,000

ปีงบประมาณ 2556

25,000,000

30,000,000

ปีงบประมาณ 2555
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ภาพที่ 16 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด จ�ำแนกตามหน่วยงานต่างๆ ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555-2557
13
14

ข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมทางพิเศษ
ข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนาระบบวิศวกรรมทางพิเศษ
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ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจ�ำแนกตามประเภทอาคารและสายทางพิเศษ (กิโลเมตร-ชั่วโมง)
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555

24,3
38
24,3 ,733
39,8
25,4 12
05,5
06

30,000,000
25,000,000
20,000,000

9,76
7,97
9,42 0
9,3
9,56 93
6,18
3

15,000,000

0

อาคารส�ำนักงาน

3,34
5,23
3,42 8
1,4
3,29 33
6,75
0

5,000,000

2,33
4
2,85,716
1,8
2,86 87
3,43
4

10,000,000

อาคารด่านเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษ

ศูนย์ควบคุมพิเศษ

มิเตอร์จ่ายไฟฟ้า
สายทางพิเศษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ภาพที่ 17 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จ�ำแนกตามประเภทอาคารและสายทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2555-2557
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลเมตร-ชั่วโมง)
41,500,000

41,131,873

41,000,000
40,500,000

39,786,657

40,000,000

40,042,525

39,500,000
39,000,000

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ภาพที่ 18 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วทั้งองค์การ ปีงบประมาณ 2555-2557
จากผลการติ ด ตามข้ อ มู ล พลั ง งานไฟฟ้ า พบว่ า กทพ. มี ป ริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี โดย
ในปีงบประมาณ 2557 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทัว่ ทัง้ องค์การรวมทัง้ สิน้ 41,131,873 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง (คิดเป็นค่าพลังงาน
148,075 จิกะจูล) สูงขึน้ กว่าปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 2.72 ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก กทพ. ได้ดำ� เนินการติดตัง้ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(Server) ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของการด�ำเนินงานสนับสนุนระบบการจราจรอัจฉริยะของ กทพ. ที่ต้องรักษาอุณหภูมิภายในห้อง
ให้มีความเย็นด้วยระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ท�ำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นมากในปีงบประมาณ 2557
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• พลังงานเชื้อเพลิง
ในงานบริการด้านการจราจร การกูภ้ ยั งานซ่อมบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และเครือ่ งกล รวมถึงยานยนต์ที่ใช้เป็น
พาหนะภายในของกิจการมีความจ�ำเป็นต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการด�ำเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 กทพ. มีการใช้
พลังงานเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 30 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2557
ปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2557
ประเภท

36,481.21

น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

257,301.04 ลิตร

8,490.93

น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

342,177.16 ลิตร

11,291.85

น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

11,484.19 ลิตร

367.49

ก๊าซธรรมชาติ/NGV

4,186.33 ลิตร

6.49

รวม

56,637.98

น�้ำมันดีเซล

แก๊ส
โซฮอล์
95

แก๊ส
โซฮอล์
91

NGV

ค่าพลังงาน (จิกะจูล)*

1,013,367.00 ลิตร

ดีเซล

แก๊ส
โซฮอล์
E20

ปริมาณ

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
หมายเหตุ * ประเภทเชื้อเพลิงต่าง ๆ เทียบค่าพลังงาน ดังนี้
- น�้ำมันดีเซล เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.036 จิกะจูล/ลิตร
- น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.033 จิกะจูล/ลิตร
- น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.032 จิกะจูล/ลิตร
- ก๊าซธรรมชาติ เทียบค่าพลังงานเท่ากับ 0.00155 จิกะจูล/กิโลกรัม

• การใช้ทรัพยากรน�้ำ
เป็นทรัพยากรทีถ่ อื ว่าเป็นประเด็นความยัง่ ยืนระดับสากลทีท่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าประเด็น
ความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เนือ่ งจากเป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ เป็นอย่างมาก ในบางพืน้ ทีอ่ าจเผชิญ
ปัญหาวิกฤตการณ์ขาดแคลนน�้ำ เช่นเดียวกันกับในบางภูมิภาคของประเทศไทย
ในกระบวนการด�ำเนินงานของ กทพ. ทรัพยากรน�ำ้ อาจไม่จำ� เป็นเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า เนือ่ งจากน�ำ้ ไม่ได้มี
ส่วนส�ำคัญต่อกระบวนการด�ำเนินงานภายในองค์การ เพียงแต่ ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของเจ้าหน้าที่ กทพ. เท่านั้น
กทพ. จึงยังมิได้ก�ำหนดมาตรการเรื่องน�้ำขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้มกี ารติดตามปริมาณการใช้นำ�้ จากแหล่งด�ำเนินการต่างๆ ของ กทพ. เรือ่ ยมา เพือ่ สังเกต
พฤติกรรมการใช้น�้ำของเจ้าหน้าที่ กทพ. และใช้ข้อมูลในการพิจารณาหากต้องมีการขยายฐานการด�ำเนินงานไปในพื้นที่
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการขาดแคลนน�ำ้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ในอนาคต โดยปัจจุบนั น�ำ้ ที่ใช้เพือ่ การอุปโภค
บริโภคใน กทพ. ทั้งหมดมาจากน�้ำประปา
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ปริมาณการใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
1,114
1,567
1,692

อาคารด่านปู่เจ้าสมิงพราย
14
14
0

ลานจอดรถยนต์ (Park and Ride)

1,218
1,382
1,429

ทางเชือ่ มต่อสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี

153
45

ด่านชั่งน�้ำหนักบางแก้ว

2,826

168
541
727

ด่านชั่งน�้ำหนักบางขุนเทียน

861
907
1,068

ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ
เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี

4,663
5,727
5,295

สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

53,489
58,720
50,381

อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางสายบางพลี-สุขสวัสดิ์
17,299
20,292
18,128

อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี
8,689
11,716
13,333

อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

29,382
39,775
32,347

อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร
815
2,725
3,818

ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงสาธุประดิษ ฐ์ (ฝ่ายบ�ำรุงรักษา)

4,562
4,321
4,306

ศูนย์ควบคุมทางด่วน 4 (ฝ่ายบ�ำรุงรักษา)

25,744
26,497
29,536

ศูนย์ควบคุมทางด่วน 3 (ฝ่ายบ�ำรุงรักษา)

28,941
30,932
29,436

ศูนย์ควบคุมทางด่วน 1 (คลองเตย)(ฝ่ายควบคุมจราจร)
10,770
9,842
12,912

อาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

20,699
17,910
15,403

ส�ำนักงานใหญ่

0

10,000

20,000

ปีงบประมาณ 2555

30,000

40,000

ปีงบประมาณ 2556

50,000

60,000

70,000

ปีงบประมาณ 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ภาพที่ 19 ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้ำจ�ำแนกตามแหล่งด�ำเนินงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2555-2557
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ปริมาณการใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
235,000

233,120

230,000
225,000

219,956

220,000
215,000

212,256

210,000
205,000
200,000

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

ภาพที่ 20 ปริมาณการใช้น�้ำ ปีงบประมาณ 2555-2557
ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555-2557) ปริมาณการใช้น�้ำของ กทพ. สูงขึ้นเล็กน้อยสืบเนื่องจากการขยายขอบเขต
การด�ำเนินงานและการมีบคุ ลากรทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม กทพ. จะไม่ละเลยต่อการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ให้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ ต่อไป
• การใช้วัสดุทางพิเศษและส�ำนักงาน
ในแต่ละปี กทพ. มีการใช้แอสฟัลท์เพือ่ การซ่อมบ�ำรุงมากทีส่ ดุ โดยในปีงบประมาณ 2557 มีรายละเอียด
การใช้แอสฟัลท์ ดังนี้
ตารางที่ 31 ปริมาณวัสดุก่อสร้างประเภทแอสฟัลท์ที่ใช้ไป ปีงบประมาณ 2557
ปริมาณแอสฟัลท์ (ตัน)

ประเภทการใช้งานแอสฟัลท์
งานปรับปรุงผิวจราจร ทางราบระดับดิน ทางพิเศษกาญจนาภิเษก
(บางพลี-สุขสวัสดิ์)
งานซ่อมแซมผิวจราจรทั่วไปบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
งานซ่อมแซมผิวจราจรทั่วไปบนทางพิเศษฉลองรัช
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบนสะพานพระราม 9
รวม

7,377.00
17.00
25.00
1,851.37
9,270.37
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 73

