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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปี ๒๕๖๓

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

	 	 งานราชการนั ้น	ต้องอาศัยความรู ้	๓	ส่วนในการปฏิบัต	ิ

คือความรู ้ในหลักวิชาที ่ถูกต้อง	แม่นยำา	ลึกซึ ้ง	กว้างขวาง	ความรู ้

ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที ่	และความรู ้คิดวินิจฉัย

ที ่ถูกต้องด้วยเหตุผล	หลักวิชา	และหลักธรรม.	ข้าราชการ

ทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู ้ทั ้งสามส่วนนี ้	ให้สมบูรณ์พร้อม	

อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด	จะได้สามารถปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที ่แท้ทั ้งแก่ประเทศชาติและประชาชน.
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10 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

(น์ายศักิดีิ�สัยาม  ชิดีชอำบ)
รัฐมน์ตร่วิ่ากิารกิระทัรวิงค่มน์าค่ม

กิระทัรวิงค่มน์าค่มม่ภารกิิจเกิ่�ยวิกิับกิารดี้แลัระบบกิารขน์สั่งแลัะ 
กิารพฒัน์าโค่รงกิารพื�น์ฐาน์ดีา้น์ค่มน์าค่ม ทัั�งทัางบกิ ทัางราง ทัางน์ำ�าแลัะทัางอำากิาศ  
บริหารงาน์ภายใต้แผู้น์ยุทัธิศาสัตร์ชาติ 20 ปี ตามท่ั�รัฐบาลัได้ีกิำาหน์ดี  
ใน์สั่วิน์ขอำงกิรมทัางหลัวิงชน์บทัน์ั�น์ เป็น์กิรมทั่�ม่ภารกิิจ บทับาทัหน์้าทั่�สัำาค่ัญ่ใน์
กิารพัฒน์า ยกิระดัีบมาตรฐาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทัั�วิประเทัศ อำัน์จะน์ำาไปสั้่กิาร 
ยกิระดีบัค่ณุภาพช่วิิตขั�น์พื�น์ฐาน์ขอำงประชาชน์ โดียใน์ป ี2563 น์่� ไดีม้อำบน์โยบายให้
แกิก่ิรมทัางหลัวิงชน์บทัดีำาเน์นิ์โค่รงกิารกิอ่ำสัรา้งแลัะกิารวิจิยัพฒัน์าใน์ดีา้น์ตา่ง ๆ   
ซึ่่�งม่ผู้ลักิารดีำาเน์ิน์งาน์อำย่างเป็น์ร้ปธิรรม ไดี้แกิ่ กิารยกิระดัีบมาตรฐาน์ทัาง
จากิถน์น์ลั้กิรังเป็น์ถน์น์ลัาดียางหรือำถน์น์ค่อำน์กิร่ต กิารพัฒน์าโค่รงข่ายสัะพาน์  
กิารแกิ้ไขป่ญ่หาจราจรใน์เขตปริมณฑ์์ลัแลัะภ้มิภาค่ กิ่อำสัร้างสัะพาน์ข้ามแยกิ 
ทัางลัอำดีตา่งระดีบัสัะพาน์ขา้มทัางรถไฟื้ ถน์น์สัน์บัสัน์นุ์ยทุัธิศาสัตรก์ิารทัอ่ำงเทั่�ยวิ  

ถน์น์สัน์ับสัน์ุน์เขตเศรษฐกิิจพิเศษภาค่ตะวิัน์อำอำกิ (EEC) ถน์น์สัน์ับสัน์ุน์เขตเศรษฐกิิจพิเศษชายแดีน์ (SEZ) งาน์บำารุงทัาง 
แลัะงาน์อำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัย ฯลัฯ. 

