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นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

• สารจากอธิบดีกรมทางหลวง ๒
• บทนํา    ๔
• ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๖
 ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕  
• ยุทธศาสตรกรมทางหลวง ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๘  
• วิสัยทัศน (Vision)  ๘
• พันธกิจ (Mission)  ๘
• คานิยม HIGHWAYS ๙
• วัฒนธรรมองคกร DOH ๙
• หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ๑๐
 (Good Governance)
• นโยบายเรงดวนของกรมทางหลวงมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร ๑๔
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป) 

• นโยบายดานที่ ๑ : เรงพัฒนาโครงขายทางหลวงเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส ๑๕

    ภาคการขนสง 

• นโยบายดานที่ ๒ : พัฒนาโครงขายทางหลวงอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเขาสู ๑๘

    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    (ASEAN Economic Community : AEC) 

• นโยบายดานที่ ๓ : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวงทั่วทุกภูมิภาค ๒๐

    ของประเทศ  

• นโยบายดานที่ ๔ : พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงใหไดมาตรฐาน ๒๓

    ความปลอดภัยในระดับสากล

• นโยบายดานที่ ๕ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคการตอบสนองสังคม ๒๗

    และสิ่งแวดลอมตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี   
• บทสรุป    ๓๐

ส า ร บั ญ
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สารจากอธิบดีกรมทางหลวง

 ผมเช่ือวา  ในชีวติประจําวนัของคนเรา   คงไมมีใครทีไ่มเคยใชบริการ
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

ระหวางเมอืงหรอืมอเตอรเวย (Motorway) ซึง่กาํลงัอยูระหวางการดาํเนนิการ
กอสรางอีกหลายสายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเชนกัน เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานความรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจน
เพือ่รองรบัการขยายตวัดานเศรษฐกจิการคา การลงทนุ ทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
: AEC)
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 นโยบายตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตรของกรมทางหลวง ที่มุงหวังพัฒนา
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชน สนับสนุนการขยาย
เสนทางพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ และพฒันากรมทางหลวงในองครวม 
ผมหวังว าจะเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของ
พวกเราชาวกรมทางหลวง โดยผมขอใหทุกคนยึดมั่นการทํางานตาม
หลักธรรมาภิบาลที่มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

 ทกุภารกจิของกรมทางหลวงจะประสบความสําเรจ็ไมไดเลย ถาไมได
รับความรวมมือรวมใจจากพวกเรา ผมขอขอบคุณบุคลากรกรมทางหลวง
ทุกทาน ที่รวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวง ตลอดจน
ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อพัฒนาประเทศตอไป
ในอนาคต 

 ในโอกาสนี้ ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกทานเคารพนับถือ 
และพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ จงดลบนัดาลใหพวกเราชาวกรม
ทางหลวงและครอบครวั จงประสบแตความสขุความเจรญิ คดิหวงัสิง่ใดขอให
สมปรารถนา มีกาํลงักาย กําลังใจที่เขมแข็ง เพื่อรวมพัฒนากรมทางหลวง
ของเราใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนสืบไป

 (นายธานินทร สมบูรณ)  
 อธิบดีกรมทางหลวง  
 สิงหาคม ๒๕๕๙ 



๔

นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

 ตามที่รัฐบาลได แถลงนโยบายในการบริหารประเทศต อ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยนํายุทธศาสตรวาดวยความเขาใจ เขาถึง และ

พฒันาตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเปนนโยบาย

หลัก นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเดินทางสายกลาง ซึ่งทรงเนน

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยมีเงื่อนไข

ความรูและคุณธรรมเปนแนวคิด และใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ เปนแนวทางการกําหนดนโยบายเพื่อมุ งเนน

การเสริมสรางสังคมใหเกิดความเขมแข็ง วางรากฐานทางดานเศรษฐกิจ 

และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

บ ท นํ า
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 กรมทางหลวงจะดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลอยาง

เต็มกําลัง มุงเนนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานการคมนาคมและขนสง สงเสริมบทบาทและการอาศัย

โอกาสในประชาคมอาเซียนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบ

โลจิสติกสภายในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและขยาย

โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง พัฒนาการบริหารจัดการงาน

กอสรางโครงการกอสรางขนาดใหญ พัฒนาและปรับปรุงทางหลวง

ท่ีมีอยูในปจจุบันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับ

มาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยใหไดมาตรฐานความปลอดภัยใน

ระดับสากล และติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณใน

ภาพรวมของกรมทางหลวงใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอยางเครงครัด

 ทัง้นี ้การดาํเนนิการตามยทุธศาสตรโครงสรางพืน้ฐานตาง ๆ  ตอง

โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงโครงสรางการทํางานดานบุคลากร 

ความรูคูคุณธรรม สงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ

ใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสาธารณะไดอยางรวดเรว็ เสรมิสราง

ระบบคุณธรรมในการแตงตั้งโยกยายบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทุกระดับ ตลอดจนเนนการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรมงานทางมาใชไดอยางเหมาะสม              
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 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อนุมัติแผนยุทธศาสตร

โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม วงเงิน ๒.๔ ลานลานบาท ในระยะเวลา 

๘ ป ระหวางป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ โดยมุงเนนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

๔ ดาน คือ

 • การสรางรากฐานความมั่นคงทางสังคม

 • การสรางมาตรฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 • การสรางโอกาสสําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปน

  ประชาคมอาเซียน 

 • การเสรมิสรางความมัน่คง ความปลอดภัยในการเดินทางและ

  การขนสง

 กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และบริหารจัดการคมนาคมขนสงของประเทศ ใหเอื้อตอการพัฒนา

ขดีความสามารถทางดานเศรษฐกจิ เพือ่อาํนวยความสะดวกและยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน  กระทรวงฯ เดินหนาพัฒนางานดาน

คมนาคมขนสง โดยไดกาํหนดยทุธศาสตรการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

คมนาคมขนสง ในระยะเวลา ๘ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕) ประกอบดวย 

๕ แผนงาน คือ

ยุทธศาสตร�การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
ด�านคมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕
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 • การพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง

 • การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพื่อแกไขปญหาจราจร

  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิต

  สูประชาคมอาเซียน

 • การพัฒนาโครงขายการขนสงทางนํ้า 

 • การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศ

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

กลาววา “กระทรวงคมนาคม ยังคงเดินหนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานคมนาคมขนสงใหเกิดเปนรูปธรรม โดยยึดความโปรงใสเปนหลัก

ในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางรากฐานความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทาง และการขนสง 

สรางโอกาสสําหรับการใชประโยชนสูงสุดจากการเปนประชาคมอาเซียน 

สนบัสนุนการปรบัเปลีย่นรปูแบบการขนสงสนิคา ทีพ่ึง่พาทางถนนเปนหลัก 

ไปใชการขนสงทีม่ตีนทนุตํา่กวา และการเชือ่มตอการเดนิทางและการขนสง

กับประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังยกระดับความคลองตัวในการเดินทาง 

และการขนสงไปสูศูนยกลางของภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อความสุขอยาง

ยั่งยืนของประชาชนไดอยางแทจริง”
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วิสัยทัศน� (Vision)

 “ ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ”

พันธกิจ (Mission) 

 ๑. พฒันาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเช่ือมตอ 

(Connectivity) การเขาถึง (Accessibility) และความคลองตวั (Mobility) 

ที่สมบูรณ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  

  ๒. ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และ

ความปลอดภยั (Safety) บนทางหลวง ใหไดตามมาตรฐาน เพือ่คณุภาพ

การใหบริการที่ดี  

 ๓. พัฒนาระบบบริหารองคกร (Organization Management)  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร�กรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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ค�านิยม   H  I  G  H  W  A  Y  S