นอกจากนี้ กทพ. ได้น�ำแอสฟัลท์คอนกรีตมาผลิตเป็นวัสดุรี ไซเคิล โดยน�ำเศษวัสดุแอสฟัลท์ที่ ไสออกจาก
ผิวจราจรที่ท�ำการซ่อมแซมปรับปรุงจากงานจ้างของสัญญาต่างๆ น�ำมากองเก็บไว้ (ใต้สะพานพระราม 9 ฝั่งพระนครและ
ใต้ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ (CCB3)) เมื่อต้องการน�ำไปใช้จะท�ำการน�ำเศษวัสดุแอสฟัลท์ที่ ไสออกมาผสมกับน�้ำยางและ
วัสดุต่างๆ ในเครื่องผสมของกองบ�ำรุงรักษาทางพิเศษ เมื่อเสร็จตามกรรมวิธีสามารถน�ำไปใช้งานในการซ่อมแซมผิวทาง
ที่เป็ น หลุ มบ่ อ หรือใส่ถุง เก็บวัส ดุไว้ใช้เป็น Cold Mix Asphalt ซึ่ ง จะช่ วยลดการสิ้ นเปลื อ งทรั พ ยากรลงได้ โดย
ในปีงบประมาณ 2557 นี้ กทพ. ได้น�ำแอสฟัลท์คอนกรีตมาผลิตเป็นวัสดุรี ไซเคิลเพื่อใช้ภายในองค์การ ปริมาณ 1.5 ตัน
ทรัพยากรที่ กทพ. ใช้สิ้นเปลืองมากที่สุดอย่างหนึ่งในส�ำนักงาน คือ ทรัพยากรประเภทกระดาษต่างๆ โดย
จะพบว่าประเภทกระดาษที่ใช้และคิดเป็นมูลค่ารวมสูงที่สุด15 3 อันดับแรก ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม
กระดาษ A4 รี ไซเคิล หนา 80 แกรม และกระดาษช�ำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร/ม้วน
แต่หากพิจารณาจากปริมาณการใช้สูงที่สุด จะพบว่ากระดาษประเภท Thermal 80 มม. 58 แกรม มีปริมาณ
การใช้มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ 2557 มีการใช้ทั้งหมด 135,000 ม้วน คิดเป็นน�้ำหนักกระดาษโดยประมาณเท่ากับ
3,857.14 กิโลกรัม16
ตารางที่ 32 ปริมาณวัสดุส�ำนักงานที่ใช้ไป ปีงบประมาณ 2555-2557
ปริมาณการใช้ (กิโลกรัม)
ปีงบประมาณ
2555
2557
2556

รายการวัสดุ
กระดาษ A4 รี ไซเคิล หนา 80 แกรม

25,792.50

25,365

23,112.50

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม

51,137.50

56,017.50 57,405.00

กระดาษช�ำระม้วนใหญ่ หนา 2 ชั้น ยาว 300 เมตร/ม้วน

19,572.30

21,395.70 25,675.20

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

15
16

อ้างอิงจากคลังจตุจักร
ค�ำนวณจากค่าประมาณน�้ำหนักกระดาษประเภท Thermal 80 มม. 58 แกรม 35 ม้วน เทียบเท่า 1 กิโลกรัม
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ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว จึงได้มีการจัดซื้อกระดาษ A4 รี ไซเคิล
หนา 80 แกรม มาใช้ในการด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของปริมาณการใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด
ปริมาณการใช้กระดาษ A4 หนา 80 แกรมแบบธรรมดา
เทียบกับแบบรี ไซเคิล
รี ไซเคิล

28.70%

ธรรมดา

71.30%
ภาพที่ 21 ปริมาณการใช้กระดาษ A4 เทียบกับปริมาณการใช้กระดาษรี ไซเคิล ปีงบประมาณ 2557
ทั้งนี้ ที่อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช ได้มีการก�ำหนดวิธีปฏิบัติงานการลดปริมาณการใช้กระดาษ A4
เพื่อให้สอดรับกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกแก่เจ้าหน้าที่
กทพ. และจัดท�ำสรุปปริมาณการเบิกกระดาษ A4 จากทุกหน่วยงาน
6.3.7 กทพ. พร้อมรับฟังเสียงจากประชาชน
การด�ำเนินงานของ กทพ. มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมจากชุมชนและสังคมเป็นส�ำคัญ โดยเสียงสะท้อนจากชุมชนเป็นสิง่ ที่ กทพ.
มิอาจละเลยได้ กทพ. จึงได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ข้อแนะน�ำ หรือค�ำติชมต่างๆ ตั้งแต่
ระยะก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และระยะด�ำเนินงาน
ในทุกโครงการทางพิเศษของ กทพ. ต้องผ่านกระบวนการส�ำรวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้เป็นไปตามกรอบและแนวทางการด�ำเนินงานอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2550 ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง และมีส่วนร่วม
จากภาคประชาสังคม โดยพิจารณาจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการในทุกระยะ รวมทัง้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ ได้ กลุ่ม ดังนี้
1) ผู้รับผลกระทบจากโครงการ
2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่พิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ
5) องค์การเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมองค์กรพัฒนาเอกชนสถาบันการศึกษาภายในท้องถิน่ และในระดับอุดมศึกษา
และนักวิชาการอิสระ
6) สื่อมวลชน
7) ประชาชนทั่วไป
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ทั้งนี้ กทพ. ก�ำหนดมาตรการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานในทุกระยะ
รวมทั้งวิธีการเยียวยาหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนบริเวณโดยรอบเขตทางพิเศษ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือมีข้อแนะน�ำ/ติชม/
เสนอแนะ สามารถติดต่อ กทพ. ได้ผ่านช่องทาง EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่มี ไว้บริการประชาชน
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter หรือหน่วยงานบริการประชาชนอื่นๆ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และครบถ้วน กทพ. ได้จดั ท�ำขัน้ ตอน
ในกระบวนการแก้ไขปัญหาเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�ำต่างๆ จากผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น
จะได้รับการรับฟัง ตอบสนอง และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับ
เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ
(Quality Procedure) ตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และโดยขั้นตอนการด�ำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานในการดูแลชุมชนใกล้พื้นที่เขตทางพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ใช้บริการ

2. Agent/หพ.

3. Supervisor
4. ผอ.กขส/ห.ขท.

กิจกรรม
ร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์ 1543
หรือร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะ หพ. ประจ�ำด่านฯ
ลงบันทึกเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
ในแบบฟอร์ม 1401 แล้วน�ำเสนอ Supervisor

ผู้เกี่ยวข้อง

Agent

Supervisor

ออกรหัส กขส/ขท. ในแบบฟอร์ม 1401 แล้วลง
บันทึกในแบบฟอร์ม 1405 โดยลงรหัสสี (ส้ม ฟ้า
เขียว) ในแบบฟอร์ม 1401 และในแบบฟอร์ม
1405 แล้วน�ำแบบฟอร์ม 1405 แล้วน�ำแบบฟอร์ม
1401 ส่งทางโทรสารพร้อมน�ำเสนอ ผอ.กขส/
ห.ขท. เพื่อพิจารณาลงนาม

ผอ.กขส./ห.ขท.

ลงนามในแบบฟอร์ม 1401 เพื่อน�ำเสนอฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง รหัสสีเขียว น�ำเสนอ WMR

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ติดตามตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการแก้ไข ป้องกัน
และปรับปรุงโดยฝ่าย/ส�ำนัก ที่เกี่ยวข้อง
หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียนโดยตรง
รวมทั้งส่งแบบฟอร์ม 1401 พร้องแจ้งสาเหตุการ
แก้ไขการป้องกัน การป้องกันการขยายผล และ
วันที่แจ้ง รวมทั้งวิธีที่แจ้งผู้ร้องเรียน โดยทาง
โทรศัพท์หรือหนังสืออื่นๆ ตามแบบฟอร์ม 1401
กลับมายัง กขส.

ผู้ใช้บริการ/กขส.

6. ผอ.กขส.

จัดส่งแบบฟอร์ม 1407 ให้ Supervisor รวบรวม
กรณีที่เรื่องร้องเรียนได้รับการแจ้งกลับต้อง
ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้า
และลงบันทึกในแบบฟอร์ม 1407

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
Superviser

7. Supervisor

รวบรวม สรุปและจัดท�ำบันทึกรายงานผลการ
ปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนฯ ประจ�ำเดือน
เพื่อน�ำเสนอ ผอ.กขส.

ผอ.กขส.

8. ผอ.กขส.

ลงนามในรายงานผลการปฎิบัติงานรับเรื่องร้อง
เรียนฯ ประจ�ำเดือนเพื่อน�ำเสนอผู้บริหารระดับสูง

กขส./ผู้บริหารระดับสูง

5. ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

แบบฟอร์ม 1401

แบบฟอร์ม 1401

แบบฟอร์ม
1401/1405
แบบฟอร์ม
1401

แบบฟอร์ม 1401

แบบฟอร์ม 1401/1407

บันทึกผลรายงานผลฯ
บันทึกรายงานผลฯ
QP-กทพ.-001

อ้างอิง : ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ (2555), มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, หน้า 3.
: ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, หน้า 5.

