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(5) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลัก
ในการแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการก่อสร้างและบริหารกิจการทางพิเศษ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร           
และให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการขยาย
การให้บริการของทางพิเศษนั้นย่อมหมายถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากขึ้นเช่นกัน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ที่ผ่านมา กทพ. ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการท า
แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี (2554-2558) ประกาศนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และได้ยึด
เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือผลักดันการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในปี 
พ.ศ. 2558  

กทพ. จึงได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ระยะยาว 5 ปี (2559-2563) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในอนาคต โดยน าหลักการและเหตุผล (Principles) นโยบาย (Policies) แนวปฏิบัติ (Guideline) ต่างๆ 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

รายละเอียดในแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
มาตรการ และตัวบ่งชี้การด าเนินงาน โดยข้อมูลที่เป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับการศึกษาวิเคราะห์
ประกอบด้วย นโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แนวทางการด าเนินงานและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. การวิเคราะห์เทียบเคียงแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทที่มีการด าเนินงานคล้ายคลึงกับ กทพ. และข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ของ กทพ. ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กทพ. และข้อมูลทุติยภูมิ
จากแหล่งอื่น ๆ เช่น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าดังกล่าว ถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับแนวทางหรือข้อแนะน าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นสากล จนได้ผลเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อบริบทการด าเนินงานของ กทพ. ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-
2563) ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) โดย
มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า  กทพ. ตั้งแต่ต้นน้ า 



(6) 

(Upstream) คือ คู่ ค้ า/ผู้ ส่ งมอบ ผ่านมาสู่ กลางน้ า (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ า 
(Downstream) คือ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
บุคลากร การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) โดยมุ่งหวังให้การด าเนินงานของ กทพ. เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 
โดยริเริ่มจากการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ กทพ. เช่น ผู้ถูกเวนคืน 
ชุมชนรอบเขตทาง รวมทั้งการสร้างผลกระทบด้านบวกผ่านการริเริ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after-
Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) โดยมุ่งหวังให้ กทพ. สามารถบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ 
และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต 
โดยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 
และการดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ภาพรวมแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

 



(7) 

การน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติ กทพ. ควรสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ในแผนแม่บทฯ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลหลัก
ในการก าหนดแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ให้มีการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ กทพ. ควรเชื่อมโยงผลการด าเนินงานให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตาม Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของ กทพ. ในการตอบสนองและสื่อสารถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่เป็นสากล 
ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางการประเมินศักยภาพขององค์กร เพ่ือระบุโอกาสด าเนินการสู่แนวทาง 
การสร้างคุณค่าร่วม และการพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจเพื่อก าหนดแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างกิจการและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ในระยะต่อไป 

 



1 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

  
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.  2515 
และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ใน
สาระส าคัญ ดังนี้ 

๑) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบ ารุงและรักษาทางพิเศษ 

๒) ด าเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็น
ประโยชน์แก่ กทพ. 

ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2550 “ทางพิเศษ” 
หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับ
พ้ืนดิน เหนือ หรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้
หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือส าหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือส าหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ 
เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ า ท่อ หรือทางระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร 
เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่จัดไว้ในเขตทางเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัย
เกี่ยวกับงานทางพิเศษ  

ทิศทางการด าเนินงานแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2558 ได้มีส่วนก าหนดวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นภาพในอนาคตของ กทพ. รวมถึงการก าหนด
ทิศทางที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ กทพ. ดังนี้ 

ทิศทางองค์กร (Direction)  

ก าหนดสภาวะที่ กทพ. มุ่งจะไปให้ถึงคือการเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

ทางเลือกท่ีคุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

ภารกิจองค์กร (Mission) 

๑) จัดให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย  

๒) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 
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๓) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจ  
ทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสังคม 

๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 

๑) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ  

๒) บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  

๓) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีก าไรอย่างเหมาะสม 

ค่านิยม (Value) 

บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด  

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ
เพ่ือสร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ ลูกค้า ประชาชน และ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการบริหารจัดการ และก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ 

๑.๒  ข้อมูลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

กทพ. ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นับตั้งแต่ผู้น าระดับสูง
ที่ริเริ่มจัดท าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
(Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) เพ่ือน ามาเป็นฐานในการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“สังคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นสังคมคาร์บอนต่ า” (Low Carbon Society: LCS) 
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ภารกิจ (Mission) 

๑) พัฒนาให้องค์กรมีการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้าง
การท างานที่ชัดเจนครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ขององค์กร โดยภายใน 5 ปี ทุกหน่วยงานจะต้องมีแนวทาง และกระบวนการด าเนินงานที่เป็น
ระบบสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร 

๒) พัฒนาการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติ ความสัมพันธ์อันดีและน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของ กทพ.  
โดยภายใน 5 ปี ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ กทพ. ควรอยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 80 

๓) พัฒนาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกรอบแนวทาง แนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยภายใน 3 ปี โครงการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกทุกกิจกรรมจะต้องมีการประเมินและรายงานทั้งด้านผลลัพธ์ 
ผลที่ตามมา และผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

๑) แผนงานการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาภายใน (Act to go)  

เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติที่เริ่มต้นจากภายในองค์กรจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการขยายผล 
กทพ. จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภายในเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการ
ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและ
น าไปสู่การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร  

๒) แผนงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ า (Drive to Low CO2)  

โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร มีความสอดคล้องกับกฎหมาย 
จริยธรรม และมาตรฐานสากล และสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียส าคัญได้อย่างยั่งยืน  

๓) แผนงานการเชื่ อมโยงผู้ มีส่วนได้ เสีย เพ่ือสร้างส านึ กรับผิดชอบต่อสั งคมร่วมกัน       
(Engage for a better society)  

โดยเน้นการให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน 
(ผู้บริหาร สหภาพ พนักงาน) ภาครัฐที่ เป็นเจ้าของ ลูกค้า ชุมชน (ชุมชนรอบเขตทาง) คู่ค้า             
(คู่สัมปทาน เจ้าหนี้) สังคม (สังคมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสังคมในวงกว้าง) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญทั้งการเป็นเป้าหมายของความรับผิดชอบขององค์กรและเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อน    
ความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. จึงต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และน าไปสู่ความร่วมมือ
ในการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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บทท่ี 2 
การทบทวนแนวทางความรับผิดชอบตอ่สังคม 

  
การทบทวนข้อมูลส าคัญที่มีส่วนก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

ประกอบด้วย มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบาย/
แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางการด าเนินงานและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ด าเนินงาน
คล้ายคลึง กทพ. รวมถึงความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของ กทพ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้องค์กรด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากลที่น ามาศึกษาทบทวน 
ประกอบด้วย ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact มาตรฐานแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 กรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 และเกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่
เหมาะสมต่ออนาคต (Future Fit Business Benchmark)  

2.1.1 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact) 

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ได้มีการพูดถึงเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2542 ในการประชุม The World Economic Forum ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
จากความแพร่หลายของการด าเนิน CSR ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ อาทิ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องของบรรษัทภิบาลหรือการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยประเด็นที่กล่าวถึงเหล่านี้ สหประชาชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญในความเป็นบรรษัท
พลเมือง (Corporate Citizenship) ของบรรดากิจการทั้งหลาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อโลกได้ทั้งในทางบวก
และในทางลบอย่างมากมายมหาศาล จึงได้เชิญชวนให้เหล่าบรรดาบรรษัทพลเมืองทั้งหลายเข้าร่วม  
ท าข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ ส าหรับน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ได้ชื่อว่า
เป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Corporate Citizen ในสังคมโลก 
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หลักสากล 10 ประการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) เรื่องแรงงาน (Labour) เรื่องสิ่ งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต้านทุจริต (Anti-
Corruption) โดยหลัก 10 ประการนั้น ประกอบด้วย 

สิทธิมนุษยชน 
หลักประการที่ 1 - สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากล ตามขอบเขต
อ านาจที่เอื้ออ านวย 
หลักประการที่ 2 - หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิ ดสิทธิ
มนุษยชน 

แรงงาน 
หลักประการที่ 3 - ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วม
เจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
หลักประการที่ 4 - ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 
หลักประการที่ 5 - ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 
หลักประการที่ 6 - ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

สิ่งแวดล้อม 
หลักประการที่ 7 - สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หลักประการที่ 8 - อาสาจัดท ากิจกรรมทีส่่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
หลักประการที่ 9 - ส่งเสรมิการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การต้านทุจริต 
หลักประการที่ 10 - ด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 
นับตั้งแต่ที่มีการประกาศข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้มีหน่วยงานภาคธุรกิจเข้าร่วมแล้วกว่า 10,000 แห่ง จากกว่า 145 ประเทศ
ทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทย มีองค์กรธุรกิจจ านวน 34 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) 
ได้เข้าร่วมในข้อตกลงดังกล่าว 

CSR ในบริบทของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ คือ การปรับแนวการด าเนินงาน
ของธุรกิจโดยยึดหลัก 10 ประการนี้ เป็นรากฐานและค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ การเข้าร่วมในข้อตกลง 
จะเป็นไปโดยสมัครใจ และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใด 

2.1.2 มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 

ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ประกาศเผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ .ศ . 2553 โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International 
Organization for Standardization: ISO) เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) แก่องค์กรทุกประเภท อาทิ องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
องค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ในการสนองตอบ 
ความต้องการของสังคมท่ีให้ความส าคัญเพ่ิมข้ึนกับการประกอบการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
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ในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบด้วยหลักการ (Principles) การยอมรับถึงความส าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อหลัก (Core Subjects) 
และประเด็นต่าง ๆ  (Issues) แนวทางการบูรณาการความรบัผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งให้ความส าคัญ
ต่อผลลัพธ์และสมรรถนะการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
“ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน ISO 26000 
องค์กรไม่จ าเป็นต้องน ารายละเอียดทุกส่วนของมาตรฐานไปใช้อย่างเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันในองค์กร
ทุกประเภท ในหัวข้อหลักท้ังหมดที่ปรากฏในมาตรฐานนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกองค์กร และภายใต้
หัวข้อหลักจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ความเข้าใจของการน าไปใช้ที่ส าคัญ คือ องค์กรจ าเป็นต้องระบุ
ให้ได้ว่าประเด็นใดเกี่ยวเนื่อง (Relevant) และมีนัยส าคัญ (Significant) ต่อองค์กรเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการ
ต่อไป 

ข้อแนะน าที่ปรากฏในมาตรฐานนี้มีไว้ให้องค์กรน าไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใช่ข้อก าหนด 
(Requirements) ดังเช่นที่ปรากฏในมาตรฐานการรับรอง อาทิ ISO 9001 หรือ ISO 14001 ด้วยเหตุนี้ 
ISO 26000 จึงมิใช่มาตรฐานส าหรับน าไปใช้  หรือน ามาพัฒนาเป็นข้อก าหนดอ้างอิงเพ่ือการรับรอง 
(Certification)  

2.1.3 องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) 

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งขึ้น
โดยเครือข่าย Ceres (ออกเสียงว่า “series”) และส านักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 
ในรูปของโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึงกลางปี พ.ศ. 2545 มีส านักงานอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งท างานในลักษณะเครือข่ายที่มีผู้มีส่วนได้เสียมากกว่า 30,000 ราย และมี 
ผู้มีส่วนได้เสียภาคองค์กร (Organizational Stakeholders) ทั่วโลกมากกว่า 600 องค์กรทั้งในภาคธุรกิจ
เอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา รวมทั้งสมาคมการค้าต่าง ๆ ช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนา
กรอบและแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานความยั่งยืน  

GRI ได้พัฒนากรอบการรายงานความยั่งยืนขึ้นและประกาศแนวปฏิบัติหลัก หรือ 
Core Guidelines ส าหรับการจัดท ารายงาน ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2543 (ฉบับ G1) และล่าสุดเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้ปรับปรุงเป็นฉบับ G4 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน มีองค์กรธุรกิจที่จัดท า
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติดังกล่าวมากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ได้จัดท ารายงาน
ตามกรอบ GRI เผยแพร่แล้วกว่าหมื่นฉบับ โดยเป็นรายงานตามรูปแบบฉบับ G4 จ านวน 1,471 ฉบับ 
(ข้อมูลจาก GRI Database เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558) 

แนวทางการรายงาน ฉบับ G4 ได้ให้ความส าคัญต่อเรื่องสารัตถภาพ (Materiality) 
ของกระบวนการรายงานและเปิดเผยข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ “Report on what really matters and 
where it matters” โดยหัวใจส าคัญของการรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI มิได้อยู่ที่การจัดท า
เพ่ือให้ได้เล่มรายงานเป็นผลลัพธ์หลัก แต่เป็นการใช้กระบวนการของการจัดท ารายงานมาสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กรในบริบทของความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ 
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ที่ไม่จ ากัดเฉพาะการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน แต่ยังรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม 

หลักการเปิดเผย GRI ฉบับ G4 นี้ จะใช้การระบุว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ (‘in accordance’ 
criteria) แนวทางการรายงานของ GRI ในแบบหลัก (Core) หรือแบบรวม (Comprehensive) 
ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทั้งสองแบบ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปในแบบรวม จะเพ่ิม
รายละเอียดของกลยุทธ์และการวิเคราะห์ การก ากับดูแล จริยธรรมและความสุจริต มากกว่าในแบบหลัก 
ส่วนการเปิดเผยข้อมูลจ าเพาะ ทั้งสองแบบก าหนดให้เปิดเผยแนวการบริหารจัดการเฉพาะประเด็นที่
มีสาระส าคัญเท่านั้น ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานในแบบหลัก ให้เปิดเผย
อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นซึ่งถูกระบุว่ามีสาระส าคัญ ส่วนในแบบรวมต้องรายงาน
ครบทุกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นซึ่งถูกระบุว่ามีสาระส าคัญดังกล่าว 

กรอบการรายงานฉบับ G4 นี้ ได้นิยามหลักการและประเด็นที่ครอบคลุมในแต่ละด้าน 
ได้แก่ เศรษฐกิจ (จ านวน 4 ประเด็น) สิ่งแวดล้อม (จ านวน 12 ประเด็น) การปฏิบัติด้านแรงงาน 
และความเหมาะสมของงาน (จ านวน 8 ประเด็น) สิทธิมนุษยชน (จ านวน 10 ประเด็น) สังคม 
(จ านวน 7 ประเด็น) และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (จ านวน 5 ประเด็น) โดยองค์กรจ าเป็นต้อง
เลือกประเด็นที่มีสาระส าคัญมาด าเนินการและเปิดเผย 

2.1.4 เกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต (Future Fit Business Benchmark)  

เกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต หรือ Future Fit Business Benchmark 
เป็นแนวคิดเกณฑ์สมรรถนะด้านความยั่งยืนที่มีการร่วมพัฒนาระหว่างคณะท างาน The Natural Step 
และ มูลนิธิ 3D Investment พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างอิสระ 
(Open source) อาทิ องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาคตลาดเงิน รัฐบาล ภาคประชาสังคม เป็นระยะเวลา
กว่า 25 ปี จนสามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชัดเจน เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดผล 
และบริหารจัดการช่องว่าง (Gap) ระหว่างสิ่งที่ธุรกิจด าเนินการ และสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือความอยู่รอดในอนาคต 

โดยแนวคิดนี้ได้ตระหนักถึงข้อจ ากัดของการวัดสมรรถนะในด้านการพัฒนาความยั่งยืน   
ที่ผ่านมาในอดีต อาทิ การวัดผลการด าเนินงานปัจจุบันเทียบอดีต (Baseline) การวัดผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมายระยะสั้น (Short-term targets) การเปรียบเทียบผลด าเนินงานระหว่างองค์กรอ่ืน 
(Peers) เป็นต้น แม้ว่าการวัดผลตามเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาจะสามารถสรุปผลการด าเนินงานเบื้องต้น
ขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสิ่งที่ธุรกิจ
ด าเนินการมีความเพียงพอหรือไม่ต่อการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายด้านความยั่งยืนในอนาคต  
ตามแผนภาพที่ ๑  
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ที่มา: Future Fit Business Benchmark Public Draft 1.0 

แผนภาพที่ 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินสมรรถนะด้านความยั่งยืนตามประเภท 

  
ในปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวริเริ่มเผยแพร่เอกสารฉบับ (ร่าง) หรือ Future Fit Business 

Benchmark Public Draft 1.0 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความส าคัญต่อการประเมินผลแนวใหม่ และเป้าหมาย
ที่ธุรกิจควรด าเนินการ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ (Business) สังคม (Social) และโลก (Planet) 
ผ่านการวิเคราะห์ด าเนินงานของธุรกิจที่ส าคัญ (Business Activity) ซึ่งสามารถระบุความสัมพันธ์ 
และปัจจัยที่ต้องค านึงในแต่ละด้านตามแผนภาพที่ ๒ และสรุปปัจจัยในแต่ละหัวข้อจ านวนทั้งสิ้น 9 หัวข้อ 
ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources) ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 
สิ่งปฏิกูลจากการด าเนินงาน (Operational Waste) ที่ดิน (Land) พนักงาน (Employees) ชุมชน 
(Communities) ลูกค้า (Customers) คณะกรรมการและเจ้าของ (Boards & Owners) และห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)  
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ที่มา: Future Fit Business Benchmark Public Draft 1.0 

แผนภาพที ่2 ปัจจัยที่สัมพันธ์ระหว่างองค์กร (Business) สงัคม (Society) และโลก (Planet) 

 

2.2 นโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ กทพ. 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม 
โดยหัวข้อนี้จะกล่าวถึงนโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของ กทพ. ได้แก่  

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
๒) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
๓) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  
๔) แผนงานต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม  

- ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
- แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
- แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘  
- แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
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2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในระยะยาว โดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  (สศช.) ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก              
ในขณะเดียวกันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน 
ระดับภาคและระดับประเทศในทุกขั้นตอน 

ประเทศไทยเริ่มจัดท าวิสัยทัศน์และแผนระยะยาว ๒๐ ปีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ฉบับที่ ๘ 
โดยในปัจจุบัน สศช. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ว่า “คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภั ย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” และน ามาใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  

การพัฒนาประเทศในระยะกลางตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ทาง สศช. ยังคงยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาประเทศสืบเนื่องมาตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
สู่ความสมดุล และยั่งยืน โดยฉบับนี้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายใน
และภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ดังนั้นทิศทางการบริหาร
จัดการประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมทั้งจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย  
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ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ ประกอบด้วย                
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

สศช. ได้ก าหนดแนวทางในการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ 
โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจและการมีส่วนร่วมให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ 

๒) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ  

๓) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ 
๔) การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจนสามารถขับเคลื่อน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

๒.2.2 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นหนึ่งในหน้าที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าหรับคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
โดยได้มีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิด 
และการน าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการ
ของประชาชนมาเป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  



12 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้เป็นแนวทางการท างานของรัฐบาลภายใต้
การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่มีการปฏิรูป มีความเป็นธรรม 
และไม่ทุจริต ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ดังนี้ 

นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

นโยบายที่ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

นโยบายที่ ๘ การพ ัฒ นาและส ่ง เสร ิมการใช ้ประโยชน ์จากว ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง   
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.2.3 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 

กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบหลักต่อการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษตลอดจน
บ ารุงและรักษาทางพิเศษ และอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีแนวทางบริหาร
จัดการที่สอดคล้องต่อแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ซึ่งร่วม
พิจารณาโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (โดยปัจจุบัน เป็นฉบับปี 2555) เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในทิศทางการด าเนินงานส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์ให้เกิดความสอดคล้องต่อแนวทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2554-2558 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 ยุทธศาสตร์ของ AEC Blueprint รวมถึง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แบ่งแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

๒.๒.๓.๑ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐระดับภาพรวม ซึ่งเป็นความคาดหวังของภาครัฐ
ที่มต่ีอ กทพ. ระดับภาพรวม ในฐานะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพ้ืนฐาน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล คือ “เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล” 

๒.๒.๓.๒ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐระดับรายสาขา ซึ่งเป็นความคาดหวังของภาครัฐ
ต่อ กทพ. ในระดับสาขาขนส่ง คือ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
โครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน” 

๒.๒.๓.๓ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐระดับรายแห่ง เป็นความคาดหวังของภาครัฐต่อ กทพ. 
เชิงนโยบาย คือ “พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาเมือง 
รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ที่มีให้มีผลตอบแทนทางการเงินในระดับที่เหมาะสมและมีแผน
ในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นรูปธรรม”  

รวมถึงยังมีการก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม SOD ของ กทพ.      
(ณ เดือนกรกฎาคม 2555) ในลักษณะแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวดังนี้ 

แผนระยะสั้น 

๑) ปรับปรุงระบบจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติและการบริหารจัดการการจราจร  
บนทางพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