น์อำกิจากิน่์� กิรมทัางหลัวิงชน์บทัยังได้ีดีำาเน์ิน์งาน์สัอำดีรับกิับน์โยบายขอำงรัฐบาลัแลัะกิระทัรวิงค่มน์าค่มอำย่างต่อำเน์ื�อำง  
ใน์เรื�อำงกิารสั่งเสัริมดี้าน์เศรษฐกิิจขอำงประเทัศ โดียน์ำายางพารามาใช้ผู้ลัิตอำุปกิรณ์อำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัยทัางถน์น์  
เพื�อำสัร้างค่วิามปลัอำดีภัย ลัดีค่วิามสัญ้่เสัย่ใน์กิารใชร้ถใชถ้น์น์ สัรา้งรายไดีใ้หแ้ก่ิเกิษตรกิรชาวิสัวิน์ยาง แลัะยังสัอำดีค่ล้ัอำงกิบัน์โยบาย
“THAI FIRST” ไทัยทัำา ไทัยใช้ ค่น์ไทัยต้อำงได้ีกิอ่ำน์ขอำงกิระทัรวิงค่มน์าค่ม ใน์กิารพัฒน์าวิสััดี ุอำปุกิรณ์ สัำาหรบัโค่รงกิารก่ิอำสัรา้ง  
เพื�อำสัร้างรายไดี้ สั่งเสัริมเศรษฐกิิจขอำงประเทัศไทัย ซึ่่�งกิรมทัางหลัวิงชน์บทั ไดี้ร่วิมกิับมหาวิิทัยาลััยสังขลัาน์ค่ริน์ทัร์  
สัถาบัน์วิิจัยวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัค่โน์โลัย่แห่งประเทัศไทัย ศึกิษาวิิจัยพบวิ่าม่ 2 ผู้ลัิตภัณฑ์์์ทั่�ม่ค่วิามเหมาะสัม ม่ปริมาณ 
กิารใช้ยางพาราเป็น์สั่วิน์ผู้สัมจำาน์วิน์มากิ สัามารถลัดีค่วิามรุน์แรงขอำงกิารชน์ปะทัะไดี้ ซ่่ึ�งริเริ�มทัำา “แผู้่น์ยางธิรรมชาติค่รอำบ
กิำาแพงค่อำน์กิร่ต” (Rubber Fender Barrier : RFB) แลัะ “เสัาหลัักิน์ำาทัางยางธิรรมชาติ” (Rubber Guide Post : RGP)  
โดียม่ผู้ลักิารทัดีสัอำบจากิสัถาบัน์วิิจัยวิิทัยาศาสัตร์แลัะเทัค่โน์โลัย่แห่งประเทัศไทัย แลัะสัถาบัน์ Korea Automobile Testing 
& Research Institute (KATRI) สัาธิารณรัฐเกิาหลั่ พบวิ่าผู้้้ขับข่�ไดี้รับค่่าแรงกิระแทักิน์้อำยกิวิ่าค่่ามาตรฐาน์ สัามารถลัดี
อำตัราค่วิามรนุ์แรงทั่�ทัำาใหไ้ดีร้บับาดีเจ�บแลัะเสัย่ช่วิิตไดี ้โดียมอำบหมายใหก้ิรมทัางหลัวิงชน์บทั กิำาหน์ดีแผู้น์กิารดีำาเน์นิ์โค่รงกิาร
ใน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ผู้ลัิต RFB จำาน์วิน์ 749.035 กิิโลัเมตร แลัะ RGP 705,112 ต้น์ ม่ปริมาณกิารใช้
ยางพาราสัดีจำาน์วิน์ 105,120.299 ตนั์ โดียรบัซื่่�อำน์ำ�ายางพาราจากิสัถาบนั์เกิษตรกิรชาวิสัวิน์ยางทั่�ขึ�น์ทัะเบย่น์ไวิก้ิบักิารยางแหง่
ประเทัศไทัย เพื�อำเป็น์กิารยกิระดัีบราค่ายางพาราใหส้ัง้ขึ�น์ ค่ดิีเป็น์ผู้ลัตอำบแทัน์ท่ั�เกิษตรกิรจะไดีร้บัจำาน์วิน์ 2,646.146 ลัา้น์บาทั  
ซ่่ึ�งเมื�อำวิัน์ทั่� 25 สัิงหาค่ม 2563 ณ จังหวิัดีจัน์ทับุร่ พลัเอำกิ ประยุทัธิ์ จัน์ทัร์โอำชา น์ายกิรัฐมน์ตร่ ไดี้เป็น์ประธิาน์ใน์พิธิ่เปิดี
โค่รงกิารน์ำาร่อำงกิารน์ำายางพารามาใช้เพื�อำปรับปรุงเพิ�มค่วิามปลัอำดีภัยทัางถน์น์ (Kick off) ใน์กิารน์ำาอำุปกิรณ์ดีังกิลั่าวิมาติดีตั�ง
เป็น์ค่รั�งแรกิใน์ประเทัศ น์อำกิจากิน์่�กิระทัรวิงค่มน์าค่มยังไดี้ดีำาเน์ิน์กิารลังพื�น์ทั่�เพื�อำเปิดีโค่รงกิารฯ ใน์ทัุกิภ้มิภาค่ทัั�วิประเทัศ 

สัำาหรับใน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่�ผู้่าน์มา ขอำขอำบคุ่ณผู้้้บริหาร ข้าราชกิาร แลัะเจ้าหน์้าทั่�ขอำงกิรมทัางหลัวิงชน์บทั
ทัุกิทั่าน์ทั่�ไดี้ร่วิมขับเค่ลัื�อำน์ภารกิิจขอำงกิระทัรวิงค่มน์าค่มให้ดีำาเน์ิน์ไปใน์ทัิศทัางเดี่ยวิกิัน์ แลัะใน์ปีงบประมาณต่อำ ๆ ไป ขอำให้
บคุ่ลัากิรขอำงกิรมทัางหลัวิงชน์บทั ปฏิบัิตหิน์า้ทั่�ดีว้ิยค่วิามมุง่มั�น์ตั�งใจ เพื�อำประโยชน์ส์ัง้สุัดีขอำงประชาชน์แลัะประเทัศชาติสับืไป
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MESSAGE FROM THE MINISTER OF TRANSPORT

The Ministry of Transport has a mission to maintain and develop a transportation system 
such as road ,rail ,water and air transport systems under the government’s 20-year National 
Strategy. The Department of Rural Roads has an important role to develop rural roads all 
over Thailand and also improves the quality of life of the people. In 2020, The Ministry of 
Transport has given policies to the Department of Rural Roads to bring out many projects 
such as improvement of road standards from gravel road to paved road or concrete road, 
solving traffic problems in the metropolitan and regional areas, construction of an intersection 
bridge, overpass, railway bridge and also road to support tourism strategy, special economic 
zones Eastern Region (EEC), Border Special Economic Zones (SEZ), road maintenance and 
safety facilities.

In addition, the Department of Rural Roads operates in accordance with the policies of 
the government and the Ministry of Transport to promote the country’s economy by using 
rubber to produce road safety equipment to create safety ,reduce road traffic accidents and 
also generate income for rubber farmers according to the “THAI FIRST” policy. Department 
of Rural Roads cooperates with Songkhla University and Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research creates two products that can reduce the severity of the impact 
when a collision does occur such as (Rubber Fender Barrier: RFB) and (Rubber Guide Post: 
RGP). From the test results from the Thailand Institute of Scientific and Technological Re-
search and the Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI), Republic of Korea 
found that both of them can reduce the cause of death and injury from the severity of the 
impact when a collision does occur effectively. Ministry of Transport assigns the Department 
of Rural Roads to set up a project implementation plan in the fiscal year 2020 to 2022, 
producing 749.035 kilometers of RFBs and 705,112 trees of RGP with a total 105,120.299 
tons of rubbers. This project emphasizes on improving natural rubber price by purchasing 
latex from the rubber farmers institute registered with the Rubber Authority of Thailand, 
worth over 2,646.146 billion baht. General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister presided over 
the opening ceremony of the pilot project to use rubbers to improve road safety (Kick off) 
for the first time in the country on August 25, 2020, at Chanthaburi province and all over 
Thailand at the same time.

For the fiscal year 2020, I would like to thank executives, civil servants and staff of 
Department of Rural Roads who has driven the mission of the Ministry of Transport and in 
the next fiscal years, I wish all officers perform your duties with determination to bring the 
benefit for the country and people.

Mr. Saksayam Chidchob
Minister of Transport
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สารจากปลัดกระทรวงคมนาคม

น์ายชัยวิัฒน์์ ทัอำงค่ำาค่้ณ
ปลััดีกิระทัรวิงค่มน์าค่ม

กิรมทัางหลัวิงชน์บทัเป็น์หน์่วิยงาน์ใน์สัังกิัดีกิระทัรวิงค่มน์าค่ม 
ทั่�มบ่ทับาทัสัำาค่ญั่ใน์กิารพัฒน์า โค่รงสัรา้งพื�น์ฐาน์ด้ีาน์ค่มน์าค่มทัางถน์น์  
ม่สัายทัางใน์ค่วิามรับผิู้ดีชอำบท่ั�ค่รอำบค่ลุัมเข้าถึงทุักิพื�น์ท่ั�ขอำงประเทัศไทัย  
เพื�อำสันั์บสันุ์น์กิารค่มน์าค่มขน์ส่ังใน์เส้ัน์ทัางสัายรอำง ช่วิยลัดีปริมาณ 
กิารจราจรใน์เสั้น์ทัางสัายหลัักิ ช่วิยยกิระดีับคุ่ณภาพช่วิิต สัน์ับสัน์ุน์ 
กิารขน์สัง่สันิ์ค่า้ พฒัน์าเสัน้์ทัางสั้แ่หลัง่ทัอ่ำงเทั่�ยวิกิระจายรายไดีส้ั้ช่มุชน์  
พฒัน์าโค่รงขา่ยถน์น์ผู้งัเมอืำงรวิม แกิไ้ขป่ญ่หากิารจราจรใน์เมอืำงภม้ภิาค่  
รวิมทัั�งพัฒน์าเสั้น์ทัางเข้าสั้่โค่รงกิารหลัวิง 

น์อำกิจากิน่์� กิรมทัางหลัวิงชน์บทัยังได้ีบำารุงรักิษาแลัะปรับปรุงเส้ัน์ทัาง  
ให้เกิิดีค่วิามสัะดีวิกิแลัะปลัอำดีภัยใน์กิารเดิีน์ทัาง สั่งเสัริมกิารม่ส่ัวิน์ร่วิมแลัะรับฟื้่งป่ญ่หาขอำงประชาชน์ 
ใน์กิารพฒัน์าชมุชน์ สัรา้งงาน์จากิกิารจา้งแรงงาน์ใน์พื�น์ทั่�ทัั�วิประเทัศ ตลัอำดีจน์เตรย่มค่วิามพรอ้ำมใน์กิารปอ้ำงกินั์
แลัะอำำาน์วิยค่วิามสัะดีวิกิจากิป่ญ่หาภัยธิรรมชาติ เช่น์ อำุทักิภัยแลัะภัยแลั้งไดี้อำย่างทััน์ทั่วิงทั่ โดียภารกิิจเหลั่าน์่� 
ลั้วิน์มุ่งประโยชน์์สั้งสัุดี เพื�อำพัฒน์าคุ่ณภาพช่วิิตขอำงประชาชน์ทัั�งทัางตรงแลัะทัางอำ้อำม สัร้างค่วิามปลัอำดีภัย 
ใหก้ิบัผู้้ใ้ช้รถใช้ถน์น์ สัอำดีค่ล้ัอำงกัิบน์โยบายขอำงรัฐบาลั อำนั์เป็น์ประโยชน์ ์ตอ่ำกิารส่ังเสัริมเศรษฐกิิจขอำงประเทัศ 

ภารกิิจทั่�โดีดีเด่ีน์อำ่กิด้ีาน์หน์ึ�งขอำงกิรมทัางหลัวิงชน์บทั ค่ือำ กิารทัำาหน์้าทั่�สัน์ับสัน์ุน์เป็น์พ่�เลั่�ยงให้กัิบ
อำงค่์กิรปกิค่รอำงส่ัวิน์ท้ัอำงถิ�น์ โดียจัดีทัำาค่้่มือำกิารปฏิิบัติงาน์แลัะสัื�อำกิารเร่ยน์ร้้ ตลัอำดีจน์เผู้ยแพร่อำงค่์ค่วิามร้้
แลัะเทัค่โน์โลัย่ดี้าน์โค่รงสัร้างพื�น์ฐาน์งาน์ทัางให้กิับอำงค่์กิรปกิค่รอำงสั่วิน์ทั้อำงถิ�น์ทัั�วิประเทัศ อำ่กิทัั�งไดี้ประสัาน์ 
ค่วิามรว่ิมมอืำกิบัหน์ว่ิยงาน์ภาค่รัฐแลัะภาค่เอำกิชน์ ใน์กิารจัดีฝั่กึิอำบรม ประชุม แลัะสัมัมน์า เพื�อำเพิ�มประสัทิัธิภิาพ 
ใน์กิารปฏิิบัติงาน์ขอำงบุค่ลัากิรท้ัอำงถิ�น์ให้ม่ค่วิามร้้แลัะทัักิษะด้ีาน์งาน์ทัางเพิ�มขึ�น์ เพื�อำน์ำาไปส่้ัเป้าหมายใน์กิารส่ังเสัริม  
แลัะสัน์ับสัน์ุน์ให้อำงค่์กิรปกิค่รอำงส่ัวิน์ทั้อำงถิ�น์ม่ค่วิามเข้มแข�ง สัามารถปฏิิบัติหน์้าทั่�ใน์พื�น์ทั่�ขอำงตน์เอำงได้ีอำย่าง
ม่ประสัิทัธิิภาพ

