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กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
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เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงจึงได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง
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หมวดที่ 1 ทั่วไป
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- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่านิยม
- วัฒนธรรมองค์กร
- หลักธรรมาภิบาล
- โครงสร้างองค์การ
1.2 หลักการ และวัตถุประสงค์
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. นโยบายด้านองค์การ
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หมวดที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
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หมวดที่ 1
ทั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมุ่งมั่นเปิดขยายเส้นทาง เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สร้างความพึงพอใจด้านการเดินทางและโลจิสติกส์เพื่อความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัย เป็นระบบ ยุติธรรม เน้น
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
2. พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาเศรษฐกิจอาเซียน
3. กํากับ ดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
4. กํากับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหาร สังคม และสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม
ค่านิยมหลักของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีค่านิยมองค์กร ได้แก่ 4G ประกอบด้วย
G1 Good Knowledge and Experience
องค์กรที่มีความรู้ความชํานาญด้านงานทางสูง
G2 Good Technology and Communication
ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
G3 Good Governance
ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
G4 Good Service and Environment
ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษาสิ่งแวดล้อม

2

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมุงเนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ไดจัดทํานโยบาย
ของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยยึด“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Govenance)” เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการสําหรับทุกฝ่ายในกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีองคประกอบ ๑๐
ประการ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้
ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และลด
ภาระคาใชจายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง
ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงค์ขององคการ มีการวางเปาหมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สราง
กระบวนการปฏิบัติงานอยางเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุง
เนนการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการ ปฏิบัติราชการตองสามารถให
บริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดสราง
ความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผู
รับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง
เหมาะสม
๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการ ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบ
การรายงานความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไข
หรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๕) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและ
เชื่อถือไดใหประชาชนได รับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูล
ขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย

๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู
ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิด
แกปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือขอตกลงรวมกัน
ระหวาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ
มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน
ในระดับ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
และคํานึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเท
าเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึง
บริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย
๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงทั่วไปภายใน
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหา
ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรง ซึง่ ตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญโดย ฉันทามติ
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท์

โครงสร้างกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1.2 หลักการและวัตถุประสงค์
หลักการ
1. การกาหนดให้ มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็น ส่ วนหนึ่งของการนา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 มุ่งเน้ นให้ ส่ วนราชการใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการกล่าวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ ว ยงานที่ไ ม่จ าเป็ น การกระจายภารกิ จและทรั พยากรให้ แก่ ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัด สิ นใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ งาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทย มุ่งเน้นพัฒนาการทางานเพื่อประชาชน
และรั ก ษาผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ ภ ายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิ ภาพของงานภาครัฐประสานการทางาน
กับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชน”
วัตถุประสงค์ในการจัดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย การจั ด ท านโยบายก ากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี จึ ง ได้ ยึ ด หลั ก การที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็ น นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชั ดเจนส าหรับส่ งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม
3) เพื่อสร้ างการยอมรั บ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้ เกิดขึ้นกับผู้ บริการ
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ

หมวดที่ 2
นโยบายกากับดูแลองค์การที่ดี
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวทางธรรมาภิบาล กองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบาย
1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย 3.
นโยบายด้านองค์การ และ 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 1 เร่งพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง
นโยบายที่ ๑.๑ พัฒนาและขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
แนวทางปฏิบัติ
กําหนดแผนงานโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในระยะ ๒๐ ป โดยเนนงานดานบริหารงาน
เงินทุนของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เชิงเศรษฐศาสตร/วิศวกรรม ในสายทางที่จะมีในอนาคตระยะ
เบื้องต้นจะเรงรัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการดําเนินการโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันทั้ง ๓ สายคือ สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา, สายบางใหญ - บานโปง
- กาญจนบุรี และสายพัทยา - มาบตาพุด จะเนนการติดตามการดําเนินงานระหวางการกอสรางใหเปนไป
ตามแผนงานอยางเครงครัด โดยเนนคุณภาพ งานกอสรางที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้เพื่อใหการจราจรเปนไป
ดวยความคลองตัว เห็นควรตองพัฒนา ปรับปรุง เรงรัดการใชระบบตั๋วรวม M Pass ของกรมทางหลวง
กับระบบ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พัฒนาระบบ ITS ในงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหเปนระเบียบ ปลอดภัย และ ไดมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
นโยบายที่ ๑.๒ พัฒนาโครงข่ายทางหลวง (Highway Network) ที่รองรับระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
แนวทางปฏิบัติ
จัดทํายุทธศาสตรพัฒนาโครงขายทางหลวงที่รองรับระบบโลจิสติกส ในระยะ ๒๐ ปี เนน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามแผนงานการสํารวจ และออกแบบใหเปนรูปธรรม พัฒนารูปแบบการ
สํารวจและออกแบบรองรับการเชื่อมโยงการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เชื่อมโยง
การขนสงทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศไดโดยสมบูรณ ปรับปฏิทินการทํางานทั้งระบบงาน
ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสํารวจออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การ
กําหนดราคากลาง และการดําเนินการจาง

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นโยบายที่ 2.1 ปรับปรุงการบริหารงานก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
ดาเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทั่วประเทศ ใหไดทางหลวงที่มีความเรียบของ
ผิวทางอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรับปฏิทินการทางาน ติดตามเรงรัดการเบิกจาย เนนการดาเนินการจางด
วยความโปรงใส มีระบบติดตามตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางเครงครัดในทุกขั้นตอน
นโยบายที่ 2.2 ปรับปรุงการบริหารการบูรณะบารุงรักษาทางหลวงทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
กากับการใชงบประมาณดานการบูรณะบารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เรงรัดการ
เบิกจายติดตามการใชงบประมาณอยางสม่าเสมอ มีการรายงานเชิงสถิติ เชิงพื้นที่ เชิงรหัสงาน มีการเตรียมความ
พรอมปองกันและ แกไขปญหาภัยพิบัติบนทางหลวง จัดเตรียมอุปกรณและบุคลากรใหพรอมดาเนินการตาม
แตละพื้นที่ แตละสายทาง พรอมทั้งดาเนินการซอมแซมทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหกลับคืนสู
สภาพเดิม
นโยบายที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานอานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Road
Safety Standard)
แนวทางปฏิบัติ
เนนงานอานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหครบถวน ไดตามมาตรฐานใน
ทุกสายทาง ตรวจสอบแกไขจุดเสี่ยงและหาวิธีการปองกัน ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงฃ โดยหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพ จานวนและตาแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ ดาเนินการแกไขใหเปนรูปธรรม เนนกา
รบริหารจัดการการจราจรที่ปลอดภัยในระหวางการกอสรางใหเปนไปตามสัญญา และจัดใหมีการประเมิน
ความปลอดภัยระหวางการดาเนินการกอสราง
แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
• เชิงปองกัน (Pro-Active) ดาเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audits)
• เชิงแกไขปญหา (Re-Active) ดาเนินการแกไขปญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวง
(Black Spot Identification and Improvement) และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth
Accident Investigation) ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเปนการคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อนามากาหนดเปนนโยบายแผนงานการแกไขปญหาอุบัติเหตุโดยแนวคิดของ Accident Investigation
เปนกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุ และพิจารณาถึงลาดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
อยางละเอียดโดยมีแนวคิดในการวิเคราะหวา เกิดอะไรขึ้น เกิดที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และใครเกี่ยวของ เพื่อ
สืบคนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แทจริง

