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 การทางพิเศษแห�งประเทศไทย (กทพ.) ได�ให�ความสําคัญต�อการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสนับสนุนการดําเนินงานแบบมีส�วนร�วมตามมาตรฐาน 
AA1000SES เพื่อขับเคลื่อนให�เกิดผลสําเร็จตามเป5าหมาย นําไปสู�การพัฒนาความสัมพันธ% สร�างความเชื่อมั่นและสร�างคุณค�าร�วมกัน เพื่อประโยชน%ร�วมกันอย�างยั่งยืน 
 โดย กทพ. จําแนกผู�มีส�วนได�ส�วนเสียออกเป:น 7 กลุ�ม ได�แก� ภาครัฐในฐานะเจ�าของ บุคลากร ลูกค�า ผู�ได�รับผลกระทบจากการเวนคืน คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ ชุมชนรอบเขต
ทางพิเศษ และสังคม และได�ศึกษาประเด็น/ความต�องการ/ความคาดหวังของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้ง 7 กลุ�ม และกําหนดรูปแบบการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียออกเป:น 
3 รูปแบบ  
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กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ประเด็น/ความต�องการ 

1. ภาครัฐในฐานะเจ�าของ การปฏิบัติตามนโยบาย/การกํากับดูแลกิจการที่ดี/การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ/ผลการดําเนินงานที่ดี  
2. บุคลากร กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ/ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน/การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด�วยความโปร�งใส/ความก�าวหน�าในการปฏิบัติงาน/ภาพลักษณ%ที่ดีขององค%กร/กระบวนการทํางาน
มีประสิทธิภาพ/ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

3. ลูกค�า ความสะดวกในการใช�บริการ/ความปลอดภัย/ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน ทันกาล/การรักษา สิ่งแวดล�อม  
4. ผู�ได�รับผลกระทบจากการ เวนคืน ความสะดวกในการติดต�อ ประสานงาน/ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน ทันกาล/ความเป:นธรรมในการเวนคืน  
5. คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 

 
การจัดซื้อจัดจ�างที่โปร�งใส เป:นธรรม/ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน ทันกาล/มีช�องทางการติดต�อที่สะดวก/ความร�วมมือ
ในการปฏิบัติงานที่ดี/ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  

6. ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ  ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน ทันกาล/การรักษาสิ่งแวดล�อม/การสนับสนุนชุมชนตามความต�องการ  
7. สังคม ข�อมูลถูกต�อง ครบถ�วน ทันกาล/การรักษาสิ่งแวดล�อม/การตอบสนองอย�างรวดเร็ว/ภาพลักษณ%ที่ดี  

 
 

วัตถุประสงค�ของการสร�างความสัมพันธ� รูปแบบการสร�างความสัมพันธ� 

การมีส�วนร�วมพร�อมเสริมสร�างความสัมพันธ% 
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
 

การสื่อสารสองช�องทาง (Two-way Communication) ซึ่งเน�นการพิจารณาร�วมกันระหว�างองค%กร
และกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น การจัดตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนจากองค%กรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
การปรึกษาหารือ การสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การตอบสนองต�อความต�องการ/ข�อกังวลของ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

การสื่อสารสองช�องทางแบบจํากัด (Limited Two-way Communication) เช�น การสมัภาษณ% การจัด
ประชุมสัมมนา การจัดประชุมสาธารณะ การจัดทําแบบสอบถาม  

การรักษาการรับรู�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
 

การแจ�งข�าวสาร ข�อมูลให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบผ�านช�องทางการสื่อสารต�าง ๆ เช�น สื่อสิ่งพิมพ% 
โฆษณา การประชาสัมพันธ% เว็บไซต% กทพ. จดหมายข�าว  
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 ทั้งนี้ เพื่อกําหนดแนวทางในการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และสนับสนุนการดําเนินงานร�วมกันระหว�าง กทพ. และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย กทพ. ได�กําหนด
วัตถุประสงค% ขอบเขตการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และยุทธศาสตร%ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ กทพ. ระยะยาว ๕ ปL (ปLงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
 

วัตถุประสงค%ของการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ขอบเขตของการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