 ใน์น์ามขอำงปลััดีกิระทัรวิงค่มน์าค่ม ผู้มขอำขอำบคุ่ณค่ณะผู้้้บริหาร ข้าราชกิาร พน์ักิงาน์ราชกิารแลัะ 
เจา้หน์า้ทั่�กิรมทัางหลัวิงชน์บทัทุักิทัา่น์ทั่�มุง่มั�น์ ตั�งใจสัรา้งผู้ลังาน์จน์เปน็์ทั่�ประจกัิษแ์กิส่ังัค่ม เปน็์ค่วิามภาค่ภมิ้ใจ 
ขอำงกิระทัรวิงค่มน์าค่ม แลัะใน์โอำกิาสัน์่� ผู้มขอำอำวิยพรให้ทัุกิท่ัาน์ประสัพค่วิามสัุข ค่วิามเจริญ่ ค่วิามสัำาเร�จ 
ม่พลัังกิาย พลัังใจใน์กิารปฏิิบัติหน์้าทั่� ม่ค่วิามสัามัค่ค่่ ร่วิมมือำร่วิมใจกิัน์สัร้างสัรรค่์ผู้ลังาน์ให้กิับประเทัศชาติ 
บ้าน์เมือำง เพื�อำให้ประชาชน์ม่คุ่ณภาพช่วิิตแลัะค่วิามเป็น์อำย้่ทั่�ดี่ขึ�น์สัืบไป
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MESSAGE FROM PERMANENT SECRETARY FOR MINISTRY OF TRANSPORT

Department of Rural Roads is an agency under the Ministry of Transport that has an 
important role to development of road transport infrastructure all over Thailand for supporting 
transportation on the minor route to reduce heavy traffic on the main routes. The Department of  
Rural Roads also enhances the quality of life, supports the transportation, develops a route to  
tourist attractions ,generates income to the community ,develops road network, solve traffic  
problems in regional cities include developing routes to the Royal Project. The Department of 
Rural Roads maintains and improves the routes to provide convenience and safety in travel 
for people. The Department of Rural Roads promotes participation and listen to the problems  
of the people in the community include generating incomes to local people by employing local 
workers all over the country and also prepare to prevent problems from natural disasters in time 
such as floods and drought. The important thing of all projects emphasize on improving people’s 
quality of life and provide safety for people using the road according to government policy  
to improve the country’s economy.

 Another outstanding task of the Department of Rural Roads is to support local government  
organizations by creating operational manuals and learning guide include disseminating  
knowledge and technology for infrastructure of the road network to local government organizations 
Besides, The Department of Rural Roads cooperates with government agencies and the private  
sectors to organize training, meetings and seminars to increase efficiency the performance 
of local officers to gain knowledge and skills in road construction to support and develop 
the local government organizations that can perform their duties in their own area efficiently

On the behave of Permanent Secretary for Ministry of Transport, I would like to thank  
the management team, government employees and all staff of the Department of Rural 
Roads who intend to succeed many tasks until it becomes visible to society. Every task you  
completed is the pride of the Ministry of Transport. On this occasion, I wish you all happiness,  
prosperity, success with physical and mental strength in performing your duties to improve 
the quality of life of the people sustainably.

Mr. Chaiwat Thongkamkoon
Permanent Secretary for Ministry of Transport
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สารจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

น์ายปฐม เฉลัยวิาเรศ
อำธิิบดี่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั

กิรมทัางหลัวิงชน์บทัภายใต้กิารบริหารงาน์ขอำง น์ายศักิดิี�สัยาม ชิดีชอำบ  
รัฐมน์ตร่ว่ิากิารกิระทัรวิงค่มน์าค่ม ไดี้ดีำาเน์ิน์กิารตามแน์วิทัางยุทัธิศาสัตร์ชาติ  
20 ปี ขอำงรัฐบาลั เพื�อำสั่งเสัริมกิารพัฒน์าเศรษฐกิิจแลัะค่วิามมั�น์ค่งตลัอำดีจน์ 
สัร้างค่วิามสัุขยั�งยืน์ให้กิับประชาชน์รวิมถึง “มุ่งเน์้น์คุ่ณภาพ บ้รณากิารทัำางาน์
เป็น์ทั่ม” ตามน์โยบายขอำงกิรมทัางหลัวิงชน์บทั ประกิอำบดี้วิย

1. กิารบ้รณากิาร กิารทัำางาน์ร่วิมกิัน์ใน์ทัุกิภาค่สั่วิน์ มุ่งเน์้น์กิารทัำางาน์
เป็น์ทั่ม มอำงเป้าหมายทั่�ภาพรวิมกิรม
2. น์วิัตกิรรม กิารน์ำาเทัค่โน์โลัย่สัมัยใหม่มาใช้ช่วิยใน์กิารบริหารงาน์ให้ม่
ประสัิทัธิิภาพมากิขึ�น์
3. คุ่ณภาพงาน์กิ่อำสัร้าง กิารทัำางาน์ทั่�ค่ำาน์ึงถึงคุ่ณภาพขอำงงาน์เป็น์สัำาค่ัญ่ 
ม่ค่วิามใสั่ใจ มุ่งเน์้น์ใน์ทัุกิขั�น์ตอำน์
4. ม่ค่วิามปลัอำดีภัย ให้ค่วิามสัำาค่ัญ่ดี้าน์ค่วิามปลัอำดีภัยใน์ทัุกิขั�น์ตอำน์
กิารกิ่อำสัร้าง 

5. กิารใช้จ่ายงบประมาณไดี้ตามเป้าหมาย มุ่งเน์้น์กิารเบิกิจ่ายงบประมาณให้เป็น์ไปตามแผู้น์งบประมาณ
6. กิารพัฒน์าบุค่ลัากิร สัร้างกิารเร่ยน์ร้้ สัอำน์งาน์ พัฒน์าให้บุค่ลัากิรม่ค่วิามร้้ ม่ศักิยภาพใน์กิารทัำางาน์
7. ทัำางาน์เพื�อำประชาชน์ สัร้างค่วิามพอำใจ คุ่้มค่่า ปลัอำดีภัย เชื�อำมั�น์ แลัะต้อำงค่ำาน์ึงถึงผู้ลักิระทับต่อำประชาชน์
8. ทัำางาน์ดี้วิยค่วิามโปร่งใสั เป็น์ธิรรมแลัะตรวิจสัอำบไดี้
จากิน์โยบายดัีงกิล่ัาวิ น์ำาสั้ก่ิารดีำาเนิ์น์งาน์ใน์ปี 2563 เช่น์ กิอ่ำสัรา้งถน์น์ จำาน์วิน์ 473 โค่รงกิาร ระยะทัางรวิม 984.46 กิิโลัเมตร  

