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สาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ.หสัคณุ

จุดสินสุด

จุดเริมตน้

จงัหวดัพทัลงุุ



 ระยะทางรวม 11.733 กม.

์ ี ผิวจราจร ลาดยาง (แอสฟัลทต์ิก)  กม.ที 0+000-8+500

ลาดยาง (เคฟซีล)  กม.ที 8+500-11+733

 กอ่สรา้งเมือ ช่วงที 1  พ.ศ.2534   โดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

จากกม.ที 0+000-8+500

ช่วงที 2 พ.ศ.2535   โดยกรมเรง่รดัพฒันาชนบท 

จากกม.ที 8+500-12+000

 ปรมิาณการจราจร PCU=1,762 (พ.ศ.2553)

 IRI เฉลีย 3.73 (พ.ศ.2553)

 ขอ้มลูปกครอง  ผา่นหม ูบ่า้น 9 หม ูบ่า้น , 2 ตําบล (ต.แพรกหา และ           

ต.ตะแพน) , 2 อําเภอ (อ.ควนขนนุ และ อ.ศรบีรรพต)

ผา่นโรงเรยีน  3  แห่ง

 ผา่นวดั  1   แห่ง



• รหสัสายทาง   พท.2016   

• ชือสายทาง   แยกทางหลวงหมายเลข 41-บา้นหัสคณุ

• ระยะทาง   11+733  กม.    

• วนัทีบนัทึกขอ้มลู  วนัที  19  มกราคม  2554 

รายการบํารงุรกัษาและรายการเปลียนแปลงต่างๆ

ปีงบประมาณ
กม. ที ....

ถึง กม. ที ....
รายการ

งบประมาณ

(บาท)

2548 0+000→11+733 ซอ่มบํารงปกติ 211,19411 ุ ,

2549 0+000→11+733 ซอ่มบํารงุปกติ 234,660

2550 0+000→11+733 ซอ่มบํารงุปกติ 258,126

2551 0+000→11+733 ซอ่มบํารงุปกติ 281,592

2552 1 แห่ง อํานวยความปลอดภยังาน

ทาง 

1,150,110.28

ทาง 

(ปรบัปรงุพิเศษ)

2553 0+000→8+750 บํารงุพิเศษ 30,300,000



คณภาพโครงขา่ยทางเดิม 
ป้

ุ

(4S:Serviceable/Scenic/Sure/S
afe)

เป้าหมาย

ดําเนินการ

ถนนไร ้

หลมุบ่อ

(IRI)

ถนน

สวย

งาม

ถนน

ไม่

หลง

ถนน

ปลอด

ภยั

เกรด

คณุ

ภาพ

พ.ศ.

2553

พ.ศ.

2554

พ.ศ.

2555
(IRI) งาม หลง ภย ภาพ

C C C C C C A A
ผลการประเมิน ปี 2553                   น                     

(4S:Serviceable/Scenic/Sure/Safe
)

สรปุผลการ

ประเมิน ประเมน 

(ผา่น/ไมผ่า่น)
ถนนไร ้

หลมุบ่อ

(IRI)

ถนน

สวย

งาม

ถนน

ไม่

หลง

ถนน

ปลอด

ภยั

เกรด

คณุ

ภาพ(IRI) งาม หลง ภย ภาพ

B B B B B ผา่น



กิจกรรม หน่วย แผน ผลกจกรรม หนวย แผน ผล

1 ่ Ski h
ตร ม 585 8231. ซอ่ม Skin patch
ตร.ม. 585 823

196 7022. ซ่อม Deep patch ตร.ม. 196 702

3. ตีเสน้จราจร ตร.ม. 1,132 -



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กิจกรรม หน่วย แผน ผลกจกรรม หนวย แผน ผล

70 39 23 461. ตดัหญา้ขา้งทาง ตร.ม. 70,39
8

23,46
6

2. ตดัแต่งกิงไม/้ตน้ไม้ ตน้ 50 50

3. กาํจดัขยะสิงปฏิกลู/เศษวสัดใุนสายทาง แห่ง 10 10



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กิจกรรม หน่วย แผน ผลกจกรรม หนวย แผน ผล

1  ป้ายแนะนํา (ทดแทน) ป้าย 81. ปายแนะนา (ทดแทน) ปาย 8 -

2. ป้ายแนะนํา (ปรบัปรง) ป้าย 10 10( ุ )

3. หลกักิโลเมตร (ทดแทน) หลกั 3 3

4. หลกักิโลเมตร (ปรบัปรงุ) หลกั 9 9



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กิจกรรม หน่วย แผน ผลกจกรรม หนวย แผน ผล

ป้ ื ป้ ั ั ป้1. ป้ายเตือน/ป้ายบงัคบั (ทดแทน) ป้าย 14 14

ป้ ื ป้ ั ั ป ั ป ป้2. ป้ายเตือน/ป้ายบงัคบั (ปรบัปรงุ) ป้าย 24 24

3  หลกันําโคง้ (ทดแทน) หลกั 4 43. หลกนาโคง (ทดแทน) หลก 4 4

4  หลกันําโคง้ (ปรบัปรง) หลกั 38 384. หลกนาโคง (ปรบปรงุ) หลก 38 38



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



กอ่น หลงั

กอ่น หลงั



ภาพถ่ายสายทาง กม. 0+000 (จดุเรมิตน้โครงการ)

0+000แยกจากทางหลวงหมายเลข 41

0 000 0 0000+000 0+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 0+250-1+000
0+250 0+500

0+750 1+0000+750 1+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 1+250-2+000
1+250 1+500

1 750 2 0001+750 2+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 2+250-3+000
2+250 2+500

2 750 3 0002+750 3+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 3+250-4+000
3+250 3+500

3 750 4 0003+750 4+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 4+250-5+000
4+250 4+500

4 750 5 0004+750 5+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 5+250-6+000
5+250 5+500

5 750 6 0005+750 6+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 6+250-7+000
6+250 6+500

6 750 7 0006+750 7+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 7+250-8+000
7+250 7+500

7 750 8 0007+750 8+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 8+250-9+000
8+250 8+500

8 750 9 0008+750 9+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 9+250-10+000
9+250 9+500

9 750 10 0009+750 10+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 10+250-11+000
10+250 10+500

10 750 11 00010+750 11+000



ภาพถ่ายสายทาง กม. 11+250-11+500
11+250 11+500



ภาพถ่ายสายทาง กม. 11+733 (จดุสินสดุโครงการ)

11+733

จดสนิสด ทางหลวงหมายเลข 4163จดุสนสดุ ทางหลวงหมายเลข 4163

พท.2016




