นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
กรมทางหลวง

พ.ศ. 2563

คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
กรมทางหลวง
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งใหสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวงเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวงจึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีซึ่ง
ประกอบดวยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายหลักดานตางๆ เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเปนคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

สารบัญ
หมวดที่ 1 ทั่วไป
1.1 ขอมูลองคกร
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- คานิยม
- วัฒนธรรมองคกร
- หลักธรรมาภิบาล
- โครงสรางองคการ
1.2 หลักการ และวัตถุประสงค

1
1
1
1
1
2
4
5

หมวดที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
- นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี / แนวทางการปฏิบัติ
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. นโยบายดานองคการ
4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน

6
7
9
10

หมวดที่ 3 การสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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1

1.1 ขอมูลองคการ

หมวดที่ 1
ทั่วไป

วิสัยทัศน
พัฒนาโครงขาย เชื่อมโยงระบบขนสงสูภูมิภาค สรางความประทับใจ สะดวก ปลอดภัย ดวย
นวัตกรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงพิเศษและเชื่อมโยงระบบขนสง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส
ภาคการขนสง และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. กํากั บ ดู แล ปรั บปรุง โครงสรางพื้น ฐานทางดานการกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงพิ เศษ
เพื่อใหเกิดระบบขนสงที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการและการใหบริการในทุกมิติ
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การองคก ร การใหบ ริก ารที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ครอบคลุมในทุกมิติ
คานิยม
คานิยมหลักของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง มีคานิยมองคกร ไดแก 4G ประกอบดวย
G1 Good Knowledge and Experience
องคกรที่มีความรูความชํานาญดานงานทางสูง
G2 Good Technology and Communication
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
G3 Good Governance
ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
G4 Good Service and Environment
ใสใจการใหบริการผูใชทาง และรักษาสิ่งแวดลอม

2

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมุงเนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการ
บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ไดจัดทํานโยบาย
ของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง โดยยึด“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Govenance)” เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการสําหรับทุกฝายในกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีองคประกอบ ๑๐
ประการ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้
ตองมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก และลด
ภาระคาใชจายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
๒) ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness)

หมายถึ ง ในการปฏิ บั ติร าชการต อ งมี วิสั ย ทั ศน เ ชิ ง

ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพั น ธกิ จ ให บ รรลุวั ต ถุป ระสงค ข ององค การ มี ก ารวางเป า หมายการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สราง
กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุง
เนน การปฏิ บั ติ งานเปน เลิศ รวมถึง มี การติ ด ตามประเมิ น ผลและพัฒ นาปรั บ ปรุ งการ
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
คิ ด เห็ น ของประชาชน รวมทั้ ง เป ด โอกาสให ป ระชาชนมี ส  ว นร ว มในการรั บ รู  เรี ย นรู 
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 ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทา
เทียมกัน 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
ข อคิ ดเห็ น จากกลุ มบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย ประโยชน โดยเฉพาะกลุ มที่ได รั บ
ผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญโดย ฉันทามติ
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

โครงสรางกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง

1.2 หลักการและวัตถุประสงค
หลักการ
1. การกํ า หนดให มีการจัดทํ านโยบายการกํากับ ดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปน ส วนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 มุงเน นให ส วนราชการใชวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดีมาเปน แนวทางในการปฏิบัติ
ราชการกลาวคือ
“การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน ว ยงานที่ ไ ม จํ า เป น การกระจายภารกิ จ และทรั พยากรใหแก ทองถิ่น การกระจายอํ านาจตัด สิน ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2561
วิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทย มุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน
และรั ก ษาผลประโยชน ข องประเทศชาติ ภ ายใต ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานภาครัฐประสานการทํางาน
กับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชน”
วัตถุประสงคในการจัดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด
ประโยชน กั บ ทุ ก ฝ า ย การจั ด ทํ า นโยบายกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี จึ ง ได ยึ ด หลั ก การที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) เพื่ อเป น นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชั ดเจนสํา หรับ สงเสริมธรรมาภิบ าลให เกิดขึ้น ใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2) เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของกองทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ
สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรม
3) เพื่ อสร างการยอมรั บ ความนาเชื่อถือ ความมั่น ใจและศรัทธาใหเกิดขึ้น กับผูบ ริการ
ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ

หมวดที่ 2
นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี
กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวง
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวทางธรรมาภิบาล กองทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ
นโยบาย 1. ด า นรั ฐ สั งคม และสิ่งแวดลอม
2. นโยบายดานผูรับ บริการและผูมีสว นไดสว นเสีย
3. นโยบายดานองคการ และ 4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 1 เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกสภาคการขนสง
นโยบายที่ ๑.๑ พัฒนาและขยายโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway)
แนวทางปฏิบัติ
กําหนดแผนงานโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในระยะ ๒๐ ป โดยเนนงานดานบริหารงาน
เงินทุนของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เชิงเศรษฐศาสตร/วิศวกรรม ในสายทางที่จะมีในอนาคตระยะ
เบื้องตนจะเรงรัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการดําเนินการโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
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 พัฒนาโครงขายทางหลวง (Highway Network) ที่รองรับระบบโลจิสติกส (Logistics)
แนวทางปฏิบัติ
จัดทํายุทธศาสตรพัฒนาโครงขายทางหลวงที่รองรับระบบโลจิสติกส ในระยะ ๒๐ ป เนน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามแผนงานการสํารวจ และออกแบบใหเปนรูปธรรม พัฒนารูปแบบการ
สํารวจและออกแบบรองรับการเชื่อมโยงการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เชื่อมโยง
การขนสงทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศไดโดยสมบูรณ ปรับปฏิทินการทํางานทั้งระบบงาน
ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสํารวจออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การ
กําหนดราคากลาง และการดําเนินการจาง

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นโยบายที่ 2.1 ปรับปรุงการบริหารงานกอสรางทางหลวงทั่วประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
ดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ทั่วประเทศ ใหไดทางหลวงที่มีความเรียบของ
ผิวทางอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรับปฏิทินการทํางาน ติดตามเรงรัดการเบิกจาย เนนการดําเนินการจาง
ดวยความโปรงใส มีระบบติดตามตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางเครงครัดในทุกขั้นตอน
นโยบายที่ 2.2 ปรับปรุงการบริหารการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
กํากับการใชงบประมาณดานการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เรงรัดการเบิก
จายติดตามการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ มีการรายงานเชิงสถิติ เชิงพื้นที่ เชิงรหัสงาน มีการเตรียมความพร
อมปองกันและ แกไขปญหาภัยพิบัติบนทางหลวง จัดเตรียมอุปกรณและบุคลากรใหพรอมดําเนินการตามแตละ
พื้นที่ แตละสายทาง พรอมทั้งดําเนินการซอมแซมทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหกลับคืนสูสภาพ
เดิม
นโยบายที่ 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Road
Safety Standard)
แนวทางปฏิบัติ
เนนงานอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหครบถวน ไดตามมาตรฐานใน
ทุกสายทาง ตรวจสอบแกไขจุดเสี่ยงและหาวิธีการปองกัน ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงฃ โดยหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพ จํานวนและตําแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ ดําเนินการแกไขใหเปนรูปธรรม เนนกา
รบริหารจัดการการจราจรที่ปลอดภัยในระหวางการกอสรางใหเปนไปตามสัญญา และจัดใหมีการประเมิน
ความปลอดภัยระหวางการดําเนินการกอสราง
แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
• เชิงปองกัน (Pro-Active) ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audits)
• เชิงแกไขปญหา (Re-Active) ดําเนินการแกไขปญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวง
(Black Spot Identification and Improvement) และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth
Accident Investigation) ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเปนการคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อนํามากําหนดเปนนโยบายแผนงานการแกไขปญหาอุบัติเหตุโดยแนวคิดของ Accident Investigation
เปนกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุ และพิจารณาถึงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
อยางละเอียดโดยมีแนวคิดในการวิเคราะหวา เกิดอะไรขึ้น เกิดที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และใครเกี่ยวของ เพื่อ
สืบคนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แทจริง

