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ส า ร บั ญ
• สารจากอธิบดีกรมทางหลวง
• บทนํา
• ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
• ยุทธศาสตรกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
• วิสัยทัศน (Vision)
• พันธกิจ (Mission)
• คานิยม HIGHWAYS
• วัฒนธรรมองคกร DOH
• หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
• นโยบายเรงดวนของกรมทางหลวงมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป)

• นโยบายดานที่ ๑ : เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส
ภาคการขนสง
• นโยบายดานที่ ๒ : พัฒนาโครงขายทางหลวงอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
• นโยบายดานที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ
• นโยบายดานที่ ๔ : พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงใหไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล
• นโยบายดานที่ ๕ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการตอบสนองสังคม
และสิ่งแวดลอมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

• บทสรุป
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สารจากอธิบดีกรมทางหลวง

ผมเชือ่ วา ในชีวติ ประจําวันของคนเรา คงไมมใี ครทีไ่ มเคยใชบริการ
เสนทางหรือถนนของกรมทางหลวง เพราะตลอดระยะเวลา ๑๐๔ ป
ที่ผานมา ที่กรมทางหลวงไดรวมบุกเบิก พัฒนาเสนทางไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ จากถนนลูกรัง สูถนนลาดยาง ๒ ชองจราจร ๔ ชองจราจร
จนปจจุบัน ๘ ชองจราจรในสายทางหลัก และ ๑๖ ชองจราจรทั้งบนพื้น
และทางยกระดับ คือการทําหนาที่ ที่พวกเราชาวกรมทางหลวงตางเต็มใจ
และภาคภูมิใจในการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใหกับ
ประชาชน และในอีกไมกี่ปขางหนา ประเทศไทยก็จะมีทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองหรือมอเตอรเวย (Motorway) ซึง่ กําลังอยูร ะหวางการดําเนินการ
กอสรางอีกหลายสายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเชนกัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานความรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจน
เพือ่ รองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน ทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
: AEC)
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นโยบายตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตรของกรมทางหลวง ที่มุงหวังพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชน สนับสนุนการขยาย
เสนทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนากรมทางหลวงในองครวม
ผมหวั ง ว า จะเป น กรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ของ
พวกเราชาวกรมทางหลวง โดยผมขอใหทุกคนยึดมั่นการทํางานตาม
หลักธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
ทุกภารกิจของกรมทางหลวงจะประสบความสําเร็จไมไดเลย ถาไมได
รับความรวมมือรวมใจจากพวกเรา ผมขอขอบคุณบุคลากรกรมทางหลวง
ทุกทาน ที่รวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวง ตลอดจน
ที่ จ ะเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาประเทศต อ ไป
ในอนาคต
ในโอกาสนี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกทานเคารพนับถือ
และพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จงดลบันดาลใหพวกเราชาวกรม
ทางหลวงและครอบครัว จงประสบแตความสุขความเจริญ คิดหวังสิง่ ใดขอให
สมปรารถนา มีกาํ ลังกาย กําลังใจที่เขมแข็ง เพื่อรวมพัฒนากรมทางหลวง
ของเราใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนสืบไป

(นายธานินทร สมบูรณ)
อธิบดีกรมทางหลวง
สิงหาคม ๒๕๕๙
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บ ท นํ า
ตามที่ รั ฐ บาลได แ ถลงนโยบายในการบริ ห ารประเทศต อ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยนํายุทธศาสตรวาดวยความเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เปนนโยบาย
หลัก นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเดินทางสายกลาง ซึ่งทรงเนน
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยมีเงื่อนไข
ความรูและคุณธรรมเปนแนวคิด และใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ เป น แนวทางการกํ า หนดนโยบายเพื่ อ มุ  ง เน น
การเสริมสรางสังคมใหเกิดความเขมแข็ง วางรากฐานทางดานเศรษฐกิจ
และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
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กรมทางหลวงจะดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลอยาง
เต็มกําลัง มุงเนนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานการคมนาคมและขนสง สงเสริมบทบาทและการอาศัย
โอกาสในประชาคมอาเซียนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนใน
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด า นการขนส ง และระบบ
โลจิ ส ติ ก ส ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าค และภู มิ ภ าคอาเซี ย น พั ฒ นาและขยาย
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง พัฒนาการบริหารจัดการงาน
ก อ สร า งโครงการก อ สร า งขนาดใหญ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ทางหลวง
ที่มีอยูในปจจุบันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับ
มาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยใหไดมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับสากล และติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรมทางหลวงใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอยางเครงครัด
ทัง้ นี้ การดําเนินการตามยุทธศาสตรโครงสรางพืน้ ฐานตาง ๆ ตอง
โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงโครงสรางการทํางานดานบุคลากร
ความรูคูคุณธรรม สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ
ใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางรวดเร็ว เสริมสราง
ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งโยกยายบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุ ก ระดั บ ตลอดจนเน น การพั ฒ นาและส ง เสริ ม การใช ป ระโยชน จ าก
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมงานทางมาใชไดอยางเหมาะสม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อนุมัติแผนยุทธศาสตร
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม วงเงิน ๒.๔ ลานลานบาท ในระยะเวลา
๘ ป ระหวางป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ โดยมุงเนนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๔ ดาน คือ
• การสรางรากฐานความมั่นคงทางสังคม
• การสรางมาตรฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
• การสรางโอกาสสําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปน
ประชาคมอาเซียน
• การเสริมสรางความมัน่ คง ความปลอดภัยในการเดินทางและ
การขนสง
กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และบริหารจัดการคมนาคมขนสงของประเทศ ใหเอื้อตอการพัฒนา
ขีดความสามารถทางดานเศรษฐกิจ เพือ่ อํานวยความสะดวกและยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน กระทรวงฯ เดินหนาพัฒนางานดาน
คมนาคมขนสง โดยไดกาํ หนดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดาน
คมนาคมขนสง ในระยะเวลา ๘ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕) ประกอบดวย
๕ แผนงาน คือ
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• การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง
• การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไขปญหาจราจร
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิต
สูประชาคมอาเซียน
• การพัฒนาโครงขายการขนสงทางนํ้า
• การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
กลาววา “กระทรวงคมนาคม ยังคงเดินหนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงใหเกิดเปนรูปธรรม โดยยึดความโปรงใสเปนหลัก
ในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางรากฐานความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ สังคม ความปลอดภัยในการเดิ นทาง และการขนส ง
สรางโอกาสสําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน
สนับสนุนการปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนสงสินคา ทีพ่ งึ่ พาทางถนนเปนหลัก
ไปใชการขนสงทีม่ ตี น ทุนตํา่ กวา และการเชือ่ มตอการเดินทางและการขนสง
กับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งยกระดับความคลองตัวในการเดินทาง
และการขนสงไปสูศูนยกลางของภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อความสุขอยาง
ยั่งยืนของประชาชนไดอยางแทจริง”
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ยุทธศาสตรกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วิสัยทัศน (Vision)
“ ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ”

พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเชือ่ มตอ
(Connectivity) การเขาถึง (Accessibility) และความคลองตัว (Mobility)
ที่สมบูรณ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
๒. ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และ
ความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง ใหไดตามมาตรฐาน เพือ่ คุณภาพ
การใหบริการที่ดี
๓. พัฒนาระบบบริหารองคกร (Organization Management)
ตามหลักธรรมาภิบาล
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คานิยม H I G H W A Y S
: สรางสรรคผลงาน
• High Performance
• Intelligent Technology : ผสานเทคโนโลยี
• Good Knowledge
: ดวยความรูท เี่ หมาะสม
• Honesty
: ซื่อสัตย
• Work Smart
: ปฏิบัติงานอยางรูรอบ
• Accountability
: รับผิดชอบตอพันธกิจ
• Your Welcome for Public : ดวยจิตสาธารณะ
• Sustainability
: เพื่อประเทศพัฒนา
อยางยั่งยืน

วัฒนธรรมองคกร D O H
• Deliver Good Service to People : มุง ใหเกิดการใหบริการ
•
•

ที่ดีแกประชาชน

Obligate Governance and Sustainability : ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
Hold Accountability for Interests of Nation and People :
คงไวซงึ่ ความรับผิดชอบในผลประโยชนของชาติและประชาชน

๙

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
(Good Governance)
ตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม มุงเนน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรมทางหลวงไดจัดทํานโยบายของกรมทางหลวง โดยยึด
“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี (Good Govenance)”
เพือ่ ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ สําหรับทุกหนวยงานในกรมทางหลวง
และตั้งอยูในความถูกตอง เปนธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยมีองคประกอบ ๑๐ ประการ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิภาพ (Efﬁciency) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพทีค่ มุ คาตอการลงทุน
และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ อํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจา ย
ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน

๑๐

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบตั ริ าชการ
ตองมีวสิ ยั ทัศนเชิงยุทธศาสตร เพือ่ ตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูม สี ว นไดสว นเสียทุกฝาย ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพันธกิจใหบรรลุวตั ถุประสงค
ขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่
ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบตั งิ านอยาง
เปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสีย่ งและมุง เนนการปฏิบตั งิ าน
เปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการ
ปฏิบตั ริ าชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคณ
ุ ภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสม
๔) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability)
หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี
ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไข
หรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๑๑

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๕) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบตั ิ
ราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตอง
มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารที่ จํ า เป น และเชื่ อ ถื อ ได ใ ห ป ระชาชนได
รับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดังกลาวเปนไปโดยงาย
๖) หลักการมีสว นรวม (Participation) หมายถึง ในการปฏิบตั ิ
ราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทัง้ เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ หรือขอตกลงรวมกันระหวาง
กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบโดยตรง
จะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง
ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม
๘) หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบตั ริ าชการ
ตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงเสรีภาพของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ

๑๒

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง
ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของ
การเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย
๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง
การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน
ขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่
ไดรบั ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบโดยตรง
ซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติ
ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

๑๓

นโยบายเรงดวนของกรมทางหลวงมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป)

๑
๒
๓
๔
๕
๑๔

เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อรองรับ
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง
พัฒนาโครงขายทางหลวงอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงให ไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ
ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๑

เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อรองรับ
ระบบโลจิสติกสภาคการขนสง

นโยบายที่ ๑.๑

พัฒนาและขยายโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
(Motorway)
กําหนดแผนงานโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในระยะ
๒๐ ป โดยเนนงานดานบริหารงานเงินทุนของทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
เชิงเศรษฐศาสตร/วิศวกรรม ในสายทางทีจ่ ะมีในอนาคต ระยะเบือ้ งตนจะ
เรงรัดการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการดําเนินการโครงการกอสราง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองที่ดําเนินการอยูในปจจุบันทั้ง ๓ สายคือ
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา, สายบางใหญ - บานโปง กาญจนบุรี และสายพัทยา - มาบตาพุด จะเนนการติดตามการดําเนินงาน
ระหวางการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานอยางเครงครัด โดยเนนคุณภาพ
งานกอสรางทีด่ เี ยีย่ ม นอกจากนีเ้ พือ่ ใหการจราจรเปนไปดวยความคลองตัว
เห็นควรตองพัฒนา ปรับปรุง เรงรัดการใชระบบตั๋วรวม M Pass ของ
กรมทางหลวงกับระบบ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
พัฒนาระบบ ITS ในงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหเปนระเบียบ ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐานสากลอยางตอเนือ่ ง

๑๕

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๑๖

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๑.๒

พัฒนาโครงขายทางหลวง (Highway Network)
ที่รองรับระบบโลจิสติกส (Logistics)
จัดทํายุทธศาสตรพฒ
ั นาโครงขายทางหลวงทีร่ องรับระบบโลจิสติกส
ในระยะ ๒๐ ป เนนปรับปรุงประสิทธิภาพ การติดตามแผนงานการสํารวจ
และออกแบบใหเปนรูปธรรม พัฒนารูปแบบการสํารวจและออกแบบ
รองรับการเชื่อมโยงการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-modal transport)
เชือ่ มโยงการขนสงทางถนน ทางราง ทางนํา้ และทางอากาศ ไดโดยสมบูรณ
ปรับปฏิทนิ การทํางานทัง้ ระบบงาน ตัง้ แตขนั้ ตอนการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ การสํารวจออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การกําหนด
ราคากลาง และการดําเนินการจาง

๑๗

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๒

พัฒนาโครงขายทางหลวงอยางตอเนื่อง
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)

นโยบายที่ ๒.๑

พัฒนาแผน ปรับปรุงโครงขายทางหลวงระหวางประเทศ
ใหมีความพรอม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
(ASEAN Highway Network)
เนนการทํางานเชิงรุกกับตางประเทศตามนโยบายรัฐบาล ผลักดัน
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีคณะทํางานเชิงรุก สามารถผลักดันความรวมมือ
ระหวางประเทศ กําหนดโครงขายทางหลวงที่รองรับประชาคมอาเซียน

๑๘

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๒.๒

การบริหารจัดการงานโครงการกอสราง
โครงขายทางหลวงรองรับประชาคมอาเซียน
(ASEAN Highway Network)
เร ง รั ด การดํ า เนิ น งานระหว า งการก อ สร า ง ควบคุ ม คุ ณ ภาพ
งานกอสรางตามแผนงานโครงการกอสราง ตามเขตสงเสริมเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ติดตามการทํางานทั้งดานความกาวหนาของงานและ
การเบิกจายอยางสมํ่าเสมอ