กิอ่ำสัร้างสัะพาน์ จำาน์วิน์ 108 โค่รงกิาร ค่วิามยาวิ 8.30 กิิโลัเมตร งาน์บำารงุทัางแลัะสัะพาน์ จำาน์วิน์ 1,628 โค่รงกิาร ระยะทัางรวิม  
46,559 กิิโลัเมตร งาน์ป้อำงกิัน์แลัะอำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัยทัางแลัะสัะพาน์ จำาน์วิน์ 2,019 โค่รงกิาร ทัั�งน์่� เพื�อำให้ประชาชน์
ม่ค่วิามสัะดีวิกิปลัอำดีภัยใน์กิารเดีิน์ทัาง แลัะกิารขน์ส่ังสิัน์ค้่า ตลัอำดีจน์สัามารถเข้าถึงโค่รงสัร้างพื�น์ฐาน์แลัะกิารให้บริกิาร 
ด้ีาน์ค่มน์าค่มอำย่างเท่ัาเทั่ยม ซึ่่�งทุักิโค่รงกิารม่กิารน์ำาประชาชน์เข้ามาม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิารแสัดีงค่วิามคิ่ดีเห�น์ เพื�อำแก้ิไขป่ญ่หา 
ค่วิามเดืีอำดีร้อำน์ทั่�ประชาชน์ไดีร้บัผู้ลักิระทับอำย่างแท้ัจรงิ แลัะยังได้ีบร้ณากิารร่วิมกัิบหน่์วิยงาน์อำื�น์เพื�อำแก้ิไขป่ญ่หาค่วิามเดืีอำดีร้อำน์ 
ให้กิับประชาชน์ ทัางดี้าน์สัังค่ม กิรมไดี้จ้างแรงงาน์ใน์พื�น์ทั่�มากิกิวิ่า 8,000 ค่น์ ม้ลัค่่ากิารจ้างแรงงาน์รวิม 808.47 ลั้าน์บาทั  
น์อำกิจากิน์่� ยงัรว่ิมมอืำกิบัภาค่รัฐปอ้ำงกัิน์แลัะเฝั่า้ระวิงัสัถาน์กิารณโ์ค่วิดิี-19 อำยา่งเขม้ขน้์ โดียมก่ิารกิำาหน์ดีมาตรกิารให้บคุ่ลัากิร
ขอำงกิรมวัิดีไข้ สัวิมหน้์ากิากิ แลัะล้ัางมือำดี้วิยเจลัแอำลักิอำฮอำล์ัก่ิอำน์เข้าปฏิิบัติงาน์ทุักิค่รั�ง ใน์ยามท่ั�ประเทัศชาติเกิิดีป่ญ่หา 
ภัยธิรรมชาติ กิรมไดี้เร่งให้ค่วิามช่วิยเหลัือำเพื�อำให้ประชาชน์สัามารถสััญ่จรไดี้อำย่างปลัอำดีภัย รวิมทัั�งไดี้จัดีเค่รื�อำงอำุปโภค่บริโภค่
มอำบให้กิับพื�น์ทั่�ทั่�ไดี้รับค่วิามเดีือำดีร้อำน์แลัะเข้าถึงลัำาบากิ

ใน์อำ่กิมิติหน์ึ�ง กิรมยังไดี้สั่งเสัริมน์โยบายขอำงรัฐบาลั โดียไดี้ดีำาเนิ์น์กิารค่ิดีค้่น์อำุปกิรณ์อำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัยทัางถน์น์
ซึ่่�งร่วิมมือำกัิบสัถาบัน์ท่ั�เน้์น์ค่วิามปลัอำดีภัยบน์ท้ัอำงถน์น์แลัะเป็น์ทั่�ยอำมรับใน์ระดัีบสัากิลั กิารคิ่ดีค่้น์ดีังกิล่ัาวิจะช่วิยเกิษตรกิร
ชาวิสัวิน์ยางพารา เพิ�มม้ลัค่่าแลัะเพิ�มกิารใช้ยางพาราใน์โค่รงกิารกิ่อำสัร้างให้มากิขึ�น์ประกิอำบดี้วิย กิำาแพงค่อำน์กิร่ตค่รอำบดี้วิย
แผู้่น์ยางธิรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) แลัะเสัาหลัักิน์ำาทัางยางธิรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) 
ซึ่่�งม่วิิธิ่กิารผู้ลิัตไม่ซั่่บซ้่่อำน์ ชุมนุ์มสัหกิรณ์ชาวิสัวิน์ยางทัั�วิประเทัศสัามารถประยุกิต์อำุปกิรณ์ทั่�ม่อำย่้น์ำามาปรับใช้ใน์กิารผู้ลิัตได้ี  
โดียจะรับซื่่�อำยางพาราจากิสัถาบัน์เกิษตรกิรโดียตรง ไม่ผู้่าน์พ่อำค่้าค่น์กิลัาง ค่ิดีเป็น์ผู้ลัประโยชน์์ทั่�เกิษตรกิรจะไดี้รับมากิกิว่ิา  
70% กิารดีำาเน์นิ์งาน์โค่รงกิารฯ ลัว้ิน์แต่มุง่เน้์น์เพื�อำประโยชน์ส์ัง้สัดุีแก่ิประชาชน์ชาวิไทัย เพื�อำสัร้างเสัริมเศรษฐกิิจ สัรา้งค่วิาม
เข้มแข�งสั้่ชุมชน์ พัฒน์าคุ่ณภาพช่วิิตให้ดี่ขึ�น์อำย่างยั�งยืน์
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MESSAGE FROM DIRECTOR GENERAL
OF THE DEPARTMENT OF RURAL ROADS

Mr. Pathom Chaloeywares
Director General, Department of Rural Roads

Department of Rural Roads, under the administration of Mr. Saksayam Chidchob, Minister of  
Transport. He implements the 20-year National Strategy to develop the economy and maintain 
stability and also create sustainable happiness for the people. According to the policy of the 
Department of Rural Roads “emphasize on quality with teamwork integration”.

