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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 

กรมทางหลวง จึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วม
สําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................................... 
  (นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์) 
       อธิบดีกรมทางหลวง 

     วันที่  27  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ประกาศเจตนารมณ ์
 

กรมทางหลวง สังกัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง 
การก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน 
และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒. วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน 
๓. ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๔. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรืคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

ในฐานะผู้บริหารของกรมทางหลวง เห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีของ 
กรมทางหลวง เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตลอดไป 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวง ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ  
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของกรมทางหลวง นํานโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ฉบับนี้ 

ทั้งนี้ กรมทางหลวง จะได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็น
ประจํา เพ่ือให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทั้งเพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญา
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของกรมทางหลวง จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายดังกล่าวที่แนบมา พร้อมทั้ง
ยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป 

 
 

ลงชื่อ..................................................... 
         (นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์) 
               อธิบดีกรมทางหลวง 

วันที่  27  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2562 
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1.1 ข้อมูลองค์การ 
วิสัยทัศน์ 

 “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) 

และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์ เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2. ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง ให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือคุณภาพการให้บริการที่ดี ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ 

3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมร่วม 

“สร้างสรรค์ผลงาน ผสานเทคโนโลยี ด้วยความรู้ที่เหมาะสมซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานอย่างรู้รอบ  
รับผิดชอบต่อพันธกิจ เกาะติดการให้บริการ ประสานพลังเป็นหนึ่งเดียว” 

 
“H I G H W A Y S” 

H : High performance 
I : Intelligent technology 
G : Good knowledge 
H : Honesty 
W : Work smart 
A : Accountability 
Y : Year-round commitment 
S : Synergy 

 

วัฒนธรรมร่วม 

“D O H” 

D : Deliver Good Service to People : มุ่งให้เกิดการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

O : Obligate Governance and Sustainability : ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลและความยั่งยืน 

H : Hold Accountability for Interests of Nation and 
People 

: คงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของ    
  ชาติและประชาชน 
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โครงสร้างองค์การ 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

 กรมทางหลวงได้จัดทํานโยบายโดยยึด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ สําหรับทุกหน่วยงานและตั้งอยู่ในความถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักพ้ืนฐานการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยมีองค์ประกอบ 10 ประการ ดังนี้  

 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง  ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพ
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน
เพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจําเป็น 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวังของประชาชน สร้างกระบวนการ 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วาง ใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

4. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถตอบคําถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบอย่าง
สม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อํานาจของกฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ 

7. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงโอกาสความเท่าเทียม
กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 
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8. การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) หมายถึง
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่
มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ ได้ในประเด็นที่สําคัญ 

9. การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ การดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาค ส่วนอื่น ๆ ในสังคม 

10. คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการ เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย  
๘ ประการ (I AM READY) ได้แก่  

 I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 A - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 

 M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

 R - Responsiveness คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

 E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

 A - Accountability ตรวจสอบได้ 

 D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

 Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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1.2 หลักการและแนวคิด 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวง นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล 

โดยมีภาพรวมดังนี้ 

1. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของไทยดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้น
ให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ  

“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ 
และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจการ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูงและมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด ๑ การนําองค์การ เป็นการมุ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการดําเนินการ
ที่คาดหวังขององค์การ และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์การมีผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการ
สื่อสารสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดําเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดําเนินการที่ดี รวมถึง
ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยหมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ หรือชี้นําให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน
อย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการกํากับดูแลองค์การ วิธีการที่ส่วนราชการใช้เพ่ือบรรลุผลด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมทางหลวง มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 2 
นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ด ี
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
กรมทางหลวง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมทางหลวง ได้กําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ  

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. นโยบายด้านองค์การ  
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 นโยบายหลัก : พัฒนาและขยายโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) 
แนวทางปฏิบัติ 
1. กําหนดเป็นแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี จํานวน 21 สายทาง 

ระยะทางหลวงประมาณ 6,612 กิโลเมตร เพ่ือเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่านการค้าชายแดน รวมถึงพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและฐานการผลิตต่างๆ รองรับการเดินทางและการขนส่งทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

2 เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางคมนาคม โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินกู้จากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ เช่น เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง แหล่งเงิน
จากภาคเอกชนในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships :PPP) 

3. ดําเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๓ เส้นทางที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ได้แก่ สายบางปะอิน – นครราชสีมา สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี  และสายพัทยา – มาบตาพุด กรมทางหลวงมี
แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ที่คาดว่าจะก่อสร้างภายในปี 2562 - 2565 ต่อไป 

4. บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระบบควบคุมอํานวยการแบบรวมศูนย์ (Motorways Traffic Management 
& Control Center) และส่งเสริมการใช้งาน Electronic Toll  Collection  System: ETCS เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้เงิน Electronic ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาระบบเก็บเงินค่าผ่านทางให้
รองรับระบบตั๋วร่วมแมงมุม EMV 4.0 ต่อไป 

1.2 นโยบายหลัก : พัฒนาโครงการข่ายทางหลวง (Highway Network) เพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือรองรับระบบโลจิสติกส์ ( logistics) ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศในระยะ 20 ปี  
2. เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพ การติดตามแผนงาน การสํารวจและออกแบบให้เป็นรูปธรรม พัฒนารูปแบบ

การสํารวจและออกแบบ รองรับการเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ (Multi – modal transport) เชื่อมโยงการ
ขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ   เช่น โครงการทางหลวงเชื่อมต่อการขนส่งจากจุดการขนถ่ายหลัก
ของสินค้า CY ท่าเรือ และสถานีรถไฟ ปรับปฏิทินการทํางาน และ ควบคุมคุณภาพ ทั้งระบบงาน ตั้งแต่ขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การสํารวจออกแบบ การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การกําหนดราคากลาง และการ
ดําเนินการจ้างและข้ันตอนการก่อสร้าง 

- 9 - 



1 
 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
1.3 นโยบายหลัก :  พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
แนวทางปฏิบัติ 
1. จัดทําแผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงสายต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้การจราจรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งวัตถุดิบ แหล่งผลิต และตลาดอุปโภคบริโภค รวมถึงประตูการค้า ที่สําคัญ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง  
สนามบินอู่ตะเภา   

2. พัฒนาทางหลวงสายต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งในพ้ืนที่เฉพาะของ 10 จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพในการทําหน้าที่เป็น
ประตูการค้ากับต่างประเทศ เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้ การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

1.4 นโยบายหลัก : พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Development) 
แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้มีศักยภาพรองรับการเดินทางและขนส่งของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. ทํางานเชิงรุกในการตอบสนองนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาล เช่น โครงการตามกรอบการ

ลงทุนภูมิภาค (Regional Investment Framework Implementation Plan: RIF) ภายใต้ความร่วมมืออนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ําโขง (GMS), โครงการภายใต้ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 

1.5 นโยบายหลัก :  พัฒนาโครงการก่อสร้างทางหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 
แนวทางปฏิบัติ 
1. เร่งรัดดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และทําการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจรที่ยังคงเหลืออีก

ประมาณ 555 กิโลเมตร เพื่อเพ่ิมศักยภาพของโครงข่ายทางหลวงในการให้บริการผู้ใช้ทางหลวงภายในประเทศ 
รองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และการคมนาคมขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 นโยบายหลัก : พัฒนาระบบงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมงานทางให้มีฐานข้อมูลที่
ทันสมัยเพื่อนํามาใช้ประกอบการสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน 

2. กํากับ ดูแล ทําการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ครอบคลุมในทุกขั้นตอนเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงการออกแบบสําหรับงานก่อสร้างงานทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการกําหนดให้มีมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.2 นโยบายหลกั : พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
แนวทางปฏิบัติ 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารถูกต้อง ทันสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ดีนําไปสู่ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทางหลวง  

2. ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัย แก่ประชาชนทั่วไป อันจะนํามาซึ่งสังคมแห่งความ
ปลอดภัย ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกสื่อโดยเน้นสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ทุกระดับ พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และหน่วยงานของกรมทาง
หลวง ตลอดจนประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

3. เน้นการสื่อสารภายในเพ่ือให้บุคคลากรกรมทางหลวงสามารถรับรู้ข่าวสารกรมทางหลวงได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไป เตรียมพร้อมให้ประชาชน
รับทราบข่าวสาร และ ผลการดําเนินงานของกรมทางหลวงในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ
ต่างๆ รวมถึงการใช้ประชาสัมพันธ์เป็นกลไกในการสร้างความโป่รงใส อันจะมาซ่ึงภาพลักษณ์ที่ดีของกรมทางหลวง 
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3. นโยบายด้านองค์การ 
3.1 นโยบายหลัก : พัฒนาและปรับปรุงการส ารวจและออกแบบ 
แนวทางปฏิบัติ 
1. บูรณาการข้อมูลด้านงานวางแผน และการสํารวจ ออกแบบ โดยเร่งรัดดําเนินการภายในระยะเวลา 5 ป ี