กําหนดใหมีแผนการดําเนินการดานความปลอดภัย 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 สงเสริมการบริหารจัดการการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ
แนวทางปฏิบัติ
ปรับปรุงเครือขายดานชั่งนํ้าหนักถาวร เพื่อใหการควบคุม การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหสามารถลดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทาง และลดความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดกับ
โครงสรางสะพาน และทางลอด
3. นโยบายดานองคการ
นโยบายที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการตอบสนองสังคมและสิ่งแวดลอมตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นโยบายที่ 3.1 ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณในภาพรวมของกรมทางหลวง (Cash
Flow Management)
แนวทางปฏิบัติ
ติดตามเรงรัดการเบิกจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณ
ในกรอบตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics เพื่อให
สามารถรับทราบขอมูลและนําเอาไปใชงานบริหารติดตามงบประมาณไดทันที

นโยบายที่ 3.2 เนนความโปรงใสในงานกอสรางและงานบํารุง
แนวทางปฏิบัติ
ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง งานบํารุง รวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่จําเปน
สําหรับการประเมินผลโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแตกอน - ระหวาง - หลังการกอสราง และพัฒนาปรับปรุงงาน
กอสราง งานบํารุงใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใน
กระบวนงานของแตละหนวยงานในองคกรอยางตอเนื่อง จัดทําสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแตละ
หนวยงาน จัดทําขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) เพื่อใชในการตัดสินใจ และเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
อันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ
นโยบายที่ 3.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
เนนการประชาสัมพันธเชิงรุกเผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลขาวสารความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน รวมถึงการแกไข ปญหาตาง ๆ ของกรมทางหลวงผานสื่อที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องสรางสรรค
กิจกรรมเพื่อสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตองานของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง รวมถึงการใหบริการ
ประชาชนใหเขา ถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวง ตลอดจนการบริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกขขอคิด
เห็น และขอเสนอแนะ จากชองทางตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงทีและมี
ประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น
นโยบายที่ 3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ
แนวทางปฏิบัติ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารและระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองทาง
หลวงพิเศษระหวางเมืองเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานกระบวนงาน มีการบูรณาการขอมูลเพื่อการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ พัฒนาบริการที่
มีประสิทธิภ าพ สะดวก รวดเร็ว และสรางโอกาสการเขาถึงอยางเทาเทียมกัน พรอมกับพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรดานไอซีทีและผูใชงานเพื่อรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดลอมตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นโยบายที่ 4.1 การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Management and Development)
แนวทางปฏิบัติ
มุ งสงเสริ มใหมีการฝ กอบรม ในเรื่ องที่ การใหบ ริการบนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เพื่อ
ยกระดับและรักษาระดับการใหบริการ พัฒนาทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานดานงานทาง มีชอง
ทางการเรียนรูผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหสอด
คล องกั บ ยุ ทธศาสตร และภารกิ จ ของกรมทางหลวง และพร อ มรับ การเปลี่ย นแปลงตามแนวทางการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม อีกทั้งมุงสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
จัดใหมีสวัสดิการและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความผูกพันกับองคกร และการมีคุณภาพชีวิตที่อยางตอเนื่อง

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมืองจะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกคน
มั่นใจวาบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ อ ย า งเคร ง ครั ด โดยจะถื อเสมื อ นว า เป น ข อ ปฏิ บัติ ข ององค การข อ หนึ่ ง ที่
บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และ
ไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมทางหลวงคนใด กระทําใดๆ ที่ขัดตอ
นโยบายฉบับนี้
3) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง คาดหวังใหบุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริตถึงการ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง
หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือ
กองการเจาหนาที่ โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาที่
ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
5) กองทางหลวงพิ เ ศษระหว า งเมื อง จะกํ าหนดแนวทางวัด และประเมิ น การปฏิ บัติ ต ามตาม
นโยบายการกํ า กั บ ดู แลองค การที่ ดี ตามตั ว ชี้วั ดที่ กํา หนดไว อย า งเป น ระบบ รวมทั้ง มี ก าร
ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