ภาพที่ 22 ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานรับเรือ่ งร้องเรียน
76 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้รับข้อคิดเห็นและเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ จ�ำนวน 26 เรื่อง และได้รับค�ำชมเชย
จ�ำนวน 89 เรื่อง อย่างไรก็ตามยังมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบเขตทางพิเศษ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยปรากฏ
ข้อร้องเรียนดังนี้
ตารางที่ 33 สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2557
จ�ำนวน

ล�ำดับ

เรื่องร้องเรียน
ประเภท

1.

การปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ.
•
•
•
•
•

2.

3.

4.

5.

เรื่อง

งานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
งานกู้ภัย / สื่อสาร
งานจัดการจราจร
งาน Call Center และงาน Operator
อื่นๆ
รวม

8
2
2
12

ราย ร้อยละ
7
2
2
11

3.43
0.99
0.99
-

ผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ
• ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (สายบางพลีสุขสวัสดิ์)
• ทางพิเศษฉลองรัช (สายรามอินทราวงแหวนรอบนอก)
• ทางเชื่อมต่อบางพลี-สุขสวัสดิ์กับ
วงแหวนอุตสาหกรรม
• อื่นๆ
รวม
ที่ดิน
• ปัญหาทางเข้า – ออก
• การบุกรุกเขตทางพิเศษ
• อื่นๆ
รวม

ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกหรื อ
ปัญหาเกีย่ วกับการใช้บตั ร Easy Pass
อย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนทั้งหมดยุติ
เรียบร้อยแล้ว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
7

6
6

2.94
-

ข้ อ ร้ อ งเรี ย นส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับเสียง ฝุน่ ละออง มลพิษทางอากาศ
ความสัน่ สะเทือน และความเป็นส่วนตัว
จากการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
ส า ย ศ รี รั ช - ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานคร และผลกระทบ
จากการก่อสร้างจุดพักรถ (Rest Area)
บริเวณด่า นฯประชาชื่น (ขาออก)
โดยขณะนี้ยังมี 2 เรื่องที่ยังไม่ยุติใน
ปีงบประมาณ 2557

2.45
6.37
-

ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหาทัว่ ไป
เกีย่ วกับการใช้พนื้ ทีร่ อบเขตทางพิเศษ
ทั้งส่วนที่ กทพ. รับผิด ชอบและ
ส่ ว นที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กทม. ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทั้งหมดยุติ
เรียบร้อยแล้ว

8
18
26

ไม่ได้รับความสะดวกหรือเดือดร้อนจากการใช้ทางพิเศษ
• ไฟฟ้าส่องสว่าง
8
• ผิวจราจรช�ำรุด
7
• เสียงดังรบกวน
14
• ป้าย
18
• การจัดการจราจรบนทางพิเศษ
28
48
• ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
21
• ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ
18
• อื่นๆ
รวม 160
19
อื่นๆ
รวม 19
รวมทั้งหมด

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

224

5
13
18
4
7
13
18
24
39
21
18
144
25
25

1.96
3.43
6.37
8.82
11.76
19.21
10.29
8.82
12.26
-

204

100

ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่คือระบบเก็บ
ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษ รองลงมาคื อ
การจัดการจราจรบนทางพิเศษ และ
ตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตามล�ำดับ
ซึง่ กทพ. ด�ำเนินการแก้ไขความไม่สะดวก
หรือเดือดร้อนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ยังมี 15 เรือ่ งทีย่ งั ไม่ยตุ ิ
ในปีงบประมาณ 2557

มี 11 เรื่องที่ยังไม่ยุติและอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินงานประสานงานแก้ไขปัญหา
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6.3.8 กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
นอกจากการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบเพื่อ “บริการที่เป็นเลิศ” พัฒนา “นวัตกรรมก้าวไกล” และสร้าง
“ภาพลักษณ์ใสสะอาด” แล้ว กทพ. ยังมีกจิ กรรมเพือ่ สังคม (CSR-after-Process) อืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการด�ำเนินงานขององค์การ
6.3.8.1 โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมระยะสั้น
ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อตอบสนองต่อสังคมทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆ
กับการเติบโตขององค์การ โดยในปี 2557 มีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”
2) โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก
3) กิจกรรมวันสงกรานต์
4) กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
5) กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”
6) กิจกรรม “กทพ. มอบความรัก เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ”
7) โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจสู้ภัยหนาว”
8) จัดแข่งขันกีฬาผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง กทพ.
9) โครงการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ส�ำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา
10) โครงการ “สานฝันเด็กไทย จากใจการทางพิเศษฯ”
ในอนาคต กทพ. ยังได้มแี นวคิดโครงข่ายถนนส�ำหรับจักรยานในเขตทางพิเศษ ซึง่ เป็นการน�ำทรัพยากรของ
องค์การที่มีอยู่ มาผนวกกับความเชี่ยวชาญขององค์การในการก่อสร้างทาง วิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม LCS และ
เจตนารมณ์ของ กทพ. ในการแก้ปัญหาการจราจร มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง

โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจ กทพ.”

โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”
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กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน”

โครงการ “สานฝันเด็กไทย
จากใจการทางพิเศษฯ”

6.3.8.2 โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมระยะยาว
โครงข่ายถนนส�ำหรับจักรยานในเขตทางพิเศษเป็นอีกหนึ่งโครงการของ กทพ. ที่ได้น�ำพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษมาพัฒนาเป็นโครงข่ายทางจักรยาน เพื่อสาธารณประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่มี
การรณรงค์ให้ใช้จักรยานมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน พร้อมทั้งยังเป็นการเดินทางที่ ไม่ก่อ
ให้เกิดมลพิษ ตรงตามวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “Low Carbon Society” ของ กทพ.
กทพ. ได้มโี ครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพือ่ การจัดท�ำแผนแม่บท
การพัฒนาโครงข่ายถนนส�ำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ โดยเล็งเห็นว่า กทพ. มีโครงข่ายทางพิเศษจ�ำนวนมาก
ที่ผ่านพื้นที่ ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อกับพื้นที่ชานเมือง ซึ่งลักษณะทางกายภาพดังกล่าวมีศักยภาพที่จะน�ำมาพัฒนาให้เกิด
เป็นโครงข่ายเส้นทางรถจักรยานที่สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โครงการนี้มีเส้น ทางน�ำร่องภายใต้แนวคิด “Bicycle Expressway ทางพิเศษ....เพื่อคนพิเศษ”
บริเวณใต้ทางพิเศษช่วงถนนรามอินทรา ถนนพระราม 9 ช่วงถนนรัชดาภิเษก ซึง่ จากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน 4 ครัง้
พบว่าประชาชนเกินกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยและยินดีกบั การด�ำเนินโครงการของ กทพ. หากโครงการนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
จะท�ำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงาม เชื่อมต่อการเดิน ทางเพื่อความสะดวก ปลอดภัย เป็น ประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนรวม
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07

การมีส่วนร่วม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
และโครงข่ายทางพิเศษ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ และรองรับกับการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคูก่ นั อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 42 ปี
นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้น�ำในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
และการด�ำเนินงานขององค์การ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย
ในปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้มกี ารจัดกิจกรรมและโครงการทีม่ สี ว่ นช่วยในการพัฒนาศักยภาพขององค์การและ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อสังคมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในรูปแบบของการเยี่ยมชม การเข้าร่วมสัมมนา การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนการเปิดเวทีสานเสวนา
ซึง่ ในทุกๆ กิจกรรมยังให้ความใส่ใจถึงความรับผิดชอบในกระบวนงานขององค์การ หรือทีเ่ รียกว่า CSR-in-Process
ในการจัดกิจกรรมทุกๆ ครัง้ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต่างให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
• การมีสว่ นร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับหน่วยงานภายนอก ซึง่ กทพ. ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม
“ขึ้นทางพิเศษฟรี โดยสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย” ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช
ด่านดินแดง ด่านบางนา และด่านสุขสวัสดิ์ โดยทาง กทพ. จะช�ำระค่าผ่านทางพิเศษให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษด่านละ
3,000 คัน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 12,000 คัน
• การเตรียมความพร้อมรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดย กทพ. จัดการสัมมนาสื่อมวลชน ในโครงการ
“42 ปี ทางพิเศษไทย ก้าวไกลสูอ่ าเซียน” เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานของ กทพ.
โดยจะจัดการให้บริการทางพิเศษแบบครบวงจร (One Stop Service) บริเวณด่านชายแดนทั้ง 4 ทิศ

ภาพกิจกรรม “ขึ้นทางพิเศษฟรี

โดยสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย”