เพ่ือให้การออกแบบมีความรวดเร็ว และสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. พิจารณาปรับปรุงความเหมาะสมของรูปแบบงานทาง สะพาน ทางลอด และอุโมงค์ ให้ทันสมัย และมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล  
3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของที่พักริมทางหลวง (Rest Area)และการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สองข้างทางหลวง 

พ้ืนที่เกาะกลาง ต้องดําเนินการตามหลักภูมิสถาปัตย์ให้สวยงาม มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ และเสริมสร้าง
ทัศนียภาพในการสัญจรบนทางหลวง 

3.2 นโยบายหลัก : พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการบริหารงานก่อสร้าง 
แนวทางปฏิบัติ 
1. งานก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ ต้องมีการติดตาม และเข้มงวดในการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งในด้าน

การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่นํามาใช้ รวมทั้งกระบวนการก่อสร้างทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและมีความเรียบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ปรับปรุงการบริหารงานก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติและข้ันตอน (Flow Chart) สามารถทําการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ 

3.3 นโยบายหลัก : พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผล การบูรณะบ ารุงรักษาทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงการบูรณะบํารุงรักษาทางหลวง ทั้งการบํารุงรักษาในเชิงป้องกันและการบํารุงรักษา

ในเชิงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย โดยเมื่อดําเนินการบํารุงรักษาแล้วเสร็จ มีการ
ประเมินผลเกี่ยวกับความคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและศึกษาการจ้างเหมา งานบํารุงปกติ เพ่ือรองรับการลดบุคลากร
ตามนโยบายภาครัฐ ในขณะที่ปริมาณจราจร และทรัพย์สินทางหลวง มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

2. เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติบนทางหลวงต้องจัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ ให้
พร้อมดําเนินการซ่อมแซม แก้ไขและช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 

3.4 นโยบายหลัก : สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานทาง 
แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนางานวิเคราะห์ และตรวจสอบให้เที่ยงตรง โปร่งใส ถูกต้องและรวดเร็วเพ่ือให้ได้วัสดุงานทางที่มี

คุณภาพถูกต้องตามข้อกําหนด รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และระบบ LIMS 
(Laboratory Information Management System) ตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและวิจัยต่อยอดการสํารวจข้อมูลสภาพทางหลวง เพ่ือได้ดัชนีชี้วัดสมรรถนะ ๓ ด้าน ได้แก่  
ค่า International Rougness Index (IRI) ค่า International Friction Index (IFI) และค่า Structural Capacity Index 
(SCI) บูรณาการข้อมูลดัชนีชี้วัดสมรรถนะทางหลวง ทั้ง ๓ ด้าน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์สําหรับ การวางแผนการก่อสร้าง 
การบํารุงรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. นโยบายด้านองค์การ (ต่อ) 
3.5 นโยบายหลัก : ปรับปรุงระบบการบริหารเครื่องมือเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แนวทางปฏิบัติ 
1. ปรับปรุงระบบบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้แก้ปัญหาและ

สนับสนุนงานของศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพานของกรมทางหลวง  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
โดยใช้ระบบการให้บริการที่ลดขั้นตอนการทํางาน ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.6 นโยบายหลัก : พัฒนามาตรฐานงานอ านวยความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Standard) 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยงานทางให้ครบถ้วน ตามมาตรฐานทุกสายทาง ตรวจสอบแก้ไขจุด

เสี่ยง (Black Spot) และหาวิธีการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยงทั่วประเทศ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางกายภาพ จํานวนและตําแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุ เพ่ือให้การแก้ไขเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นการ
บริหารจัดการการจราจรที่ปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา และจัดให้มี การตรวจสอบความ
ปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
   1) เชิงป้องกัน (Pro-Active) ดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audits) 
   2) เชิงแก้ไขปัญหา (Re-Active) ดําเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายบนทางหลวง (Black Spot 