กาหนดใหมีแผนการดาเนินการดานความปลอดภัย แบงออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะสั้น
- การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) อยางจริงจังมากกวาปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว การ
ควบคุมชองทางเดินรถตามกฎหมาย เนื่องจากเปนสาเหตุที่เห็นไดชัดในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ
- ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ
ระยะกลาง
- การจัดทํา External Road Safety Audits
- การเรงแกปญหา Black Spots
ระยะยาว
- การใหความรูเยาวชนตั้งแตปฐมวัย
- จัดใหมีทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก
นโยบายที่ 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการการควบคุมน้าหนักยานพาหนะ
แนวทางปฏิบัติ
ปรับปรุงเครือขายดานชั่งน้าหนักถาวร เพื่อใหการควบคุม การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหสามารถลดงบประมาณในการซอมบารุงรักษาทาง และลดความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดกับ
โครงสรางสะพาน และทางลอด
3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายที่ 3.1 ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมทางหลวง (Cash
Flow Management)
แนวทางปฏิบัติ
ติดตามเรงรัดการเบิกจายตามพระราชบัญญัติง บประมาณรายจายประจาป และงบประมาณ
ในกรอบตาง ๆ อยางสม่าเสมอ โดยนาเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics เพื่อให
สามารถรับทราบขอมูลและนาเอาไปใชงานบริหารติดตามงบประมาณไดทันที
นโยบายที่ 3.2 เน้นความโปร่งใสในงานก่อสร้างและงานบารุง
แนวทางปฏิบัติ
ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง งานบารุง รวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่จาเปน
สาหรับการประเมินผลโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแตกอน - ระหวาง - หลังการกอสราง และพัฒนาปรับปรุงงาน
กอสราง งานบารุงใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใน
กระบวนงานของแตละหนวยงานในองคกรอยางตอเนื่อง จัดทาสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแตละ
หนวยงาน จัดทาขั้นตอนการทางาน (Flow Chart) เพื่อใชในการตัดสินใจ และเพื่อนาไปปรับปรุงแกไข
อันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ

นโยบายที่ 3.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
เนนการประชาสัมพันธเชิงรุกเผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลขาวสารความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการแกไข ปญหาตาง ๆ ของกรมทางหลวงผานสื่อที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องสรางสรรค
กิจกรรมเพื่อสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตองานของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงการใหบริการ
ประชาชนใหเขา ถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวง ตลอดจนการบริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกขขอคิด
เห็น และขอเสนอแนะ จากชองทางตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น
นโยบายที่ 3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานกระบวนงาน มีการบูรณาการขอมูลเพื่อการทางานรวมกันอยางเปนระบบ พัฒนา
บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสรางโอกาสการเขาถึงอยางเทาเทียมกัน พรอมกับพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานไอซีทีและผูใชงานเพื่อรองรับการทางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายที่ 4.1 การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Management and Development)
แนวทางปฏิบัติ
มุงสงเสริมใหมีการฝกอบรม ในเรื่องที่การให้บริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อ
ยกระดับและรักษาระดับการให้บริการ พัฒนาทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานดานงานทาง มีชอง
ทางการเรียนรูผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหสอด
คลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของกรมทางหลวง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ อีกทั้งมุงสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทัง้
จัดใหมีสวัสดิการและสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อตอการสรางความผูกพันกับองคกร และการมีคุณภาพชีวิตที่อยางตอเนื่อง

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกองทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองจึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
1) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย การกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
องค์ก ารที่ ดีฉบั บ นี้ อ ย่ างเคร่ งครั ด โดยจะถือ เสมือ นว่า เป็น ข้อปฏิบัติ ขององค์ การข้อหนึ่ง ที่
บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทางานประจาวัน และ
ไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมทางหลวงคนใด กระทาใดๆ ที่ขัดต่อ
นโยบายฉบับนี้
3) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คาดหวังให้บุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือ
กองการเจ้าหน้าที่ โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่
ในการสอดส่องดูแล และให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานแนวทาง
การปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดย
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
5) กองทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อง จะก าหนดแนวทางวัด และประเมิ นการปฏิ บัติ ต ามตาม
นโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดี ตามตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ

