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หมวดที ่1 

ทั่วไป 

1.1 ขอมูลองคการ 
 

วิสัยทัศน  

  พัฒนาโครงขาย  เชื่อมโยงระบบขนสงสูภูมิภาค  สรางความประทับใจ  สะดวก  ปลอดภัย  ดวย

นวัตกรรม  

 

พันธกิจ  

1.  พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงพิเศษและเชื่อมโยงระบบขนสง เพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกส

ภาคการขนสง และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. กํากับ ดูแล ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐานทางดานการกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ 

เพ่ือใหเกิดระบบขนสงท่ีมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับระบบการบริหารจัดการและการใหบริการในทุกมิติ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง

ครอบคลุมในทุกมิติ 

 

คานิยม  

คานิยมหลักของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง มีคานิยมองคกร ไดแก 4G ประกอบดวย  

G1  Good Knowledge and Experience  

องคกรท่ีมีความรูความชํานาญดานงานทางสูง  

G2  Good Technology and Communication  

ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  

G3  Good Governance  

ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

G4  Good Service and Environment  

ใสใจการใหบริการผูใชทาง และรักษาสิ่งแวดลอม  
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี(Good Governance)  

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.๒๕๔๖ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมุงเนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   เพ่ือใหการ

บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ไดจัดทํานโยบาย

ของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง   โดยยึด“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Govenance)”  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการสําหรับทุกฝายในกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

และตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมีองคประกอบ ๑๐ 

ประการ ดังนี้  

๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุน และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้   

ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวก  และลด

ภาระคาใชจายตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัยและไมมีความจําเปน 

๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง

ยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย

ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน  สราง 

กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุง   

เนนการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการ ปฏิบัติราชการตองสามารถให

บริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสราง

ความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผู

รับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง

เหมาะสม  

๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได  (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการ ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบ

การรายงานความกาวหนา  และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ  เพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ  ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไข 

หรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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๕) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวย

ความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและ

เชื่อถือไดใหประชาชนได รับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูล  

ขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย  

๖) หลักการมีสวนรวม (Participation) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู  เรียนรู         

ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิด    

แกปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือขอตกลงรวมกัน    

ระหวาง กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง    

จะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ  

๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการ

มอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงาน

ในระดับ ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม  

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง   ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย    

กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ

และคํานึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทา

เทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง

กายหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึง

บริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย  

๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอตกลงท่ัวไปภายใน 

กลุมผู มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหา    

ขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุ มท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญโดย  ฉันทามติ

ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 



 

โครงสรางกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

 

 



 

1.2 หลักการและวัตถุประสงค 
 หลักการ 
 

 1. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีนี้  ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545   มุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการกลาวคือ 

 “การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ   การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   การลดภารกิจและยุบเลิก

หนวยงานท่ีไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน   การกระจายอํานาจตัดสินใจ         

การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังนี้  โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงหลักการ

ตามวรรคหนึ่ง 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ  ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูล  การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้  ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

 เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2561 

วิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทย  มุงเนนพัฒนาการทํางานเพ่ือประชาชน  

และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพของงานภาครัฐประสานการทํางาน

กับทุกภาคสวน  สรางความโปรงใส  ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ใหเปนท่ีนาเชื่อม่ันศรัทธาของ

ประชาชน” 
 

วัตถุประสงคในการจัดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง มีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง และเกิด

ประโยชนกับทุกฝาย  การจัดทํานโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1) เพ่ือเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนใน

หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2) เพ่ือใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ของกองทางหลวง

พิเศษระหวางเมือง ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตน   อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ   

สังคม  สิ่งแวดลอม  องคการ  ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย  และผูปฏิบัติงานภายในกรม 

3) เพ่ือสรางการยอมรับ   ความนาเชื่อถือ   ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูบริการ

ประชาชนท่ัวไป  และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกองคการ  

 



 

หมวดที ่2 

นโยบายกํากับดูแลองคการที่ดี 

กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง กรมทางหลวง 

เพ่ือแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตามแนวทางธรรมาภิบาล กองทางหลวงพิเศษระหวาง

เมือง ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีประกอบดวยนโยบายหลัก  และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบ

นโยบาย  1. ดานรัฐ  สังคม และสิ่งแวดลอม    2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย                      

3. นโยบายดานองคการ และ 4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

 

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 นโยบายท่ี 1 เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพ่ือรองรับระบบโลจิสติกสภาคการขนสง 

 นโยบายท่ี ๑.๑ พัฒนาและขยายโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) 

แนวทางปฏิบัติ 

กําหนดแผนงานโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในระยะ ๒๐ ป โดยเนนงานดานบริหารงาน

เงินทุนของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เชิงเศรษฐศาสตร/วิศวกรรม ในสายทางท่ีจะมีในอนาคตระยะ