(1) เพื่อสร�างความเชื่อมั่นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียต�อการดําเนินงานของ กทพ. 
(1) ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ กทพ. ทุกกลุ�มทั้งที่เป:นองค%กรภาครัฐ เอกชน ลูกค�าและ
ประชาชนทั่วไป 

(2) เพื่อให�เกิดการแลกเปลี่ยนข�อมูลสารสนเทศที่เป:นประโยชน%ต�อการดําเนินงาน
ของ กทพ. และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

(2) ประเด็นที่เกี่ยวข�องกับด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 

(3) เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (3) พื้นที่รอบเขตทางพิเศษและสังคมโดยรวม 

 

ยุทธศาสตร�ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ กทพ. ระยะยาว ๕ ป: (ป:งบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
๑. สร�างความเชื่อมั่นในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม  

และความปลอดภัยแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
๒. สร�างความเชื่อมั่นในการดําเนินการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
๓. เสริมสร�างการเรียนรู�และมูลค�าเพิ่มร�วมกับ 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
กลยุทธ� ๑.๑ เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจด�าน
สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย 
กลยุทธ� ๑.๒ สร�างเครือข�ายความร�วมมือในการพัฒนา
ด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย  

กลยุทธ� ๒.๑ เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจการ
ดําเนินการด�านธรรมาภิบาล 
กลยุทธ� ๒.๒ พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี  
 

กลยุทธ� ๓.๑ เสริมสร�างความผูกพันและความมีส�วนร�วม
ของบุคลากรในการดําเนินงาน 
กลยุทธ� ๓.๒ พัฒนากิจกรรม/โครงการปรับปรุงร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

  
 จากยุทธศาสตร%และกลยุทธ%ด�านผู�มีส�วนได�ส�วนเสียข�างต�น กทพ. ได�จัดแผนปฏิบัติการด�านการสร�างความสัมพันธ%กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ กทพ. ปLงบประมาณ ๒๕๖๔ 
และในปLงบประมาณ 2564 กทพ. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได�ครบถ�วนร�อยละ 100 ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. ดําเนินการสร�างความรู�ความเข�าใจกับลูกค�าเกี่ยวกับ กทพ. ผ�านกิจกรรม EXAT Young Gen 
Contest: สร�างสรรค%คลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาของ กทพ. โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรม EXAT 
Photo Contest: ไอเดียสร�างสรรค%การถ�ายภาพที่แสดงถึง สร�างความรู�ความเข�าใจกับลูกค�าเกี่ยวกับ กทพ. 
และกิจกรรม “MOM & ME บอกรักแม�กับ กทพ.” ลุ�นรับรางวัลการเติมเงินบัตร Easy Pass จํานวน 100 
รางวัล สําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมผ�านช�องทาง Facebook บัญชี  EXAT Society 

สํานักผู�ว�าการ ลูกค�า 

กทพ. ดําเนินการเสริมสร�างความรู�ของบุคลากรด�าน Eco - Efficiency โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงานด�านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) ของ กทพ. เมื่อวันที่ 
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา และจัดอบรมหัวข�อ “เทคนิคการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

ฝrายนโยบายและแผน  บุคลากร 
 

กทพ. ดําเนินการสร�างความเข�าใจของชุมชนเกี่ยวกับการก�อสร�างทางพิเศษโครงการทางพิเศษสาย
พระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด�านตะวันตกส�งผลทําให�มีข�อร�องเรียนจาก
ชุมชนโดยรอบพื้นที่การก�อสร�างฯ ลดลงจากปLที่ผ�านมา 

ฝrายก�อสร�างทางพิเศษ  ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 

 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 สร�างความเชื่อมั่นในการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม และความปลอดภัยแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลยุทธ%ที่ 1.1 เสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ ด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย 
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ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. ดําเนินการพัฒนาความภกัดีของลูกค�า โดยจัดโครงการส�งเสริมการใช�งานระบบเก็บค�าผ�านทางพิเศษ
อัตโนมัติ คือ โครงการ “อัพเดต easy รับฟรี 50 บาท” ระหว�างวันที่ 25 พฤษภาคม - 25 สิงหาคม 2564  
อีกทั้งยังจัดทํายุทธศาสตร%พัฒนาระบบจัดเก็บค�าผ�านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (พ.ศ. 2561 - 
2565) 