 • High Performance  : สรางสรรคผลงาน 

 • Intelligent Technology  : ผสานเทคโนโลยี 

 • Good Knowledge : ดวยความรูทีเ่หมาะสม 

 • Honesty : ซื่อสัตย 

 • Work  Smart  : ปฏิบัติงานอยางรูรอบ 

 • Accountability   : รับผิดชอบตอพันธกิจ 

 • Your Welcome for Public : ดวยจิตสาธารณะ 

 • Sustainability : เพื่อประเทศพัฒนา  

    อยางยั่งยืน  

วัฒนธรรมองค�กร  D  O  H

 • Deliver Good Service to People : มุงใหเกดิการใหบริการ

  ที่ดีแกประชาชน

 • Obligate  Governance  and  Sustainability : ยึดมั่นใน

  หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

 • Hold Accountability for Interests of Nation and People : 

  คงไวซึง่ความรบัผดิชอบในผลประโยชนของชาตแิละประชาชน
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจิการบ�านเมอืงทีด่ี 
(Good Governance)

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม มุงเนน

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารราชการเปน

ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กรมทางหลวงไดจัดทํานโยบายของกรมทางหลวง โดยยึด 

“หลกัธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีด ี(Good Govenance)” 

เพือ่ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ สําหรับทกุหนวยงานในกรมทางหลวง 

และตั้งอยูในความถูกตอง เปนธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี โดยมีองคประกอบ ๑๐ ประการ ดังนี้

 ๑) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการตองใชทรพัยากรอยางประหยดั เกดิผลติภาพทีคุ่มคาตอการลงทนุ

และบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน เพือ่อาํนวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย 

ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน
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 ๒) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถงึ ในการปฏบิตัริาชการ

ตองมวีสิยัทศันเชงิยทุธศาสตร เพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสยีทกุฝาย ปฏิบตัหินาท่ีตามพนัธกจิใหบรรลวุตัถปุระสงค

ขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่

ตอบสนองตอความคาดหวงัของประชาชน สรางกระบวนการปฏบิตังิานอยาง

เปนระบบและมมีาตรฐาน มกีารจดัการความเสีย่งและมุงเนนการปฏบิตังิาน

เปนเลศิ รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลและพฒันาปรบัปรงุการปฏบิติังาน

ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

  ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการ

ปฏบัิตริาชการตองสามารถใหบรกิารไดอยางมคีณุภาพ สามารถดาํเนนิการ

แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึง

ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ  

และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได

อยางเหมาะสม

  ๔) หลกัภาระรบัผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมี

ขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ  ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไข

หรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
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  ๕) หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถงึ ในการปฏบิตัิ

ราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  ตรงไปตรงมา รวมทั้งตอง

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนได

รับทราบอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ดังกลาวเปนไปโดยงาย

  ๖) หลักการมสีวนรวม (Participation) หมายถงึ ในการปฏบิติั

ราชการตองรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทัง้เปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอ

ปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกปญหา รวมในกระบวนการ

ตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้

ตองมคีวามพยายามในการแสวงหาฉนัทามต ิหรอืขอตกลงรวมกนัระหวาง

กลุมผูมสีวนไดสวนเสยีทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรง

จะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ

  ๗) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง 

ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสม  รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นหรือภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม

  ๘) หลักนติธิรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบตัริาชการ

ตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยาง

เครงครัด  ดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และคํานึงถึงเสรีภาพของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ



๑๓

นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

  ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง  

ถิ่นกําเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของ

การเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย

  ๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง 

การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปน

ขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่

ไดรบัประโยชนและเสยีประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรบัผลกระทบโดยตรง

ซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติ

ไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท



นโยบายเร�งด�วนของกรมทางหลวงมุ�งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร�
การพัฒนาโครงสร�างพ�้นฐานด�านคมนาคมขนส�งของไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ระยะ ๘ ป�)

เร�งพัฒนาโครงข�ายทางหลวงเพื่อรองรับ

ระบบโลจิสติกส�ภาคการขนส�ง

พัฒนาโครงข�ายทางหลวงอย�างต�อเนื่องเพื่อรองรับ

การเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC)

พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงให�ได�มาตรฐาน

ความปลอดภัยในระดับสากล

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�การ

ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล�อมตามหลักการ

บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี

๑๑๑๑
๒๒๒๒

๔๔๔๔
๓๓๓

๕๕๕๕
๑๔
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นโยบายที่ ๑.๑ 
พัฒนาและขยายโครงข�ายทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง
(Motorway)

 กําหนดแผนงานโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองในระยะ 
๒๐ ป โดยเนนงานดานบริหารงานเงนิทุนของทางหลวงพเิศษระหวางเมอืง  
เชิงเศรษฐศาสตร/วิศวกรรม ในสายทางทีจ่ะมใีนอนาคต  ระยะเบือ้งตนจะ
เรงรัดการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน    และการดําเนินการโครงการกอสราง
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองที่ดําเนินการอยูในปจจุบันทั้ง ๓ สายคือ 
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา, สายบางใหญ - บานโปง - 
กาญจนบุรี และสายพัทยา - มาบตาพุด จะเนนการติดตามการดําเนินงาน
ระหวางการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานอยางเครงครัด โดยเนนคณุภาพ
งานกอสรางทีด่เียีย่ม นอกจากนีเ้พือ่ใหการจราจรเปนไปดวยความคลองตัว 
เห็นควรตองพัฒนา ปรับปรุง เรงรัดการใชระบบตั๋วรวม M Pass ของ
กรมทางหลวงกับระบบ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พัฒนาระบบ ITS ในงานทางหลวงพิเศษระหวางเมือง รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมืองใหเปนระเบียบ ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐานสากลอยางตอเนือ่ง

เร�งพัฒนาโครงข�ายทางหลวงเพื่อรองรับ

ระบบโลจิสติกส�ภาคการขนส�ง๑๑๑๑
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นโยบายที่ ๑.๒ 
พัฒนาโครงข�ายทางหลวง (Highway Network) 

ท่ีรองรับระบบโลจิสติกส� (Logistics)

 จดัทาํยทุธศาสตรพัฒนาโครงขายทางหลวงท่ีรองรับระบบโลจิสติกส

ในระยะ ๒๐ ป เนนปรบัปรงุประสทิธภิาพ การตดิตามแผนงานการสํารวจ

และออกแบบใหเปนรูปธรรม พัฒนารูปแบบการสํารวจและออกแบบ 

รองรับการเช่ือมโยงการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-modal  transport) 

เช่ือมโยงการขนสงทางถนน ทางราง ทางนํา้ และทางอากาศ ไดโดยสมบรูณ 

ปรบัปฏทินิการทํางานทัง้ระบบงาน ตัง้แตขัน้ตอนการศกึษาความเหมาะสม

ของโครงการ การสํารวจออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  การกําหนด

ราคากลาง และการดําเนินการจาง 
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นโยบายที่ ๒.๑ 
พัฒนาแผน ปรับปรุงโครงข�ายทางหลวงระหว�างประเทศ
ให�มีความพร�อม เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Highway Network)

 เนนการทํางานเชงิรกุกบัตางประเทศตามนโยบายรัฐบาล ผลักดัน

สนับสนุนเขตเศรษฐกจิพเิศษ มคีณะทาํงานเชงิรกุ สามารถผลกัดนัความรวมมอื

ระหวางประเทศ กําหนดโครงขายทางหลวงที่รองรับประชาคมอาเซียน

 

พัฒนาโครงข�ายทางหลวงอย�างต�อเนื่อง

เพื่อรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC)๒๒๒๒
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นโยบายที่ ๒.๒ 
การบริหารจัดการงานโครงการก�อสร�าง
โครงข�ายทางหลวงรองรับประชาคมอาเซียน
(ASEAN Highway Network)

 เรงรัดการดําเนินงานระหวางการกอสราง ควบคุมคุณภาพ

งานกอสรางตามแผนงานโครงการกอสราง ตามเขตสงเสริมเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ติดตามการทํางานทั้งดานความกาวหนาของงานและ

การเบิกจายอยางสมํ่าเสมอ
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นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

นโยบายที่ ๓.๑ 
ปรับปรุงการสํารวจและออกแบบ สําหรับงานก�อสร�างทาง 
สะพาน ทางลอด อุโมงค�ให�ทันสมัย 
ตามมาตรฐานการออกแบบสมัยใหม�

 เรงรัดงานสํารวจและออกแบบภายในกรอบ ๕ ป การพิจารณา

ปรับปรุงความเหมาะสมของรูปแบบงานทาง งานโครงสรางของกรม

ทางหลวงใหทนัสมยั ปรบัปรงุแบบมาตรฐานใหมใหครอบคลมุกบักจิกรรม

งานกอสรางและงานบาํรงุทาง โดยนาํวสัดุงานทาง รูปแบบ งานโครงสราง

สมัยใหมมาใช เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานวิศวกรรม และเสริมสราง

ทัศนียภาพในการสัญจรบนทางหลวง 

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพทางหลวง

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ๓๓๓๓
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นโยบายที่ ๓.๒ 
ปรับปรุงการบริหารงานก�อสร�างทางหลวงท่ัวประเทศ
อย�างมีประสิทธิภาพ

 ดําเนินการกอสรางทางหลวงทั่วประเทศ ใหไดทางหลวงที่มี

ความเรยีบของผวิทางอยูในเกณฑมาตรฐาน ปรบัปฏทินิการทาํงาน ตดิตาม

เรงรดัการเบกิจาย เนนการดาํเนนิการจางดวยความโปรงใส มรีะบบตดิตาม  

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงานกอสรางอยางเครงครัดในทุกขั้นตอน

นโยบายที่ ๓.๓ 
ปรับปรุงการบริหารการบูรณะบํารุงรักษา
ทางหลวงทั่วประเทศให�มีประสิทธิภาพ

 กํากับการใชงบประมาณดานการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวง

ทั่วประเทศ เรงรัดการเบิกจายติดตามการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ 

มกีารรายงาน เชงิสถิต ิเชิงพืน้ท่ี เชิงรหัสงาน มกีารเตรยีมความพรอมปองกัน

และแกไขปญหาภัยพิบัติบนทางหลวง จัดเตรียมอุปกรณและบุคลากรให

พรอมดําเนินการตามแตละพื้นที่ แตละสายทาง พรอมทั้งดําเนินการ

ซอมแซมทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติใหกลับคืนสูสภาพเดิม
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นโยบายที่ ๓.๔ 
พัฒนางานด�านวิเคราะห�และตรวจสอบ 
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานทางอย�างเป�นระบบ

 ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบตัวอยาง กําหนดระยะเวลา

ในการทดสอบ เรงรดัการทดสอบในงานกอสราง มุงเนนการทดสอบใหเปน

ไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหการเบิกจายงบประมาณเปน

ไปอยางคลองตัว  ดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแหลงวัสดุใหเปนปจจุบัน 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา สามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาใชงานไดจริง 

สนับสนุน สรางพันธมิตร และเผยแพรงานวิจัย เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมที่

เกี่ยวเนื่อง พรอมกับสนับสนุนการจัดสัมมนาระดับนานาชาติดานงานทาง 

นโยบายที่ ๓.๕ 
ปรับปรุงระบบการบริหารเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

ให�เกิดประโยชน�สูงสุด
 

 ปรับปรุงระบบบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด สามารถใชแกปญหาและสนับสนุนงานของศูนยสรางทาง

และศูนยสรางและบูรณะสะพานของกรมทางหลวง  เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใหบริการ โดยใชระบบการใหบริการท่ีลดขั้นตอนการทํางาน ใหมี

ความรวดเร็วยิ่งขึ้น
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พัฒนาและดูแลรักษาทางหลวงให�ได�มาตรฐาน