เบื้องตนจะเรงรัดการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและการดําเนินการโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง   

ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันท้ัง ๓ สายคือ สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา, สายบางใหญ - บานโปง 

- กาญจนบุรี และสายพัทยา - มาบตาพุด จะเนนการติดตามการดําเนินงานระหวางการกอสรางใหเปนไป

ตามแผนงานอยางเครงครัด โดยเนนคุณภาพ งานกอสรางท่ีดีเยี่ยม นอกจากนี้เพ่ือใหการจราจรเปนไป  

ดวยความคลองตัว เห็นควรตองพัฒนา ปรับปรุง เรงรัดการใชระบบตั๋วรวม M Pass ของกรมทางหลวง

กับระบบ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พัฒนาระบบ ITS ในงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 

รวมท้ังพัฒนารูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหเปนระเบียบ ปลอดภัย และ ไดมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง 

นโยบายท่ี ๑.๒ พัฒนาโครงขายทางหลวง (Highway Network) ท่ีรองรับระบบโลจิสติกส (Logistics) 

แนวทางปฏิบัติ 

จัดทํายุทธศาสตรพัฒนาโครงขายทางหลวงท่ีรองรับระบบโลจิสติกส ในระยะ ๒๐ ป เนน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามแผนงานการสํารวจ และออกแบบใหเปนรูปธรรม พัฒนารูปแบบการ 

สํารวจและออกแบบรองรับการเชื่อมโยงการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เชื่อมโยง

การขนสงทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศไดโดยสมบูรณ ปรับปฏิทินการทํางานท้ังระบบงาน  

ตั้งแตข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสํารวจออกแบบ   การจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน การ

กําหนดราคากลาง และการดําเนินการจาง 

 

 



 

2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

 นโยบายท่ี 2.1 ปรับปรุงการบริหารงานกอสรางทางหลวงท่ัวประเทศอยางมีประสิทธิภาพ   

แนวทางปฏิบัติ 

ดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ท่ัวประเทศ ใหไดทางหลวงท่ีมีความเรียบของ

ผิวทางอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรับปฏิทินการทํางาน  ติดตามเรงรัดการเบิกจาย เนนการดําเนินการจาง 

ดวยความโปรงใส มีระบบติดตามตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางเครงครัดในทุกข้ันตอน 

 

นโยบายท่ี 2.2 ปรับปรุงการบริหารการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงท่ัวประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ 

กํากับการใชงบประมาณดานการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เรงรัดการเบิก     

จายติดตามการใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอ มีการรายงานเชิงสถิติ เชิงพ้ืนท่ี เชิงรหัสงาน  มีการเตรียมความพร

อมปองกันและ แกไขปญหาภัยพิบัติบนทางหลวง  จัดเตรียมอุปกรณและบุคลากรใหพรอมดําเนินการตามแตละ

พ้ืนท่ี แตละสายทาง พรอมท้ังดําเนินการซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหกลับคืนสูสภาพ

เดิม 

 

นโยบายท่ี 2.3 ยกระดับมาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Road 

Safety Standard)     

แนวทางปฏิบัติ 

เนนงานอํานวยความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหครบถวน ไดตามมาตรฐานใน

ทุกสายทาง ตรวจสอบแกไขจุดเสี่ยงและหาวิธีการปองกัน ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงฃ   โดยหาความสัมพันธ

ระหวางลักษณะทางกายภาพ จํานวนและตําแหนงท่ีเกิดอุบัติเหตุ  ดําเนินการแกไขใหเปนรูปธรรม  เนนกา

รบริหารจัดการการจราจรท่ีปลอดภัยในระหวางการกอสรางใหเปนไปตามสัญญา และจัดใหมีการประเมิน

ความปลอดภัยระหวางการดําเนินการกอสราง 

 

แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนน แบงไดเปน 2 ประเภทคือ  

• เชิงปองกัน (Pro-Active) ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Audits) 

• เชิงแกไขปญหา (Re-Active) ดําเนินการแกไขปญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวง 

(Black Spot Identification and Improvement) และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก   (In-depth 

Accident Investigation) ซ่ึงการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเปนการคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

เพ่ือนํามากําหนดเปนนโยบายแผนงานการแกไขปญหาอุบัติเหตุโดยแนวคิดของ Accident Investigation  

เปนกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ และพิจารณาถึงลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน   

อยางละเอียดโดยมีแนวคิดในการวิเคราะหวา เกิดอะไรข้ึน เกิดท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และใครเก่ียวของ เพ่ือ

สืบคนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุท่ีแทจริง 

 

 

 



 
กําหนดใหมีแผนการดําเนินการดานความปลอดภัย แบงออกเปน  3  ระยะ คือ 

ระยะส้ัน 

- การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) อยางจริงจังมากกวาปจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องความเร็ว การ 