1. Intergration : Working together in all sectors ,focus on teamwork and have the same goal
2. Innovation : Bringing new technology for efficient management
3. Construction Quality : Considering the quality of work and attention in every step
4. Safety : Pay attention to safety in every construction process
5. Spending budget as plan : Focus on budget disbursement according to the budget plan
6. Human resource development : Create learning ,transfer knowledge ,develop knowledge 

and potential of the officers.
7. Work for people : Create satisfaction, value, safety, confidence and focus on the impact 

on people
8. Honesty and Transparency : Work with honesty and transparency
From the policy as mentioned above ,leading to many projects in 2020 such as the construction  

of 473 roads, a total distance of 984.46 kilometers, construction of 108 bridges, 8.30 kilometers  
long, 1,628 road and bridge maintenance projects, a total distance of 46,559 kilometers,  
safety and facilitation work of the road and bridge 2,019 projects to provide convenience and 
safety for people in traveling and transportation. Every project brings people to express their 
thoughts and opinions in order to resolve the trouble that people are truly affected and also 
integrate with other departments to solve problems. Department of Rural Roads hires more 
than 8,000 officers in the area, with a total employment value of 808.47 million baht. Besides, 
we cooperate with the government to prevent and monitor the situation of COVID-19. Measures 
issue for officers of the Department is to wear masks, wash their hands with hand sanitizer 
alcohol gel and also to be checked their temperature before entering the office every time.

         
In addition, the department also supports government policies by cooperating with  

international institutions that emphasize on road safety to produce road safety equipment. Another  
important thing is this project will support rubber farmers by adding value and increase the use of  
rubber in construction projects : for example , Rubber Fender Barrier : RFB and Rubber Guide 
Post : RGP can produce easily. Rubber farmers all over the country can apply their existing 
equipment to be used in production. It represents more than 70% of the benefits that farmers  
will receive as we will buy rubber directly from the rubber farmer without the middleman. 
Finally, this project emphasizes on the benefit of the Thai people to strengthen the economy 
and improving the quality of life sustainably.



มุง่เนน้คณุภาพงานมุง่เนน้คณุภาพงาน

และบูรณาการและบูรณาการ

ทำางานเป็นทีมทำางานเป็นทีม
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Focus on work quality and Focus on work quality and 

teamwork integration.teamwork integration.

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราชสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาหาราช
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ภารกิจหลัก (MISSION)

1. พัฒน์าแลัะยกิระดีับมาตรฐาน์ทัางหลัวิงชน์บทั เพื�อำเชื�อำมโยงกิารค่มน์าค่มขน์สั่ง กิารสััญ่จร  
กิารท่ัอำงเทั่�ยวิ กิารพฒัน์าชายแดีน์ กิารพฒัน์าเมอืำง กิารแก้ิไขป่ญ่หาจราจรด้ีวิยกิารสัร้างทัางต่อำเชื�อำม  
(Missing Link) ทัางเลั่�ยง (By Pass) แลัะทัางลััดี (Shortcut) 

2. พัฒน์าเสั้น์ทัางให้สัน์อำงตอำบระบบโลัจิสัติกิสั์
3. บำารุงรักิษาแลัะอำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัยให้โค่รงข่ายทัางหลัวิงชน์บทัอำย่้ใน์สัภาพพร้อำมใช้งาน์

แลัะไดี้มาตรฐาน์
4. สั่งเสัริมแลัะพัฒน์าอำงค่์กิรปกิค่รอำงสั่วิน์ทั้อำงถิ�น์ให้ม่ระบบจัดีกิารทัางหลัวิงทั้อำงถิ�น์ท่ั�ถ้กิต้อำง

ไดี้มาตรฐาน์ แลัะบุค่ลัากิรม่ค่วิามร้้ดี้าน์งาน์ทัาง สัามารถจัดีกิารวิางแผู้น์ สัำารวิจอำอำกิแบบ แลัะ
ซ่่่อำมบำารุงไดี้

1. Develop and improve rural roads standard to connect transportation, traveling, 
tourism, border and city development, and solving traffic congestion problems by 
constructing Missing link, Bypass and Shortcut.

2. Develop routes to serve the logistics system
3. Maintain and improve rural roads network and road safety in order to keep 

functional condition and standard.
4. Encourage and develop local administrative organizations to build up local road 

management systems with standard and educate personnel on highway knowledge 
to establish abilities for planning, surveying, designing, and maintenance.

ค่านิยม (VALUE)

รวิดีเร�วิ เร่ยบง่าย ใช้เหตุผู้ลั ทัำางาน์เป็น์ทั่มอำย่างมือำอำาช่พ
Simplicity reasonability, collaboration for continual and sustainable development

เชื�อำมโยงโค่รงข่ายถน์น์ ระหวิ่างทัางหลัวิงแผู้่น์ดีิน์ ทัางหลัวิงทั้อำงถิ�น์ ทั่าอำากิาศยาน์ ทั่าเรือำ 
สัถาน์ร่ถไฟื้ สัถาน์ร่ถโดียสัาร เขตเศรษฐกิจิพเิศษ แลัะโค่รงกิารพระราชดีำาริเข้าด้ีวิยกินั์ได้ีค่รบถ้วิน์  
ภายใน์ปี พ.ศ. 2579

Completely connect road network to highways, local roads, airports, ports, railway 
stations, bus stations, special economic zones and royal initiative projects by 2046