ความปลอดภัยในระดับสากล๔๔๔๔
นโยบายที่ ๔.๑ 
พฒันาระบบสารสนเทศเชิงภมิูศาสตร�และระบบข�อมลูการขนส�ง 
(Information Transport Systems) มาใช�ในวศิวกรรมงานทาง

 พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะหในการบริหารจัดการ 

(Management) งานทางดานตาง ๆ เชน จัดเก็บขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ

บนทางหลวงอยางทนัเหตุการณ  พรอมรายงานผลเชิงสถติติอผูบรหิาร การ

รายงานสภาพถนน การจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาติ และสภาพภมูอิากาศ 

แบบครบวงจร ใหครอบคลุมทั่วภูมิภาคของประเทศแบบ Real Time 

จัดใหมีการศึกษา “การจัดตั้งศูนยบริหารการจราจรและอุบัติเหตุ” 

เพือ่อาํนวยความสะดวกและปลอดภยัแกประชาชนผูใชทาง โดยการบริหาร

จัดการการจราจร และอุบัติเหตุทั่วประเทศ มีการเชื่อมตอขอมูลทั้ง

หนวยงานภายในและภายนอกของกรมทางหลวง ใหสามารถบรหิารจดัการ

แกไขปญหาตาง ๆ ไดทันทวงที  
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นโยบายที่ ๔.๒ 
ยกระดับมาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัยงานทาง

(Road Safety Standard)

 เนนงานอํานวยความปลอดภัยงานทางใหครบถวน ไดตาม

มาตรฐานในทุกสายทาง ตรวจสอบแกไขจุดเสี่ยงและหาวิธีการปองกัน 

ปรับปรุง แกไขจุดเสี่ยงทั่วประเทศ โดยหาความสัมพันธระหวางลักษณะ

ทางกายภาพ จํานวนและตําแหนงที่เกิดอุบัติเหตุ ดําเนินการแกไขใหเปน

รูปธรรม เนนการบริหารจัดการการจราจรที่ปลอดภัยในระหวางการ

กอสรางใหเปนไปตามสัญญา และจัดใหมีการประเมินความปลอดภัย

ระหวางการดําเนินการกอสราง

 แผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนน แบงไดเปน 

๒ ประเภทคือ 

 • เชิงปองกนั (Pro-Active) ดาํเนนิการตรวจสอบความปลอดภยั

ทางถนน (Road Safety Audits)

 • เชิงแกไขปญหา (Re-Active) ดําเนินการแกไขปญหาจุดเสี่ยง

และจุดอันตรายบนทางหลวง (Black Spot Identification and 

Improvement) และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth 

Accident Investigation) ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเปน

การคนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือนํามากําหนดเปนนโยบาย 

แผนงานการแกไขปญหาอบุติัเหต ุโดยแนวคดิของ Accident Investigation 



๒๕

นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

เปนกระบวนการในการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ในท่ีเกิดเหตุ และ

พิจารณาถึงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด โดยมีแนวคิดในการ

วิเคราะหวา เกิดอะไรขึ้น เกิดที่ไหน เมื่อไหร อยางไร และใครเกี่ยวของ 

เพื่อสืบคนถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แทจริง 

 กําหนดใหมแีผนการดาํเนนิการดานความปลอดภยั แบงออกเปน 

๓ ระยะ คือ

 ระยะสั้น 

 - การบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) อยางจริงจัง

มากกวาปจจบุนั โดยเฉพาะเรือ่งความเรว็  การควบคมุชองทางเดินรถตาม

กฎหมาย เนื่องจากเปนสาเหตุที่เห็นไดชัดในการทําใหเกิดอุบัติเหตุ

 - ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา

อุบัติเหตุ

 ระยะกลาง

 - การจัดทํา External Road Safety Audits

 - การเรงแกปญหา Black Spots

 ระยะยาว 

 - การใหความรูเยาวชนตั้งแตปฐมวัย

 - จัดใหมีทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก
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นโยบายที่ ๔.๓ 
ส�งเสริมการบริหารจัดการการควบคุมนํ้าหนักยานพาหนะ
ในระบบโลจิสติกส�และการขนส�งให�มีสมรรถนะสูงขึ้น