  ควบคุมชองทางเดินรถตามกฎหมาย เนื่องจากเปนสาเหตุท่ีเห็นไดชัดในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ 

- ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาอุบัติเหตุ 

ระยะกลาง 

- การจัดทํา External Road Safety Audits 

- การเรงแกปญหา Black Spots   

ระยะยาว 

- การใหความรูเยาวชนตั้งแตปฐมวัย 

- จัดใหมีทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก 

 

นโยบายท่ี 2.4 สงเสริมการบริหารจัดการการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ 

แนวทางปฏิบัติ 

ปรับปรุงเครือขายดานชั่งนํ้าหนักถาวร  เพ่ือใหการควบคุม การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหสามารถลดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาทาง และลดความเสี่ยงตออันตรายท่ีเกิดกับ

โครงสรางสะพาน และทางลอด 

 

3. นโยบายดานองคการ 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค การตอบสนองสังคมและส่ิงแวดลอมตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

นโยบายท่ี 3.1 ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณในภาพรวมของกรมทางหลวง (Cash 

Flow Management) 

แนวทางปฏิบัติ 

ติดตามเรงรัดการเบิกจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณ  

ในกรอบตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ โดยนําเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics เพ่ือให

สามารถรับทราบขอมูลและนําเอาไปใชงานบริหารติดตามงบประมาณไดทันที 

 

 

 

 

 

 

 



 
นโยบายท่ี 3.2 เนนความโปรงใสในงานกอสรางและงานบํารุง  

แนวทางปฏิบัติ 

ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง งานบํารุง รวบรวมและจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปน 

สําหรับการประเมินผลโครงการทุกข้ันตอน ตั้งแตกอน - ระหวาง - หลังการกอสราง และพัฒนาปรับปรุงงาน 

กอสราง งานบํารุงใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม   ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงใน

กระบวนงานของแตละหนวยงานในองคกรอยางตอเนื่อง  จัดทําสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแตละ

หนวยงาน จัดทําข้ันตอนการทํางาน (Flow Chart)  เพ่ือใชในการตัดสินใจ  และเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข   

อันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ 

 

นโยบายท่ี 3.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน   

แนวทางปฏิบัติ 

เนนการประชาสัมพันธเชิงรุกเผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการขอมูลขาวสารความกาวหนาในการ

ดําเนินงาน รวมถึงการแกไข ปญหาตาง ๆ ของกรมทางหลวงผานสื่อท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องสรางสรรค 

กิจกรรมเพ่ือสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตองานของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง    รวมถึงการใหบริการ

ประชาชนใหเขา     ถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวง ตลอดจนการบริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกขขอคิด

เห็น และขอเสนอแนะ จากชองทางตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงทีและมี

ประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน 

 
 นโยบายท่ี 3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ 

แนวทางปฏิบัติ 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการสื่อสารและระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกองทาง

หลวงพิเศษระหวางเมืองเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีเปาหมายเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานกระบวนงาน มีการบูรณาการขอมูลเพ่ือการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ พัฒนาบริการท่ี

มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสรางโอกาสการเขาถึงอยางเทาเทียมกัน พรอมกับพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานไอซีทีและผูใชงานเพ่ือรองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

นโยบายท่ี 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค การ ตอบสนองสังคมและส่ิงแวดลอมตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

นโยบายท่ี 4.1 การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร  (Human Resource Management and Development) 

แนวทางปฏิบัติ 

มุงสงเสริมใหมีการฝกอบรม ในเรื่องท่ีการใหบริการบนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เพ่ือ

ยกระดับและรักษาระดับการใหบริการ  พัฒนาทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานดานงานทาง มีชอง

ทางการเรียนรูผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยใหสอด

คลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของกรมทางหลวง   และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม  อีกท้ังมุงสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

จัดใหมีสวัสดิการและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางความผูกพันกับองคกร และการมีคุณภาพชีวิตท่ีอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ี 
 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
จึงกําหนดหลักปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 

1) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมืองจะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ และมีความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบาย  การกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

2) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุกคน

ม่ันใจวาบุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล

องคการท่ีดีฉบับนี้อยางเครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนขอปฏิบัติขององคการขอหนึ่งท่ี

บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และ

ไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมทางหลวงคนใด กระทําใดๆ ท่ีขัดตอ

นโยบายฉบับนี้ 

3) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง คาดหวังใหบุคลากรทุกคน มีการรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบัติท่ีขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้  ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง 

หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือ

กองการเจาหนาท่ี โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาท่ี

ในการสอดสองดูแล  และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น  ใหปฏิบัติใหสอดคลองกับ

มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ 

4) นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน โดย

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ  หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 

5) กองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามตาม

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี  ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการ

ประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