วิสัยทัศน์ (VISION)
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กิรมทัางหลัวิงชน์บทั ม่ภารกิิจเก่ิ�ยวิกัิบ 
กิารพฒัน์าโค่รงสัร้างพื�น์ฐาน์ทัางหลัวิง กิารก่ิอำสัร้าง  
แลัะบำารงุรกัิษาทัางหลัวิงใหม้โ่ค่รงขา่ยทัางหลัวิงทั่�
สัมบ้รณ์ค่รอำบค่ลุัมทัั�วิทัั�งประเทัศ เพื�อำใหป้ระชาชน์
ไดี้รับค่วิามสัะดีวิกิ รวิดีเร�วิ แลัะปลัอำดีภัย 
ใน์กิารเดีิน์ทัาง โดียม่อำำาน์าจหน์้าทั่�ดีังต่อำไปน์่�

1. ดีำาเน์ิน์กิารจัดีทัำามาตรฐาน์แลัะข้อำกิำาหน์ดี
ทัางหลัวิงชน์บทั แลัะทัางหลัวิงทัอ้ำงถิ�น์ ตลัอำดีจน์ 
กิำากิับ ตรวิจสัอำบ แลัะค่วิบคุ่มทัางวิิชากิาร  
เพื�อำให้ม่กิารดีำาเน์ิน์กิารตามเกิณฑ์์์มาตรฐาน์แลัะ 
ข้อำกิำาหน์ดี

2. ดีำาเน์นิ์กิารฝั่กึิอำบรมแลัะจดัีทัำาค่้ม่อืำ ตลัอำดีจน์ 
ให้ค่ำาปรึกิษาแน์ะน์ำาเกิ่�ยวิกิับวิิศวิกิรรมงาน์ทัาง

3. สัง่เสัรมิแลัะสัน์บัสัน์นุ์ดีา้น์วิิชากิารงาน์ทัาง
แกิ่อำงค่์กิรปกิค่รอำงสั่วิน์ทั้อำงถิ�น์

4. ดีำาเน์ิน์กิารตามกิฎหมายวิ่าดี้วิยทัางหลัวิง 
เฉพาะใน์สั่วิน์ทั่�เกิ่�ยวิกิับทัางหลัวิงชน์บทั รวิมทัั�ง
กิฎหมายอำื�น์ทั่�เกิ่�ยวิข้อำง

5. วิิจัยแลัะพัฒน์างาน์กิ่อำสัร้าง บ้รณะ แลัะ
บำารุงรักิษาทัางหลัวิงชน์บทั

6. ร่วิมมือำแลัะประสัาน์งาน์ดี้าน์งาน์ทัางกิับ 
อำงค่์กิรแลัะหน์่วิยงาน์อำื�น์ทั่�เก่ิ�ยวิข้อำงทัั�งใน์ประเทัศ 
แลัะต่างประเทัศ

7. ปฏิิบัติกิารอำื�น์ใดีตามท่ั�กิฎหมายกิำาหน์ดีให้
เป็น์หน์้าทั่�ขอำงกิรมหรือำตามทั่�รัฐมน์ตร่หรือำ 
ค่ณะรัฐมน์ตร่มอำบหมาย

Department of Rural Road has mission 
about development of primary highway 
structure construction and maintenance of 
the highway for complete highway system  
covering the whole country. For this reason,  
citizens would be provided convenience, 
speed and safety for transportation. The 
authorities and functions are described as 
the following items.

1. Manage the standard and condition 
of Rural Road and local road along with 
checking and controlling in academic terms  
for achieving the standard and condition

2. Conduct training and make a manual  
including giving counsel about civil  
engineering

3. Encourage and promote academy 
about roadway work to Local Administration  
Organization

4. Conduct on Law on Public Roads  
especially in the part of Rural Roads  
including other related laws

5. Research and develop the construction,  
and reconstruct and maintain Rural Roads

6. Cooperate and coordinate roadway 
work with the organization and other related  
national and international institutes

7. Other conducts which is defined by  
the law to be the responsibility of the  
department, or other conducts which Minister  
or Council of Ministers assign

อำานาจหน้าที่
(AUTHORITY AND FUNCTION)
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นโยบายและทิศทางการบริหารงานของกรม
POLICY AND MANAGEMENT DIRECTION OF THE DEPARTMENT

เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ กรมทางหลวงชนบทได้ก�าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

For achieving the set visions and missions, Department of Rural Roads has defined  
strategic conditions as following items

1. กิารยกิระดีับแลัะพัฒน์าโค่รงข่ายทัางหลัวิง
ชน์บทัอำย่างทัั�วิถึง พอำเพ่ยง แลัะม่มาตรฐาน์ 
เพื�อำเสัริมสัร้างประเทัศใหม้ค่่วิามมั�น์ค่ง (Stability)

1. Stability : enhance and develop Rural  
Road system thoroughly for adequately  
and standardize for constructing the stable 
country 

3. กิารเพิ�มคุ่ณค่่าแลัะบำารุงรักิษาโค่รงข่าย
ทัางหลัวิงชน์บทั เพื�อำพัฒน์าประเทัศอำย่างยั�งยืน์ 
(Sustainability)

3. Sustainability : increase value and maintain  
Rural Road system for sustainably developing  
the country

4. กิารพัฒน์าอำงค่์กิรเพื�อำให้เป็น์อำงค่์กิรทั่�ม่
สัมรรถน์ะสั้งท่ั�ยึดีมั�น์ใน์หลัักิกิารบริหารจัดีกิาร 
บา้น์เมอืำงท่ั�ดี ่(High Performance Organization)

4. High Performance Organization : develop  
the organization to has high performance 
which holds fast with good governance 
principles

2. กิารพัฒน์าโค่รงข่ายทัางหลัวิงชน์บทั  
เพื�อำส่ังเสัริมกิารพัฒน์าเศรษฐกิิจแลัะเพิ�มรายไดี้
ขอำงประเทัศให้ม่ค่วิามมั�งค่ั�ง (Prosperity)

2. Prosperity : develop Rural Road system  
for encouraging the economic development 
and increasing national income
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อธิบดี
(Director General)

รองอธิบดี
Deputy

Director General

สำานักบริหารกลาง
Bureau of Central

Adminstration

สำานักงานทางหลวงชนบท

ที่ 1-18
Bureau of Rural Roads 

1-18

แขวงทางหลวงชนบท 76 แขวง
Rural Road Office 76 Province

หมวดบำารุงทางหลวงชนบท 

128 หมวด
Rural Road Sub-Office

รองอธิบดี
Deputy

Director General

กองแผนงาน
Bureau of
Planning

สำานักฝึกอบรม
Bureau of
Training

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

สำานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
Office of Road Safety Audit