๒) พัฒนาพ้ืนที่ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์  

๓) ศึกษาความเป็นไปได้จากการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือกอ่ืน  

แผนระยะยาว 

๑) วางแผนเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน  (Mode Shift) จากการใช้รถ 
มาใช้ Mass Transfer  

๒) เตรียมความพร้อมในการบริหารโครงการภายหลังจากสิ้นสุดสัมปทาน  

๓) ศึกษาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางที่รองรับ
การขยายตัวของเมือง  
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2.2.๔ แผนงานต่าง ๆ ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม 

แผนงานต่าง ๆ ที่ส าคัญของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย แผนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง       
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (Action Plan) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 
 

๒.๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ ถูกจัดท าขึ้นโดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
เพ่ือให้หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดท าแผนงาน/
โครงการตามภารกิจของหน่วยงานในระยะต่อไป ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบ
ในหลักการเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กระทรวงคมนาคมได้ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเหตุผล
ความจ าเป็นในการพัฒนา สภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบันและแนวโน้ม      
การเติบโตของความต้องการใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย จึงได้ก าหนดกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระยะ ๘ ป ี
โดยมีรายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างท่ัวถึง  

เป้าหมายที่ 2 เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุน
การขนส่ง เพ่ิมความเร็วในการเดินทาง และกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนในภาคการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
และเกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๔ สร้างโอกาสส าหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์
สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน 
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2.2.๔.2 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๕ ถูกจัดท าขึ้นโดยส านักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๕ แผนงานหลัก ครอบคลุมการขนส่งทางบก 
ทางราง (รถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน) ทางน้ า ทางอากาศ และทางเชื่อมต่อโครงข่าย 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แผนงานที่ ๑  การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง  
แผนงานย่อยที่ ๑.๑ แผนการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานย่อยที่ ๑.๒ แผนการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

แผนงานย่อยที่ ๒.๑ แผนการสร้างรถไฟฟ้า จ านวน ๑๐ สาย  
แผนงานย่อยที่ ๒.๒ แผนการจัดซื้อรถประจ าทางเชื้อเพลิง NGV และอู่จอด  
แผนงานย่อยที่ ๒.๓ แผนการก่อสร้างโครงข่ ายถนนและสะพาน        

ใน กทม. และปริมณฑล 

แผนงานที่ ๓ การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิต
ที่ส าคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

แผนงานย่อยที่ ๓.๑ แผนการยกระดับการเข้าถึงพ้ืนที่เกษตร/ท่องเที่ยว  
แผนงานย่อยที่ ๓.๒ แผนการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักและระหว่าง

ฐานการผลิตหลักของประเทศ 
แผนงานย่อยที่ ๓.๓ แผนการเชื่อมโยงประตูการขนส่งระหว่างประเทศ  
แผนงานย่อยที่ ๓.๔ แผนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางถนน 

และองค์ประกอบต่อเนื่อง 

แผนงานที่ ๔ การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า ประกอบด้วย 
แผนงานย่อยที่ ๔.๑ แผนการพัฒนาท่าเรือ  
แผนงานย่อยที่ ๔.๒ แผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า 

รักษาตลิ่ง 

แผนงานที่ ๕ การเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ 
ประกอบด้วย 

แผนงานย่อยที่ ๕.๑ แผนการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน  
แผนงานย่อยที่ ๕.๒ แผนการเพ่ิมขีดความสามารถระบบการจัดการ

จราจรทางอากาศให้ได้มาตรฐานสากล  
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แผนงานย่อยที่ ๕.๓ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน  
แผนงานย่อยที่ ๕.๔ แผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน  
แผนงานย่อยท่ี ๕.๕ แผนการก่อสร้างอาคารเพ่ือรองรับการพัฒนา

บุคลากรการบินพลเรือน  

2.2.๔.3 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘  

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ถูกจัดท าขึ้น
โดยส านักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการเร่งรัดติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน     
ที่ก าหนดไว้ และมีเป้าหมายในการบูรณาการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางถนน ทางราง 
ทางน้ า และทางอากาศ ภายใต้กรอบแนวคิด 4 เพ่ิม และ 1 ยึด ประกอบด้วย 

เพ่ิม 1 เพ่ิมโครงข่ายคมนาคมรองรับ ASEAN และเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
(ASEAN Net) 

เพ่ิม 2 เพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน (Quality of Life) 

เพ่ิม 3 เพ่ิมมาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งสินค้า (Standard for 
Transport) โดยพัฒนาให้ได้มาตรฐานระดับสากล (World Standard) 
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) มาตรฐานการให้บริการที่ดี (Service) 
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) มาตรฐานความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Transport) 

เพ่ิม 4 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) 

ยึด 1 ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะความโปร่งใส 
(Transparency) ในการด าเนินงาน 

ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบด้วย 5 สาขาการขนส่ง ได้แก่ สาขาการขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ และ   
การเชื่อมต่อโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจ านวน 59 โครงการ โดยงบประมาณ
การลงทุนได้ให้ความส าคัญกับสาขาการขนส่งทางรางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๓ รองลงมาเป็น
การขนส่งทางบก ร้อยละ ๓๙.๑๘ โดยงบประมาณการขนส่งทางรางที่มากท่ีสุดการขนส่งด้วยรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ร้อยละ ๓๑.๗๖  
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2.2.๔.๔ แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ จัดท าขึ้น
โดยบริษัท พีซีบี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือมุ่งไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ตรงต่อ
สภาพปัญหาและแนวทางท่ีควรเป็น  

กรอบแนวคิดส าคัญในการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรครั้งนี้ 
คือ ความเข้าใจรูปแบบและสถานการณ์ของการคมนาคมขนส่งในแต่ละสาขา ทั้งในด้านความต้องการ
ใช้บริการขนส่ง (Demand of Transport) และการจัดหาบริการขนส่ง (Supply of Transport) ทั้งนี้
ความต้องการใช้บริการขนส่งไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นความต้องการที่เกิดจากกิจกรรมหรือปัจจัยอ่ืนๆ 
(Derived Demand) ดังนั้นในการวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการใช้บริการขนส่ง จึงจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์และพยากรณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการ
ขนส่งไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น จ านวนประชากรและการท่องเที่ยว ลักษณะการใช้ที่ดินและการขยายตัว
ของเมือง เป็นต้น 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน (Towards Sustainable Transportation) โดยมี ๖ เป้าประสงค ์
ได้แก่  

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง 
และการขนส่ง (Hubs for Connectivity) 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ เพ่ือให้มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการ
ให้ บ ริก ารที่ ดี เชื่ อม โยง พ้ื น ที่ เศ รษ ฐกิ จ และชุ ม ชน 
(Accessibility) 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทาง
และการขนส่ง 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่ ง
สาธารณะ (Public Transport) 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง 
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2.2.๔.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้สามารถน าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถวางทิศทาง เป้าหมายและกรอบ
แนวทางการพัฒนาของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบขนส่งรายสาขาจะมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของแต่ละสาขาการขนส่งที่สอดคล้อง
ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาการขนส่งทางถนน     
ทางราง ทางน้ า และทางอากาศมีเป้าหมายเดียวกันกับแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่ง สาขาการขนส่งทางถนน ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “การขนส่งทางถนนปลอดภัย ไปไกลทั่วถึง ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม” โดยมี ๖ เป้าประสงค์หลัก 
ได้แก่ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนแนวเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เพ่ือให้การขนส่งทางถนนมีความปลอดภัย 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ เพ่ือให้การขนส่งทางถนนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้
พลังงาน 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ เพ่ือให้มีบริการขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ เพ่ือให้การขนส่งทางถนนมีความสะดวกรวดเร็ว 

2.3 แนวทางการด าเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.  

ปัจจุบัน กรอบการด าเนินงานหลักของ กทพ. มีการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 
2555–2559  และในส่วนของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.3.๑ แผนปฏิบัติการ ปี 2558 ภายใต้กรอบของแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2555–2559 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 จัดท าขึ้นเพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ตามแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 ไปสู่การปฏิบัติในรูปของงาน/กิจกรรม โดยมีการก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและเป้าหมายเพ่ือใช้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ กทพ. ซึ่งจัดท าโดยคณะท างาน
จัดท าแผนวิสาหกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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ทิศทางการด าเนินงานแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานของ กทพ. ดังนี้ 

ทิศทางองค์กร (Direction)  

ก าหนดสภาวะที่ กทพ. มุ่งจะไปให้ถึงคือการเป็นทางเลือกในการเดินทาง 
ที่มคีวามคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ทางเลือกท่ีคุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

ภารกิจองค์กร (Mission) 

๑) จัดให้มีพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย  
๒) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม 
๓) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ       

การด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์กร 

เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goal) 

๑) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ  
๒) บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  
๓) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีก าไรอย่างเหมาะสม 

ค่านิยม (Value) 

บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด  

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน (Strategic Issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาธุ ร กิ จ แล ะบริ ก า ร  ส่ ง เ ส ริ มก า ร ใช้ท รัพย าก ร
ให้เต็มประสิทธิภาพเพ่ือสร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า 
ประชาชน และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาการบริหารจัดการ และก ากับดูแลองค์กรที่ดีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Objective) 

ตารางที่ ๑ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มุมมองตามหลักการ 
Balance Scorecard 

(BSC) 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ด้านคุณค่าองค์กร    
และการเงิน 

๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพ
การให้บริการด้านการขนส่งของประเทศ  

๒) สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงิน
ขององค์กร 

รองรับยุทธศาสตร์  
ที ่๑ ๒ และ ๓ 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑) สนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศ  

๒) การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

๓) บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รองรับยุทธศาสตร์  
ที่ ๑ ๒ และ ๓ 

ด้านกระบวนการท างาน ๑) พัฒนาคุณภาพของระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการท างาน  

๒) มีโครงสร้างและระบบการท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
สมรรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  

๓) บริหารจัดการเชิงรุกบริษัทคู่สัญญาให้เป็นไปตาม
สัญญา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รองรับยุทธศาสตร์  
ที่ ๒ และ ๓ 

ด้านการเรียนรู้       
และพัฒนา 

๑) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และประยุกต์ 
ใช้ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสรรค์ 
คุณค่าขององค์กร  

๒) ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความเหมาะสม
กับความต้องการใช้งาน 

รองรับยุทธศาสตร์  
ที่ ๓ และ ๔ 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) 

๑) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘ สนับสนุนให้มีความร่วมมือ
ด้านการขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการขนส่ง
ของภูมิภาค (Hubs for Connectivity) จากความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งภาครัฐมีนโยบาย
การพัฒนาการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งทางพิเศษ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของภาครัฐ 

๒) ภาครัฐมีนโยบายลงทุนโครงการขนส่งมวลชนระบบรางหลายเส้นทาง จึงเป็นโอกาส
ในการเชื่อมต่อทางพิเศษกับโครงการขนส่งมวลชนระบบราง เพ่ือรองรับวิถีชีวิตคนเมืองที่จ าเป็นต้อง
เดินทางโดยใช้ทางพิเศษเชื่อมต่อกับโครงการขนส่งมวลชนระบบราง ในการสัญจรไปมาระหว่างที่อยู่อาศัย
กับสถานที่ท างานหรือสถานที่ที่จ าเป็นต้องติดต่อในการท าธุรกิจต่าง ๆ 

๓) แม้ภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง (Modal 
Shift) ไปยัง ระบบรางและน้ า ซึ่งสามารถขนส่งด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ ากว่าการขนส่งทางถนน แต่การขนส่ง
โดยระบบรางและน้ าในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลา
และงบประมาณลงทุนจ านวนมาก รวมทั้งการกระจายสินค้าที่มีต้นทุนส่วนเพ่ิมจากค่าใช้จ่าย         
ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเพ่ือขนถ่ายสินค้า การขนส่งทางถนนจึงยังมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจ เป็นระบบขนส่งหลักในประเทศที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึง
จุดต้นทางและจุดปลายทางได้โดยตรง (Door-to-Door) 

๔) ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลักภูมิภาค ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการพัฒนา
เมืองแบบศูนย์กลางเดียว (Monocentric) ที่มีลักษณะการเดินทางในชีวิตประจ าวันเข้าสู่ศูนย์กลางหลัก
แห่งเดียว ท าให้เกิดการกระจุกตัวของความหนาแน่นประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของยานพาหนะ 

๕) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ ๒-๓ ปีข้างหน้าท าให้คาดว่า
จะมีจ านวนยานพาหนะและประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้มีความต้องการใช้ทางพิเศษ
เพ่ิมข้ึน 

๖) ปัญหาการจราจรติดขัด ความผันผวนของราคาน้ ามันและการส่งเสริมการขับขี ่     
ที่ประหยัดน้ ามัน ท าให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีการวางแผนการเดินทาง และใช้ทางพิเศษมากขึ้น
เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท าให้ทางพิเศษเป็นทางเลือก
ที่ดีกว่าในการเดินทาง 

๗) นโยบายภาครัฐให้รัฐวิสาหกิจมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

๑) ทางพิเศษมีโครงข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถเชื่อมต่อ
กับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร และทางหลวงสายหลักที่ส าคัญ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
กับโครงข่ายขนส่งมวลชนระบบรางท าให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างระบบได้ 

๒) มีพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษและสินทรัพย์อื่นที่สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้  
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๓) ทางพิเศษมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก การให้บริการเป็นที่รู้จักดี สามารถมองเห็น
ประโยชน์ไดอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเป็นบริการที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 

๔) การจัดเก็บค่าผ่านทางรวดเร็วขึ้น จากการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) 

๕) มีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย รวมทั้งการมีเครือข่ายทั้งภาครัฐ    
และภาคเอกชน ที่จะช่วยอ านวยความสะดวกเพ่ือบริการที่ดีแก่ประชาชน 

๖) มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางพิเศษและพ้ืนที่เขตทางพิเศษมากขึ้น 
ภายใต้พระราชบัญญัติ กทพ. 

๗) สามารถจัดตั้งบริษัทใหม่เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจทางพิเศษ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   
กับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นภายใต้พระราชบัญญัติ กทพ. 

๘) ทางพิเศษสนับสนุนยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศ 

ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)  

“การให้บริการทางพิเศษ” เป็นสิ่งที่ กทพ. มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
องค์กรบรรลุภารกิจหลักในปัจจุบัน และทิศทางองค์กร ที่ กทพ. จะมุ่งไปให้ถึงในอนาคต และเป็นสิ่งที่
ลอกเลียนแบบได้ยาก ซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานกันของเทคโนโลยี และทักษะในการด าเนินงานของ กทพ. 
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การบริหารโครงการ
ก่อสร้างทางพิเศษ การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การบ ารุงรักษาทางพิเศษ การควบคุมจราจรบนทางพิเศษ 

2.3.2 แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

กทพ. ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดท าแผนแม่บท
เชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว 5 ปี (2554–2558) เพื่อให้ทุกส่วนงาน
สามารถน าแผนงานการพัฒนาองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
และบริบทการด าเนินกิจการของ กทพ. น าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ผ่านขั้นตอนด าเนินงานตั้งแต่การศึกษา
บริบทแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินผล จนกระทั่งก าหนดออกมาเป็นวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
สรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “สังคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นสังคมคาร์บอนต ่า”  

ภารกิจ 

1) พัฒนาให้องค์กรมีการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ
มีโครงสร้างการท างานที่ชัดเจนครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร มีการกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยภายใน 5 ปี ทุกหน่วยงานจะต้องมีแนวทาง และกระบวนการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร 
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2) พัฒนาการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้เกิดทัศนคติ ความสัมพันธ์อันดีและน าไปสู่การสร้างความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของ กทพ. 
โดยภายใน 5 ปี ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ กทพ. ควรอยู่ในระดับ
มากกว่าร้อยละ 80 

3) พัฒนาการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกรอบแนวทาง 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยภายใน 3 ปี 
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกทุกกิจกรรม จะต้องมีการประเมินและรายงานทั้งด้าน
ผลลัพธ์ ผลที่ตามมา และผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

1) แผนงานการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนา
ภายใน (Act to go) เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติที่เริ่มต้นจากภายในองค์กรจะเป็นรากฐานที่ส าคัญในการขยายผล 
กทพ. จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภายในเพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดการ
ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน  
และน าไปสู่การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร ผ่านการด าเนินงาน 5 โครงการหลัก 
ได้แก่  

- การพัฒนาโครงสร้างการท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  
- การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสั งคมขององค์กร  (Total 

Responsibility Management) 
- การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    

ในองค์กร 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน 
- การจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ขององค์กร   

2) แผนงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสังคมคาร์บอนต่ า 
(Drive to Low CO2) โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร มีความสอดคล้องกับ
กฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล และสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียส าคัญได้อย่างยั่งยืน 
ผ่านการด าเนินงาน 2 โครงการหลัก ได้แก่  

- การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนากิจกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร 

3) แผนงานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
(Engage for a better society) โดยเน้นการให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอก
องค์กรได้แก่ พนักงาน (ผู้บริหาร สหภาพ พนักงาน) ภาครัฐที่เป็นเจ้าของ ลูกค้า ชุมชน (ชุมชนรอบเขตทาง) 
คู่ค้า (คู่สัมปทาน เจ้าหนี้) สังคม (สังคมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสังคมในวงกว้าง) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท



24 

ส าคัญทั้งการเป็นเป้าหมายของความรับผิดชอบขององค์กรและเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อน         
ความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. จึงต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และน าไปสู่ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม
เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการด าเนินงาน 3 โครงการหลัก 
ได้แก ่

- การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
- การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.4 แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ด าเนินงานใกล้เคียง กทพ. 

ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทที่ม ี  
การให้บริการทางพิเศษ ใกล้เคียงการด าเนินงานของ กทพ. โดยหยิบยกบริษัททั้งสิ ้น 3 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท Plus Malaysia Berhad ซึ่งมีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

2.4.1 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจให้บริการทางพิเศษ            
บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในการบริหารจัดการโดยบริษัทฯ ระยะทางประมาณ    
22 กิโลเมตร และอยู่ในการบริหารจัดการโดยกรมทางหลวง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร เพ่ือช่วยให้
ผู้ใช้สามารถใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขได้โดยสะดวก 

บริษัทฯ มีนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รูปแบบ Social Enterprise จนเกิดเป็นแนวคิด 
“Tollway ทางน้ าใจไหลสู่สังคม” โดยเน้นการด าเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการร่วมดูแลและพัฒนาผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) อย่างรอบด้าน ด้วยนโยบายกิจกรรมเพ่ือสังคม 5 ด้าน คือ 

๑) Tollway Smart Way คือ นโยบายการยกระดับการศึกษาของสั งคมเพ่ื อมอบทุ น 
การศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับการศึกษาของเยาวชน   
ให้ดีขึ้นผ่านการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าชุด และค่าอาหาร เป็นต้น  

๒) Tollway Green Way คือ  น โยบายการยกระดับสิ่ งแวดล้ อม โดยการน า
ใบเสร็จรับเงินที่ด่านเก็บเงินมารีไซเคิลเพ่ือผลิตสมุดเรียนรีไซเคิลแบบ 100% เพ่ือไปมอบให้โรงเรียน
ในชนบท  

๓) Tollway Better Way คือ นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมโดยเน้นการดูแล
และตอบแทนสังคม เช่น มอบผ้าห่มกันภัยหนาว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม เป็นต้น 

๔) Tollway Happy Way คือ นโยบายการยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด เพ่ือยกระดับ
ชุมชนปลอดยาเสพติดผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรี   
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูผู้ติด  
สารเสพติด เป็นต้น  
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๕) Tollway Safety Way คือ นโยบายการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการจัด
กิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความระมัดระวังมากขึ้น อาทิ 
การตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตลอดจนการรณรงค์ให้บริเวณเขตสถานศึกษา
เป็นพ้ืนที่แห่งความปลอดภัย การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจร และการท า 
ทางม้าลายบริเวณเขตสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นต้น 

2.4.2 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ BECL ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางพิเศษ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในหลากหลายเส้นทาง เช่น ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษ
อุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางพิเศษที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลัก
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

BECL ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ในทุกกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการในฐานะฝ่ายจัดการเป็นผู้น าเสนอ
นโยบายย่อย ในแต่ละเรื่อง แผนงานหลัก และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก โดยการก าหนด
ตัวชี้วัดระดับองค์กรในด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการท างาน และด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ซึ่งหน่วยงานภายในของบริษัทฯ มีการจัดท างบประมาณ แผนปี/แผนเดือน คู่มือ 
ขั้นตอน รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายหลัก 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการบริหารคุณภาพ ISO 9001 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001  

1) ด้านพนักงาน  

BECL ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การเปิดโอกาสให้มีเวที 
ที่ได้แสดงออก การดูแลคุณภาพชีวิตและขวัญก าลังใจ จึงได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลที่เป็นธรรม วัดได้ด้วยระบบ PMS หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่ชัดเจน การจ่ายค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมด้วยการเข้าร่วมส ารวจค่าจ้างและสวัสดิการเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนทุกปี รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาผ่านกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

2) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  
- เทคโนโลยีการก่อสร้างทางพิเศษ เนื่องจากทางพิเศษที่บริษัทฯ ด าเนินการ   

เป็นทางพิเศษในบริเวณใจกลางกรุงเทพและเป็นย่านธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักดีที่จะลดผลกระทบ   
ต่อการจราจรพ้ืนล่างให้มากที่สุด ลดปัญหาฝุ่นละอองและเสียงรบกวนระหว่างก่อสร้าง บริษัทฯ         
จะพิจารณาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะนั้น และด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย AASHTO 

- การบ ารุงรักษาทางพิเศษให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย บริษัทฯ ถือเป็น
หน้าที่หลักที่ส าคัญและจ าเป็น บริษัทฯ บ ารุงรักษาทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) 
และแก้ไข (Corrective Maintenance : CM) ตามแผนงานที่สอดคล้องกับอายุการใช้งานของโครงสร้าง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj97J38pYzGAhUWnLwKHc2qAKM&url=http%3A%2F%2Fwww.becl.co.th%2F&ei=yO97Vf3oB5a48gXN1YKYCg&usg=AFQjCNGDJh4gRK0ndGEmCrQECxhuEoWfrA&sig2=0jwcOERj9HWqQLdE80MIZw&bvm=bv.95515949,d.dGc
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และอุปกรณ์ นอกจากนี้วิศวกรของบริษัทฯ ร่วมกับวิศวกรที่ปรึกษาท าการตรวจสอบโครงสร้าง
ครอบคลุม 100% อย่างต่อเนื่อง 

- การดูแลการจราจรบนทางพิเศษ บริษัทฯ ถือเป็นหัวใจของการบริการ บริษัทฯ 
จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังผ่านกล้องวงจรปิด CCTV และระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ติดตั้งครอบคลุม  
ทุกเส้นทาง ด้วยศูนย์ควบคุมที่ท างานตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่ ซึ่ง Stand By ตามจุดต่าง ๆ 
ที่พร้อมจะคอยอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนทางพิเศษ
ไดอ้ย่างทันท่วงที ทั้งอุบัติเหตุ รถยนต์ขัดข้อง น้ ามันหมด 

- การปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรม
ขนส่งและการจราจร เพ่ือท าการศึกษาการปรับปรุงลักษณะกายภาพและตรวจสอบความปลอดภัย  
บนทางพิเศษ โดยหลักวิชาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์หลักความปลอดภัย
ตามแนวทางสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในระดับพนักงานโดยผ่านกิจกรรม
คุณภาพ ได้แก่ QCC (Quality Control Circle) ด้วยหลักการ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) 
และกิจกรรมข้อเสนอแนะ (SS-Suggestion System) 

3) ด้านคู่สัญญา/คู่ค้า  

BECL ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาสัมปทานอย่างเคร่งครัด ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
ทั้งผู้บริหารระดับสูง และระดับปฏิบัติงานของทั้ง 2 องค์กร ประยุกต์ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
เพ่ือรับประกันคุณภาพบริการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในด้านคู่ค้าบริษัทฯ ปฏิบัติด้วยการยึดมั่น  
ในสัญญา ข้อตกลงที่ท าระหว่างกัน ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และการจัดให้มี 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 

4) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

BECL มีนโยบายที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพบริการ คุณภาพชีวิต 
ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ด้วยยึดแนวปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการได้มอบนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ การจัดท าแผนงานรองรับ เพ่ือตอบสนอง
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจาก
การด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการปลูกจิตส านึกในการรับผิดชอบ         
ต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 

2.4.3 บริษัท Plus Malaysia Berhad  

บริษัท Plus Malaysia Berhad ด าเนินธุรกิจในรูปแบบของการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ 
(Investment Holding) โดยหนึ่งในธุรกิจที่ส าคัญคือ การให้บริการทางพิเศษ โดยทางพิเศษ
ที่บริษัทฯ บริหารจัดการดูแลนั้นถือว่าครอบคลุมทั่วทุกเขตในประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบด้วย
ทางพิ เศษ หลั ก  เช่ น  North-South Expressway, New Klang Valley Expressway, Federal 
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Highway Route 2, Seremban-Port Dickson Highway, North-South Expressway Central 
Link, Penang Bridge Malaysia-Singapore Second Link แ ล ะ  Butterworth-Kulim Expressway 
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากระยะทางท้ังหมดรวมกว่า 970 กิโลเมตร  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเด็น
ก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการทบทวนจากระดับ 
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโสในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ  
ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทฯ ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
สิ่งอ านวย ความสะดวกและบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผสมผสานการพัฒนาชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพดีขึ้น 
อาทิ การพัฒนาด่านเก็บค่าผ่านทางและพ้ืนที่บริการและพักผ่อน (RSAs) การขยายช่องทางเลนที่ 3 
และการบ ารุงรักษาทางพิเศษอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ยึดหลักการ
ตาม Silver Book ซึ่งระบุประเด็นที่ควรด าเนินการทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน
ของชุมชนผ่านการสานสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงการมีส่วนร่วมในเชิงรุกต่อชุมชนในกรณีที่เกิด
ผลกระทบ รวมถึงการจัดท ารายงานต่อสาธารณะในเรื่องนโยบาย และผลการด าเนินงานใน        
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งแบ่งเป็นภาพรวมการด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ 

๑) ตลาดบริการ (Marketplace) 

บริษัทฯ เน้นการปฏิบัติการด าเนินงานเป็นธรรมทั้งต่อลูกค้า และคู่ค้า บริษัทฯ จะเน้น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะต้องด าเนินการ      
อย่างความชัดเจน และเป็นธรรม ตลอดจนเงื่อนไข สัญญา ที่ส่งเสริมการท าธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ทั ้งการป้องกันการทุจริต ติดสินบน หรือการปฏิบัติเพื ่อผูกขาด ระบบการจัดซื ้อ ที่เป็นธรรม      
และโปร่งใส โดยผนวกปัจจัยในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในเกณฑ์พิจารณา รวมทั้งการสื่อสาร 
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

๒) ชุมชน (Community) 

บริษัทฯ เน้นให้ความส าคัญต่อการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด       
แก่ชุมชนผ่านนโยบายและความริเริ่มในโครงการต่าง ๆ โดยบริษัทฯ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
อาทิ การจ้างงานที่แรงงานจากท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างผู้ส่งมอบท้องถิ่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีขั้นตอน
ในการวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาในทุกขั้นตอนการด าเนินงานโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 
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๓) สถานที่ท างาน (Workplace) 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และดูแลพนักงานในทุกระดับ
ซึ่งมีความหลากหลายอย่างใกล้ชิด โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นสู่การพัฒนาใน
อาชีพ รวมถึงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้รับจ้าง และลูกค้า  

๔) สิ่งแวดล้อม (Environment)  

บริษัทฯ เน้นนโยบายเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการวัดผล บริหารจัดการ 
และลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนด าเนินงานภายใน และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ 
พยายามที่จะให้ความส าคัญในด้านนวัตกรรมเพ่ือลดการปลดปล่อย CO2 ให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการในทุกด้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

2.5 ข้อมูลความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของ กทพ. 

หัวข้อนี้ จะกล่าวถึงภาพรวมความคาดหวังจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักของ กทพ. ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน ชุมชนรอบเขตทาง 
และสังคม ซึ่งมาจากบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ที่มีต่อการให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. รายงานการส ารวจความผูกพันของ พนักงาน
ต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายงานการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ผลการประเมินจากระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และแนวนโยบาย
จากตัวแทนภาครัฐ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

2.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิจากบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร กทพ. 

ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กทพ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ความคาดหวัง และกรอบแนวทาง
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. ในอนาคต โดยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ รองผู้ว่าการ
ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อ านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ผู้อ านวยการกองพัสดุ ผู้อ านวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

หน้าที่ภารกิจหลักที่ส าคัญของ กทพ. คือ การให้บริการทางพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหา
การจราจรทั้งในเขตพ้ืนที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัดที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมีการขยายตัว
ทางด้านจราจรเป็นอย่างมากประกอบกับในอนาคตท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ซึ่งระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ  

จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กทพ. จึ งจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงการเข้าไปก่อสร้างทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นการด าเนินงานล าดับแรก
ที่ส าคัญ และเป็นส่วนส าคัญต่อการสื่อสารเพ่ือท าความรู้จัก สร้างความเข้าใจกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือร่วมกันพัฒนาและสร้างประโยชน์ทั้งในส่วนสาธารณะ และ กทพ. โดย กทพ. พร้อมที่จะยกระดับ
การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรทั้งในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ พม่า ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น 

ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยในปัจจุบันได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับองค์กรที่ประกอบกิจการทางพิเศษในต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ส าหรับ
เป้าหมายในอนาคตนั้น กทพ. ต้องการเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากลภายในปี พ.ศ. 2563 
โดยประสิทธิภาพการด าเนินงานในปัจจุบันมีความทัดเทียมกับบริษัทที่ด าเนินธุรกิจให้บริการ
ทางพิเศษของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการริเริ่มจัดสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษในระดับ
อาเซียน เพื่อแสดงความเป็นผู้น า ในฐานะที่ กทพ. เป็นตัวแทนหน่วยงานของประเทศไทย ซึ่งถือว่า
มีภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ (Logistics Hub) พร้อมให้ค าปรึกษา และความช่วยเหลือต่าง ๆ 
ด้านทางพิเศษแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2) รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 

ในอนาคต กทพ. ควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ       
ในกระบวนการ (CSR-in-Process) มากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-
Process) โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ ควรมีการจ ากัด
กรอบให้เกี่ยวข้องกับองค์กรมากขึ้น มากกว่าการบริจาคหรือตอบแทนสังคมที่หวังผลในระยะสั้น 
รวมถึงการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สิ่งที่ส าคัญคือการด าเนินการเพ่ือรองรับต่อความคาดหวัง
ในอนาคต เช่น  

- การให้ความสะดวก ความปลอดภัย  และบริหารงานให้ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ  

- การสานสัมพันธ์ดูแลอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งการแบ่งปันผลตอบแทน
บางส่วนจากค่าผ่านทางในเส้นทางพิเศษที่ได้รับการเวนคืนที่ดินดังกล่าวแก่กลุ่มผู้ถูกเวนคืน 

- การด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและ กทพ. อาทิ การจัด
ฝึกอบรมการดูแลและป้องกันเหตุอัคคีภัย เป็นต้น 

- การฝึกอบรมทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับต่อการแสดง
ความคิดเห็นในการท างานประเภทต่าง ๆ 
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3) รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ 

กทพ. ให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยด าเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างเพียงพอ อาทิ ไฟส่องสว่าง ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความปลอดภัยและพึงพอใจต่อการใช้บริการทางพิเศษ นอกจากนี้ กทพ. ได้ทดสอบและปรับปรุง
เส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ยกระดับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน กทพ. ที่ส าคัญ คือ 
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนพ้ืนที่ เนื่องจากกลุ่มผู้ถูกเวนคืนบางกลุ่มมีความรู้สึกผูกพันต่อพ้ืนที่
ภูมิล าเนาเดิม ซึ่ง กทพ. ควรเร่งด าเนินการท าความเข้าใจ และชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลจากการเวนคืน
พ้ืนทีต่่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เพ่ือลดประเด็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

ในอนาคต กทพ. ควรดูแลบุคลากรให้ได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์       
อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี
และรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่ร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร      
มีความตั้งใจในการท างานด้วยความรับผิดชอบ โดย กทพ. จะต้องก าหนดเป้าหมาย เพ่ือสร้างความท้าทาย 
และกระตุ้นการท างานของบุคลากร 

4) รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

กทพ. ควรให้ความส าคัญต่อความสามารถพิเศษในแต่ละหน่วยงานโดยน ามา
ผสมผสานกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเวนคืน และชุมชนรอบเขตทาง อาทิ การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง การจัดสรรพ้ืนที่เหลือ
จากการเวนคืนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การจัดตั้งคลีนิคกฏหมายให้ค าปรึกษากับคนในชุมชน เป็นต้น 
โดยปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการขับเคลื่อนตามรูปแบบดังกล่าว คือ ผู้บริหาร และพนักงานมี
จิตสาธารณะที่พร้อมจะช่วยเหลือชุมชนและสังคม   

ในปัจจุบันเรื่องเร่งด่วนที่ กทพ. ควรด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือ 
เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านข่าวสาร กฎระเบียบ แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน     
และชุมชนรอบเขตทาง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาความขัดแย้ง รวมถึงการวางแผน
ป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริบทที่เปลี่ยนแปลง อาทิ 
การขยายของชุมชนเมือง เป็นต้น 

ส าห รับ อน าคต กทพ . ควรป รับป รุ งการด า เนิ น ธุ รกิ จที่ ค านึ งถึ งสั งคม              
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น การวางแผนก่อสร้างทางพิเศษเดิมอาจพิจารณาเพียงแค่
ผลกระทบแง่ลบ (Negative Impact) ที่อาจเกิดขึ้นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่อนาคตจ าเป็น 
ต้องพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างผลกระทบแง่บวก (Positive Impact) ต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมประกอบเพิ่มเติมก่อนการก่อสร้างทางพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) กทพ. ควรให้ความส าคัญต่อเรื่อง
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยอาศัยความสามารถพิเศษของ กทพ. เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะมีการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต นอกจากนี้
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่จังหวัดที่อยู่นอกเหนือการก่อสร้างทางพิเศษ
ในอนาคต กทพ. ควรสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือผนึกพลังร่วม (Synergy) เพ่ือให้เกิด
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพ   

5) รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ 

กทพ. ให้ความส าคัญต่อการให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานที ่สูงขึ ้น 
รวมถึงความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส าคัญโดย กทพ. ได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการควบคุม
ประสิทธิภาพความปลอดภัย อาทิ ระยะเวลาที่เข้าถึงสถานที่เกิดอุบัติเหตุ หรือระยะเวลาในการท าธุรกรรม
ในแต่ละตู้เก็บค่าผ่านทาง เป็นต้น จากจุดแข็งที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานมาจากการฝึกอบรม  
และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานปฏิบัติการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส าคัญ อาทิ เรื่องจิตส านึก 
การให้บริการ เป็นต้น รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือทบทวน และการฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) 

ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน กทพ. ที่ส าคัญ คือ 
กลุ่ มผู้ ถูกเวนคืน และชุมชนรอบเขตทาง ซึ่ ง กทพ. ควรมีการแก้ ไขปัญหาในลักษณะเชิ งรุก อาทิ  
ความไม่พอใจต่อราคาประเมิน การย้ายถิ่นฐาน ปัญหาทางเข้าทางออก ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และอ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กทพ. ควรที่จะพัฒนาปรับปรุงปัญหาล าดับถัดมา คือ การสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันเรื่องภารกิจ ความรับผิดชอบ ต่อพนักงานในทุกระดับ รวมถึงการเข้าไปท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ในภาคส่วนอ่ืน ๆ ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ กทพ. จะเข้าไปด าเนินการก่อสร้างทางพิเศษ
ในอนาคต เพ่ือสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ให้เกิดการยอมรับ และหากเกิดปัญหาในอนาคต
ก็จะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้  

ในอนาคต กทพ. ควรที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคม  

6) ผู้อ านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ในปัจจุบัน กระบวนการด าเนินงานด้านการเวนคืนที่ดินของ กทพ. พบว่ายังไม่เป็น
ที่พอใจต่อกลุ่มผู้ถูกเวนคืน เนื่องจากกลุ่มผู้ถูกเวนคืนต้องย้ายถิ่นฐานจากพ้ืนที่เดิมซึ่งมีความผูกพัน และ
ราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนยังไม่เป็นที่พอใจ อันเนื่องมาจากกระบวนการก าหนดราคาค่า
ทดแทนยึดรูปแบบการประเมินราคาของกรมที่ดิน ซึ่งราคาทดแทนที่ได้มักจะต่ ากว่าราคาตามท้องตลาด  
แต่อย่างไรก็ตาม กทพ. พยายามที่จะปรับปรุงราคาให้ใกล้เคียงกับราคาตามท้องตลาดมากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ตามกรอบกฎหมาย รวมถึงการก าหนดค่าทดแทนเยียวยาจิตใจให้แก่กลุ่มผู้ถูกเวนคืนเป็นการเพ่ิมเติม  

ในอนาคตกลุ่มผู้ถูกเวนคืนยังคงมีความคาดหวังที่จะได้รับราคาค่าทดแทนที่สูงกว่า
ราคาตามท้องตลาด โดย กทพ. ควรพิจารณาหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้ผ่อนคลายมากขึ้น 
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เพ่ือให้เอ้ือต่อการประเมินราคาที่เป็นธรรมต่อผู้ถูกเวนคืน รวมถึงการริเริ่มจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทน
ให้กับกลุ่มผู้ถูกเวนคืนบางกลุ่มที่ต้องการ  

7) ผู้อ านวยการกองพัสดุ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทพ. เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ           
ซึ่งมีข้ันตอนและแบบแผนเกี่ยวเนื่องกันตามแต่ละหน่วยงาน ท าให้ขั้นตอนการพิจารณาค่อนข้างล่าช้า    
ซึ่งส่งผลท าให้กลุ่มคู่ค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  อีกทั้งในกระบวนการท างานระหว่าง กทพ. และคู่ค้า   
มักเกิดปัญหาการสื่อสารไม่ตรงกัน อาทิ ขอบเขตงานการก่อสร้างไม่ตรงกันระหว่างแผนการท างาน
และการปฏิบัติ ความเข้าใจในสัญญาไม่ตรงกัน เป็นต้น ท าให้กระบวนการท างานมีความล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อแผนการท างาน และการเบิกจ่ายช าระเงิน 

กทพ. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความกระชับ ถูกต้อง              
มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงสื่อสารท าความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดสัญญา           
การด าเนินงานระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้างให้ตรงกัน มากขึ้น  เพ่ือให้ ได้งานที่มีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผล โดยทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกัน นอกจากนั้น เมื่อมีการท าสัญญา กทพ. ควรสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้คู่ค้าได้รับทราบ
รายละเอียด และขั้นตอน เพ่ือให้คู่ค้าสามารถวางแผนบริหารจัดการ เพ่ือลดขั้นตอนที่อาจส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าได้ล่วงหน้า 

8) ผู้อ านวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง ๑ 

กทพ. ควรประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร    
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และรับรู้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ    
ต่อสังคมต่าง ๆ ของ กทพ. เพ่ิมขึ้น และในอนาคต กทพ. ควรออกแบบการสร้างทางจักรยานให้อยู่ใน
แผนการก่อสร้างทางพิเศษเพ่ิมเติม โดยไม่ให้มีผลกระทบหลักกับการก่อสร้างทางพิเศษ เพ่ือเป็นการริเริ่ม
การสร้างทางจักรยานในอนาคต 

2.5.2 การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริการทางพิ เศษที่ มีต่อการให้บริการ           
และภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2557 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ผ่านการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ จ านวน 6 ,000 ตัวอย่าง โดยความพึงพอใจ  
ต่อการด าเนินงานในปัจจุบันมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ การบริการกู้ภัยบนทางพิเศษ ความคล่องตัว
ของการจราจรบนทางพิเศษ การจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเงินสด ด้านความปลอดภัยทางพิเศษ 
ด้านป้ายทิศทางและป้ายสัญญาณ ด้านสภาพทางกายภาพ และด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass  

ในด้านระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass มีรายละเอียด
ที่ควรปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องในการจัดเก็บค่าผ่านทาง ความเพียงพอของช่องทาง        
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ที่เปิดให้บริการ ความรวดเร็วในการผ่านช่องทาง ความสะดวกในการเข้าใช้ช่องทาง รวมถึงความชัดเจน
ของช่องทาง ทั้งนี้  เรื่องที่ควรปรับปรุงเพ่ือสร้างความพึงพอใจ เช่น กรณีเติมเงินแล้วเงินไม่เข้าบัตร 
ช่องทางจ าหน่ายบัตรมีน้อย และป้ายแสดงยอดเงินคงเหลือไม่ถูกต้อง/ไม่เป็นปัจจุบัน  

แม้ว่า ในปี 2557 ประเด็นต่าง ๆ ส่วนใหญ่นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง แต่ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษยังคงมีคาดหวังในอนาคตต้องการให้ กทพ. พัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น โดยเรื่องที่มีความคาดหวัง
อยากให้มีการปรับปรุงมากท่ีสุด คือ  