 ปรับปรุงเครือขายดานช่ังน้ําหนักถาวร บริหารจัดการดานชั่ง

น้ําหนักเคลื่อนที่ เพื่อใหการควบคุม การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลใหสามารถลดงบประมาณในการซอมบํารุง

รักษาทาง และลดความเสี่ยงตออันตรายที่เกิดกับโครงสรางสะพาน และ

ทางลอด  
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พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�การ

ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดล�อมตามหลักการ

บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี๕๕๕๕
นโยบายที่ ๕.๑ 
การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรงานทาง
(Human Resource Management and Development)

 มุงสงเสริมใหมีการฝกอบรมและการศึกษาตอ ในเร่ืองท่ีประเทศ

และกรมทางหลวงมคีวามตองการเพือ่นาํทกัษะ ความรู มาใชในการทํางาน

โดยการปรับปรุงหลักสูตรและจัดใหมีการอบรมบุคลากรสายงานหลัก 

บคุลากรสายงานสนบัสนนุอยางเปนระบบ พฒันาทกัษะและความชํานาญ

ในการปฏบิตังิานดานงานทาง มชีองทางการเรยีนรูผานสือ่ในรปูแบบตาง ๆ  

 มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยให

สอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของกรมทางหลวง และพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม อีกทั้งมุง

สงเสรมิใหบุคลากรมจีติสํานกึดานคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

รวมทัง้จดัใหมสีวสัดกิารและสภาพแวดลอมท่ีเอือ้ตอการสรางความผูกพัน

กับองคกรและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง
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นโยบายที่ ๕.๒ 
ติดตาม เร�งรัด ตรวจสอบ การใช�จ�ายงบประมาณในภาพรวม
ของกรมทางหลวง (Cash Flow Management) 

 ตดิตามเรงรดัการเบกิจายตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจาย

ประจําป และงบประมาณในกรอบตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอ

ในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics เพ่ือใหสามารถ

รับทราบขอมูลและนําเอาไปใชงานบริหารติดตามงบประมาณไดทันที 

 

นโยบายที่ ๕.๓ 
เน�นความโปร�งใสในงานก�อสร�างและงานบํารุง
 

 ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง  งานบํารุง  

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่จําเปนสําหรับการประเมินผลโครงการ

ทุกขั้นตอน ตั้งแตกอน - ระหวาง - หลังการกอสราง  และพัฒนาปรับปรุง

งานกอสราง งานบํารุงใหสอดคลองกับเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม 

ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงในกระบวนงานของแตละหนวยงานใน

องคกรอยางตอเนื่อง  จัดทําสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแตละ

หนวยงาน จัดทําขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) เพื่อใชในการตัดสินใจ 

และเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข อันจะสงผลใหการปฏิบัติราชการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ 
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นโยบายที่ ๕.๔ 
พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ� เผยแพร�ข�อมลูข�าวสารแก�ประชาชน 
 เนนการประชาสัมพันธเชิงรุก เผยแพรประชาสัมพันธ และให

บริการขอมูลขาวสารความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมถึงการแกไข

ปญหาตาง ๆ  ของกรมทางหลวงผานสือ่ทีเ่กีย่วของอยางตอเนือ่ง สรางสรรค

กิจกรรมเพื่อสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตองานของกรมทางหลวง  

รวมถึงการใหบริการประชาชน ใหเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวง 

ตลอดจนการบรหิารจดัการขอรองเรยีนรองทุกข ขอคดิเหน็ และขอเสนอแนะ 

จากชองทางตาง ๆ ใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการไดอยาง

ทันทวงทีและมีประสิทธิผล  เหมาะสมกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น