๑๙

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๓

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

นโยบายที่ ๓.๑

ปรับปรุงการสํารวจและออกแบบ สําหรับงานกอสรางทาง
สะพาน ทางลอด อุโมงค ใหทันสมัย
ตามมาตรฐานการออกแบบสมัยใหม
เรงรัดงานสํารวจและออกแบบภายในกรอบ ๕ ป การพิจารณา
ปรับปรุงความเหมาะสมของรูปแบบงานทาง งานโครงสรางของกรม
ทางหลวงใหทนั สมัย ปรับปรุงแบบมาตรฐานใหมใหครอบคลุมกับกิจกรรม
งานกอสรางและงานบํารุงทาง โดยนําวัสดุงานทาง รูปแบบ งานโครงสราง
สมัยใหมมาใช เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานวิศวกรรม และเสริมสราง
ทัศนียภาพในการสัญจรบนทางหลวง

๒๐

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๓.๒

ปรับปรุงการบริหารงานกอสรางทางหลวงทั่วประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการกอสรางทางหลวงทั่วประเทศ ใหไดทางหลวงที่มี
ความเรียบของผิวทางอยูใ นเกณฑมาตรฐาน ปรับปฏิทนิ การทํางาน ติดตาม
เรงรัดการเบิกจาย เนนการดําเนินการจางดวยความโปรงใส มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางเครงครัดในทุกขั้นตอน

นโยบายที่ ๓.๓

ปรับปรุงการบริหารการบูรณะบํารุงรักษา
ทางหลวงทั่วประเทศใหมีประสิทธิภาพ
กํากับการใชงบประมาณดานการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวง
ทั่วประเทศ เรงรัดการเบิกจายติดตามการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ
มีการรายงาน เชิงสถิติ เชิงพืน้ ที่ เชิงรหัสงาน มีการเตรียมความพรอมปองกัน
และแกไขปญหาภัยพิบัติบนทางหลวง จัดเตรียมอุปกรณและบุคลากรให
พรอมดําเนินการตามแตละพื้นที่ แตละสายทาง พรอมทั้งดําเนินการ
ซอมแซมทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหกลับคืนสูสภาพเดิม

๒๑

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๓.๔

พัฒนางานดานวิเคราะหและตรวจสอบ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานทางอยางเปนระบบ
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการตรวจสอบตั ว อย า ง กํ า หนดระยะเวลา
ในการทดสอบ เรงรัดการทดสอบในงานกอสราง มุง เนนการทดสอบใหเปน
ไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการเบิกจายงบประมาณเปน
ไปอยางคลองตัว ดําเนินการปรับปรุงแผนที่แหลงวัสดุใหเปนปจจุบัน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาใชงานไดจริง
สนับสนุน สรางพันธมิตร และเผยแพรงานวิจัย เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง พรอมกับสนับสนุนการจัดสัมมนาระดับนานาชาติดานงานทาง

นโยบายที่ ๓.๕

ปรับปรุงระบบการบริหารเครื่องมือเครื่องจักร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ปรับปรุงระบบบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สามารถใชแกปญหาและสนับสนุนงานของศูนยสรางทาง
และศูนยสรางและบูรณะสะพานของกรมทางหลวง เพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการ โดยใชระบบการใหบริการที่ลดขั้นตอนการทํางาน ใหมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น

๒๒

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๔

พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงให ไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล

นโยบายที่ ๔.๑

พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมศิ าสตรและระบบขอมูลการขนสง
(Information Transport Systems) มาใชในวิศวกรรมงานทาง
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเชิ ง วิ เ คราะห ใ นการบริ ห ารจั ด การ
(Management) งานทางดานตาง ๆ เชน จัดเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ
บนทางหลวงอยางทันเหตุการณ พรอมรายงานผลเชิงสถิตติ อ ผูบ ริหาร การ
รายงานสภาพถนน การจราจร อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ และสภาพภูมอิ ากาศ
แบบครบวงจร ใหครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศแบบ Real Time
จั ด ให มี ก ารศึ ก ษา “การจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ริ ห ารการจราจรและอุ บั ติ เ หตุ ”
เพือ่ อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกประชาชนผูใ ชทาง โดยการบริหาร
จัดการการจราจร และอุบัติเหตุทั่วประเทศ มีการเชื่อมตอขอมูลทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกของกรมทางหลวง ใหสามารถบริหารจัดการ
แกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที

๒๓

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๔.๒

ยกระดับมาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยงานทาง
(Road Safety Standard)
เน น งานอํ า นวยความปลอดภั ย งานทางให ค รบถ ว น ได ต าม
มาตรฐานในทุกสายทาง ตรวจสอบแกไขจุดเสี่ยงและหาวิธีการปองกัน
ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงทั่วประเทศ โดยหาความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางกายภาพ จํานวนและตําแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ ดําเนินการแกไขใหเปน
รูปธรรม เนนการบริหารจัดการการจราจรที่ปลอดภัยในระหวางการ
กอสรางใหเปนไปตามสัญญา และจัดใหมีการประเมินความปลอดภัย
ระหวางการดําเนินการกอสราง
แผนยุ ท ธศาสตร ด  า นความปลอดภั ย ทางถนน แบ ง ได เ ป น
๒ ประเภทคือ
• เชิงปองกัน (Pro-Active) ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางถนน (Road Safety Audits)
• เชิงแกไขปญหา (Re-Active) ดําเนินการแกไขปญหาจุดเสี่ยง
และจุ ด อั น ตรายบนทางหลวง (Black Spot Identiﬁcation and
Improvement) และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth
Accident Investigation) ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเปน
การคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนํามากําหนดเปนนโยบาย
แผนงานการแกไขปญหาอุบตั เิ หตุ โดยแนวคิดของ Accident Investigation

๒๔

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

เปนกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในที่เกิดเหตุ และ
พิจารณาถึงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด โดยมีแนวคิดในการ
วิเคราะหวา เกิดอะไรขึ้น เกิดที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และใครเกี่ยวของ
เพื่อสืบคนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แทจริง
กําหนดใหมแี ผนการดําเนินการดานความปลอดภัย แบงออกเปน
๓ ระยะ คือ
ระยะสั้น
- การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) อยางจริงจัง
มากกวาปจจุบนั โดยเฉพาะเรือ่ งความเร็ว การควบคุมชองทางเดินรถตาม
กฎหมาย เนื่องจากเปนสาเหตุที่เห็นไดชัดในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ
- ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
อุบัติเหตุ
ระยะกลาง
- การจัดทํา External Road Safety Audits
- การเรงแกปญหา Black Spots
ระยะยาว
- การใหความรูเยาวชนตั้งแตปฐมวัย
- จัดใหมีทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก

๒๕

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๔.๓

สงเสริมการบริหารจัดการการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ
ในระบบโลจิสติกสและการขนสงใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
ปรับปรุงเครือขายดานชั่งนํ้าหนักถาวร บริหารจัดการดานชั่ง
นํ้าหนักเคลื่อนที่ เพื่อใหการควบคุม การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหสามารถลดงบประมาณในการซอมบํารุง
รักษาทาง และลดความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดกับโครงสรางสะพาน และ
ทางลอด

๒๖

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

๕

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการ
ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดลอมตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

นโยบายที่ ๕.๑

การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรงานทาง
(Human Resource Management and Development)
มุงสงเสริมใหมีการฝกอบรมและการศึกษาตอ ในเรื่องที่ประเทศ
และกรมทางหลวงมีความตองการเพือ่ นําทักษะ ความรู มาใชในการทํางาน
โดยการปรับปรุงหลักสูตรและจัดใหมีการอบรมบุคลากรสายงานหลัก
บุคลากรสายงานสนับสนุนอยางเปนระบบ พัฒนาทักษะและความชํานาญ
ในการปฏิบตั งิ านดานงานทาง มีชอ งทางการเรียนรูผ า นสือ่ ในรูปแบบตาง ๆ
มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของกรมทางหลวง และพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม อีกทั้งมุง
สงเสริมใหบคุ ลากรมีจติ สํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ จัดใหมสี วัสดิการและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการสรางความผูกพัน
กับองคกรและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง

๒๗

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๕.๒

ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณในภาพรวม
ของกรมทางหลวง (Cash Flow Management)
ติดตามเรงรัดการเบิกจายตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณในกรอบตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอ
ในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics เพื่อใหสามารถ
รับทราบขอมูลและนําเอาไปใชงานบริหารติดตามงบประมาณไดทันที

นโยบายที่ ๕.๓

เนนความโปรงใสในงานกอสรางและงานบํารุง
ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง งานบํารุง
รวบรวมและจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การประเมิ น ผลโครงการ
ทุกขั้นตอน ตั้งแตกอน - ระหวาง - หลังการกอสราง และพัฒนาปรับปรุง
งานกอสราง งานบํารุงใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนงานของแตละหนวยงานใน
องคกรอยางตอเนื่อง จัดทําสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแตละ
หนวยงาน จัดทําขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) เพื่อใชในการตัดสินใจ
และเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข อันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ

๒๘

นโยบายกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๕.๔

พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลขาวสารแกประชาชน
เนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เผยแพรประชาสัมพันธ และให
บริการขอมูลขาวสารความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมถึงการแกไข
ปญหาตาง ๆ ของกรมทางหลวงผานสือ่ ทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง สรางสรรค
กิจกรรมเพื่อสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตองานของกรมทางหลวง
รวมถึงการใหบริการประชาชน ใหเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวง
ตลอดจนการบริหารจัดการขอรองเรียนรองทุกข ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากชองทางตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิผล เหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น

นโยบายที่ ๕.๕

พัฒนาระบบสารสนเทศ
พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการสือ่ สารและระบบสารสนเทศเพือ่
ขับเคลือ่ นภารกิจของกรมทางหลวง เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
และการบริการประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวน
งาน มีการบูรณาการขอมูลเพื่อการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ พัฒนา
บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสรางโอกาสการเขาถึงอยาง
เทาเทียมกัน พรอมกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานไอซีทแี ละผูใ ชงานเพือ่
รองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ
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บทสรุป
จากนโยบายที่ ก ล า วมาข า งต น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากนี้ คื อ
ปรากฏการณใหมของการบริหารงาน ที่ผมจะเนนการทํางานที่รวดเร็ว
ผลงานมีคุณภาพ มีการใชสื่อ Social Media มาชวยในการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง ต อ ไปนี้ จะเรี ย กการทํ า งานของพวกเราว า “ที ม กรมทางหลวง”
ที่ทุกคนจะรวมมือรวมใจกัน เรงรัดการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนเองใหมปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหงานหรือภารกิจของกรมทางหลวง
บรรลุเปาหมายตามที่วางไว และเพื่อใหงานสามารถเดินหนาตอไปได
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่กระทรวงคมนาคมและ
รัฐบาลกําหนด อันเปนการกระตุน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผมจะ
เรงรัดทุกโครงการของกรมทางหลวง ใหสามารถลงนามในสัญญาใหแลว
เสร็จภายในตนปงบประมาณ ๒๕๖๐
ผมเชื่อวา การทํางานที่ประสบความสําเร็จ นอกจากมีทีมงานที่
เขมแข็งแลว การเลือกใชสื่อ Social Media มาชวยในการเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจของกรมทางหลวงก็มีสวนสําคัญเชนกัน ผมจะให
ความสําคัญกับสื่อดังกลาวมากขึ้น ในการรับฟงขอมูลความคิดเห็นจาก
ประชาชน และจะเปนอีกชองทางที่เราจะไดรับรูขอมูลความคิดเห็นอยาง
หลากหลายจากผูใชเสนทาง เพื่อนํามากํากับดูแล แกไขปญหา ปรับปรุง
พัฒนางานไดตรงเปาหมาย ตรงความตองการของประชาชน เพือ่ พัฒนางาน
กรมทางหลวงตอไป
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นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ ผ มอยากจะให เ กิ ด ขึ้ น กั บ กรมทางหลวง
มานานแลว คือการออกแบบโครงสรางถนน หรือสะพานของกรมทางหลวง
ที่นอกจากจะตอบโจทยดานการคมนาคมขนสงของประเทศแลว ตอง
ตอบโจทยดา นสถาปตยกรรมดวย ผมคิดวา พวกเราคงมีความคิดเชนเดียว
กับผม ที่อยากเห็นถนน หรือสะพานของกรมทางหลวง นอกจากจะมี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแลว ในอนาคตถนนหรือสะพานของ
กรมทางหลวง จะตองมีความสวยงาม ตามสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกัน
อยางสมดุล ทั้งความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง และการใชประโยชน
เพือ่ ตอบสนองความตองการของประชาชน และเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ ว
ของประเทศ
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ทั้งนี้ ผมมีความมุงมั่นที่จะเห็นการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง
เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส สามารถติดตาม ตรวจสอบได
ทุกขัน้ ตอน อีกทัง้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของพวกเรา
ทุกคน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงและคมนาคมทางบกของประเทศ และเพื่อใหผลงานของ
กรมทางหลวงมีคณ
ุ ภาพ เปนประโยชนตอ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ตอบสนองความตองการของประชาชน และเปนที่ยอมรับแกสังคมสืบไป
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