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ใบสมคัรเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [ / ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ (SOS) ผ่าน EXAT Portal 
เป็น “วิธีปฏิบตัิที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[/ ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู ้ 
[  ] 5. การเอาใจใสท่รัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
ที่อยู่    เลขที่ 111 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนริมคลองบางกะป ิแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
          กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์  0-2558-9800     โทรสาร   0-2561-2984    เว็บไซต์  www.exat.co.th 
ชื่อผู้เขียนที่ 1)   นายจุมพล มั่งคั่ง    ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 
                     โทรศัพท ์0-2558-9800 ต่อ 26710   
ชื่อผู้เขียนที่ 2) ชื่อ : นายพงศธร เจริญเศรษฐมห   ตำแหน่ง : วิทยากร 6  แผนกระบบงาน 
    โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 24662  อีเมล pongsatorn_cha@exat.co.th 
ชื่อผู้เขียนที่ 3)  นางสาวโชติกา  บุญเนตร         ตำแหน่ง วิทยากร 6 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
          โทรศัพท์ 0-2558-9800 ต่อ 21511      อีเมล chotika.boonnate@gmail.com 
 

สรุปจุดทีเ่ป็น “วิธีปฏิบัตทิี่เป็นแบบอยา่งที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ขอ้)  
1) กทพ. ได้ข้อมูลตำแหน่งจุดเกิดเหตุสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้แม่นยำ ถูกต้อง ลดระยะเวลาการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ  
     และระบบสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ทางได้ตลอดเวลา 
2) เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ  
3) กทพ. มีข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์สภาพทางสำหรับนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ขอ้)  
1) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน/ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ โดยปีงบประมาณ 2563  
    พบว่า จำนวนการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เท่ากับ 0 ครั้ง 
2) สามารถลดระยะเวลาเข้าถึงจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ได้ ไม่เกิน 8 นาท ี
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บรกิารของ กทพ. ด้านการใหบ้ริการกู้ภยับนทางพิเศษได้     
   โดยปีงบประมาณ 2563 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร อยูท่ี่ ร้อยละ 94.78 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดใหผู้้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้   
  [ / ] อนญุาต   [  ] ไม่อนญุาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได ้
             [ / ] อนุญาต   [  ] ไม่อนญุาต 



 

  2 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ (SOS) ผ่าน EXAT Portal 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายหลังการปฏิรูประบบ
ราชการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ได้มีการโอน กทพ. มาสังกัดกระทรวงคมนาคม กทพ. จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายโดยการ
ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2551 
ปัจจุบัน กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 ดังนี ้

1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ 
2) ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ กทพ. พ.ศ. 2550 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือไดร้ับ

โอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื ้นดิน เหนือ หรือใต้พื ้นดิน หรือพื ้นน้ำ เพื ่ออำนวยความสะดวก 
ในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถ
ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร 
เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทางเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงาน
ทางพิเศษ 

 

วิสัยทัศน์ ค่านยิม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ขยายโครงข่ายและให้บริการ 

ทางพิเศษ อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ใช้ประโยชน์จากสินทรพัยอ์ย่างคุ้มค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง

อนาคต 

 

ภารกิจ 
1)  จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน และปลอดภัย 
2)  บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 
3)  บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ 
     ทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 
4)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน

เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร 

ค่านยิม 
บริการที่ดี 

พัฒนาก้าวไกล
ภาพลักษณ์ใส

สะอาด 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2560 – 2565  
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์องค์กร 
1) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง 
2) การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย 
3) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ 
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับ 
    การเปลี่ยนแปลง 
5) มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวธิีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่มที่สอดคล้องกับค่าประสทิธิผล : (1-2 หน้า) 
 