๑) ความคล่องตัวของการจราจรบนทางพิเศษ โดยการพัฒนาการจราจรบนทางพิเศษ
ให้มีความคล่องตัวเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านทางขึ้น -ลงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

๒) สภาพทางกายภาพของทางพิเศษ โดยการบ ารุงรักษาเส้นการจราจรหน้าด่าน     
ให้มีความชัดเจน เนื่องจากการปริมาณจราจรท าให้เส้นทางช ารุดเร็ ว รวมถึงการประชาสัมพันธ์     
ช่องบริการ Easy Pass ที่เน้นเส้นจราจรสีฟ้าที่หน้าด่านทางขึ้นเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และความคล่องตัว
การจราจร 

๓) การจัดเก็บค่าผ่านทางด้วยระบบเงินสด โดยการส่งเสริมหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง
แก่พนักงานให้มี Service mind ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีมารยาทที่ดีในการให้บริการ รวมถึงการพัฒนา
ความรวดเร็วและถูกต้องในการให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

๔) ป้ายทิศทาง ป้ายสัญญาณ โดยการปรับปรุงความชัดเจนของป้ายสัญญาณจราจร 
ในเวลากลางคืน รวมถึงการส ารวจและติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอ เพ่ือ
ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ เข้าใจในสถานการณ์ในการใช้บริการอย่างชัดเจน 

๕) ด้านความปลอดภัยของทางพิเศษ โดยการเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างให้มีความเพียงพอ
ตรงจุดบริเวณท่ีมีความเสี่ยง เช่น จุดทางแยกตัววาย เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการชะลอ
ความเร็ว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน 

๖) บริการช าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทาง 
Easy Pass ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร Easy Pass รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บริการบัตร  
Easy Pass เพ่ิมขึ้นผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดย กทพ. จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมช่องทางจ าหน่าย  
และสมัครบัตร ช่องทางการเติมเงิน จ านวนด่านที่รับช าระผ่านบัตร Easy Pass และจ านวนช่องทาง  
ที่ช าระด้วยบัตร Easy Pass  

๗) ประเด็นที่ควรปรับปรุงบนทางพิเศษเพ่ือยกระดับความพึงพอใจสูงสุด  ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๒ ประเด็นที่ควรปรับปรุงในแต่ละทางพิเศษ เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ 
 

ทางพิเศษ 
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สภาพทางกายภาพ      

ความคล่องตัวของ
การจราจร 

     

การจัดเก็บค่าผ่านทาง 
ด้วยระบบเงินสด 

     

ความปลอดภัย      

ป้ายทิศทาง 
และป้ายสัญญาณ 

     

 

๘) การขยายทางพิ เศษในต่ างจั งหวัด อาทิ  สายทางตะวันออกเชื่ อมกับตะวันตก สายใต้                   
สายพระนคร สายมีนบุรี สายเพชรเกษม และสายจรัญสนิทวงศ์ เป็นต้น 

2.5.3 รายงานการส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

การส ารวจความผูกพันและพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
โดยการส ารวจพนักงานในแต่ละระดับแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคนิคและปฏิบัติการ (ระดับ 1-6) 
กลุ่มผู้บริหารระดับต้น (ระดับ 7) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8-9) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10-11) 
ผ่านการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือให้พนักงานตอบจ านวน 460 ชุด โดยได้รับ
กลับคืนจ านวน 433 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.13 จากผลลัพธ์งานส ารวจท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ มีผล     
ต่อความผูกพันและพึงพอใจโดยมีระดับที่แตกต่างกันตามแต่ละระดับของพนักงาน สรุปดังนี้ 
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ผลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรเรียงตามอันดับจากมากไปน้อย รวมถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันของพนักงานทั้งหมดในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 

อันดับ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ  
ความผูกพัน 
ของพนักงาน 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1 ด้านลักษณะงาน ควรส่งเสริมให้คนที่ขยัน มีความรับผิดชอบ ได้รับค่าตอบแทน          
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การเพ่ิมเงินเดือน และ
โบนัส เป็นต้น 

ด้านการสนับสนุน
จากองค์กรและ
หัวหน้างาน 

การให้ความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยกระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ควรสร้างความผูกพัน
ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เกิดความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น 
ผู้น้อยควรให้ความเคารพผู้ใหญ่ โดยหัวหน้างานควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ลูกน้อง 

2 ด้านบรรยากาศใน
การท างาน 

ลักษณะการท างานที่ให้โอกาสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้
รู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้พนักงานได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าความรู้ความสามารถที่มาใช้ในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3 ด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการดี คุณภาพชีวิตของพนักงานก็จะดี อยู่ในองค์กรแล้ว     
จะเกิดความรู้สึกม่ันคงในการท างาน 

4 ด้านความ
เจริญเติบโต 

ควรมีการพัฒนางานในสายงานของตนอยู่ตลอดเวลา 

5 ด้านค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ 

ควรปรับปรุงเงินเดือนพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ควรเพ่ิมสวัสดิการให้พนักงานโดยเทียบเคียงหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอ่ืน 

6 ด้านการบริหารงาน ในการประเมินผลงานของพนักงาน เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานควรมีมาตรฐานเดียวกัน มีดัชนีตัวชี้วัด    
ที่ ชัด เจนในการประเมินผลงาน และในการประเมินควรมี       
ความยุติธรรม และความโปร่งใส 
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ผลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจองค์กรเรียงตามอันดับจากมากไปน้อย รวมถึง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานทั้งหมดในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน 

อันดับ 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจของ
พนักงาน  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1 ความสัมพันธ์กับ
บุคคลในองค์กร 

สนับสนุนให้คนในองค์กรมีความรักและสามัคคีกัน 

2 ความก้าวหน้าใน
อาชีพและความมั่นคง
ในการท างาน 

ผู้บริหารควรมีความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ การเลื่อนต าแหน่ง
ควรค านึงถึงอายุในการท างาน การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งงานระดับบริหารยังไม่ชัดเจน การเลื่อนต าแหน่งไม่มี
ระบบที่ชัดเจน ยังเป็นระบบอุปถัมภ์ ขาดคุณธรรมจริยธรรม
ในการบริหาร ควรเลือกพนักงานจากความรู้ความสามารถมา
เป็นผู้น า 

3 ความรับผิดชอบ ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนแต่จ านวนบุคลากรยังเท่าเดิม ควรจัดฝึกอบรม
การเรียนรู้เส้นทางให้กับพนักงาน ฝ่ายบริหารควรลงมาสอบถาม
ฝ่ายบริการเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

4 ความส าเร็จในงาน
และได้รับการยอมรับ
นับถือ 

ควรสนับสนุนการท างานเป็นทีม ไม่เน้นเฉพาะคนใดคนหนึ่ง  
การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงานดีเด่นควร
แยกออกเป็นรายด้าน 

5 ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ 

ควรให้สิทธิพนักงานขึ้นทางด่วนฟรี การรักษาพยาบาลควร
เบิกจ่ายได้ทั้งหมด รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปี ควรมีการปรับ
โครงสร้างเงินเดือนเก่าที่ยังไม่ได้ปรับเหมือนพนักงานที่เข้าท างานใหม ่

ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษมีความเสี่ยงสูง ไม่มี
ความก้าวหน้า เติบโตช้า เพราะใช้ระบบอุปถัมภ์ 

6 สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ควรมีเครื่องช่วยกรองอากาศเพราะมีฝุ่นละอองมาก สถานที่ไม่มี
ความสะอาดเท่าที่ควร คับแคบแออัด น้ าจากเครื่องกรองน้ ายังมี
คุณภาพต่ า เพราะน้ ายังมีกลิ่นคลอรีน ควรก าจัดหนูและห้องน้ า 
ยังขาดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและห้องน้ าร้อนมาก 
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2.5.4 แนวนโยบายจากตัวแทนภาครัฐ 

เมื่ อวันที่  19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงคมนาคม                     
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ และได้มอบหมายนโยบาย    
พร้อมข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการก าหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. สรุปดังนี้ 

1) การพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass  ดังนี้ 

- พิจารณาแนวทางในการด าเนินการเพ่ือจูงใจให้มีผู้ใช้บัตร Easy Pass เพ่ิมขึ้น 
เช่น การส่งเสริมโดยลดค่าผ่านทางพิเศษตามช่วงเวลาที่ก าหนดหากไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย เป็นต้น 
และให้ก าหนดเป้าหมายจ านวนผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ไว้ให้ชัดเจน 

- หารือกับกรมการขนส่งทางบกเพ่ือให้ก าหนดข้อควรรู้ต่าง ๆ ส าหรับผู้ใช้ระบบ
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ เป็นมาตรฐานสากลไว้ในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถ       
เพ่ือขอรับใบอนญุาตขับรถยนต์ 

- แก้ไขปัญหากรณีที่ กทพ. น าระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติมาใช้แล้ว แต่ยัง
ต้องจัดให้มีพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษประจ าตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษเช่นเดิม 

2) ในด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ให้พิจารณาทบทวนแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นและพิจารณาหาแนวทางป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนซ้ าซาก 

3) เรื่องโครงการทางจักรยานในเขตทางพิเศษศรีรัชช่วงถนนงามวงศ์วาน ถึงถนนแจ้งวัฒนะ
ให้ กทพ. ก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับประชาชนที่เข้ามาใช้ทางจักรยาน รวมทั้งจัดพนักงาน
เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย  

4) เรื่องอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษของ กทพ. ให้  กทพ. มีส่วนสนับสนุนและ
ช่วยเหลือสังคม โดยจัดพ้ืนที่ของอาคารเพ่ือให้บริการสาธารณะกับประชาชนทั่วไป โดยอาจจะจัดท า
เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

5) เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ต้องค านึงถึงการตรวจสอบและจัดเก็บ
สิ่งของที่ตกหล่นบนทางพิเศษโดยเฉพาะสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ
และการจราจรติดขัดบนทางพิเศษ การซ่อมบ ารุงพ้ืนผิวทางพิเศษที่ช ารุด และการติดตั้งป้ายสัญญาณ
หรือวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทางพิเศษลดความเร็วในการขับรถ 

6) การให้ความส าคัญการวิจัยและพัฒนาโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเป็นร้อยละ 3  
ของก าไรสุทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ พฤติกรรมของผู้ใช้ทางพิเศษ 
การเพ่ิมความหนืดของพ้ืนผิวจราจรเพ่ือลดความเร็วของรถบนทางพิเศษ การพัฒนาก าแพงกันเสี ยง 
แล้วให้พิจารณาแก้ไขปัญหาและด าเนินการให้เป็นไปตามผลการวิจัย เพ่ือเกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป 
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7) พิจารณาเรื่องการรายงานข้อมูลทั่วไปผ่านป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable 
Message Sign : VMS) เพ่ือให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศโดยใช้สัญลักษณ์
ที่เข้าใจง่าย เป็นต้น 

8) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับพนักงาน
ในองค์กร โดยในแผนพัฒนาบุคลากรของ กทพ. ต้องก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ท าให้พนักงาน
ต าแหน่งต่าง ๆ มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาอบรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กร 

9) พิจารณาเรื่องการก่อสร้างทางพิเศษในจังหวัดต่าง ๆ  เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน
และเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรของประเทศ 

2.5.๕ ผลการประเมินจากระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ 
(Organizational Performance Report) ของ กทพ . ป ระจ าปี บั ญ ชี  2 5 5 7  โดย ใช้ ระบ บ           
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) เป็นระบบ
ที่ได้รับการพัฒนามาจากรูปแบบระบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ
เกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการประเมินเพ่ือวิเคราะห์
จุดเด่น (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ตามระดับ
การพัฒนาของกระบวนการ และผลการด าเนินการที่ก าหนดไว้ในแนวทางการให้คะแนน รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  

ทั้งนี้ ผลการประเมินทั้ง 6 หมวด ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการทางพิเศษและตลาด การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร 
และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โดยผลลัพธ์จากการประเมินที่เกี่ยวข้องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มีดังนี้ 

1) ขาดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและทบทวนกระบวนการที่ส าคัญต่าง ๆ  
2) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบางพ้ืนที่อยู่ในขั้นเริ่มต้น และยังไม่สามารถ

แสดงประสิทธิผลของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน 
3) ขาดการน าประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถของรัฐวิสาหกิจมาใช้ก าหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
4) ตัวชี้วัดยังขาดประสิทธิผล และยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผล        

ต่อกระบวนการการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
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5) ขาดการจ าแนกลูกค้าและส่วนตลาดที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการทางพิเศษกลุ่มอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้บริการ Easy Pass 

6) ช่องทางการรับ ฟั งผู้ ใช้บริการทางพิ เศษผ่ าน เว็บ ไซต์  www.exat.co.th        
และ www.thaieasypass.com ยังขาดประสิทธิผล 

7) แนวทางการก าหนดนวัตกรรมผลิตภัณ ฑ์ และบริการยั งไม่ครอบคลุม           
กลุ่มผู้ใช้บริการทางพิเศษผู้เช่าพ้ืนที่และยังไม่มีความชัดเจนในการตอบสนองเหนือกว่าความคาดหวัง
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

8) แนวทางในการจัดการความรู้ยังขาดประสิทธิผลของกระบวนการ 
9) แนวทางในการรักษาบุคลากรใหม่ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตรา         

การลาออกของพนักงานที่มีอายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกป ี
10) ขาดการก าหนดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้น าที่ชัดเจน รวมถึงการก าหนด

หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับ 
11) ขาดการน าข้อมูลผลการประเมินความผูกพันและพึงพอใจของบุคลากร          

มาปรับปรุงแนวทางอย่างเป็นระบบ เช่น การน าข้อมูลที่มีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมาย       
เพ่ือหารือเพ่ือแก้ไขในที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงขาดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ    
ที่ส าคัญ 

12) การประเมินเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการจัดการความต่อเนื่องและการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 

13) ขาดความชัดเจนในการน าประเด็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการทางพิเศษ      
มาเป็นปัจจัยน าเข้า เพ่ือสื่อสารให้กับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ น าไปปฏิบัติในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพ่ือยกระดับผลการด าเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
รวมถึงขาดการก าหนดรอบเวลาที่ชัดเจนส าหรับแนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวทาง
ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว 

14) ขาดการประเมินและทบทวนการน าข้อมูลจากคู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ มาใช้
ในการปรับปรุงการจัดการกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการ
กระบวนการ 

  

http://www.exat.co.th/
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2.5.๖ สรุปความคาดหวังหลักจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญต่อ กทพ. 

จากข้อมูลทั้งบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย     
จากเอกสารส าคัญต่าง ๆ จึงสามารถสรุปผลของความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของ กทพ. 
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 ภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของ กทพ. 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ กทพ. 

ความคาดหวังต่อการด าเนินงาน กทพ. 

ภาครัฐ 

ในฐานะเจ้าของ 
 จัดเก็บรายได้น าส่งรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคงสถานะการเงิน

ที่แข็งแกร่ง โดยไม่เป็นภาระทางการเงินต่อรัฐ รวมถึงการพิจารณาด าเนินแก้ไข
ปัญหาการจราจรของประเทศ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ในจังหวัดนั้น ๆ 

- การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ พัฒนาระบบเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตร Easy Pass ปรับปรุงช่องทางการรับฟัง
ผู้ใช้บริการ และการดูแลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น    

 ปรับปรุงแนวทางการจัดการความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้าง
โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร  

 การน าข้อมูล และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุง
แนวทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงสื่อสารแก่ ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ เพ่ือน า 
ไปปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 

บุคลากร  
(ผู้บริหาร กทพ.) 

 สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในทุกระดับ
ให้ตรงกัน และผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการ
ของ กทพ. 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมควรยึดความสามารถหรือความเชี่ยวชาญหลักของ กทพ. 
เป็นหลัก และควรท ากิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นไปในพ้ืนที่ที่ กทพ. จะเข้าไป 
ด าเนินการก่อสร้างในอนาคต เพ่ือเป็นการท าความรู้จักและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กทพ.    

 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน (Resource Sharing) และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อสังคม  

 คาดหวังให้ กทพ. มีผลการด าเนินงานที่เป็นยอมรับในเวทีระดับอาเซียน และ
สากล 
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ตารางที่ 5 ภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของ กทพ. (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ กทพ. 

ความคาดหวังต่อการด าเนินงาน กทพ. 

บุคลากร 

(พนักงานและลูกจ้าง) 
 ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบผ่านการประเมินผล

งานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งต่าง ๆ ที่ชัดเจน 
เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ 

 ปฏิบัติอย่างเสมอภาคระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ ลดการเลือกปฏิบัติ เปิดโอกาส
ให้พนักงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

  สนับสนุนการท างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงความเข้าใจต่อความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) 

  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ถูกสุขลักษณะ 
คู่ค้า  ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

มากขึ้น  
- สื่อสารอย่างเข้าใจในเรื่องสัญญา และรายละเอียดการด าเนินงานระหว่างผู้จ้าง

และผู้ถูกจ้างให้ตรงกัน 
- สื่อสารข้อมูลพ้ืนฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้คู่ค้าสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ - พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริการ  Easy Pass  

การจราจรบนทางพิเศษและทางขึ้นลงหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การขยาย
เส้นทางพิเศษให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็นต้น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอ เพื่อท าให้ผู ้ใช้บริการสามารถรับรู้ เข้าใจ   
ในสถานการณ์ในการใช้บริการอย่างชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงความชัดเจน
ของป้ายสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน 

- บ ารุงและปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทางพิเศษให้มีความปลอดภัยสูงสุด 
ลดระยะเวลาในการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือ กู้ภัย รวมถึงเพ่ิมเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน 
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ตารางที่ 5 ภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของ กทพ. (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ กทพ. 

ความคาดหวังต่อการด าเนินงาน กทพ. 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ   
จากการเวนคืน 

- ได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเหมาะสมต่อผลกระทบจากการเวนคืน อาทิ การ
ย้ายถิ่นฐาน และราคาที่ได้รับการประเมินยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เป็นต้น 

- ควรพิจารณาหรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการก าหนดราคาให้ผ่อนคลาย
มากข้ึน เพ่ือให้เอ้ือต่อการประเมินราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งกลุ่มผู้ถูกเวนคืน และ 
กทพ. รวมถึงริเริ่มจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่เดิมแก่ชุมชน 
บางกลุ่มท่ีต้องการ 

- แก้ไขปัญหาและสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านข่าวสาร กฎระเบียบ 
แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและ 
ลดปัญหาความขัดแย้ง 

ชุมชนรอบเขตทาง - จัดสรรพ้ืนที่ที่เหลือจากการเวนคืนเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะเพ่ิมขึ้นและ
เป็นธรรม 

- ด าเนินงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินงานของ กทพ. 

- ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านข่าวสารแก่ชุมชนรอบเขตทาง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และข้อก าหนดในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่จัดสรร 

สังคม - พัฒนาคุณภาพชีวิต และสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ิมข้ึน  

- ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน และด าเนินชีวิตต่อด้วยตนเองได้  
- ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงานของ กทพ.

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
การวิเคราะห์แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมจะวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า เพ่ือก าหนดเรื่อง (Topic) 

ที่เกี่ยวเนื่องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. ในอนาคต รวมถึงการแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่องต่อเกณฑ์หรือมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งเกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต (Future Fit Business Benchmark) มาตรฐาน
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000  และกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 

3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้า 

จากข้อมูลปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กทพ.  แนวทางการด าเนินงาน
ต่อกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของบริษัทที่ด าเนินงานใกล้เคียง กทพ. รวมถึงภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ สามารถ
พิจารณาเพ่ือก าหนดเรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. 
ตามรายละเอียดตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 

ปัจจัยน าเข้า บทวิเคราะห์ เรื่อง (Topic)    
ที่เกี่ยวเนื่อง 

นโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ กทพ. 

1) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ เปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พบว่า
มีความเกี่ยวข้องกับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

หัวข้อท่ี 4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน ในด้านการสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  

หัวข้อที่ 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม ในด้านพัฒนาโครงสร้าง 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มีคุณภาพ และ
ยั่งยืน  
- การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม  
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยน าเข้า บทวิเคราะห์ เรื่อง (Topic)    
ที่เกี่ยวเนื่อง 

 พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการขนส่ง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

หัวข้อท่ี 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 

หัวข้อที่ 5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

 

 

2) นโยบายการบริหาร
ราชการแผน่ดินของ
คณะรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พิจารณาสาระส าคัญของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ที่เกี่ยวข้องต่อภารกิจ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พบว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตาม
รายละเอียดหัวข้อดังนี้  

ข้อที่  ๖.๑๒ ในระยะยาว รัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก  

ข้อที่ ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขา
ขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ ชัด เจนและจัดตั้ ง
หน่วยงานก ากับดูแลระบบราง รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการ   
โลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความ
ชัดเจนในทางปฏิบัติ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น  

ข้อที่  ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในด้านความ
เชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม  
- ความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยน าเข้า บทวิเคราะห์ เรื่อง (Topic)    
ที่เกี่ยวเนื่อง 

3) แนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ  

พิจารณาสาระส าคัญของแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ พบว่า กทพ. 
ยังคงต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคม การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินอัตโนมัติ และ
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์  

- พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม  
- การปรับปรุงระบบ

การจดัเก็บเงิน
อัตโนมตัิ  
- ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์จาก
สินทรัพย ์

4) ยุทธศาสตร/์
แผนงานพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนงานฯ ที ่เกี ่ยวข้องต่อ  กทพ. 
พบว่ามีแผนงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แผนงานท่ี ๒ การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

แผนย่อยที่ ๒.๓ แผนการก่อสร้างโครงข่ายถนนและสะพาน
ใน กทม.และปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่ ๔๙ โครงการ
แก้ไขปัญหาจราจรเมืองใหญ่ในภูมิภาค และโครงการย่อยที่ ๓๒ 
โครงการทางพเิศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

- การดูแลแก้ไขปัญหา
จราจร 

- ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

5) แผนปฏิบตัิการ
ด้านคมนาคมขนส่ง
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนฯ ในสาขาการขนส่งทางบก พบว่า
โครงการลงทุนรวม ๑๖ โครงการเป็นโครงการของ กรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.) กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
โครงการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

- 

6) แผนหลักการ
พัฒนาระบบขนส่ง
และจราจร        
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนฯ พบว่า กทพ. มีส่วนสนับสนุนการ
ด า เนินงานตามเป้ าประสงค์ที่  ๖  เพื่ อ เพิ่ มความคล่องตั ว 
(Mobility) ในการ เดิ นทางและการขนส่ งที่ ป ระกอบด้ วย  
๒ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อลดปัญหาคอขวด และลดปัญหาจราจรติดขัด และ
ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร 
(Traffic Management) ผ่ านโครงการทางพิ เศษสายศรีรัช - 
วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร และมาตรการวางแผนการ
พัฒนาระบบจัดการอุบัติการณ์และการจัดการสถานการณ์คับขัน 

- การดูแลแก้ไขปัญหา
จราจร 

- ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการจราจร 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยน าเข้า บทวิเคราะห์ เรื่อง (Topic)    
ที่เกี่ยวเนื่อง 

7) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
ขนส่งรายสาขา 
๒๕๕๔-๒๕๖๓ 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนฯ พบว่า  ได้ก าหนดบทบาทของ 
กทพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน คือ 
การวางแผน ก่อสร้าง บ ารุงรักษาและดูแลการใช้รถใช้ถนนบน
ทางหลวงที่รับผิดชอบ รวมทั้งรับผิดชอบโครงการทางพิเศษสาย 
ศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร และมาตรการก าหนด
แผนการปรับปรุงทางเพื่อลดความแออัดบนช่วงถนนท่ีมีการจราจร
ติดขัดร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ ๖ (เพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความสะดวกรวดเร็ว) 

- การดแูลบ ารุงรกัษา
ทางพิเศษที่
รับผดิชอบ 

- ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการจราจร 

- แนวทางการด าเนินงานต่อกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. 

8) แผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ   
2555–2559 / 
แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์
ด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม กทพ.      
(ปี 2554–2558) 

พิจารณาสาระส าคัญของแผนวิสาหกิจฯ และแผนแม่บท 

ความรับผิดชอบต่อสังคมฯ ต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในอนาคต พบว่า กทพ. ยังคงต้องให้ความส าคัญต่อเรื่อง
ความปลอดภัยต่อการให้บริการ บริการที่มีคุณภาพ การแก้ไข
ปัญหาจราจร การก ากับดูแลกิจการที่ดี คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิตบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า/คู่สัญญา 
รวมถึงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ความปลอดภยัต่อ
การให้บริการ  
- บริการที่มีคณุภาพ 

การแกไ้ขปญัหา
จราจร  
- การก ากับดูแล

กิจการทีด่ี  
- คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพชีวิต
บุคลากร         
ความรับผดิชอบต่อ
สังคมของคู่คา้/
คู่สัญญา  
- การพัฒนาสู่องค์กร

แห่งการเรยีนรู ้

- แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ด าเนินงานใกล้เคียง กทพ. 

9) บริษัท ทางยกระดับ
ดอนเมือง จ ากัด 
(มหาชน) 

พิจารณาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ส่วนใหญ่ พบว่า ภาพรวมยังเป็นรูปแบบการด าเนินงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) 
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ตามแต่ละด้าน โดยด้านที่ส าคัญ 

ที่ กทพ. ควรให้ความสนใจเช่นเดียวกัน คือ ด้านความปลอดภัย 

- ความปลอดภัยการ
ใช้บริการ 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และสรุปเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง (ต่อ) 

ปัจจัยน าเข้า บทวิเคราะห์ เรื่อง (Topic)    
ที่เกี่ยวเนื่อง 

10) บริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

พิจารณาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
พบว่า ภาพรวมเป็นรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ 
(CSR-in-Process) ส่วนใหญ่ซึ ่งครอบคลุมทั้งในด้านพนักงาน 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านคู่สัญญา/คู่ค้า  ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องต่อการด าเนินงานของ กทพ. 

- การดแูลพัฒนา
พนักงาน 

- ความรับผดิชอบต่อ
ผลติภณัฑ์และ
บริการ 

- ความรับผดิชอบต่อ
คู่สัญญา/คู่ค้า 

- ความรับผดิชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

11 บริษัท Plus 
Malaysia Berhad 

พิจารณาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
พบว่า ภาพรวมเป็นรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ 
(CSR-in-Process) โดยอิงหลักการตาม Silver Book และเน้น
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ความเป็นธรรมต่อลูกค้า/คู่ค้า การป้องกัน
ทุจริต การจัดซื้อที่เป็นธรรมโปร่งใส ความปลอดภัยของลูกค้า 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพพนักงาน 
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- ความเป็นธรรมต่อ
ลูกค้า/คู่ค้า  
- การป้องกันทุจริต 

การจดัซื้อที่เปน็
ธรรม โปร่งใส  
- ความปลอดภยัของ

ลูกค้า 

-  การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  
- การพัฒนาทักษะ

อาชีพพนักงาน  
- ความปลอดภยัของ

พนักงาน  
- ความเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 

นอกจากนี้ จากผลลัพธ์การสรุปภาพรวมความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน ชุมชนรอบเขตทาง และสังคม ซึ่งสามารถ
สรุปเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามรายละเอียด ตารางที่ 7 ดังนี้  

  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj97J38pYzGAhUWnLwKHc2qAKM&url=http%3A%2F%2Fwww.becl.co.th%2F&ei=yO97Vf3oB5a48gXN1YKYCg&usg=AFQjCNGDJh4gRK0ndGEmCrQECxhuEoWfrA&sig2=0jwcOERj9HWqQLdE80MIZw&bvm=bv.95515949,d.dGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj97J38pYzGAhUWnLwKHc2qAKM&url=http%3A%2F%2Fwww.becl.co.th%2F&ei=yO97Vf3oB5a48gXN1YKYCg&usg=AFQjCNGDJh4gRK0ndGEmCrQECxhuEoWfrA&sig2=0jwcOERj9HWqQLdE80MIZw&bvm=bv.95515949,d.dGc
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj97J38pYzGAhUWnLwKHc2qAKM&url=http%3A%2F%2Fwww.becl.co.th%2F&ei=yO97Vf3oB5a48gXN1YKYCg&usg=AFQjCNGDJh4gRK0ndGEmCrQECxhuEoWfrA&sig2=0jwcOERj9HWqQLdE80MIZw&bvm=bv.95515949,d.dGc
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ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง 

ปัจจัยน าเข้า เรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่อง 

ภาพรวมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ส าคัญของ กทพ. (รายละเอียดจากตารางที่ 5) 

- กิจกรรมเพื่อสังคมที่อาศัยความสามารถพิเศษ 
- ความโปร่งใส เป็นธรรม 
- การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
- การประเมินราคาท่ีเป็นธรรมต่อผู้ถูกเวนคืนที่ดิน 
- การดูแลผลกระทบต่อชุมชนรอบเขตทาง 
- การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ถูกเวนคืน 
- คุณภาพชีวิต 
- ประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ 
- ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
- ความปลอดภัยต่อการใช้บริการ 
- การไม่เลือกปฏิบัติ 
- ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
- การพัฒนาบุคลากร 
- ความปลอดภัยบุคลากร 
- การแก้ไขปัญหาจราจร 
- การจัดการข้อร้องเรียน 
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3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่องต่อเกณฑ์หรือมาตรฐานสากล 

จากขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปเรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กทพ. สามารถจัดระดับการด าเนินงานได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับธุรกิจ 
(Business) ระดับสังคม (Society) และระดับโลก (Planet) โดยน ามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อเกณฑ์
หรือมาตรฐานสากลในรูปแบบเป้าหมายตามเกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต (Future Fit 
Business Benchmark) รูปแบบการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 
รวมถึงรูปแบบการวัดผลด าเนินงานตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 โดยแสดงรายละเอียด
ความสัมพันธ์ตาม ตารางที่ 8  

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และเกณฑ์/มาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อสังคม 

เรื่อง (Topic) 
ที่เกี่ยวเนื่องต่อการ

ด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม กทพ. 

รูปแบบเป้าหมาย : 

เป้าหมายตามเกณฑ์
สมรรถนะธุรกิจที่

เหมาะสมต่ออนาคต 
(Future Fit Business 

Benchmark) 

การด าเนินงาน : 

ประเด็นตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 

การวัดผลการด าเนินงาน : 

ประเด็นตามกรอบการ
รายงานสากล GRI 

ฉบับ G4 

ระดับธุรกิจ (Business) 

- ความโปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

- การก ากับดูแลกิจการ   
ที่ดี  

- การต่อต้านทุจริต
คอรัปช่ัน 

- การจัดซื้อท่ีเป็นธรรม
โปร่งใส  

- ประสิทธิภาพ
กระบวนการจดัซื้อ 

- ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของคู่ค้า/คูส่ัญญา 

- ไม่มีการต่อต้านการ
แข่งขัน คอรัปชั่น หรือ
การปฏิบัติทีผ่ิด
จริยธรรม 

- คู่ค้าโดยตรงทั้งหมด
ได้รับปรับปรุงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการด าเนินงานใน
อนาคต 

- ธรรมาภิบาล 
- การต่อต้านการทุจรติ 
- การส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

- การหลีกเลี่ยงการร่วม
กระท าความผิด 

- สถานการณ์ความเสี่ยง
สิทธิมนุษยชน 

- การจ้างงานและ
ความสัมพันธ์การ   
จ้างงาน 

- การต้านทุจรติ 
- การประเมินผู้ส่งมอบ 

ต่อผลกระทบทางสังคม 
- การประเมินผู้ส่งมอบใน

ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 
- การประเมินดา้นสิทธิ

มนุษยชนของผู้ส่งมอบ 
- การประเมินดา้น

สิ่งแวดล้อมของผู้ส่งมอบ 

 

 

  



50 
 

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และเกณฑ์/มาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

เรื่อง (Topic) ที่
เกี่ยวเนื่องต่อการ

ด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม กทพ. 

รูปแบบเป้าหมาย : 

เป้าหมายตามเกณฑ์
สมรรถนะธุรกิจที่

เหมาะสมต่ออนาคต 
(Future Fit Business 

Benchmark) 

การด าเนินงาน : 

ประเด็นตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 

การวัดผลการด าเนินงาน : 

ประเด็นตามกรอบการ
รายงานสากล GRI 

ฉบับ G4 

- การพัฒนาของบุคลากร 
- ความปลอดภัยของ

บุคลากร 
- คุณภาพชีวิตของ

บุคลากร  
- การไม่เลือกปฏิบัติ 
- ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

- ความเสมอภาคในการ
จ่ายผลตอบแทน และ
ผลประโยชน์ ส าหรับ
งานท่ีเท่าเทียมกัน โดย
ไม่ค านึงถึงอายุ เพศ 
ความหลากหลายทาง
เพศ เช้ือชาติ หรือความ
ทุพพลภาพ 

- การไมเ่ลือกปฏิบัติต่อ
พนักงานบนพ้ืนฐานของ 
เพศ ความหลากหลาย
ทางเพศ เช้ือชาติ หรือ
ความทุพพลภาพ 

- สุขภาพของพนักงาน
ได้รับการดูแลและมั่นใจ
ในความปลอดภัย 

- การส่งเสริมด้านการ
พัฒนาบุคลากรแก่
พนักงานอย่างท่ัวถึง 

- การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง 

- การเลือกปฏิบัติและ
กลุ่มผูด้้อยโอกาส 

- หลักการพื้นฐาน และ
สิทธิในการท างาน 

- การจ้างงานและ
ความสัมพันธ์การ    
จ้างงาน 

- สภาพการท างานและ
การคุ้มครองทางสังคม 

- สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- การพัฒนาบุคลากรและ
การฝึกอบรมในสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

- การสร้างการจ้างงาน
และการพัฒนาทักษะ 

- การสร้างความมั่งคั่ง
และรายได ้

- สุขภาพ 

- การจ้างงาน 
- อาชีวอนามัยและ   

ความปลอดภัย 
- การฝึกอบรมและการให้

ความรู ้
- ความหลากหลายและ

โอกาสแห่งความเท่า
เทียม 

- กลไกการร้องทุกข์ต่อ  
ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 

- การไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และเกณฑ์/มาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

เรื่อง (Topic) ที่
เกี่ยวเนื่องต่อการ

ด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม กทพ. 

รูปแบบเป้าหมาย : 

เป้าหมายตามเกณฑ์
สมรรถนะธุรกิจที่

เหมาะสมต่ออนาคต 
(Future Fit Business 

Benchmark) 

การด าเนินงาน : 

ประเด็นตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 

การวัดผลการด าเนินงาน : 

ประเด็นตามกรอบการ
รายงานสากล GRI 

ฉบับ G4 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม 

- การดูแลบ ารุงรักษา 
ทางพิเศษท่ีรับผิดชอบ 

- ความปลอดภัยต่อ 
การให้บริการ  

- ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการจราจร 

- ความรับผิดชอบต่อ
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

- ความพึงพอใจต่อการใช้
บริการ 

- การจัดการข้อร้องเรียน 

- สุขภาพของลูกค้าได้รับ
ดูแลและมั่นใจใน   
ความปลอดภัย 

- การตลาดที่เป็นธรรม 
สารสนเทศท่ีเป็นจริง
และไม่เบี่ยงเบน และ
การปฏิบัตติามข้อตกลง
ที่เป็นธรรม 

- การคุ้มครองสุขภาพ
และความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 

- การบริการ            
การสนับสนุน และการ
ยุติข้อร้องเรียน และข้อ
โต้แย้งแกผู่้บริโภค 

- การให้ความรู้และ   
การสร้างความตระหนัก 
 

- สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า 

- การแสดงฉลาก
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

- การปฏิบัตติามกฎหมาย 
- (ความรับผดิชอบต่อ

ผลิตภณัฑ์) 

ระดับสังคม (Society) 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

- การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมี
คุณภาพ และยั่งยืน 

- การดูแลผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบเขตทาง 

- กิจกรรมเพื่อสังคมที่อาศัย
ความสามารถพิเศษ 

- ประสิทธิภาพการ
จัดการพื้นที่ถูกเวนคืน 

- การประเมินราคาที่เป็น
ธรรมต่อผู้ถูกเวนคืน
ที่ดิน 

- ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย ์

- ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ช้
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น
จ น สิ้ น สุ ด ไ ม่ ส่ ง ผ ล
กระทบต่อความเป็นอยู่
ที่ดีของสังคม 

- ไม่ มี ก ารละ เมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนในชุมชน 

-  สุขภาพของชุมชนได้รับ
ดูแลและมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

- การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
- สถานการณ์ความเสี่ยง

ของสิทธิมนุษยชน 
- การแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง 
- การเลือกปฏิบั ติ และ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
- สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การสร้างการจ้างงาน

และการพัฒนาทักษะ 
- การสร้างความมั่ งคั่ ง

และรายได้ 
- การลงทุนด้านสังคม 

- ชุมชนท้องถิ่น 
- กลไกการร้องทุกข์ต่อ

ผลกระทบทางสังคม 
- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- การประเมิน (ด้านสิทธิ

มนุษยชน) 
- สิทธิของชนพ้ืนเมือง 
- บทบาทในตลาด 
- ผลกระทบทางอ้อมเชิง

เศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และเกณฑ์/มาตรฐานสากลความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ) 

เรื่อง (Topic) ที่
เกี่ยวเนื่องต่อการ

ด าเนินงาน         
ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม กทพ. 

รูปแบบเป้าหมาย : 

เป้าหมายตามเกณฑ์
สมรรถนะธุรกิจที่

เหมาะสมต่ออนาคต 
(Future Fit Business 

Benchmark) 

การด าเนินงาน : 

ประเด็นตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ISO 26000 

การวัดผลการด าเนินงาน : 

ประเด็นตามกรอบการ
รายงานสากล GRI 

ฉบับ G4 

ระดับโลก (Planet) 

- ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- ความเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- การดูแลผลกระทบ  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

- วัสดุทุกประเภทมาจาก
การจัดการที่ยั่งยืน หรือ
แหล่งที่น ากลับมา     
ใช้ใหม ่

- ไม่มผีลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- พลังงานท้ังหมดมาจาก
แหล่งที่ไม่มมีลภาวะ 
หรือแหล่งที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก     
เป็นศูนย ์

- ไม่มีการปลดปล่อย   
ก๊าซเรือนกระจก 

- การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 

- การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการลด
ผลกระทบและการ
ปรับตัว 

- การปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาต ิ

- วัสด ุ
- พลังงาน 
- มลอากาศ 
- ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
- ผลิตภณัฑ์และบริการ 
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บทท่ี 4 
แผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม  

ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 

จากข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่องต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป้าหมายตามเกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต ประเด็นตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 รวมถึงประเด็นตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 เป็น
ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากบทท่ีแล้วนั้น 

ในบทนี้จะได้ประมวลแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของ กทพ. อันจะน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ป ี
(๒๕๕๙-๒๕๖๓) ซึ่งสามารถประมวลออกมาเป็นภาพรวมตามตารางที่ 9 ดังนี้  
 

ตารางที่ 9 ภาพรวมแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (2559–2563) 

ภาพรวมแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ  

(Sustainable Business) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างเสริมการยอมรับจาก
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 

(Sustainable Society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาขีดความสามารถต่อ

การบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(Sustainable Planet) 

กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ 1.2 การปฏิบัติด าเนินงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 1.3  ความรับผิดชอบต่อ
การให้บริการทางพิเศษ 

กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมการ
บริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน 
กลยุทธ์ 2.2 การสร้างการมี
ส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน 
กลยุทธ์ 3.2 การดูแล
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มาตรการ 
รวมถึงตัวบ่งชี้การด าเนินงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญต่อการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่คุณค่า 
ตั้งแต่ต้นน้ า (Upstream) คือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ผ่านมาสู่กลางน้ า (Midstream) คือ กทพ. จนถึงปลายน้ า 
(Downstream) คือ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 1.1 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์นี ้จ ะกล่า วถึงการยกระดับ เ พื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตบุคล ากร  
ในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร การบริหารค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและ
เสมอภาค รวมถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร 

การให้ความส าคัญด้านการฝึกอบรมต่อบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม  
การค านึงถึงการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อการจ้างงานต่อเนื่อง การจัดการ
เป้าหมายในการท างาน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นหลังเกษียณอายุ ตลอดจนการสอบทาน
และพัฒนาการทางสายอาชีพและผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างทั่วถึง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ของบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ
และพัฒนาการทางสายอาชีพ (Career Path) 

มาตรการ 

๑) ให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม 
และการฝึกงาน รวมทั้งโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒) คัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสม ฝึกอบรมพนักงาน
ต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมถึงการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นแก่พนักงานที่ใกล้จะเกษียณอายุ  

๓) พิจารณาการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาทักษะทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ รวมทั้งโปรแกรมการฝึกงาน โปรแกรมที่เน้นเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
โปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๔) สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานพื้นฐาน อาทิ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

๕) ปรับปรุงแนวทางการจัดการความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    

 



55 
 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

๑) จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (จ าแนกตามเพศ 
และระดับพนักงาน) (มาตรการ ๑) 

๒) โครงการเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที ่เอื้อต่อ
การจ้างงานต่อเนื่อง และช่วยเหลือพนักงานในการจัดการเป้าหมายในการท างาน (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕) 

๓) ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่ง
ตามเพศและระดับพนักงาน (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔) 

๔) ร้อยละของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามพัฒนาการทาง
สายอาชีพ (มาตรการ 1, 2, 3) 