ภาพกิจกรรม “42 ปี ทางพิเศษไทย

ก้าวไกลสู่อาเซียน”
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• การให้บริการกับผูใ้ ช้บริการทางพิเศษและผูใ้ ช้บริการบัตร Easy Pass โดย กทพ. เปิดศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ
(Easy Pass Fast Service) ณ บริเวณจุดพักรถสถานีบริการน�้ำมัน ปตท. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ฝั่งขาออก)
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บตั ร Easy Pass โดยปัจจุบนั มีผเู้ ข้าใช้บริการเฉลีย่ มากกว่า 27 ราย/วัน และกิจกรรม
กทพ. อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล โดยการจัดหน่วยบริการประชาชน
อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจร ความปลอดภัย และบริการสอบถามสภาพการจราจรบนทางพิเศษ ผ่านระบบ
การแสดงผลสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application EXAT ITS)
• การริเริม่ น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสูก่ ระบวนการท�ำงาน โดย กทพ. ร่วมกับบริษัท Hanshin Expressway จ�ำกัด
สาธิตเทคโนโลยี “Ninja-tech” ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 ถนนราฎร์บูรณะ (ใต้สะพานพระราม 9)
เพื่อใช้ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาโครงสร้างทางยกระดับ และสะพานขนาดใหญ่ และเข้าถึงจุดที่ต้องการตรวจสอบ
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง กทพ.จะพิจารณาน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในอนาคต
• การพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร โดยการจัดฝึกซ้อมกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงบนทางพิเศษ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกูภ้ ยั การจัดการจราจร และการประสานงานการสือ่ สาร ซึง่ จะช่วยให้
เจ้าหน้าทีม่ คี วามพร้อม รวมถึงเพิม่ ทักษะให้แก่เจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเชียงราก
(ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา จ�ำนวน 1 ครั้ง
• การมี ส ่วนช่วยในเรื่อ งของสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ ง ทาง กทพ. สนั บ สนุ นโครงการจักรยานแรลลี่ “วัด วัง วิว”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จกั รยานในการท่องเทีย่ ว เป็นการลดมลพิษและประหยัดพลังงาน
และยังส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกก�ำลังกาย

โครงการจักรยานแรลลี่ “วัด วัง วิว”

หน่วยงานบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล

จากการจัดกิจกรรมและโครงการในปี 2557 เห็นได้วา่ ผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีสว่ นร่วมในทุกๆ โครงการ
โดยให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นต้นแบบในการรับผิดชอบต่อสังคม ให้กับพนักงาน
และลูกจ้างทั่วทั้งองค์การ และยังเป็นส่วนส�ำคัญในการร่วมพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์การ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2557 จากส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึง่ ผลงานที่ กทพ. ได้รบั รางวัลคือ “การพัฒนา
และบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ ภายใต้ศนู ย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ”
ในประเภทรางวัล “นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” ระดับดี
รางวัล Special Prize ด้านการสร้างสรรค์และออกแบบจากงานวันนักประดิษฐ์
ปี 2557 ในผลงานเรือ่ ง “การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ
ภายใต้ศนู ย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ” จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
รางวัล “Prime Minister’s Road Safety Awards (2013)” จากงาน
“11 Thailand Road Safety Seminar : Road User Rights and Road Safety Standard”
ซึง่ จัดโดยศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัย
ทางถนน (ศวปถ.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุจราจร
ในระดับจังหวัด (สลจร.) โดยการสนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
th

รางวัลชนะเลิศด้านผลงานวิชาการ “การพัฒนาและบูรณาการระบบจราจรอัจฉริยะ
บนทางพิเศษ ภายใต้ศนู ย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ” (ปี 2556) จากงานสัมมนาระดับชาติ
ครัง้ ที่ 11 เรือ่ งความปลอดภัยทางถนน “สิทธิคนไทยกับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน”
รางวัลงานประกวดผลงานวิชาการประเภทงานวิจัย (ปี 2556) จากงาน
สัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่องความปลอดภัยทางถนน “สิทธิคนไทย
กับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน”
รางวัลรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2556 (Sustainability Report Award)
ระดับดีเด่น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
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ดัชนีเนื้อหาข้อมูลรายงาน
รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี้ ได้มกี ารประเมินระดับของรายงานอยู่ในระดับ A ตามกรอบการรายงาน GRI
โดยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานต่างๆ ได้อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติ GRI ฉบับ G3.1
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures)
ข้อมูลองค์กร
1.

กลยุทธ์และการวิเคราะห์
1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจ
สูงสุดขององค์กร (อาทิ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประธานกรรมการ
หรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า) ในเรื่อง
ที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่ง ยืนและ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
1.2

2.

รายละเอียดทีส่ ำ� คัญของผลกระทบ
ความเสี่ยงและโอกาส

ข้อมูลทั่วไปองค์กร
2.1 ชื่อองค์กร
2.2 ตราสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ/หรื อ
บริการหลัก
2.3 โครงสร้างการด�ำเนินงานขององค์กร
หมายรวมถึงฝ่ายงานหลัก บริษัทที่
ด�ำเนินการ บริษัทย่อยหรือสาขา
และกิจการร่วมค้า
2.4 ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
2.5 จ�ำนวนและชื่อประเทศที่เป็นฐาน
การด�ำเนินงานหลักขององค์กร
หรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับ
ประเด็นความยั่งยืนที่ครอบคลุม
ในรายงาน

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

-

1-3

-

1-3

-

หน้าปก

-

5-7

-

25-26

-

5

-

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ครอบคลุมเขต
การด�ำเนินงาน
ในประเทศไทย

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
84 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร
2.6

ลั ก ษณะความเป็ น เจ้ า ของและ
สถานภาพทางกฎหมาย

2.7
2.8

ตลาดที่ให้บริการ
ขนาดขององค์กร (จ�ำนวนพนักงาน
จ�ำนวนหน่วยปฏิบตั กิ าร ยอดขายสุทธิ
รายได้สทุ ธิ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ฯลฯ) ทีจ่ ดั ท�ำ
รายงาน
2.9 การเปลี่ ย นแปลงที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ
ในเรื่ อ งขนาด โครงสร้ า งหรื อ
ความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของ
การรายงาน
2.10 รางวัลที่ได้รบั ในช่วงเวลาของการ
รายงาน
3.

ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
ข้อมูลทั่วไปของรายงาน
3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน
3.2
3.3
3.4

วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว

รอบของการรายงาน
ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�ำถาม
เกี่ยวกับรายงานหรือเนื้อหาของ
รายงาน
กรอบและขอบเขตของรายงาน
3.5 กรรมวิธีก�ำหนดเนื้อหารายงาน
3.6 กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ
ฝ่ายงาน สาขา สถานประกอบ
การเช่า กิจการร่วมค้า ผู้ส่งมอบ)
3.7 การระบุ ถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด ของกรอบ
หรือขอบเขตรายงาน

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

5, 58

-

5-7

4-5

5

-

-

-

83

-

19

-

-

-

19

-

22

-

20-22

-

19

การด�ำเนินงานทั้งหมด
ของ กทพ.

-

ข้อมูลปฐมภูมิได้รับการเก็บ
รวบรวมจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ภายในเท่านั้น และรายงาน
ฉบับนี้รายงานไม่ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน

-

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ

ปีงบประมาณ 2557
(ตุลาคม 2556 -กันยายน 2557)
ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
รายปี

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 85

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร
หลักการที่ใช้รายงานส�ำหรับกิจการ
ร่วมค้า สาขา สถานประกอบการ
เช่าหน่วยงานภายนอกทีท่ ำ� งานให้
และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
ความสามารถในการเปรียบเทียบ
ระหว่ า งช่ ว งเวลาและ/หรื อ
ระหว่างองค์กร
3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ ใช้ใน
การค�ำนวณ รวมทั้งข้อสมมุติฐาน
แ ล ะ เ ท ค นิ ค ที่ พึ ง ใ ช ้ ใ น ก า ร
ประมาณค่าซึ่งน�ำไปสู่ตัวชี้วัดและ
ข้อมูลอื่นในรายงาน
3.10 ค�ำอธิบายถึงเหตุและผลของการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ ได้ชี้แจง
ไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ
การควบรวมและเข้ า ซื้ อ กิ จ การ
การเปลี่ ย นรอบ การรายงาน
ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดผล)
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญใน
กรอบและขอบเขตการรายงาน
หรื อ วิ ธี ก ารวั ด ผลที่ ต ่ า งจาก
รายงานฉบับที่แล้ว
ดัชนีแสดงเนื้อหาตาม GRI
3.12 ตารางระบุหน้าของเนือ้ หาในรายงาน
ที่มีการเปิดเผยตามมาตรฐาน
การรับประกัน
3.13 นโยบายและข้ อ ปฏิ บั ติ ด ้ า นการ
รับประกันแบบรายงานจากหน่วย
งานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุ
ในรายงานการรับประกัน ที่แนบ
มาพร้อมกับรายงานความยั่งยืน
ให้อธิบายกรอบและหลักการที่ใช้
ของผู ้ รั บ ประกั น ภายนอกนั้ น ๆ
รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่ จั ด ท� ำ รายงานกั บ ผู ้ รั บ ประกั น
ภายนอกดังกล่าว

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

รายงานไม่ครอบคลุม
ทั้งห่วงโซ่อปุ ทาน

-

-

การค�ำนวณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การเทียบค่า
พลังงานหน่วยเป็นจูล

-

-

ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ

-

-

ผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดเนือ้ หารายงาน
มากขึน้

-

85-102

-

-

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

3.8

-

ไม่มีการรับประกันแบบ
รายงานจากภายนอก

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
86 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร
4.

ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม
ธรรมาภิบาล
4.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลขององค์กร
รวมถึงคณะกรรมการทีอ่ ยูภ่ ายใต้
ส่วนงานบริหารสูงสุด ทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรง เช่ น การวางกลยุ ท ธ์
หรือควบคุมดูแลองค์กร
4.2 ระบุวา่ ประธานกรรมการผูม้ อี ำ� นาจ
สูงสุดขององค์กรด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารขององค์กรด้วยหรือไม่
4.3 ส� ำ หรั บ องค์ ก รที่ มี โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการเดียว ให้ระบุจำ� นวน
และเพศของกรรมการอิสระ และ/
หรื อ มิ ไ ด้ เ ป็ น กรรมการบริ ห าร
ที่อยู่ ในคณะกรรมการสูงสุดของ
องค์กร
4.4 ช่ อ งทางส� ำ หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
พนักงานในการเสนอค�ำแนะน�ำ
หรือแนวทางการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการสูงสุดขององค์กร

4.5

4.6
4.7

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน
(รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนหลั ง พ้ น
ต�ำแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด
ผูบ้ ริหารอาวุโส และผูบ้ ริหารอืน่ ๆ
กั บ ผลประกอบการขององค์ ก ร
(รวมถึ ง ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สังคมและสิ่งแวดล้อม)
กระบวนการทีค่ ณะกรรมการสูงสุด
ใช้ก�ำกับดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการก�ำหนดองค์ประกอบ
คุณสมบัตแิ ละความรูค้ วามช�ำนาญ
ของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุด
และคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยค�ำนึงถึงเพศและเกณฑ์ความ
หลากหลายด้านอื่นๆ

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

-

25,
26-27

-

27

-

27

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าด
ว่าจะ
รายงาน

ประธานกรรมการและผูว้ า่ การ
กทพ. เป็นคนละบุคคลกัน

กทพ. เป็นหน่วยงานทีภ่ าครัฐ
เป็นเจ้าของทัง้ หมด ดังนัน้
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ สามารถ
15-16, ด�ำเนินการผ่านการประชุมและ
29-30 การให้นโยบาย ส�ำหรับพนักงาน
กทพ. มีสหภาพแรงงานฯ
เป็นสือ่ กลางในการให้ขอ้ คิดเห็น
กับผูบ้ ริหารระดับสูง

36-37

-

-

29-30

-

27-29

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร
4.8 การจั ด ท� ำ พั น ธกิ จ หรื อ ค่ า นิ ย ม
จรรยาบรรณและหลักการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
รวมทั้งสถานะของการน�ำไปปฏิบัติ
4.9 ขั้ น ต อ น ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการสูงสุดในการก�ำกับดูแล
ตามเจตนารมณ์ ที่ อ งค์ ก รระบุ ไ ว้
การบริหารผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงโอกาส และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนการเข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ห รื อ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน จรรยาบรรณ
และหลักการต่างๆ ที่สากลยอมรับ
4.10 กระบวนการประเมิ น ผลงานการ
บริ ห ารของคณะกรรมการสู ง สุ ด ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อยึดมั่นต่อความริเริ่มภายนอกองค์กร
4.11 การอธิ บ ายถึ ง การน� ำ หลั ก การหรื อ
แนวทางการระแวดระวังด้านสิง่ แวดล้อม
(ตามปฏิญญา ริโอ มาตรา 15) มาใช้
อ้างอิงในองค์กร
4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริม่ อืน่ ๆ
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรเข้าเป็น
สมาชิกหรือให้การรับรอง

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

-

30-31

-

31

-

29-30

-

30

-

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ISO 9001, ISO 14001,
ISO 14040, GRI

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
88 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Disclosures) (ต่อ)
ข้อมูลองค์กร
4.13 การเป็นสมาชิกภาพในสมาคม (เช่น
สมาคมการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม)
และ/หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ โดยที่องค์กรมีต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทใน
โครงการหรือคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจาก
ค่ า บ� ำ รุ ง สมาชิ ก ภาพหรื อ เข้ า เป็ น
สมาชิกเพื่อหวังผลเชิงกลยุทธ์
ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
4.14 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กร
มีข้อผูกพันร่วม
4.15 หลักเกณฑ์ในการระบุและคัดเลือกกลุม่
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ จ ะพั ฒ นา
ข้อผูกพันร่วมกับองค์กร
4.16 แนวการพั ฒ นาข้ อ ผู ก พั น ร่ ว มกั บ
ผู้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย รวมทั้ง ความถี่
ในการเข้ า ร่ ว มตามลั ก ษณะและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.17 เรือ่ งและข้อกังวลหลักทีถ่ กู หยิบยกขึน้
ในระหว่างการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแนวทางที่
องค์กรตอบสนอง ตลอดจน การรายงาน
การด�ำเนินงานต่อเรื่องและข้อกังวล
หลักเหล่านั้น

การรายงาน AR
ข้อมูล
หน้า

CSR
หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

-

ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพ
ในหน่วยงานหรือสมาคมต่างๆ

-

14

-

14

-

16-18

-

16-18

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

AA1000SES

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 89

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure on Management Approaches)
การ
CSR
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ
รายงาน AR หน้า
หน้า
ข้อมูล
DMA EC การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ผลเชิงเศรษฐกิจ
4-5, 64-65 57-59
บทบาทในตลาด

-

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ การด�ำเนินงานทีม่ นี ยั ส�ำคัญของ
กทพ. อยูใ่ นเขต กทม. และ
ปริมณฑล

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
4-5, 64-65 57-59
DMA EN การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
วัสดุ
60-61,
พลังงาน

-

น�ำ้

ความหลากหลายทางชีวภาพ

-

73-75
60-61,
67-70
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ กทพ.
ไม่
นี โยบายเรือ่ งน�ำ้ โดย
71-73 เฉพาะ เนืได้อ่ มงจากน�
ำ้ ไม่ใช่ปจั จัยที่
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของ กทพ.
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ กทพ. ไม่มนี โยบายเรือ่ งความ
60-61, หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ
เนือ่ งจากแหล่งด�ำเนินงาน
66
กระทบความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย

มลอากาศ น�ำ้ ทิง้ และของเสีย
ผลิตภัณฑ์และบริการ

-

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

60-67
33-35,
54-55,
60

การขนส่ง

ภาพรวม

ปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานตามระเบียบ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ไม่มีนัยส�ำคัญ การขนส่งภายในองค์กรไม่มี
นัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานหลัก
ของ กทพ.
- ไม่มีนัยส�ำคัญ การลดและป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมถูกผนวกเข้า
กับการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน
ของ กทพ. ดังนั้น นโยบาย
เฉพาะจึงไม่จ�ำเป็น

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
90 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure on Management Approaches) (ต่อ)
การ
CSR
ปีทคี่ าดว่า
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ
รายงาน AR หน้า
ค�ำอธิบายเพิ่มเติม
หน้า
จะรายงาน
ข้อมูล
DMA LA การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน
31
39
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
31
44
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
31 45-47
การฝึกอบรมและการให้ความรู้
31 44-46
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความ
การเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นอยู่กับ
เท่าเทียม
ทักษะและความสามารถ
39,
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงเพศหรือ
31 41-42
ความแตกต่างทางความ
หลากหลายอื่นๆ
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิง
- ไม่มีนัยส�ำคัญ และชาย
เนื่องจากค่าตอบแทน
พนักงานขึ้นอยู่กับต�ำแหน่ง
และระดับพนักงาน
DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษ ยชน
แนวปฏิบตั ทิ างการลงทุนและการจัดหา
- ไม่มีข้อมูล ผู้ส่งมอบของ กทพ. ทั้งหมด
จะต้องด�ำเนินงานภายใต้
2563
กฎหมายไทย อย่างไรก็ตาม
กทพ. ยังไม่มีนโยบายเฉพาะ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการ
ลงทุนและการจัดหา
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
กทพ. ปฏิบัติด�ำเนินงาน
39 อย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา
44
ต่อรอง
แรงงานเด็ก
- ไม่มีนัยส�ำคัญ ทุกการด�ำเนินงานของ กทพ.
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม กทพ. ไม่ได้
มีนโยบายเฉพาะเรือ่ งแรงงานเด็ก
หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ (Disclosure on Management Approaches) (ต่อ)
การรายงาน
AR หน้า
ข้อมูล
DMA HR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษ ยชน (ต่อ)
การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการ

CSR
หน้า

แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ

-

-

แนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย

-

-

สิทธิชนพืน้ เมือง

-

-

การประเมิน

-

-

การเยียวยา

-

-

-

33-34
56-57
60

DMA SO การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคม
ชุมชนท้องถิน่
การทุจริต
นโยบายสาธารณะ
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน

-

-

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

-

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ ทุกการด�ำเนินงานของ กทพ.
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายไทย
อย่างไรก็ตาม กทพ. ไม่ได้มี
นโยบายเฉพาะเรือ่ งแรงงาน
เกณฑ์และแรงงานบังคับ
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ การด�ำเนินงานหลักของ กทพ.
ไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาเรือ่ ง
แนวปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
- ไม่มขี อ้ มูล ยังไม่ได้กำ� หนดแนวทาง
การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจน
- ไม่มขี อ้ มูล ยังไม่ได้กำ� หนดแนวทางการ
ประเมินด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างชัดเจน

2563

2563

- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
ไม่มนี ยั ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
ของ กทพ.
ปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานตามระเบียบ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

DMA PR การเปิดเผยแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
33-34
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
54-55
การสือ่ สารการตลาด
60
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
52
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

-

-

ปฏิบตั ดิ ำ� เนินงานตามระเบียบ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
92 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators)
ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ผลเชิงเศรษฐกิจ
EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง เช่น รายได้
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน ผลตอบแทนพนักงาน
การบริ จ าคและการลงทุ น ในชุ ม ชน
ก�ำไรสะสม เงิน ปันผล ดอกเบี้ย และ
ภาษีน�ำส่งรัฐ
EC2 นัยทางการเงิน โอกาสและความเสีย่ งอืน่ ๆ
ในกิจกรรมขององค์กรที่มีต่อเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การรายงาน AR
ข้อมูล หน้า

-

-

CSR
หน้า

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

58
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กทพ.
59,
หมายรวมถึง
60-61 ภัยธรรมชาติต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

EC3

ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของกิจการ

-

42

EC4

ความช่ ว ยเหลื อ ที่ มี นั ย ทางการเงิ น
ที่ส�ำคัญจากภาครัฐ

-

58

บทบาทในตลาด
EC6 นโยบาย การด�ำเนินงาน และสัดส่วน
ของการใช้ จ ่ า ยที่ อุ ด หนุ น ผู ้ ส ่ ง มอบใน
ท้องถิน่ ตามถิน่ ทีต่ งั้ ของแหล่งด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ
EC7 วิธพี จิ ารณาด�ำเนินการจ้างแรงงานท้องถิน่
และสั ด ส่ ว นของผู ้ บ ริ ห ารอาวุ โ ส
ที่มาจากชุมชนในท้องถิ่น ตามถิ่นที่ตั้ง
ของแหล่งด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ
EC8 การพัฒนาและผลกระทบจากการลงทุน
ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน รวมถึ ง บริ ก าร
เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะในช่ อ งทางที่
เป็นทัง้ เชิงพาณิชย์ การให้ทค่ี ำ� นวณเทียบเคียง
เป็นจ�ำนวนเงิน หรือการท�ำงาน บริการสังคม

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

34-35,
78-79

-ไม่มนี ยั ส�ำคัญ การด�ำเนินงานทีม่ ี
นัยส�ำคัญของ กทพ. อยูใ่ น
เขตกทม. และปริมณฑล
-ไม่มนี ยั ส�ำคัญ การด�ำเนินงานทีม่ ี
นัยส�ำคัญของ กทพ. อยูใ่ น
เขตกทม. และปริมณฑล

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
วัสดุ
EN1
EN2

ปริมาณวัสดุที่ ใช้ (ระบุเป็นน�้ำหนักหรือ
ปริมาตร)
ร้อยละของวัสดุที่ใช้ ที่เป็นวัสดุรีไซเคิล

พลังงาน
EN3 ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งปฐมภูมิ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางตรงต่ อ
สิ่งแวดล้อม
EN4 ปริมาณการใช้พลังงานจากแหล่งปฐมภูมิ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบทางอ้ อ มต่ อ
สิ่งแวดล้อม
EN5 พลังงานทีป่ ระหยัดได้จากการอนุรกั ษ์และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
EN7 ความริ เ ริ่ ม ในการลดพลั ง งานที่ ถู กใช้
ทางอ้อม และปริมาณที่ลดได้
น�้ำ
EN8 ยอดการใช้ น�้ ำ รวมจากแหล่ ง ต่ า งๆ
(น�้ำประปา น�้ำบาดาล ฯลฯ)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
EN11
ที่ ตั้ ง และขนาดของที่ ดิ น ในกรรมสิ ท ธิ์
หรือในครอบครองที่ตั้งอยู่ภายในหรือ
ใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งอาณา
บริเวณที่มีคุณค่าเชิงความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง นอกพื้นที่คุ้มครอง
EN12 รายละเอียดของผลกระทบที่ส�ำคัญจาก
การด�ำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่คุ้มครอง รวมทั้งอาณาบริเวณที่มี
คุณค่าเชิงความหลากหลายทางชีวภาพสูง
นอกพื้นที่คุ้มครอง

การรายงาน AR
ข้อมูล หน้า

CSR
หน้า

-

73-75

-

74-75

-

71

-

68-70

-

66-68

-

66-68

-

71-73

-

-

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าด
ว่าจะ
รายงาน

ข้อมูลขนาดของพื้นที่
การด�ำเนินงานยังไม่สามารถ
เปิดเผยได้เนื่องจากข้อมูล
66-67 เป็นความลับและโครงการนี้
อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายละเอียดผลกระทบ
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากข้อมูลเป็นความลับ
66-67 และโครงการนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
94 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
มลอากาศ น�้ำทิ้ง และของเสีย
EN16 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ระบุเป็นน�้ำหนัก)

EN17 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องทางอืน่ ๆ (ระบุเป็นน�ำ้ หนัก)
EN18 ความริ เ ริ่ ม ในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก และปริมาณที่ลดได้
EN19 ปริมาณการปล่อยสารท�ำลายชั้นโอโซน
(ระบุเป็นน�้ำหนัก)
EN20 ปริมาณการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) และมลอากาศ
ชนิดอื่นที่ส�ำคัญ (ระบุชนิดและน�้ำหนัก)
EN21 ปริมาณน�้ำทิ้ง (จ�ำแนกตามคุณภาพน�้ำ
และปลายทางที่ทิ้งน�้ำ)
EN22 น�้ำหนักรวมของสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย
(ระบุชนิดและวิธีการก�ำจัด)
EN23 จ�ำนวนครัง้ และปริมาตรรวมของการหกรัว่ ไหล
ที่มีนัยส�ำคัญ

การรายงาน AR
ข้อมูล หน้า

-

-

CSR
หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

- ไม่มขี อ้ มูล ยังไม่ได้มกี ารจัดเก็บปริมาณ
64-66 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัว่ ทัง้ องค์การเนือ่ งจากต้องใช้
ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ ก๊าซเรือนกระจกทีม่ สี ว่ น
- เกีย่ วข้องทางอืน่ ๆ ไม่สำ� คัญต่อ
การด�ำเนินงานหลักของ กทพ.

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

2563

64-66

-

-

-

64

-

-

-

67

-

-

- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ สารท�ำลายชัน้ โอโซนไม่สำ� คัญ
ต่อการด�ำเนินงานหลักของ
กทพ.
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ ฝุน่ ละอองเป็นมลอากาศ
ชนิดเดียวทีม่ นี ยั ส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานหลักของ กทพ.
- ไม่มนี ยั ส�ำคัญ การด�ำเนินงานหลักของ กทพ.
ไม่มกี ารทิง้ น�ำ้ ในปริมาณทีม่ ี
นัยส�ำคัญ
- ไม่มขี อ้ มูล ไม่มกี ารวัดปริมาณขยะ
เป็นหน่วยกิโลกรัม
- ไม่เกีย่ วข้อง –
การด�ำเนินงานภายในของ
กทพ. ไม่เกีย่ วข้องกับ
การหกรัว่ ไหลต่างๆ

2563

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษ ยชน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
EN26 ความริเริ่มขององค์ก รในการบรรเทา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และขอบเขต
ของการบรรเทาผลกระทบ อันเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
EN27 อัตราร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
และวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ น� ำ กลั บ มาใช้
ประโยชน์ใหม่ (ตามประเภทผลิตภัณฑ์)
การปฏิบัติตามกฎหมาย
EN28 มู ลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�ำคัญ และ
จ�ำนวนครั้งของการถูกบังคับโทษที่ ไ ม่
เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและ
ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม

การรายงาน AR
ข้อมูล หน้า

CSR
หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

33-35,
54-55,
60-64

-

-

ไม่เกี่ยวข้อง

-

-

ไม่มีโทษปรับ
ในปีงบประมาณ 2557

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ด้านสิทธิมนุษ ยชน
แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา
HR1 ร้ อ ยละและจ� ำ นวนของข้ อ ตกลงและ
สั ญ ญาการลงทุน ที่มีนัย ส�ำคัญ ซึ่งได้
ผนวกข้อก�ำหนดหรือได้ผา่ นการกลัน่ กรอง
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
HR2 ร้อยละของผูส้ ง่ มอบ ผูร้ บั เหมา และคูค่ า้
ทีส่ ำ� คัญรายอืน่ ๆ ซึง่ ได้ผา่ นการกลัน่ กรอง
และได้ ด� ำ เนิ น มาตรการในประเด็ น
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
HR3 จ� ำ นวนชั่ วโมงการฝึ ก อบรมพนั ก งาน
เรือ่ งนโยบายและวิธดี ำ� เนินการในประเด็น
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การปฏิบตั งิ าน รวมถึงร้อยละของพนักงาน
ที่ได้รับการฝึกอบรม
การเลือกปฎิบัติ
HR4 จ� ำ นวนครั้ ง ของกรณี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ
และมาตรการที่ใช้ด�ำเนินการแก้ไข

-

-

-

-

- ไม่มขี อ้ มูล มีการระบุในสัญญาเพียง
ว่าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายไทยเท่านั้น
- ไม่มีข้อมูล มีการระบุในสัญญาเพียง
ว่าให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม
กฎหมายไทยเท่านั้น

-

-

- ไม่มขี อ้ มูล มีการระบุในสัญญาเพียงว่า
ให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ติ าม
กฎหมายไทยเท่านัน้

-

-

ไม่พบกรณีการเลือก
ปฏิบัติ

2563

2563

2563

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
96 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านสิทธิมนุษ ยชน (ต่อ)
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษ ยชน
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
HR5 แหล่งด�ำเนินงานและผูส้ ง่ มอบรายส�ำคัญ
ที่ บ ่ ง ชี้ ว ่ า อาจมี ก ารละเมิ ด หรื อ เสี่ ย ง
ต่อการละเมิดสิทธิ์แห่ง การมีเสรีภาพ
ในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
อย่างมีนัยส�ำคัญ รวมถึงระบุมาตรการ
ที่ใช้สนับสนุนซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว
แรงงานเด็ก
HR6 แหล่งด�ำเนินงานและผูส้ ง่ มอบรายส�ำคัญ
ที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อกรณีการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงระบุ
มาตรการที่ ใช้ เพื่อยังผลมิให้มีการใช้
แรงงานเด็กเกิดขึ้น
แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ
HR7 แหล่งด�ำเนินงานและผูส้ ง่ มอบรายส�ำคัญ
ที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่ อ กรณี ก ารใช้ แ รงงานเกณฑ์ แ ละ
แรงงานบัง คับ รวมถึง ระบุมาตรการ
ที่ ใช้เพื่อขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และ
แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
การประเมิน
HR10 ร้อยละและจ�ำนวนของแหล่งด�ำเนินงาน
ทีอ่ ยูใ่ นข่ายการพิจารณาทบทวน และ/หรือ
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
การเยียวยา
HR11 จ�ำนวนข้อร้องทุกข์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รบั เรือ่ งด�ำเนินการ และแก้ไขให้ลลุ ว่ ง
ผ่านทางกลไก การร้องทุกข์ทเี่ ป็นทางการ

การรายงาน AR CSR
ข้อมูล หน้า หน้า

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

-

-

ไม่มีแหล่งด�ำเนินงานใด
ที่อาจมีการละเมิดหรือ
เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์
แห่งการมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรองอย่างมี
นัยส�ำคัญ

-

-

ไม่พบกรณีการใช้
แรงงานเด็ก

-

ไม่พบกรณี
การใช้แรงงานเกณฑ์
และแรงงานบังคับ

-

ไม่มแี หล่งด�ำเนินงานใดที่
ต้องอยู่ในข่ายการ
พิจารณาทบทวน และ/
หรือ การประเมินผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

-

ไม่มีการร้องทุกประเด็น
สิทธิมนุษยชนใน
ปีงบประมาณ 2557

-

-

-

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
การจ้างงาน
LA1 ยอดแรงงานรวม แยกตามชนิดการจ้าง
สัญญาจ้าง และภูมภิ าค (จ�ำแนกตามเพศ)
LA2 จ�ำนวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่
และพนัก งานที่พ้นสภาพแยกตามช่ วง
อายุ เพศ และภูมิภาค
LA3 สวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ พนั ก งานประจ� ำ
ซึง่ พนักงานชัว่ คราวไม่ได้รบั โดยแบ่งตาม
พื้นที่การปฏิบัติงาน ที่ส�ำคัญ
LA15 การกลับเข้าท�ำงานและอัตราการคงอยู่
ของบุคลากร หลังการใช้สิทธิ์ลากิจเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร (จ�ำแนกตามเพศ)
แรงงาน/ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
LA4 อัตราร้อยละของพนักงานที่ ได้รับความ
คุม้ ครองผลประโยชน์เกีย่ วกับสภาพการจ้าง
LA5

ระยะเวลาขั้นต�่ำในการบอกกล่าวกรณี
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงานอย่างมี
นัยส�ำคัญ แม้ว่าจะไม่ระบุในข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างก็ตาม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการท�ำงาน
จ�ำนวนวันสูญเสียและการขาดงาน และ
จ�ำนวนผูท้ เี่ สียชีวติ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน
จ�ำแนกตามภูมิภาคและเพศ
LA8 แผนงานที่ มี ไ ว้ ช ่ ว ยเหลื อ แรงงานและ
ครอบครั ว ชุ ม ชน ทั้ ง การให้ ค วามรู ้
การฝึกอบรม การให้คำ� ปรึกษา การป้องกัน
และการควบคุมความเสีย่ งต่อโรคร้ายแรงต่างๆ

การรายงาน AR CSR
ข้อมูล หน้า หน้า

-

39-41

-

40-41

-

42-43

-

42

-

44

-

-

-

45-47

-

45-47

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าด
ว่าจะ
รายงาน

- ไม่มขี อ้ มูล ไม่มีนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับ
ระยะเวลาขั้นต�่ำในการ
2563
บอกกล่าวกรณีทมี่ ี
การเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงาน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
98 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านการปฏิบัติด้านแรงงานและงานที่มีคุณค่า (ต่อ)
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
การรายงาน AR CSR
ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและงานที่มีคุณค่า
ข้อมูล หน้า หน้า
การฝึกอบรมและให้ความรู้
LA10 จ� ำ นวนชั่ วโมงเฉลี่ ย ของการฝึ ก อบรม
- 44-45
ต่อคนต่อปี (จ�ำแนกตามเพศ ประเภทพนักงาน)
LA11 โครงการเพื่ อ การจั ด การทั ก ษะและ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีเ่ อือ้ ต่อการจ้างงาน
- 44-47
ต่อเนือ่ ง และช่วยเหลือพนักงานในการจัดการ
เป้าหมายในการท�ำงาน
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
LA13 องค์ ป ระกอบของฝ่ า ยบริ ห ารและ
สัดส่วนพนักงาน จ�ำแนกตามประเภท
พนักงาน โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ
- 39, 42
กลุ ่ ม คนส่ ว นน้ อ ย และตามเกณฑ์
ความหลากหลายอื่นๆ
ผลตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย
LA14 อั ต ราส่ ว นเงิ น เดื อ นขั้ น พื้ น ฐานและ
ค่ า ตอบแทนระหว่ า งหญิ ง และชาย
จ� ำ แนกตามประเภทพนั ก งานและ
ถิ่นที่ตั้งส�ำคัญของแหล่งด�ำเนินงาน

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ไม่มนี ยั ส�ำคัญ

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
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การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านสังคม
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
ชุมชนท้องถิ่น
SO1 ร้ อ ยละของการด� ำ เนิ น งานที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต าม
ข้อผูกพันร่วม การประเมินผลกระทบ
และแผนงานการพัฒนา
SO9 การด�ำเนินงานที่มีผลกระทบเชิงลบหรือ
มีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อชุมชน
SO10 มาตรการที่ใช้ในการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบเชิงลบหรือผลกระทบ
เชิงลบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อชุมชนท้องถิ่น

การรายงาน AR
ข้อมูล หน้า

CSR
หน้า

-

33-35

-

33-35

-

33-35,
63-65

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

ไม่มขี อ้ มูล
ไม่มกี ารด�ำเนินงาน
ดังกล่าว

2563

การทุจริต
SO2
SO3
SO4

ร้อยละและจ�ำนวนรวมของหน่วยธุรกิจ
ทีม่ กี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
การทุจริต
ร้อยละของพนักงานที่ได้รบั การฝึกอบรม
เรือ่ งนโยบายและวิธดี ำ� เนินการต้านทุจริต
ขององค์กร
มาตรการที่ ใ ช้ ต อบโต้ ต ่ อ กรณี ทุ จ ริ ต
ที่เกิดขึ้น