Identification and Improvement)  และการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก (In-depth Accident Investigation)  
ซึ่งการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกเป็นการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือนํามากําหนดเป็นนโยบาย 
แผนงานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ โดยแนวคิดของ Accident Investigation เป็นกระบวนการในการตรวจสอบ
หลักฐานต่าง ๆ ในที่เกิดเหตุ และพิจารณาถึงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียด โดยมีแนวคิดในการวิเคราะห์ว่า 
เกิดอะไรขึ้น เกิดท่ีไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และใครเก่ียวข้อง เพ่ือสืบค้นถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง  

2. การดําเนินการด้านความปลอดภัย ต้องบูรณาการให้ครบทุกมิติ ทั้งทางด้านวิศวกรรม (Engineering) 
ด้านบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ด้านให้ความรู้ (Education) และด้านการประเมินผล (Evaluation) 

3.7 นโยบายหลัก :  พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์และระบบข้อมูลการขนส่ง  (Information 
Transport Systems) มาใช้ในวิศวกรรมงานทาง 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ (Management) งานทางด้านต่าง ๆ เช่น 

จัดเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงอย่างทันเหตุการณ์พร้อมรายงานผลเชิงสถิติต่อผู้บริหาร การรายงาน
สภาพถนน การจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ แบบครบวงจร ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศแบบ Real Time  

2. จัดให้มีการศึกษา “การจัดตั้งศูนย์บริหารการจราจรและอุบัติเหตุ” เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง โดยการบริหารจัดการการจราจร และอุบัติเหตุทั่วประเทศมีการเชื่อมต่อข้อมูลทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกของกรมทางหลวง ทําให้สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เช่น 
พัฒนาระบบการให้และรับข้อมูลระหว่างผู้ใช้ทางในรูปแบบ ป้ายชนิดเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message 
Signs) ป้าย Map Signs หรือผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน เป็นต้น 
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3. นโยบายด้านองค์การ (ต่อ) 
3.8 นโยบายหลัก : พัฒนาการควบคุมน้ าหนักยานพาหนะให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ก่อสร้างด่านชั่งน้ําหนักถาวรให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ บริหารจัดการด่านชั่งน้ําหนักเคลื่อนที่ เพ่ือให้การ

บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดงบประมาณในการซ่อมบํารุงรักษาทาง และ
ลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดกับโครงสร้างสะพาน และทางลอด รวมถึงก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck 
Rest Area) บนเส้นทางสายหลักที่มีความเหมาะสม 

3.9 นโยบายหลัก : ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ ( Cash Flow Management) ให้
มีความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ 

1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณในกรอบ
ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยนําเสนอในเชิงเปรียบเทียบ เชิงสถิติ และแบบ INFO Graphics ซึ่งสามารถรับทราบ
ข้อมูลและนําเอาไปใช้งานบริหารติดตามงบประมาณได้ทันที  

2. ตรวจสอบ ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง งานบํารุง งานอํานวยความปลอดภัย รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการประเมินผลโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อน – ระหว่าง – หลังการก่อสร้าง และ
พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงในกระบวนงาน
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดทําสรุปความเสี่ยงในทุกกระบวนงานของแต่ละหน่วยงาน จัดทํา
ขั้นตอนการทํางาน (Flow Chart) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และเพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข อันจะส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ 

3.10 นโยบายหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศ และ นวัตกรรมดิจิตัลเพื่องานวิศวกรรมทางหลวง 
แนวทางปฏิบัติ 
3.4.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการ อย่างทั่วถึง มั่นคงและปลอดภัย สามารถรองรับเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ 
(Database Cloud  Technology) ได้ในอนาคต 

3.4.2 บูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการทํางานตามนโยบาย และการบริการต่อประชาชน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมทางหลวงให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 นโยบายหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
แนวทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทุกระดับ โดยเน้น
การพัฒนาความรู้และยกระดับความสามารถของบุคลากร ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตัล โดยสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม โดยกําหนดกรอบอัตรากําลัง แต่ละหน่วยงานให้มีจํานวนเหมาะสมตามภารกิจ 
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หมวดที่ 3 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตาม 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 



1 
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวง จึงกําหนดหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญดังนี้ 

1. กรมทางหลวง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทัว่ถึง 

2) กรมทางหลวง จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องใน
การทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมทางหลวงคนใด กระทําการใดๆ 
ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  กรมทางหลวง คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัด
ต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจ
ขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็น
ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

4)  นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  กรมทางหลวงจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
๖) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายการ

กํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง 
โทรศัพท์ 0 2354 6668 - 76 ต่อ 26209 
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