๒) การบริหารค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและเสมอภาค 

การปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่บุคลากรดังกล่าวด าเนินการตามจริง อีกทั้ งปรับปรุงเกณฑ์  การวัดผล
การด าเนินงานของแต่ละบุคลากรในทุกระดับให้ เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ องค์กรจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ อย่างเป็นธรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๑) บุคลากรได ้ร ับการพิจารณาความสามารถที ่ช ัด เจน และได ้ร ับ
ผลประโยชน์ ผลตอบแทน รวมถึงการเลื่อนต าแหน่ง อย่างเหมาะสมเป็นธรรม  

๒) บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน  

มาตรการ 

๑) สร้างความตระหนัก รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อความส าคัญ
เรื่องสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานในแต่ละบริบทการท างาน รวมถึง
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคระหว่างบุคลากรในแต่ละระดับ ลดการเลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ 

๒) พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านแรงงาน รวมถึงกลไกส าหรับ
จัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 

๓) ก าหนดกลไกและช่องทางการร้องเรียนส าหรับบุคคลที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนสามารถน าเรื่องนี้เสนอต่อองค์กรเพื่อท าการแก้ไขให้ถูกต้องและได้รับการชดเชยต่อไป  

๔) ก าหนด โครงสร้า งผลตอบแทนที ่ เหมาะสมต่อภ ารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยอาจเปรียบเทียบจากองค์กรรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึง องค์กรที่มีการด าเนินธุรกิจ
ทีค่ล้ายคลึง รวมถึงค่าครองชีพพ้ืนฐาน 

๕) ระบุเกณฑ์การ เลื ่อนต าแหน่งหรือ ปรับ เ พิ่มผลตอบแทนผ่าน
การประเมินผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม 



56 
 

๖) ระบุเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
และมีความยืดหยุ่น 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

๑) ระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อเรื่องผลประโยชน์และค่าตอบแทน 
(มาตรการ 4, 5, 6) 

๒) ระดับความหลากหลายต่อองค์ประกอบของกรรมการบริหาร และ
พนักงาน จ าแนกตามระดับพนักงาน โดยแยกตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนน้อย และเกณฑ์
ความหลากหลายอื่น ๆ (มาตรการ 1) 

๓) จ านวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงกรณีการเลือกปฏิบัติ
ที่ได้รับการแก้ไขผ่านกลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน (มาตรการ 2, 3) 

๔) จ านวนข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติต่อแรงงานที่ได้รับการแก้ไขผ่านกลไก
การร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (มาตรการ 2) 

๕) ร้อยละของพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักให้ความส าคัญ
ต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน (มาตรการ 1, 3) 

๓) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

การจัดสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานให้เหมาะสม ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานขององค์กร และส่งเสริมบทบาทของบุคลากรระดับปฏิบัติการในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  ที่มีส่วนในการดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ โรคจากการท างาน ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน จ านวนวันสูญเสียและการขาดงาน โรคติดต่อร้ายแรงต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีกลไก
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

บุคลากรได้รับความคุ้มครองดูแลด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานอย่างเพียงพอ 

มาตรการ 

๑) ให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เทียบเท่า
หรือมากกว่าที่กฎหมายหรือมาตรฐานก าหนด เพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตการท างาน และมี
การเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ หรือบริษัทฯ ที่ด าเนินงานคล้ายคลึงกัน 

๒) พั ฒ น าระบบ การจั ดก ารความป ลอดภั ย  อาชี วอน ามั ย  แล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
ที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้ อาทิ OHSAS 18001 เป็นต้น 
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๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์กรในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน อาทิ การฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ หัวข้อ สุขภาพความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารข้อก าหนดที่บุคลากรควรปฏิบัติทั้งหมดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
เป็นต้น  

๔) วิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนการบันทึกและสอบสวนอุบัติเหตุและปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยทั้งหมด เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน 

๕) จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ าเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
เพ่ือการป้องกันโรคหรืออุบัติเหตุจากการท างานรวมทั้งใช้ในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  

๖) ระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
ที่มีผลกระทบเฉพาะกับผู้หญิง (เช่น ระหว่างตั้งครรภ์ ผู้ที่เพ่ิงคลอดบุตร หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร) 
และผู้ชาย ในสภาวะเฉพาะ เช่น บุคคลที่พิการ ผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือพนักงานฝึกหัด รวมถึงระบุ
ความเสี่ยงทีม่ีผลต่อสุขภาพทางจิตใจอันน าไปสู่ความเครียด และเจ็บป่วยจากการท างาน 

๗) จัดให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอย่างเท่าเทียม
กันส าหรับพนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรของคู่ค้าที่รับเหมาช่วง 

๘) ตระหนักและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของบุคลากร อาทิ การรับข้อมูล
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ด้านสุขภาพอนามัย การเปิดโอกาสในการสอบถามและได้รับค าปรึกษา
ด้านสุขภาพความปลอดภัย สิทธิปฏิเสธงานที่พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต
ทั้งตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น 

๙) จัดโปรแกรมร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารให้ส่งเสริมสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

๑) ร้อยละของบุคลากรระดับปฏิบัติการที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กร ซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการก าหนดหัวข้อสุขภาพความปลอดภัย
ที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน (มาตรการ ๓) 

๒) อัตราการบาดเจ็บ โรคจากการท างาน จ านวนวันสูญเสียและการขาดงาน 
และจ านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงาน จ าแนกตามภูมิภาค และเพศ  รวมถึงการระบุ
กลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการท างาน (มาตรการ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖) 

๓) แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว ชุมชน ทั้งการให้ความรู้ 
การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา การป้องกัน และการควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่าง ๆ  
(มาตรการ ๕, ๗, ๘, ๙) 
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กลยุทธ์ 1.2 การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์นี้จะกล่าวถึงการปรับปรุงการปฏิบัติด าเนินงานบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาลโดยประกอบไปด้วย การต่อต้านทุจริต คอรัปชั ่น และการพัฒนาส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑) การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  

ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นนั้น ให้ความส าคัญตั้งแต่การด าเนินงาน
ตามข้อปฏิบัติส าหรับการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกส่วนงานอย่างเหมาะสม การตอบสนอง
ต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น เช่น การฉ้อโกง การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริงและขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม การใช้อิทธิพลเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ  เป็นต้น และการให้
ความส าคัญต่อเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
รวมทั้งการสื่อสารนโยบายและการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านทุจริตแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกส่วนงานทั้งในส่วนองค์กรและคู่ค้าทีเ่กี่ยวข้อง 

มาตรการ 

๑) ระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ของการทุจริต เพ่ือปรับปรุงนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงจัดท าและรักษาระบบการตรวจสอบเรื่องทุจริตให้เกิด
ประสิทธิผล 

๒) สนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรเรื่องการต่อต้านการทุจริต ตลอดจน
การสื่อสารนโยบาย และสร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคู่ค้า  

๓) ทบทวนค่าตอบแทนของบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือลดโอกาสที่บุคลากรจะกระท าการทุจริต 

๔) พัฒนากลไกช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ส่งเสริมให้บุคลากร และคู่ค้า รายงานเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจนการให้ความเป็นธรรมและ
การคุ้มครองต่อผู้รายงานอย่างเหมาะสม 

๕) สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่องค์กรมีความสัมพันธ์ให้มีการน าแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตที่คล้ายคลึงกันไปใช้ 

๖) ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ 

๗) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นที่ยอมรับ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) (ACT) และหุ้นส่วนต้านทุจริตเพ่ือประเทศไทย (PACT) ฯลฯ 
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๘) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากร การวาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ 
ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที ่ฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ส าคัญ เช่น 
หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคงในการด ารงสภาพ และหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

๑) ร้อยละและจ านวนรวมของแต่ละส่วนงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาตรการ ๑) 

๒) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายและวิธีด าเนินการ
ต้านทุจริตขององค์กร (มาตรการ ๒, ๓, ๔, ๕) 

๓) มาตรการที่ใช้ตอบโต้ต่อกรณีทุจริตที่เกิดขึ้น (มาตรการ ๓, ๔, ๕, 6, 8) 
๔) ร้อยละของบุคลากรหรือคู่ค้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักต่อเรื่อง

นโยบาย และวิธีด าเนินการต้านทุจริตขององค์กร ((มาตรการ ๒, ๓, ๔, ๕) 
๕) จ านวนหรือร้อยละของการเข้าร่วมกับองค์กรหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 

กับการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นที่ยอมรับ (มาตรการ 7) 

๒) การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน 

การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคล่องตัวและ
เกิดประโยชน์ต่อคู่ค้าที่ส าคัญ อาทิ บริษัทคู่สัญญา บริษัทคู่สัมปทาน เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น องค์กร
ควรที่จะส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้และสนับสนุนหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแก่คู่ค้าที่ส าคัญ เพ่ือที่จะสามารถยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๑) กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

๒) คู่ค้ามีความเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

มาตรการ 

๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

๒) สื่อสารในรายละเอียดสัญญาระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง ให้เข้าใจตรงกัน 
ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลพ้ืนฐานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ือให้คู่ค้า
สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สร้างความรู้และความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คู่ค้า 
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๔) ปรับปรุงพิจารณาน าเรื ่องความรับผิดชอบต่อสังคมที ่ส าคัญ อาทิ 
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นต้น บูรณาการเข้าไปในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  

๕) ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เฝ้าติดตาม และก ากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า
การด าเนินงานของคู่ค้าเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

๖) บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ใน เกณฑ์ประเมินคู่ค้า อาทิ 
จริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย แรงงานเกณฑ์ แรงงานผิดกฎหมาย และ
สิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกเหนือจากเกณฑ์คุณภาพและราคา 

๗) สนับสนุน หรือการให้สิทธิพิเศษต่อคู่ค้าที่มกีารน ามาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีคล้ายคลึงกันมาปรับใช้ 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) ร้อยละของงานจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้ากว่าก าหนดซึ่งมีสาเหตุจากความล่าช้า
จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรการ ๑, ๒) 

2) ร้อยละของคู่ค้ารายใหมท่ี่ได้รับการคัดกรองโดยใช้เกณฑ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต่าง ๆ เช่น ผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงาน สิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
(มาตรการ 3, 4, 5, 6, 7) 

3) ระดับนัยส าคัญของผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดขึ้น
ในกลุ่มคู่ค้า เช่น ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงาน สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับ
การด าเนินงานแก้ไข (มาตรการ ๕) 

4) ร้อยละของคู่ค้าที่มีการด าเนินงานความรับผิดชอบอ้างอิงตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็นที่ยอมรับ อาทิ GRI, ISO 26000 เป็นต้น (มาตรการ 3, 6, 7) 

กลยุทธ์ 1.3 ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ 

กลยุทธ์นี้จะแสดงถึงการยกระดับความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ
ที่เป็นมากกว่าที่กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนด โดยเน้นให้ความส าคัญต่อเรื่องความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษเป็นส าคัญ และการสร้างความพึงพอใจ ที่สูงกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความพึงพอใจ 

การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจที่มากกว่าความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงตามข้อแนะน าและ
ข้อร้องเรียนที่ส าคัญ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมที่เน้นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการทางพิเศษ 

 

 



61 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

พัฒนาและยกระดับความพึงพอใจได้เหนือกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ 

มาตรการ 

1) พัฒนาการจราจรบนทางพิเศษ และทางขึ้นลงหน้าด่านจัดเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
Easy Pass ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การขยายทางพิเศษให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร 
และการวิจัยและพัฒนา เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมส าหรับสนับสนุนต่อการบริหารจัดการจราจรอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้
การให้บริการของ กทพ. และทราบถึงสภาพการจราจรในปัจจุบัน เพ่ือใช้วางแผนในการเดินทาง  

3) ทบทวนปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียน ข้อแนะน าต่าง ๆ ที่ส าคัญของผู้ใช้บริการทางพิเศษให้มีประสิทธิผลมากที่สุด 

4) การริเริ่มหยิบยกปัญหาที่พบบ่อยจากผู้ใช้บริการทางพิเศษมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม ่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างคุณค่าแก่องค์กร 

5) ทบทวนปรับปรุงการให้บริการ โดยอิงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
ต่อการยกระดับความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียน อาท ิ        

 ISO 10001 (แนวทางปฏิบัติส าหรับองค์กรต่อการสร้างความพึงพอใจ)  
 ISO 10002 (แนวทางการจัดการกับข้อร้องเรียนขององค์กร) หรือ     
 ISO 10003 (แนวทางการยุติข้อโต้แย้งกับองค์กรภายนอก) เป็นต้น  

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลการส ารวจ
ระดับความพอใจของลูกค้า (มาตรการ ๑, ๒, ๓, 4, 5) 

2) มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส าคัญจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับข้อก าหนดและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (มาตรการ ๑, ๓) 

๒) การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ 

การด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาทางพิเศษ และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ
ให้สามารถใช้บริการอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้บริการอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
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2) พัฒนาประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา และการดูแลรักษาความปลอดภัย
บนทางพิเศษ 

มาตรการ 

1) ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งด าเนินการป้องกันและแก้ไข เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้ง
กล้อง CCTV อย่างเพียงพอตรงจุดบริเวณที่มีความเสี่ยง ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนการชะลอความเร็ว
ให้เพียงพอ พร้อมกับดูแลต้นไม้บริเวณใต้ทางพิเศษไม่ให้รก เป็นต้น 

2) สร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย 

3) การเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุอ่ืน ๆ อาทิ สิ่งของ
ที่ตกหล่นบนทางพิเศษ เป็นต้น รวมถึงการประเมินเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแนวทางการเตรียม
ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการท าให้
กลับสู่สภาวะปกติ 

4) บ ารุงรักษาทางพิเศษให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดระยะเวลาในการเข้าถึง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ กู้ภัย รวมถึงเพ่ิมเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน  

5) สร้างวินัยในการใช้บริการทางพิเศษท่ีถูกต้องและเหมาะสม อาทิ การขับขี่
ด้วยความเร็วตามท่ีก าหนด การเคารพกฎหมายจราจร เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง 
จนถึงให้บริการ เพ่ือน ามาปรับปรุง (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕) 

2) ร้อยละของสายทางที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง จนถึงให้บริการ (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕) 

3) จ านวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐานโดย
ความสมัครใจ เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการโดยแบ่งตาม
ประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา (มาตรการ ๑, ๓, ๔) 

4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางพิเศษในด้านความปลอดภัย 
(มาตรการ 1, 2, 3, 4) 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน กทพ. เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ 
กทพ. เช่น ผู้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทาง นอกจากนี้ จะริเริ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after- 
Process) ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ 2.1 การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน 

การบริหารเพื่อปรับปรุงระดับความสัมพันธ์แก่ผู้ถูกเวนคืนโดยการสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกันและกัน การปรับปรุงค่าเวนคืนที่ดินให้เทียบเท่าราคาตลาด การสานสัมพันธ์
ต่อกลุ่มผู้ถูกเวนคืนเพ่ือก าหนดแนวทางการช่วยเหลือเพ่ิมเติม รวมถึงการติดตามสอบถามสถานะความ
เป็นอยู่หลังจากการโยกย้ายถิ่นฐาน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 สร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ต่อกลุ่มผู้ถูกเวนคืน 

มาตรการ 

๑) พิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการก าหนดราคาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการประเมินราคาท่ีเป็นธรรมต่อทั้งกลุ่มผู้ถูกเวนคืน และ กทพ.  

๒) ร่วมพิจารณาหารือร่วมกันกับกลุ่มผู้ถูกเวนคืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
อาทิ ผู้พิการ เยาวชน กลุ่มชนพ้ืนเมือง ผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น เพ่ือก าหนดแนวทางการบรรเทา
ผลกระทบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการก าหนดค่าเวนคืนที่เป็นธรรม 

๓) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านข่าวสาร กฎระเบียบแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาความขัดแย้ง 

๔) สื่อสาร ติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ จากกลุ่มผู้ถูกเวนคืนกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือสอบถามสถานะสภาพความเป็นอยู่ และความคาดหวังต่อ กทพ. อย่างต่อเนื่อง หลังจากย้ายถิ่น
ฐานออกจากพ้ืนที่ถูกเวนคืน  

๕) พิจารณาเรื่องการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความคาดหวังและ
เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ถูกเวนคืนเพ่ือยกระดับสัมพันธภาพที่ด ี
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ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) จ านวนข้อร้องเรียนด้านผลกระทบทางสังคมได้รับการแก้ไขผ่านกลไกการร้องทุกข์
ต่อผลกระทบทางสังคม (มาตรการ ๑, ๒, ๓) 

2) ร้อยละและจ านวนโครงการที่ได้รับการทบทวนเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือ
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (มาตรการ ๑, ๒, ๓) 

3) จ านวนของเหตุการณ์ที่เป็นคดีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิชนพ้ืนเมือง
และการด าเนินการแก้ไข (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔) 

4) ระดับความพึงพอใจของผู้ถูกเวนคืนที่มีต่อการด าเนินงานของ กทพ. 
(มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕) 

กลยุทธ์ 2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

การบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชนรอบเขตทางอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือรับทราบความคาดหวังทางสังคม 
การสนับสนุน พร้อมทั้งตอบสนองต่อความคาดหวังอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของความสามารถ
หลักองค์กร รวมถึงการผนึกพลังร่วม (Synergy) ความสามารถพิเศษของเครือข่ายพันธมิตรของ
องค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) ชุมชนรอบเขตทางได้รับการดูแล ป้องกัน แก้ไขต่อผลกระทบที่เกิดจาก
การด าเนินงานของ กทพ.  

2) สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ก่อให้เกิด
รายได้อย่างยั่งยืน และยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

มาตรการ 

1) ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการพัฒนาหรือ
ลงทุนต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน บนพื้นฐานของสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเข้าถึงได้ 

2) พิจารณาสิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น อาทิ 
อาหารว่างส าหรับการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ส่งมอบ
ท้องถิ่นเท่าที่จะท าได้ 

3) ร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ขององค์กร รวมทั้งความคาดหวังหรือความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 

4) ปรับปรุงรูปแบบด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after-Process) รูปแบบ
ระยะสั้น เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน เพื่อพบปะท าความรู้จักชุมชน (พื้นที่สร้าง
ทางพิเศษในอนาคต) และรูปแบบระยะยาว โดยอาศัยความสามารถพิเศษ หรือการใช้ประโยชน์จาก
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สินทรัพย์ กทพ. รวมถึงการอาศัยความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายพันธมิตร โดยเน้นการสร้างอาชีพ
แก่ชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 

5) ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มตัวแทนของชุมชนในการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญส าหรับการลงทุนด้านสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน โดยให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกับกลุ่มตัวแทนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มที่ถูกมองว่าไม่มีความส าคัญ 
และกลุ่มที่ไม่สามารถแสดงความเห็นได้เองให้เข้ามาร่วม  

6) เข้าร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนต่อสาธารณูปโภคท่ีส าคัญเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

7) มุ่งเน้นการผนึกพลังร่วม (Synergy) กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินกิจการ
เพ่ือสังคมในพืน้ที่อ่ืน ๆ ที่มิได้เป็นพื้นที่เป้าหมายต่อการด าเนินงาน กทพ. ในอนาคต 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) ร้อยละของการด าเนินงานที่ค านึงถึงชุมชนท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติ ตาม
ข้อผูกพันร่วมหลังจากมีการร่วมปรึกษาหารือ การประเมินผลกระทบเชิงลบหรือมีแนวโน้ม
ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงแผนงานพัฒนา (มาตรการ ๑, 
๓, ๕, ๖, ๗) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนด้านผลกระทบทางสังคมได้รับการแก้ไขผ่านกลไกการร้องทุกข์
ต่อผลกระทบทางสังคม (มาตรการ ๑, ๓, ๖) 

3) มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส าคัญ และจ านวนครั้งของการถูกบังคับโทษที่ไม่เป็น
ตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ (มาตรการ ๑, ๓, ๖) 

4) ระบุการพัฒนาและผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสนับสนุน รวมถึงขอบเขตของผลกระทบดังกล่าว (มาตรการ ๒, 
๓, ๔, ๕) 

5) ระดับการยอมรับจากชุมชนรอบเขตทางต่อการด าเนินงานของ กทพ.
(มาตรการ 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ กทพ. สามารถบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

ในยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อ
การด าเนินงานของ กทพ. อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
บริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในอนาคต โดยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 

การก ากับดูแลให้การด าเนินงานในทุกด้านสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์กร 
รวมถึงการลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการประเมินความคุ้มค่า
โดยค านึงถึงผลลัพธ์ทางประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการจัดให้มีกลไกในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 กทพ. สามารถดูแลจัดการต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกหน่วยด าเนินงาน และการด าเนินงานในอนาคต 