  กทพ. พัฒนาและเปิดให้บริการ EXAT Portal 
แอพพลิเคชั่น คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้ทางพิเศษสำหรับดูเส้นทางและวางแผนการ
เดินทาง โดยให้บริการอย่างเป็นทางการเมื ่อ มี.ค. 
2561 โดย EXAT Portal คือ แอปพลิเคชั่น สำหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กทพ. ตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass และการ
จัด Promotion และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กทพ. รวมถึง
เป็นศูนย์รวบรวมการเรียกใช้แอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ของ 
กทพ. เช่น EXAT Traffic โดยผู้ใช้ทางพิเศษสามารถใช้ 
แอปพลิเคช่ันได้ทั้งระบบ Android และ iOS 
    กทพ. ได้ให้ความสำคัญ เรื่อง ความปลอดภัย
บนทางพิเศษ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
(KPI) ของเป ้ าหมาย/ว ัตถ ุประสงค ์ขององค ์กร 
(Business Objective) เพ ื ่อม ุ ่งเน ้นความปลอดภัย
ทางด้านจราจร คือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในทาง
พิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2558 – 2562 มีจำนวน
การเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 1,027 ครั้งต่อปี (รูปที่ 1)  
 

 
รูปที่ 1 จำนวนการเกิดอบุัตเิหตุในทางพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2558 – 2562 (หน่วย : ครั้ง) 

 

   
ทั้งนี้ ผู ้ใช้ทางพิเศษบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

หรือประสบเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษแล้ว ผู้ใช้ทาง
พิเศษปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง เพิ ่มความเสี ่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุซ้ำซ้อน และส่งผลให้ผู้ใช้ทางพิเศษที่ประสบ
เหตุ หรือผู้ใช้ทางพิเศษท่านอื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรง
มากขึ้น (ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 พบว่า กทพ. 
มีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน จำนวน 3 ครั้ง และ 1 ครั้ง 
ตามลำดับ)  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน  ในปีงบประมาณ 2562 

กทพ. เริ ่มพัฒนาช่องทางการขอความช่วยเหลือใน
กรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ทางพิเศษ รวมทั้ง กทพ. จะ
ได้รับข้อมูลตำแหน่งจุดเกิดเหตุที่ชัดเจน ถูกต้อง ทำให้
สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลา โดยพัฒนา EXAT 
Portal Application ให้รองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
(SOS) เพื ่อขอความช่วยเหลือบน Mobile (รูปที ่ 2)  
เพิ่มเติมจากตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน และ Call Center 1543  
 

 
รูปที่ 2 การปรบัปรุง EXAT Portal Application 

ให้รองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉนิ (SOS) 
 

   
จากการเพิ่มช่องทางการขอความช่วยเหลือใน

กรณีเหตุฉุกเฉิน หรือระบบขอความช่วยเหลือบนทาง
พิเศษ (SOS) ผ่าน EXAT Portal นั้น เป็นการพัฒนา
ระบบฯ ในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว (One-way 
Communication) พบว่า สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ
ซ้ำซ้อน/ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแก่ผู ้ใช้ทาง
พิเศษ โดยปีงบประมาณ 2563  จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุซ้ำซ้อน  เท่ากับ 0 ครั ้ง และสามารถลด
ระยะเวลาเข้าถึงจุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ได้ (รูปที่ 3)
โดยที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
การให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ ของ กทพ. เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 4) 
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รูปที ่3 ระยะเวลาเข้าถึงจุดเกิดเหตุ  

(นับจากได้รับแจ้งเหตุ) 
   

  

 
รูปที ่4 ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการที่มตี่อการ

ให้บริการของ กทพ. ด้านการให้บริการกู้ภัยบนทางพิเศษ 
 

  อย่างไรก็ตาม กทพ. มีแนวคิดที่จะดำเนินการ
พัฒนาต่อยอดใหร้ะบบขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษ 
(SOS) ให ้ระบบสามารถแสดงหรือแจ้งตำแหน่ง /
ระยะเวลาที ่จะเข ้าถ ึงจ ุดเก ิดเหตุของเจ ้าหน ้าที่  
(Notification) แก ่ผ ู ้ประสบเหต ุแบบท ันที  (Real 
Time) และแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าช่วยเหลือ 
(ชื่อ/ตำแหน่ง/รูปถ่าย) เพื่อให้ผู้ประสบเหตุคลายความ
กังวล และลดการแจ้งเหตุเดิมซ้ำๆ ในช่องทางอื่นๆ 
เป็นการพัฒนาในเริ่มต้นการสร้างการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) (รูปที ่5) 
 
 
 

 

 
รูปที ่5 ตัวอย่างหน้าจอแสดงระยะทาง/ 

ระยะเวลาเข้าถึงของเจ้าหนา้ที ่
 
 
 

 

 