ฝrายจัดเก็บค�าผ�านทาง ลูกค�า 
 

กทพ. ดําเนินการพัฒนาสภาพแวดล�อมในการทํางานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากร 
รวมทั้งความปลอดภัยบนทางพิเศษ เพื่อการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย  

ฝrายบริหารทั่วไป  บุคลากร  

กทพ. ดําเนินการเสริมสร�างเครือข�ายเป:นมิตรกับทางพิเศษและจัดการฝuกซ�อมการป5องกันและระงับ
อัคคีภัยในเขตทางพิเศษได�ครบทุกสายทาง ร�วมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เช�น สํานักงานเขต เทศบาล สถานี
ตํารวจ ศูนย%กู�ภัย ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ เป:นต�น เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให�สามารถระงับเหตุ
อย�างทันท�วงทีและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

ฝrายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 

สังคม 

กทพ. สร�างความร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกเพื่อแก�ไขปxญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแบบบูรณาการ เพื่อการเดินทางของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว 

ฝrายควบคุมการจราจร คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ
ที่ 1.2 สร�างเครือข�ายความร�วมมือ ในการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและความปลอดภัย 
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ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. ให�ความสําคัญต�อการพัฒนาการบริการที่ดี จึงได�ดําเนินการเผยแพร�ความรู�เรื่องจรรยาบรรณใน
การดําเนินงานของ กทพ. ให�แก�บุคลากรโดยเฉพาะพนักงานเก็บค�าผ�านทางพิเศษ ผ�านการอบรมเรื่อง 
“จรรยาบรรณของ กทพ. คือ HEARTS” เพื่อสร�างการรับรู�และนําไปสู�การเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค% สร�าง
จิตสํานึกการให�บริการที่ดี 

สํานักผู�ว�าการ บุคลากร 

กทพ. ดําเนินการพัฒนาความรู�เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข�องและการดําเนินการข�อพิพาทและคดีให�แก� 
บุคลากร และมีหน�วยงานที่ให�คําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อการดําเนินงานอย�างถูกต�อง เป:นธรรม โปร�งใส 

ฝrายกฎหมาย บุคลากร 
 

 

 

ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. มุ�งเน�นการพัฒนาและประชาสัมพันธ%ช�องทางการสื่อสารการดําเนินงานของ กทพ. สู�สาธารณชน
ผ�านช�องทางต�าง ๆ ได�แก� วิทยุ โทรทัศน% สื่อสังคมออนไลน% ไปแล�วกว�า 12,000 ครั้ง  

สํานักผู�ว�าการ ลูกค�า 

กทพ. ให�ความสําคัญต�อการปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการจึงได�ดําเนินการสํารวจภาพลักษณ%ด�าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมของ กทพ. เพื่อนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของ กทพ. 
สร�างความพึงพอใจและภาพลักษณ%ที่ดีของสังคม 

สํานักผู�ว�าการ ทั้ง 7 กลุ�ม 

  

ยุทธศาสตร�ที่ 2 สร�างความเชื่อมั่นในการดําเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาลแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลยุทธ%ที่ 2.1 เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ การดําเนินการด�านธรรมาภิบาล 

กลยุทธ
ที่ 2.2 พัฒนาระบบการสื่อสารกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
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ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. มุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ%กับหน�วยงานภายใน กทพ. เพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน โดยได�
ดําเนินการถ�ายทอดและสื่อสารการดําเนินงานตรวจสอบภายในผ�านทางช�องทางต�าง ๆ เช�น การประชุมเป}ด
งานตรวจสอบภายใน จํานวน 16 ระบบงานของ กทพ. การบริหารจัดการความรู�ของสํานักตรวจสอบภายใน 
 (Knowledge Management: KM) ระบบเครือข�ายอินทราเน็ตของ กทพ. 