มาตรการ 

๑) ระบุลักษณะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่จะเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจและการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร 

๒) ตรวจวัด บันทึก และรายงานแหล่งที่เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญ โดยใช้มาตรฐานวิธีการที่ได้รับการยอมรับ 

๓) ก าหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดหรือเทียบเท่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๔) การด าเนินงานเพิ่มเติมในส่วนการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ตลอดจนการประเมินศักยภาพ
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 

๕) พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกส าหรับ
จัดการเรื่องร้องเรียน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

๖) ระบุแนวทางที่คุ้มค่าและเหมาะสมส าหรับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
อาทิ การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม การขอใบรับรองมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม การวิจัยและ
พัฒนา การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) รายงานการบรรเทาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยเฉพาะพ้ืนทีม่ีความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพสูง (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖) 

2) ร้อยละของการน าวัสดุรีไซเคิลมาใช้ เทียบกับปริมาณวัสดุที่ใช้ทั ้งหมด
ตามแต่ละประเภท (มาตรการ ๑, ๒, ๓, ๖) 

3) จ านวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับที่ด าเนินการ 
และท่ีได้รับการแก้ไข ผ่านกลไกการร้องทุกข์ที่เป็นทางการ (มาตรการ ๕) 

4) มูลค่าของโทษปรับที่มีนัยส าคัญ และจ านวนครั้งของการถูกบังคับโทษ
ที่ไม่เป็นตัวเงินจากการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม (มาตรการ ๕) 
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กลยุทธ์ 3.2 การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร  
การก ากับให้องค์กร/หน่วยงานที่อยู่ทั้งฝั่งต้นน้ าและปลายน้ าในห่วงโซ่อุปทานค านึงถึงเรื่อง
ประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้เกณฑ์เชิงประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

การให้ความส าคัญต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงการวางแผน
เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1) ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกประเภท 
2) บริหารจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสมดุล

ของคาร์บอน 
3) บริหารความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

1) ทบทวนปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิง หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงซึ่งมีนัยส าคัญภายในองค์กร รวมถึงจัดท าโปรแกรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อการประหยัดพลังงาน
ในทุก ๆ ที่ขององค์กรที่สามารถท าได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ
ที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงทดแทน อาทิ เชื้อเพลิง
ชีวภาพ รวมถึงริเริ่มการพัฒนาหรือจัดหาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

3) พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในระดับโลก
และท้องถิ่นในอนาคต เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการตอบสนอง รวมถึงเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ส าคัญ
ต่อการตัดสินใจขององค์กร 

4) ตรวจวัด บันทึก และรายงานถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญ
ภายในองค์กร 

5) พิจารณาเป้าหมายส าหรับการสร้างความสมดุลของคาร์บอน โดยใช้มาตรการ
การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG offset) เช่น การสนับสนุนโปรแกรมการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่น่าเชื่อถือที่มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส การดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน หรือ
การเก็บกักคาร์บอน (carbon sequestration) 
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ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

1) ปริมาณการบริโภคพลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (มาตรการ ๑, ๒) 
2) รายงานการลดปริมาณการใช้พลังงานจากสินค้าและบริการ รวมถึงการลด

การบริโภคพลังงานจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (มาตรการ ๑, ๒) 
3) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1)  และทางอ้อม

ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร (ขอบเขต 2)  และที่เกิดขึ้นนอกเหนือ 
จากกิจกรรมภายในองค์กร (ขอบเขต 3) รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอ่ืน ๆ อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SOx) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) มลอากาศประเภทสารท าลายโอโซน (ODS) เป็นต้น (มาตรการ 
๓, ๔, 5) 

4) การด าเนินงานที่สามารถลดปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (มาตรการ ๔, ๕) 

5) นัยทางการเงิน โอกาส และความเสี่ยงอ่ืนๆ ในกิจกรรมขององค์กรที่มีต่อเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (มาตรการ ๓) 

6) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อเรื่องการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสมดุลของคาร์บอน หรือก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ 
(มาตรการ 2, 5) 

หมายเหต ุ  

ก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1: ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emissions) ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
โดยตรง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องจักร การใช้พาหนะขององค์กร (ที่องค์กรเป็นเจ้าของเอง) การใช้สารเคมีในการ
บ าบัดน้ าเสีย การร่ัวซึม/รั่วไหล จากกระบวนการหรือกจิกรรม เป็นต้น  
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2: ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect Emissions) ที่ซ้ือ
มาเพื่อบริโภคในองค์กร ได้แก ่พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ า เป็นต้น 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3: ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากกจิกรรมอื่นๆ อาทิ การเดินทางของพนักงานด้วย
พาหนะที่ไม่ใช่ขององค์กร การเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

เนื้อหาในบทนี้ เป็นการสรุปภาพรวมกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ระยะยาว ๕ ปี(๒๕๕๙-
๒๕๖๓) และกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์รวมถึงข้อเสนอแนะในการน าแผนแม่บทฯ ไปใช้
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร 

๕.๑ สรุปผล 
 

แผนแม่บท เชิ งกลยุทธ์ด้ านความรับผิดชอบต่อสั งคม (Strategic Corporate Social 
Responsibility Master Plan)  ระยะยาว 5 ปี (2559-2563) ฉบับนี้ ค านึงถึงการวิเคราะห์ 
ประเมิน และทบทวนบริบทการด าเนินงานที่มีความส าคัญต่อ กทพ. จากข้อมูลน าเข้าและเอกสาร
นโยบาย/แผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แนวทางการด าเนินงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ.
การวิ เคราะห์ เทียบเคียงแนวทางการด าเนินงานด้านคว ามรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ที่มีการด าเนินงานคล้ายคลึงกับ กทพ. และข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลักของ กทพ.  
ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร กทพ. และข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งอ่ืน ๆ 
เช่น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเรื่อง (Topic) ที่เกี่ยวเนื่องต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ในอนาคต และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางหรือ
ข้อแนะน าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นสากล เช่น มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 
26000 กรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 และเกณฑ์สมรรถนะธุรกิจที่เหมาะสมต่ออนาคต 
(Future Fit Business Benchmark)  ได้ผลเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อบริบทการด าเนินงาน
ของ กทพ. ในระยะยาว 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2563) ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3 ภาพรวมแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะยาว ๕ ปี 

(๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business) 
โดยมุ่งหวังให้ กทพ. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า  ตั้งแต่ต้นน้ า 
(Upstream) คื อ  คู่ ค้ า/ผู้ ส่ งมอบ ผ่ านมาสู่ กลางน้ า (Midstream) คื อ กทพ . จนถึ งปลายน้ า 
(Downstream) คือ ผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
บุคลากร การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม 
(Sustainable Society) โดยมุ่งหวังให้การด าเนินงาน กทพ. เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความส าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ กทพ. 
เช่น ผู้ถูกเวนคืน ชุมชนรอบเขตทาง นอกจากนี้ จะริเริ่มกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR-after- Process) 
ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนและสังคม โดยเน้นการสร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ ่น  โดย
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน และการสร้างการมีส่วน
ร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

๓) ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถต่อการบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable Planet) โดยมุ่งหวังให้ กทพ. สามารถบรรเทาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ที ่ยอมรับ ในระดับสากล ในยุทธศาสตร์นี ้ให้ความส าคัญต่อการบรรเทาผลกระทบทาง  
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ กทพ. อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการวัสดุ และการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นต้น 
รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต โดยประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ การส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน และการดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

1) กทพ. ควรน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได ้ดังนี้ 

 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในเรื ่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสาระส าคัญของแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม       
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ที่เก่ียวข้องในแต่ละหน่วยงาน 

 การร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทพ. ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) เพ่ือทบทวน พัฒนา และปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-in-
Process) และก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้การด าเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สอดคล้องตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฯ  

 การติดตามและประเมินผลผ่านการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
มาตรฐานกรอบการรายงาน GRI ฉบับ G4 เพ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญของ กทพ.  

 การสานสัมพันธ์กับกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เสียที ่ส าคัญเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน 
ความคาดหวัง รวมถึงการร่วมหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือก าหนดแนวทาง หรือปรับปรุง 
โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process) โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียส าคัญ 

2) กทพ. ควรให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งเสนอโดยคณะท างานของสหประชาชาติ
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Open Working Group on SDGs) โดยกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 17 หัวเรื่อง ได้แก่  
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ตารางที ่10 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ล ำดับของ
เป้ำหมำย 

รำยละเอียด 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุ เป้ าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ ดีขึ้น 

และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

ในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ 

พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ

ของตน 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
เป้าหมายที ่12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรม
ของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม  
มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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โดยเป้าหมายดังกล่าวจะครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ.  2559-2573) ทั้งนี้ การน า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางในการพัฒนาระดับมหภาค มาพิจารณาควบคู่
กับการด าเนินงานตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมฯ จะช่วยเสริมหนุน
บทบาทของ กทพ. ให้สามารถตอบสนองและสื่อสารถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับที่เป็นสากล 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๓)และเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) แสดงได้ดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals 
(SDGs) 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

(SDGs) 
๑) ความรับผิดชอบใน

กระบวนการทาง
ธุรกิจ 

๑.๑) การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
บุคลากร 

๑.๒) การปฏิบั ติ ด า เนิ นงานอย่ าง 
มีธรรมาภิบาล 

๑.๓) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ 
การให้บริการ 

(๔) พัฒนาการศึกษา 
(๕) ความเท่าเทียมทางเพศ 

๒) การสร้างเสริม 
การยอมรับจาก
ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นธรรม 

๒.๑) ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร บ ริ ห า ร
ความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน 

๒.๒) การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
ดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

(1) ขจัดความยากจน 
(๘) เศรษฐกิจการจ้างงาน 
(1 7 ) หุ้ น ส่ วน คว าม ร่ ว มมื อ แล ะ 
การปฏิบัติให้เกิดผล 

๓) การพัฒนาขีด
ความสามารถต่อ
การบรรเทาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๓.๑) การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน 

๓.๒) การดูแลประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และผลกระทบจาก
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 

(๑ ๒ )  แ บ บ แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ 
การบริโภคท่ียั่งยืน  
(1 3 ) ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งส ภ า พ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 
(15) ระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 
๓) กทพ. ควรพิจารณาศึกษาเพ่ือริเริ่มการสร้างคุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value 

(CSV) เนื่องจากความท้าทายส าหรับการด าเนินงานของ กทพ. คือ การด าเนินงานที่จะต้องสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สาธารณะพร้อมกับคุณค่าที่เกิดแก่กิจการ นอกเหนือจากการด าเนินงานในด้าน CSR 
ในเชิงของการดูแลผลกระทบทางลบ ทั้งนี้ กทพ. ควรจัดให้มีช่องทางการประเมินศักยภาพเพ่ือระบุ
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โอกาสด าเนินการสู่แนวทางการสร้างคุณค่าร่วม และการพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจเพื่อก าหนด
แนวทางการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ในระยะต่อไป 



ภาคผนวก ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการและตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 



มาตรการ

จ านวนชั่วโมง
เฉล่ียของ

การฝึกอบรม
ต่อคนต่อปี

(จ าแนกตามเพศ
 และ

ระดับพนักงาน)

โครงการเพื่อการจัดการ
ทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อ

การจ้างงานต่อเนื่อง และ
ช่วยเหลือพนักงานใน

การจัดการเป้าหมายใน
การท างาน

ร้อยละของ
พนักงาน

ที่ได้รับการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน 
โดยแบ่งตามเพศ

และระดับพนักงาน

ร้อยละของ
พนักงานที่ผ่าน

เกณฑ์การ
ประเมินผล

ตาม
พัฒนาการทาง

สายอาชีพ

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)

กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร
๑) การพัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพบุคลากร

๑) ให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะการฝึกอบรม และการฝึกงาน รวมทั้ง
โอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ X X X X In-process บุคลากร

๒) คัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องและเหมาะสมฝึกอบรมพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นแก่
พนักงานที่ใกล้จะเกษียณอายุ

X X X In-process บุคลากร

๓) พิจารณาการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการพัฒนาทักษะทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้ง
โปรแกรมการฝึกงาน โปรแกรมที่เน้นเฉพาะส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต X X X In-process บุคลากร

๔) สนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานพื้นฐาน อาทิ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
คุณธรรมจริยธรรม การสนับสนุนการท างานเป็นทีม เป็นต้น X X In-process บุคลากร

๕) ปรับปรุงแนวทางการจัดการความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ X In-process บุคลากร

หมายเหตุ : In-process  คือ การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
              After-process คือ การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ

ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการและตัวบง่ชี้การด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องแผนแม่บทฯ

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

ภาคผนวก ก-1



ระดับความ
พึงพอใจของ
พนักงานต่อ

เร่ือง
ผลประโยชน์

และ
ค่าตอบแทน

ระดับความหลากหลาย
ต่อองค์ประกอบของ
กรรมการบริหาร 

และพนักงานจ าแนกตาม
ระดับพนักงาน โดยแยก

ตามเพศ ช่วงอายุ กลุ่มคน
ส่วนน้อย และเกณฑ์

ความหลากหลายอื่น ๆ

จ านวนข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน

 รวมถึงกรณี
การเลือกปฏิบัติ
ที่ได้รับการแก้ไข
ผ่านกลไกการ

ร้องทุกข์
ด้านสิทธิมนุษยชน

จ านวน
ข้อร้องเรียน

ด้านการปฏิบัติ
ต่อแรงงานที่ได้รับ

การแก้ไขผ่าน
กลไกการร้อง

ทุกข์ต่อข้อปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

ร้อยละของ
พนักงานที่มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
ตระหนักให้
ความส าคัญ
ต่อเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)

กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร (ต่อ)
๒) การบริหารค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและเสมอภาค

๑) สร้างความตระหนัก รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อความส าคัญ เร่ืองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในแต่ละบริบทการท างาน รวมถึงปฏิบัติอย่างเสมอภาคระหว่างบุคลากร
ในแต่ละระดับ ลดการเลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

X X In-process บุคลากร

๒) พัฒนาช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนด้านแรงงาน รวมถึงกลไกส าหรับจัดการเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ X X In-process บุคลากร

๓) ก าหนดกลไกและช่องทางการร้องเรียนส าหรับบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถน าเร่ืองนี้
เสนอต่อองค์กรเพื่อท าการแก้ไขให้ถูกต้องและได้รับการชดเชยต่อไป X X In-process บุคลากร

๔) ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยอาจเปรียบเทียบจาก
องค์กรรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่คล้ายคลึง องค์กรที่มีการด าเนินธุรกิจที่คล้ายคลึง รวมถึงค่าครองชีพพื้นฐาน X In-process บุคลากร

๕) ระบุเกณฑ์การเล่ือนต าแหน่งหรือปรับเพิ่มผลตอบแทนผ่านการประเมินผลงานที่ได้รับการยอมรับ
อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม X In-process บุคลากร

๖) ระบุเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น X In-process บุคลากร

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

ภาคผนวก ก-2



มาตรการ

ร้อยละของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นคณะกรรมการ

ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างานขององค์กร 
ซ่ึงมีส่วนร่วมในการดูแลและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการด้าน

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงการ
ก าหนดหัวข้อสุขภาพความ

ปลอดภัยที่ส าคัญต่อ
การด าเนินงาน

อัตราการบาดเจ็บ 
โรคจากการท างาน จ านวนวัน
สูญเสียและการขาดงาน และ
จ านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน จ าแนกตาม

ภูมิภาค และเพศ รวมถึงการระบุ
กลุ่มพนักงานที่มีความเส่ียงสูง
จากโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการ

ท างาน

แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือ
แรงงานและครอบครัว 
ชุมชน ทั้งการให้ความรู้
 การฝึกอบรม การให้

ค าปรึกษา การป้องกัน 
และการควบคุม
ความเส่ียงต่อ

โรคร้ายแรงต่าง ๆ

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร (ต่อ)
๓) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

๑) ให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้เทียบเท่าหรือมากกว่าที่กฎหมายหรือมาตรฐาน
ก าหนด เพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตการท างาน และมีการเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ หรือ
บริษัทฯ ที่ด าเนินงานคล้ายคลึงกัน

X In-process บุคลากร

๒) พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อก าหนดอื่นๆที่องค์กรน ามาประยุกต์ใช้ อาทิ OHSAS 18001
 เป็นต้น

X In-process บุคลากร

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรใน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อาทิ การฝึกอบรม
ที่เพียงพอส าหรับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ หัวข้อสุขภาพความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องการส่ือสารข้อก าหนด
ที่บุคลากรควรปฏิบัติทั้งหมดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น

X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๔) วิเคราะห์และควบคุมความเส่ียงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
ตลอดจนการบันทึกและสอบสวนอุบัติเหตุและปัญหาต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมด 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน

X In-process บุคลากร, คู่ค้า

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

ภาคผนวก ก-3



มาตรการ

ร้อยละของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการที่เป็นคณะกรรมการ

ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างานขององค์กร 
ซ่ึงมีส่วนร่วมในการดูแลและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการด้าน

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย รวมถึงการ
ก าหนดหัวข้อสุขภาพความ

ปลอดภัยที่ส าคัญต่อ
การด าเนินงาน

อัตราการบาดเจ็บ 
โรคจากการท างาน จ านวนวัน
สูญเสียและการขาดงาน และ
จ านวนผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจาก
การปฏิบัติงาน จ าแนกตาม

ภูมิภาค และเพศ รวมถึงการระบุ
กลุ่มพนักงานที่มีความเส่ียงสูง
จากโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการ

ท างาน

แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือ
แรงงานและครอบครัว 
ชุมชน ทั้งการให้ความรู้
 การฝึกอบรม การให้

ค าปรึกษา การป้องกัน 
และการควบคุม
ความเส่ียงต่อ

โรคร้ายแรงต่าง ๆ

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยุทธ์ ๑.๑ การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตบุคลากร (ต่อ)

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

๓) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)
๕) จัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ าเป็นและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อการป้องกันโรคหรือ
อุบัติเหตุจากการท างานรวมทั้งใช้ในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ X X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๖) ระบุความเส่ียงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท างานที่มีผลกระทบเฉพาะกับผู้หญิง 
(เช่น ระหว่างต้ังครรภ์ ผู้ที่เพิ่งคลอดบุตร หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร) และผู้ชายในสภาวะเฉพาะ 
เช่น บุคคลที่พิการ ผู้ที่ขาดประสบการณ์ หรือพนักงานฝึกหัด รวมถึงระบุความเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ
ทางจิตใจอันน าไปสู่ความเครียด และเจ็บป่วยจากการท างาน

X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๗) จัดให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันส าหรับพนักงาน และ
ลูกจ้าง รวมถึงบุคลากรของคู่ค้าที่รับเหมาช่วง X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๘) ตระหนักและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของบุคลากร อาทิ การรับข้อมูลที่เกี่ยวกับความเส่ียงต่าง ๆ 
ด้านสุขภาพอนามัย การเปิดโอกาสในการสอบถามและได้รับค าปรึกษาด้านสุขภาพความปลอดภัย
สิทธิปฏิเสธงานที่พิจารณาแล้วว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตทั้งตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น

X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๙) จัดโปรแกรมร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารให้ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี X In-process บุคลากร

ภาคผนวก ก-4



มาตรการ

ร้อยละและ
จ านวนรวมของ
แต่ละส่วนงาน

ที่มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงที่อาจ
ก่อให้เกิดการ

ทุจริต

ร้อยละของ
บุคลากร

ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเร่ือง
นโยบายและ
วิธีด าเนินการ
ต้านทุจริตของ

องค์กร

มาตรการที่
ใช้ตอบโต้
ต่อกรณี
ทุจริตที่
เกิดขึ้น

ร้อยละของ
บุคลากรหรือคู่
ค้าที่มีความรู้ 

ความเข้าใจ และ
ตระหนักต่อเร่ือง
นโยบาย และ
วิธีด าเนินการ
ต้านทุจริตของ

องค์กร

จ านวนหรือ
ร้อยละของการ

เข้าร่วมกับ
องค์กรหรือ
โครงการที่

เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้าน
คอร์รัปชั่นที่
เป็นที่ยอมรับ

ประเภทของ
การ

ด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล
๑) การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

๑) ระบุความเส่ียงต่าง ๆ ของการทุจริต เพื่อปรับปรุงนโยบายและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในการต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงจัดท าและรักษาระบบการตรวจสอบเร่ืองทุจริตให้เกิดประสิทธิผล X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๒) สนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรเร่ืองการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการส่ือสารนโยบาย และ
สร้างความตระหนักด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคู่ค้า X X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๓) ทบทวนค่าตอบแทนของบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดโอกาส
ที่บุคลากรจะกระท าการทุจริต X X X In-process บุคลากร