นโยบายที่ ๕.๕ 
พัฒนาระบบสารสนเทศ

 พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานการสือ่สารและระบบสารสนเทศเพ่ือ
ขับเคลือ่นภารกิจของกรมทางหลวง เสรมิสรางประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
และการบริการประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวน
งาน มีการบูรณาการขอมูลเพื่อการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ พัฒนา
บริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสรางโอกาสการเขาถึงอยาง
เทาเทยีมกัน พรอมกบัพฒันาศกัยภาพบุคลากรดานไอซทีแีละผูใชงานเพือ่
รองรับการทํางานในรูปแบบดิจิทัล โดยสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ



๓๐

นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

 จากนโยบายท่ีกลาวมาขางตน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ คือ
ปรากฏการณใหมของการบริหารงาน ท่ีผมจะเนนการทํางานที่รวดเร็ว 
ผลงานมีคุณภาพ มีการใชสื่อ Social Media มาชวยในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงตอไปน้ี จะเรียกการทํางานของพวกเราวา “ทีมกรมทางหลวง” 
ที่ทุกคนจะรวมมือรวมใจกัน  เรงรัดการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนเองใหมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เพ่ือใหงานหรอืภารกจิของกรมทางหลวง
บรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว และเพื่อใหงานสามารถเดินหนาตอไปได   
สามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีกระทรวงคมนาคมและ
รฐับาลกําหนด อันเปนการกระตุนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ผมจะ
เรงรัดทุกโครงการของกรมทางหลวง ใหสามารถลงนามในสัญญาใหแลว
เสร็จภายในตนปงบประมาณ ๒๕๖๐  

 ผมเชื่อวา การทํางานที่ประสบความสําเร็จ นอกจากมีทีมงานที่
เขมแข็งแลว การเลือกใชสื่อ Social Media มาชวยในการเผยแพร
ประชาสัมพันธภารกิจของกรมทางหลวงก็มีสวนสําคัญเชนกัน ผมจะให
ความสําคัญกับสื่อดังกลาวมากขึ้น ในการรับฟงขอมูลความคิดเห็นจาก
ประชาชน  และจะเปนอีกชองทางที่เราจะไดรับรูขอมูลความคิดเห็นอยาง
หลากหลายจากผูใชเสนทาง เพื่อนํามากํากับดูแล แกไขปญหา ปรับปรุง 
พฒันางานไดตรงเปาหมาย ตรงความตองการของประชาชน เพือ่พฒันางาน
กรมทางหลวงตอไป

บทสรุป



๓๑

นโยบายกรมทางหลวง ป� ๒๕๖๐

 นอกจากน้ี สิ่ ง ท่ีผมอยากจะให  เกิดขึ้นกับกรมทางหลวง

มานานแลว คอืการออกแบบโครงสรางถนน หรอืสะพานของกรมทางหลวง 

ท่ีนอกจากจะตอบโจทยดานการคมนาคมขนสงของประเทศแลว ตอง

ตอบโจทยดานสถาปตยกรรมดวย ผมคดิวา พวกเราคงมคีวามคดิเชนเดียว

กับผม ที่อยากเห็นถนน  หรือสะพานของกรมทางหลวง นอกจากจะมี

ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแลว ในอนาคตถนนหรือสะพานของ

กรมทางหลวง จะตองมีความสวยงาม ตามสถาปตยกรรมท่ีผสมผสานกัน

อยางสมดุล  ทั้งความสวยงาม  ความมั่นคงแข็งแรง และการใชประโยชน 

เพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน และเพือ่สงเสรมิการทองเท่ียว

ของประเทศ  



๓๒
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  ทั้งนี้  ผมมีความมุงมั่นที่จะเห็นการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง  

เปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส สามารถติดตาม ตรวจสอบได

ทุกขัน้ตอน อกีทัง้สามารถนาํไปเปนแนวทางในการปฏบิติังานของพวกเรา

ทุกคน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการขนสงและคมนาคมทางบกของประเทศ และเพ่ือใหผลงานของ

กรมทางหลวงมคีณุภาพ เปนประโยชนตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

ตอบสนองความตองการของประชาชน และเปนที่ยอมรับแกสังคมสืบไป

 