-

-

-

56-57

-

56-57

-

60

-

-

นโยบายสาธารณะ
SO5

จุดยืนต่อนโยบายสาธารณะ และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการผลักดัน
(Lobbying) นโยบายสาธารณะ

การปฏิบัติตามกฎหมาย
SO8

มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส�ำคัญ และ
จ�ำนวนครัง้ ของการถูกบังคับโทษที่ไม่เป็น
ตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

ไม่มโี ทษปรับใน
ปีงบประมาณ 2557

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)
100 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

การเปิดเผยตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Indicators) (ต่อ)
ด้านความรับผิดชอบในตัวผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
การรายงาน AR CSR
ในตัวผลิตภัณฑ์
ข้อมูล หน้า หน้า
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
PR1 ระยะวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ได้รบั การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
และความปลอดภั ย เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
- 33-35
รวมถึ ง ร้ อ ยละของประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการส�ำคัญ ที่ต้องด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนดังกล่าว

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

ปีทคี่ าดว่า
จะรายงาน

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
PR3

PR5

ชนิ ด ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่ ถู ก ก�ำหนดให้แสดงโดยกระบวนงาน
รวมถึงร้อยละของผลิตภัณฑ์และบริการ
ส�ำคัญทีม่ กี ารก�ำหนดให้แสดงข้อมูลดังกล่าว
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของลู ก ค้ า รวมถึ ง ผลการส� ำ รวจระดั บ
ความพอใจของลูกค้า

-

33-35,
50-51,
54-55

-

48-49

-

60

การสื่อสารการตลาด
PR6

แผนงานการเข้าร่วมในการปฏิบัติที่เป็น
ไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และประมวล
ข้อปฏิบตั โิ ดยสมัครใจเกีย่ วกับการสือ่ สาร
การตลาด รวมทัง้ การโฆษณาการส่งเสริม
การตลาดและการเป็นผู้อุปถัมภ์

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
PR8

จ�ำนวนการร้องเรียนทัง้ หมดทีม่ มี ลู ว่าด้วย
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการท�ำข้อมูลลูกค้าสูญหาย

-
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ไม่มีการร้องเรียนกรณี
ละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้าและการท�ำ
ข้อมูลลูกค้าสูญหาย

-

-

ไม่มีโทษปรับใน
ปีงบประมาณ 2557

การปฏิบัติตามกฎหมาย
PR9

มู ล ค่ า ของโทษปรั บ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ จาก
การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับ
ข้อก�ำหนด และการใช้ส อยผลิต ภัณฑ์
และบริการ

หมายเหตุ :
AR – รายงานประจ�ำปี ปีงบประมาณ 2557 ของ กทพ., CSR – รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานหลัก (Core Indicators)
ตัวบ่งชี้การด�ำเนินงานเพิ่มเติม (Additional Indicators)
รายงานครบถ้วน (Fully Reported) รายงานบางส่วน (Partially Reported) ไม่รายงาน (Not Report) โดยองค์การสามารถให้เหตุผลของการละเว้น
การรายงานได้ 4 ข้อ ตามกรอบการรายงาน GRI ดังนี้ 1) ไม่มีนัยส�ำคัญ (Not Material) 2) ไม่มีข้อมูล (Not Available) 3) ไม่เกี่ยวข้อง (Not Applicable)
4) ข้อมูลเป็นความลับ (Proprietary Information)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 101

รายงานตามหัวข้อ :
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

รายงานข้อมูลครบตาม
ทีต่ วั ชีว้ ดั ก�ำหนดอย่างน้อย
10 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ต้ อ งมี
อย่ า งน้ อ ย 1 ตั ว ชี้ วั ด
จากหมวดเศรษ ฐกิ จ
สังคม และสิง่ แวดล้อม**

B+

รายงานตามเกณฑ์ในระดับ C
ทั้งหมด รวมหัวข้อ :
1.2, 3.9, 3.13
4.5-4.13
4.16-4.17

การเปิดเผยแนวทาง
การบริหารจัดการในแต่ละ
หมวดตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลครบตาม
ทีต่ วั ชีว้ ดั ก�ำหนดอย่างน้อย
20 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ ง ต้ อ งมี
อย่ า งน้ อ ย 1 ตั ว ชี้ วั ด
จากหมวดเศรษฐกิ จ
สิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน
แรงงาน สังคม และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลิตภัณฑ์***

A

A+

ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในระดับ B

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

ไม่ต้องรายงาน

B

การเปิดเผยแนวการบริหาร
จัดการในแต่ละหมวดตัวชีว้ ดั

รายงานทุ ก ตั ว ชี้ วั ด หลั ก
และตัวชี้วัดในส่วนเพิ่มเติม
รายสาขา* โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเหมาะสมตามหลักการ
สารัตถภาพใน ก) การรายงาน
ตามตั ว ชี้ วั ด ก� ำ หนด หรื อ
ข) การอธิบายถึงเหตุผลที่
ละเว้นการรายงานตามตัว
ชี้วัดเหล่านั้น

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

C+

การรับประกันแบบรายงานจากภายนอก

ตัวบ่งชี้การ
ด�ำเนินงาน
ฉบับ G3.1 และ
ส่วนเพิ่มเติมราย
สาขา

C

ผลผลิต

การเปิดเผย
ข้อมูลแนวการ
บริหารจัดการ
องค์กร
ฉบับ G3.1

ผลผลิต

มาตรฐานการเปิดเผย

การเปิดเผย
ข้อมูลองค์กร
ฉบับ G3.1

ผลผลิต

ระดับการรารยงาน

* ส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด
** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 7 ใน 10 ตัวชี้วัด จะต้องน�ำมาจากแนวทางการรายงานตามกรอบการรายงาน GRI
*** ตัวชี้วัดอาจเลือกจากส่วนเพิ่มเติมรายสาขาในฉบับล่าสุด แต่อย่างน้อย 14 ใน 20 ตัวชี้วัด จะต้องน�ำมาจากแนวทางการรายงานตามกรอบ
การรายงาน GRI
เอกสารอ้างอิง : GRI G3.1 Guidelines - Application Levels Section pp.1-2
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านรายงาน

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประจ�ำปี 2557
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 กรุณาระบุสถานะของท่านทีเ่ กีย่ วข้องกับ กทพ. (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
		 ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ						
คูค่ า้ ของ กทพ.
		 หน่วยงานก�ำกับดูแลจากภาครัฐ					
ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ
		 เจ้าหน้าที่ กทพ.							
ประชาชนทัว่ ไป
		 ผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบจากการเวนคืน				
อืน่ ๆ (โปรดระบุ)...........................
1.2 ท่านเคยอ่านรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. มาก่อนหรือไม่
		 เคย									
ส่วนที่ 2 เนือ้ หารายงานและการน�ำเสนอข้อมูลรายงาน
									
2.1 ท่านทราบและมีความเข้าใจการด�ำเนินงาน
โดยทัว่ ไปของ กทพ. เพียงใด
2.2 ท่านทราบและเข้าใจการด�ำเนินงานของ กทพ.
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมเพียงใด
2.3 เนือ้ หาของรายงานฯ ครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญ ของ กทพ. ตามทีท่ า่ นคาดหวัง
2.4 เนือ้ หามีความชัดเจน
2.5 เนือ้ หาอ่านเข้าใจง่าย
2.6 รูปเล่มสวยงาม
2.7 ความพึงพอใจต่อการรายงานในภาพรวม

มาก

ไม่เคย

ปานกลาง

น้อย

ควรปรับปรุง

ส่วนที่ 3 การพัฒนาการจัดท�ำรายงาน
3.1 รายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงเรือ่ งทีอ่ ยู่ในความสนใจของท่านหรือไม่
		 ใช่
		 ไม่ใช่ (โปรดระบุเรือ่ งทีอ่ ยู่ในความสนใจของท่านและต้องการให้ กทพ. รายงานในฉบับถัดไป)

ฉีกตามรอยนี้

3.2 ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะอืน่ ๆ

สามารถส่งแบบสอบถามด้วยตนเองหรือทางไปรษณียไ์ ด้ที่
1. ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ. ทุกแห่ง
2. ศูนย์บริการทีเ่ ดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ส�ำนักงานใหญ่ กทพ. จตุจกั ร
3. แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมและชุมชน กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักผูว้ า่ การ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-579-53801-9 ต่อ 2325-8 โทรสาร 02-579-9156
* * * ข้อคิดเห็นของท่านจักเป็นประโยชน์ยงิ่ ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ กทพ. จะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย
จึงขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ * * *

ขอขอบพระคุณ
:)

กรุณาส่ง

แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2380 ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