๔) พัฒนากลไกช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร และคู่ค้า 
รายงานเร่ืองทุจริตที่เกิดขึ้น ตลอดจนการให้ความเป็นธรรมและการคุ้มครองต่อผู้รายงานอย่างเหมาะสม X X X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๕) สนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่องค์กรมีความสัมพันธ์ให้มีการน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ที่คล้ายคลึงกันไปใช้ X X X In-process คู่ค้า

๖) ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกกระบวนการเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ

X In-process บุคลากร, คู่ค้า

๗) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ อาทิ โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) (ACT) และหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อ
ประเทศไทย (PACT) ฯลฯ

X In-process บุคลากร

ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ
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มาตรการ

ร้อยละและ
จ านวนรวมของ
แต่ละส่วนงาน

ที่มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงที่อาจ
ก่อให้เกิดการ

ทุจริต

ร้อยละของ
บุคลากร

ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเร่ือง
นโยบายและ
วิธีด าเนินการ
ต้านทุจริตของ

องค์กร

มาตรการที่
ใช้ตอบโต้
ต่อกรณี
ทุจริตที่
เกิดขึ้น

ร้อยละของ
บุคลากรหรือคู่
ค้าที่มีความรู้ 

ความเข้าใจ และ
ตระหนักต่อเร่ือง
นโยบาย และ
วิธีด าเนินการ
ต้านทุจริตของ

องค์กร

จ านวนหรือ
ร้อยละของการ

เข้าร่วมกับ
องค์กรหรือ
โครงการที่

เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้าน
คอร์รัปชั่นที่
เป็นที่ยอมรับ

ประเภทของ
การ

ด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)

ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (ต่อ)
๑) การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น (ต่อ)

๘) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากร การวางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานหลักการที่ส าคัญ เช่น หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค 
หลักความมั่นคงในการด ารงสภาพ และหลักความเป็นกลางทางการเมือง

X In-process บุคลากร
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มาตรการ

ร้อยละของงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง
ที่ล่าช้ากว่า
ก าหนดซ่ึงมี
สาเหตุจาก

ความล่าช้าจาก
กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง

ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่
ที่ได้รับการคัดกรองโดย

ใช้เกณฑ์ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ที่มีต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม  การ
ปฏิบัติต่อแรงงาน 

สิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ระดับนัยส าคัญของ
ผลกระทบด้านลบ
ที่เกิดขึ้นจริงหรือ
อาจเกิดขึ้นใน
กลุ่มคู่ค้า เช่น 

ผลกระทบทางสังคม
 ส่ิงแวดล้อม 
การปฏิบัติต่อ
แรงงาน สิทธิ

มนุษยชน ซ่ึงได้รับ
การด าเนินงานแก้ไข

ร้อยละของคู่ค้าที่
มีการด าเนินงาน
ความรับผิดชอบ

อ้างอิงตาม
มาตรฐานความ
รับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นที่

ยอมรับ อาทิ GRI, 
ISO 26000 เป็นต้น

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยุทธ์ ๑.๒ การปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (ต่อ)
๒) การพัฒนาส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย X In-process คู่ค้า

๒) ส่ือสารในรายละเอียดสัญญาระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง ให้เข้าใจตรงกัน ตลอดจนการส่ือสารข้อมูล
พื้นฐานในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือข้อมูลส าคัญอื่น ๆ เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

X In-process คู่ค้า

๓) สร้างความรู้และความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คู่ค้า X X In-process คู่ค้า
๔) ปรับปรุงพิจารณาน าเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส าคัญ อาทิ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน
 เป็นต้น บูรณาการเข้าไปในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง X In-process คู่ค้า

๕) ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เฝ้าติดตาม และก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของคู่ค้า
เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม X X In-process คู่ค้า

๖) บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในเกณฑ์ประเมินคู่ค้า อาทิ จริยธรรม สังคม ส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพ ความปลอดภัย แรงงานเกณฑ์ แรงงานผิดกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น นอกเหนือจาก
เกณฑ์คุณภาพและราคา

X X In-process คู่ค้า

๗) สนับสนุน หรือการให้สิทธิพิเศษต่อคู่ค้าที่มีการน ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่คล้ายคลึงกัน
มาปรับใช้ X X In-process คู่ค้า

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ
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แนวปฏบิติัที่เกี่ยวข้องกบั
ความพงึพอใจของลูกค้า รวมถึง

ผลการส ารวจระดับ
ความพอใจของลูกค้า

มลูค่าของโทษปรับที่มี
นยัส าคัญจากการละเมดิ
กฎหมายและข้อบงัคับ
เกี่ยวกบัข้อก าหนดและ

การใช้ผลิตภณัฑ์และบริการ

ประเภทของ
การด าเนนิงาน

กลุ่ม
ผู้มส่ีวนได้เสีย

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยทุธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบตอ่การใหบ้ริการทางพิเศษ
๑) การปรับปรุงผลติภณัฑ์เพ่ือยกระดบัความพึงพอใจ

๑) พฒันาการจราจรบนทางพเิศษ และทางขึ้นลงหนา้ด่านจัดเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษใหม้คีวามคล่องตัว 
รวดเร็ว และถูกต้องเพิ่มมากขึ้น อาท ิการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ Easy Pass ใหม้ปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น การขยายทางพเิศษใหค้รอบคลุมทกุพื้นที่ที่มปีญัหาการจราจร และการวิจัยและพฒันา เพื่อ
คิดค้นนวัตกรรมส าหรับสนบัสนนุต่อการบริหารจัดการจราจรอย่างมปีระสิทธิภาพ เปน็ต้น

X X In-process
ผู้ใช้บริการ
ทางพเิศษ

๒) ประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อใหผู้้ใช้บริการสามารถรับรู้การใหบ้ริการของ กทพ. 
และทราบถึงสภาพการจราจรในปจัจุบนัเพื่อใช้วางแผนในการเดินทาง X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพเิศษ

๓) ทบทวนปรับปรุงช่องทางการรับฟงัความคิดเหน็ และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ข้อแนะน าต่าง ๆ
 ที่ส าคัญของผู้ใช้บริการทางพเิศษใหม้ปีระสิทธิผลมากที่สุด X X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพเิศษ

๔) การริเร่ิมหยิบยกปญัหาที่พบบอ่ยจากผู้ใช้บริการทางพเิศษมาพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์และบริการใหม ่
เพื่อแกไ้ขปญัหาที่เกดิขึ้น รวมถึงสร้างคุณค่าแกอ่งค์กร X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพเิศษ

๕) ทบทวนปรับปรุงการใหบ้ริการ โดยองิมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องต่อ   การยกระดับความพงึพอใจ 
และการจัดการข้อร้องเรียน อาท ิISO 10001 (แนวทางปฏบิติัส าหรับองค์กรต่อการสร้างความพงึพอใจ) 
ISO 10002 (แนวทางการจัดการกบัข้อร้องเรียนขององค์กร) หรือ ISO 10003 (แนวทางการยุติข้อ
โต้แย้งกบัองค์กรภายนอก) เปน็ต้น

X In-process
ผู้ใช้บริการ
ทางพเิศษ

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

ภาคผนวก ก-8



การประเมินผล
กระทบด้าน
สุขภาพและ

ความปลอดภัย
ต้ังแต่ก่อน

ก่อสร้าง จนถึง
ให้บริการ เพื่อน า

มาปรับปรุง

ร้อยละของ
สายทางที่ได้รับ

การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยต้ังแต่
ก่อนก่อสร้าง จนถึง

ให้บริการ

จ านวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและบรรทัดฐานโดย
ความสมัครใจ เกี่ยวกับผลกระทบ

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการโดยแบ่งตาม
ประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษใน
ด้านความ
ปลอดภัย

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ (Sustainable Business)
กลยุทธ์ ๑.๓ ความรับผิดชอบต่อการให้บริการทางพิเศษ (ต่อ)
๒) การดูแลความปลอดภัยต่อการใช้บริการ

๑) ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุในสายทางพิเศษต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว อาทิเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างและติดต้ังกล้อง CCTV อย่าง
เพียงพอตรงจุดบริเวณที่มีความเส่ียง ติดต้ังป้ายแจ้งเตือนการชะลอความเร็วให้เพียงพอ พร้อมกับดูแล
ต้นไม้บริเวณใต้ทางพิเศษไม่ให้รก เป็นต้น

X X X X In-process
ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ

๒) สร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงเร่ืองความปลอดภัย X X X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ

๓) การเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุอื่น ๆ อาทิ ส่ิงของที่ตกหล่นบนทางพิเศษ  เป็นต้น 
รวมถึงการประเมินเพื่อทบทวน และปรับปรุงแนวทางการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
 รวมทั้งมีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการท าให้กลับสู่สภาวะปกติ

X X X X In-process
ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ

๔) บ ารุงรักษาทางพิเศษให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดระยะเวลาในการเข้าถึงเพื่อให้ความช่วยเหลือ กู้ภัย
 รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน X X X X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ

๕) สร้างความตระหนักในการใช้บริการทางพิเศษที่ถูกต้องและเหมาะสม อาทิ การขับขี่ด้วยความเร็ว
ตามที่ก าหนด การเคารพกฎหมายจราจร เป็นต้น X X In-process

ผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษ

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ
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มาตรการ

จ านวนข้อร้องเรียน
ด้านผลกระทบทาง
สังคมได้รับการแก้ไข

ผ่านกลไก
การร้องทุกข์ต่อ

ผลกระทบทางสังคม

ร้อยละและจ านวน
โครงการที่ได้รับ
การทบทวนเร่ือง

สิทธิมนุษยชน หรือ
การประเมินผล

กระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

จ านวนของ
เหตุการณ์ที่เป็น

คดีความเกี่ยวข้อง
กับการละเมิด

สิทธิชนพื้นเมือง
และการ

ด าเนินการแก้ไข

ระดับความ
พึงพอใจของ

ผู้ถูกเวนคืนที่มี
ต่อการด าเนินงาน

ของ กทพ.

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ ๒.๑ การส่งเสริมการบริหารความสัมพันธ์ผู้ถูกเวนคืน
๑) พิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการก าหนดราคาให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการประเมิน
ราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งกลุ่มผู้ถูกเวนคืน และ กทพ. X X X X In-process

ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก

การเวนคืน

๒) ร่วมพิจารณาหารือร่วมกันกับกลุ่มผู้ถูกเวนคืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เยาวชน 
กลุ่มชนพื้นเมือง ผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น เพื่อก าหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบอื่น ๆ  
นอกเหนือจากการก าหนดค่าเวนคืนที่เป็นธรรม

X X X X After-process
ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจาก
การเวนคืน

๓) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในด้านข่าวสาร กฎระเบียบแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันและลดปัญหาความขัดแย้ง X X X X In-process

ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก

การเวนคืน

๔) ส่ือสาร ติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ จากกลุ่มผู้ถูกเวนคืนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสอบถามสถานะ
สภาพความเป็นอยู่ และความคาดหวังต่อ กทพ. อย่างต่อเนื่อง หลังจากย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ที่ถูก
เวนคืน

X X In-process
ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจาก
การเวนคืน

๕) พิจารณาเร่ืองการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความคาดหวังและเหมาะสมแก่
กลุ่มผู้ถูกเวนคืนเพื่อยกระดับสัมพันธภาพที่ดี X After-process

ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก

การเวนคืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ
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ร้อยละของการ
ด าเนินงานที่ค านึงถึง
ชุมชนท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันร่วมหลังจากมี
การร่วมปรึกษาหารือ 
การประเมินผลกระทบ
เชิงลบหรือมีแนวโน้ม

ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อ
ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง

แผนงานพัฒนา

จ านวน
ข้อร้องเรียน

ด้าน
ผลกระทบ
ทางสังคม
ได้รับการ
แก้ไขผ่าน
กลไกการ

ร้องทุกข์ต่อ
ผลกระทบ
ทางสังคม

มูลค่าของ
โทษปรับที่มี
นัยส าคัญ 
และจ านวน
คร้ังของการ
ถูกบังคับโทษ
ที่ไม่เป็นตัว
เงินจากการ

ละเมิด
กฎหมายและ

ข้อบังคับ

ระบุการพัฒนา
และผลกระทบ

ต่อด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคมจากการ

ลงทุนใน
โครงสร้าง

พื้นฐาน และ
การบริการ
สนับสนุน 

รวมถึง
ขอบเขตของ
ผลกระทบ
ดังกล่าว

ระดับการ
ยอมรับ

จากชุมชน
รอบเขต
ทางต่อ
การ

ด าเนินงาน
ของ กทพ.

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
๑) ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อตกลง และเง่ือนไขต่าง ๆ ก่อนการพัฒนาหรือลงทุนต่าง ๆ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อชุมชน บนพื้นฐานของสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเข้าถึงได้ X X X X In-process

ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ

๒) พิจารณาสิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น อาทิ อาหารว่างส าหรับ
การประชุมต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้ส่งมอบท้องถิ่นเท่าที่จะท าได้ X X In-process

ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ

๓) ร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
ความคาดหวังหรือความต้องการของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น X X X X X In-process

ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ

๔) ปรับปรุงรูปแบบด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-Process) รูปแบบระยะส้ัน เพื่อตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของชุมชน เพื่อพบปะท าความรู้จักชุมชน (พื้นที่สร้างทางพิเศษในอนาคต) และรูปแบบ
ระยะยาว โดยอาศัยความสามารถพิเศษ หรือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ กทพ. รวมถึงการอาศัย
ความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายพันธมิตร โดยเน้นการสร้างอาชีพแก่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

X X After-process
ชุมชนรอบ

เขตทางพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ
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ร้อยละของการ
ด าเนินงานที่ค านึงถึง
ชุมชนท้องถิ่นด้วย
การปฏิบัติตามข้อ

ผูกพันร่วมหลังจากมี
การร่วมปรึกษาหารือ 
การประเมินผลกระทบ
เชิงลบหรือมีแนวโน้ม

ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบ

อย่างมีนัยส าคัญต่อ
ชุมชนท้องถิ่น รวมถึง

แผนงานพัฒนา

จ านวน
ข้อร้องเรียน

ด้าน
ผลกระทบ
ทางสังคม
ได้รับการ
แก้ไขผ่าน
กลไกการ

ร้องทุกข์ต่อ
ผลกระทบ
ทางสังคม

มูลค่าของ
โทษปรับที่มี
นัยส าคัญ 
และจ านวน
คร้ังของการ
ถูกบังคับโทษ
ที่ไม่เป็นตัว
เงินจากการ

ละเมิด
กฎหมายและ

ข้อบังคับ

ระบุการพัฒนา
และผลกระทบ

ต่อด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคมจากการ

ลงทุนใน
โครงสร้าง

พื้นฐาน และ
การบริการ
สนับสนุน 

รวมถึง
ขอบเขตของ
ผลกระทบ
ดังกล่าว

ระดับการ
ยอมรับ

จากชุมชน
รอบเขต
ทางต่อ
การ

ด าเนินงาน
ของ กทพ.

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเสริมการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม (Sustainable Society)

ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

มาตรการ

กลยุทธ์ ๒.๒ การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (ต่อ)
๕) ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มตัวแทนของชุมชนในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญส าหรับการลงทุน
ด้านสังคมและกิจกรรมต่าง ๆ ของการพัฒนาชุมชน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มตัวแทน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มที่ถูกมองว่าไม่มีความส าคัญ และกลุ่มที่ไม่สามารถแสดง
ความเห็นได้เองให้เข้ามาร่วม

X X X After-process
ชุมชนรอบ

เขตทางพิเศษ

๖) เข้าร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยมีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนต่อสาธารณูปโภคที่ส าคัญเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม X X X X After-process

ชุมชนรอบ
เขตทางพิเศษ

๗) มุ่งเน้นการผนึกพลังร่วม (Synergy) กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อด าเนินกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่อื่น ๆ 
ที่มิได้เป็นพื้นที่เป้าหมายต่อการด าเนินงาน กทพ. ในอนาคต X After-process สังคม
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มาตรการ

รายงานการบรรเทา
ผลกระทบทาง

ด้านส่ิงแวดล้อมอันเกิด
จากผลิตภัณฑ์และบริการ 

โดยเฉพาะพื้นที่มีความ
เส่ียงต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง

ร้อยละของ
การน าวัสดุ

รีไซเคิลมาใช้ 
เทียบกับ

ปริมาณวัสดุที่
ใช้ทั้งหมด
ตามแต่ละ
ประเภท

จ านวนข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม

ที่ได้รับที่ด าเนินการ 
และที่ได้รับการแก้ไข
 ผ่านกลไกการร้อง
ทุกข์ที่เป็นทางการ

มูลค่าของโทษปรับที่มี
นัยส าคัญ และจ านวน
คร้ังของการถูกบังคับ
โทษที่ไม่เป็นตัวเงิน

จากการละเมิด
กฎหมายและข้อบังคับ

ด้านส่ิงแวดล้อม

ประเภทของ
การด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ 3.1 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงาน
๑) ระบุลักษณะและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร X X In-process ทุกกลุ่ม

๒) ตรวจวัด บันทึก และรายงานแหล่งที่เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม  อย่างมีนัยส าคัญ โดยใช้
มาตรฐานวิธีการที่ได้รับการยอมรับ X X In-process ทุกกลุ่ม

๓) ก าหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ ส าหรับบรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุดหรือเทียบเท่าตามที่กฎหมายก าหนด X X In-process ทุกกลุ่ม

๔) การด าเนินงานเพิ่มเติมในส่วนการป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ตลอดจนการประเมินศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งสังคม
 และส่ิงแวดล้อม

X In-process
ชุมชนรอบเขต

ทางพิเศษ

๕) พัฒนาช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงกลไกส าหรับจัดการเร่ืองร้องเรียน และ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม X X In-process

ชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ

๖) ระบุแนวทางที่คุ้มค่าและเหมาะสมส าหรับการลงทุนด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ การอบรม
ด้านส่ิงแวดล้อม การขอใบรับรองมาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา 
การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว เป็นต้น

X X In-process ทุกกลุ่ม
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มาตรการ

ปริมาณ
การ

บริโภค
พลังงาน
ทั้งภายใน

และ
ภายนอก
องค์กร

รายงาน
การลดปริมาณ

การใช้
พลังงานจาก
สินค้าและ
บริการ 

รวมถึงการ
ลดการ
บริโภค

พลังงานจาก
การ

ด าเนินงาน
อื่น ๆ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง (ขอบเขต 1)
 และทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมภายใต้
ความรับผิดชอบขององค์กร 
(ขอบเขต 2) และที่เกิดขึ้น

นอกเหนือจากกิจกรรม
ภายในองค์กร (ขอบเขต 3) 
รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ
 อาทิ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 (SOx) ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NOx) มลอากาศประเภท
สารท าลายโอโซน (ODS) 

เป็นต้น

การ
ด าเนินงาน
ที่สามารถ
ลดปริมาณ
การลดการ
ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก
 หรือการ
ชดเชยการ
ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

นัยทาง
การเงิน 
โอกาส 

และความ
เส่ียงอื่นๆ 
ในกิจกรรม
ขององค์กร
ที่มีต่อเร่ือง

การ
เปล่ียนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

ร้อยละของ
บุคลากรที่

เข้าใจ 
ตระหนัก 
และให้

ความส าคัญ
ต่อเร่ืองการ
ใช้พลังงาน

อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 รวมถึงการ
สร้างความ
สมดุลของ
คาร์บอน 
หรือก๊าซ

เรือนกระจก
ที่ส าคัญ

ประเภท
ของการ

ด าเนินงาน

กลุ่ม
ผู้มี

ส่วนได้เสีย

กลยุทธ์ 3.๒ การดูแลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑) ทบทวนปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิง หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงซ่ึงมีนัยส าคัญ
ภายในองค์กร รวมถึงจัดท าโปรแกรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล X X In-process ทุกกลุ่ม

๒) สร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นความส าคัญต่อการประหยัดพลังงานในทุก ๆ ที่ขององค์กร
ที่สามารถท าได้ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์บริการที่มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาการใช้เชื้อเพลิงทดแทน อาทิ เชื้อเพลิงชีวภาพ รวมถึงริเร่ิม
การพัฒนาหรือจัดหาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นต้น

X X X In-process บุคลากร

๓) พิจารณาความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับโลกและท้องถิ่นในอนาคต 
เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการตอบสนอง รวมถึงเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ส าคัญต่อการตัดสินใจขององค์กร X X In-process ทุกกลุ่ม

๔) ตรวจวัด บันทึก และรายงานถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส าคัญภายในองค์กร X X In-process ทุกกลุ่ม
๕) พิจารณาเป้าหมายส าหรับการสร้างความสมดุลของคาร์บอน โดยใช้มาตรการการชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG offset) เช่น การสนับสนุนโปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่น่าเชื่อถือที่มีการด าเนินการอย่างโปร่งใส การดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน หรือการเก็บกัก
คาร์บอน (carbon sequestration)

X X In-process ทุกกลุ่ม
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