สํานักตรวจสอบภายใน 
 

บุคลากร 

กทพ. ให�ความสําคัญกับความคิดเห็นของบุคลากร ได�จัดตั้งศูนย%รับฟxงข�อร�องเรียนและช�องทางการรับ
ฟxงข�อร�องเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมรับฟxงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. ได�แก� กิจกรรมผู�ว�าการ
พบพนักงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ%ช�องทางการร�องเรียน 

ฝrายบริหารทั่วไป บุคลากร  

กทพ. ดําเนินการพัฒนาช�องทางการสื่อสารกับบุคลากรด�านการเงิน ได�แก� บัญชีแอพพลิเคชั่น Line 
ข�อความอัตโนมัติในคอมพิวเตอร% จัดกิจกรรม On the Job Training เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติงานได�อย�าง
ถูกต�อง รวดเร็ว 

ฝrายการเงินและบัญชี บุคลากร 
 

กทพ. มุ�งเน�นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�ในการปฏิบัติงาน จึงได�
จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู�และทักษะด�านเทคโนโลยีดิจิทัลให�แก�บุคลากร 

ฝrายสารสนเทศ บุคลากร 

กทพ. ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (ระดับองค%กรและระดับสายงาน) ร�วมกับทุกหน�วยงาน
ภายใน กทพ. เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให�แก�บุคลากรและ
นําไปใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดประสิทธิภาพตามมา 

กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

บุคลากร 
 

 

ยุทธศาสตร
ที่ 3 เสริมสร�างการเรียนรู�และมูลค�าเพิ่มร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลยุทธ
ที่ 3.1 เสริมสร�างความผูกพันและความมีส�วนร�วมของบุคลากรในการดําเนินงาน 
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ผลการดําเนินงาน สายงานผู�รับผิดชอบ กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กทพ. มุ�งเน�นการรับฟxงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ กทพ. จากลูกค�า โดยการจัดทําคู�มือ/
แนวทาง การในการรับฟxงลูกค�า ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม�พึงพอใจต�อการบริการของ กทพ. 
เพื่อนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการของ กทพ. สร�างความพึงพอใจสูงสุด 

สํานักผู�ว�าการ ลูกค�า 

กทพ. ให�ความสําคัญในการสร�างความสัมพันธ%กับหน�วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการ
สนับสนุนหน�วยงานภาครัฐและเอกชนในโอกาสสําคัญต�าง ๆ รวมทั้งร�วมมอบกระเช�าของขวัญ ของที่ระลึก 
สมทบทุนมูลนิธิ/กองทุนเพื่อการกุศลให�แก�หน�วยงานภาครัฐและเอกชนเนื่องในโอกาสวันสถาปนา/วันคล�าย
วันก�อตั้งหน�วยงาน จํานวนรวมกว�า 75 หน�วยงาน 

สํานักผู�ว�าการ ภาครัฐในฐานะเจ�าของ 
คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 

สังคม 

กทพ. ดําเนินการเผยแพร�ผลงานวิจัยในการพัฒนาการให�บริการทางพิเศษให�พนักงาน กทพ. ได�รับ
ทราบในระบบ Intranet จํานวนกว�า 12 เรื่อง เพื่อนําผลการวิจัยมายกระดับการดําเนินงาน ตลอดจน
ยกระดับการให�บริการของ กทพ. 

กองวิจัยและพัฒนา บุคลากร 
คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 

กทพ. ดําเนินการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู�กับผู�ค�าและผู�ส�งมอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�การทํางานร�วมกัน
ก�อนการเข�าปฏิบัติงานบนทางพิเศษ 

ฝrายบํารุงรักษา คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 
 

กทพ. ให�ความสําคัญกับปxญหาจราจรติดขัดบนทางพิเศษจึงได�จัดทําแผนงานแก�ไขบริเวณจราจรติดขัด
บนทางพิเศษทั้งระบบในระยะยาว เช�น การปรับปรุงสภาพช�องจราจร ปรับเปลี่ยนระบบเก็บค�าผ�านทางพิเศษ
ให�มีความแม�นยํา รวดเร็ว พัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Automatic Lane 
Control System) 

กองวางแผนปฏิบัติการ 
 

คู�ค�า/คู�ความร�วมมือ 

 

กลยุทธ
ที่ 3.2 พัฒนากิจกรรม/โครงการปรับปรุงร�วมกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 