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
Office of intenal Audit

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
Division of Ethics and Anti - Corruption

รองอธิบดี
Deputy

Director General

สำานักกฎหมาย
Bureau of Legal

Affairs

สำานักบำารุงทาง
Bureau of Road 
Maintenance

สำานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
Bureau of Test, Research and Development

สำานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
Bureau of Local Road Development

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication Center

สำานักสำารวจและออกแบบ
Bureau of Location and Design

สำานักอำานวยความปลอดภัย
Bureau of Traffic Safety

วิศวกรใหญ ่
Chief Engineer

สำานักก่อสร้างทาง
Bureau of Road

Construction

วิศวกรใหญ ่
Chief Engineer

สำานักก่อสร้าง

สะพาน
Bureau of Bridge 

Construction

วิศวกรใหญ ่
Chief Engineer

สำานักเครื่องกล 

และสื่อสาร
Bureau of

Mechanical and
Communication

โครงสร้างองค์กรกรมทางหลวงชนบท 
ORGANIZATION CHART

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กค. 63
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อัตรากำาลังบุคลากรกรมทางหลวงชนบท
DEPARTMENT OF RURAL ROADS MANPOWER

ข้าราชการ (OFFICIALS)

กรอบอัตรากำาลัง (MANPOWER) 1,806 อัตรา

กรอบอัตรากำาลัง (MANPOWER) 670 อัตรา

กรอบอัตรากำาลัง (MANPOWER) 2,000 อัตรา

กรอบอัตรากำาลัง (MANPOWER) 4,476 อัตรา

ผู้ดำารงตำาแหน่ง (APPOINTEES) 4,189 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

ผู้ดำารงตำาแหน่ง (APPOINTEES) 1,668 คน

ผู้ดำารงตำาแหน่ง (APPOINTEES) 660 คน

ผู้ดำารงตำาแหน่ง (APPOINTEES) 1,861 คน

ลูกจ้างประจำา (PERMANENT EMPLOYEES)

พนักงานราชการ (GOVERNMENT EMPLOYEES)

รวม
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นายปฐม เฉลยวาเรศ 
อำธิิบดี่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั

MR.PATHOM CHALOEYWARES
DIRECTOR GENERAL, DEPARTMENT OF RURAL ROADS

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
DIRECTOR GENERAL, DEPARTMENT OF RURAL ROADS
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รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
DEPUTY DIRECTOR GENERAL, DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายมานพ สุสิงห์
รอำงอำธิิบดี่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั

MR.MANOP SUSING
DEPUTY DIRECTOR GENERAL,

DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
รอำงอำธิิบดี่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั
MR.PRASAK BANDHUNNARK
DEPUTY DIRECTOR GENERAL,

DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
รอำงอำธิิบดี่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั
MR.KAIWAN ROJANANUKOON
DEPUTY DIRECTOR GENERAL,

DEPARTMENT OF RURAL ROADS
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วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
CHIEF ENGINEER, DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร
วิิศวิกิรใหญ่่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั 

(ดี้าน์ค่วิบคุ่มกิารกิ่อำสัร้าง)
MR.KOSIN PITTAYAVASTSOONTHON

CHIEF ENGINEER, 
DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายวิศว์ รัตนโชติ
วิิศวิกิรใหญ่่กิรมทัางหลัวิงชน์บทั 
(ดี้าน์บำารุงรักิษาทัางแลัะสัะพาน์)

MR.WIT RATANACHOT
CHIEF ENGINEER, 

DEPARTMENT OF RURAL ROADS

นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิกิ่อำสัร้างสัะพาน์ 
รักิษากิารใน์ตำาแหน์่งวิิศวิกิรใหญ่่

กิรมทัางหลัวิงชน์บทั  
(ดี้าน์สัำารวิจแลัะอำอำกิแบบ)

MR.CHAINARONG ONGARDVANISH
CHIEF ENGINEER, 

DEPARTMENT OF RURAL ROADS
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นายสมโภชน์ เรืองพระยา
 ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิบริหารกิลัาง 
MR.SOMPHOT RUANSPHRAYA

DIRECTOR OF BUREAU OF CENTRAL ADMINISTRATION

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิกิฎหมาย

MISS CHATNAPA RUKCHARTCHALERN
DIRECTOR OF BUREAU OF LEGAL AFFAIRS

ผู้อำานวยการสำานักในส่วนกลาง

นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิกิ่อำสัร้างสัะพาน์ 

MR.CHAINARONG ONGARDVANISH
DIRECTOR OF BUREAU OF BRIDGE CONSTRUCTION

นายผดุงศักดิ์ สรุจิก�าจรวัฒนะ
 ผู้้้อำำาน์วิยกิารกิอำงแผู้น์งาน์

MR.PHADOONGSAK SARUJIKAMJORNWATTANA
DIRECTOR OF BUREAU OF PLANNING

นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิเค่รื�อำงกิลัแลัะสืั�อำสัาร

MR.APICHA KENGVITAYALERT 
DIRECTOR OF BUREAU OF MECHANICAL AND  

COMMUNICATION

นายทวี แสงสุวรรณโณ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิวิิเค่ราะห์ วิิจัยแลัะพัฒน์า

MR.TAWEE SANGSUWANNO 
DIRECTOR OF BUREAU OF TEST, RESEARCH AND 

DEVELOPMENT

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิก่ิอำสัร้างทัาง
MR.WATANYU TRITANUWONG

DIRECTOR OF BUREAU OF ROAD CONSTRUCTION

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิบำารุงทัาง

MR.PEERAPAT PHUTANTIKUL
DIRECTOR BUREAU OF ROAD MAINTENANCE

นายสุรพันธ์ุ ไตรรัตน์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิส่ังเสัริมกิารพัฒน์าทัางหลัวิงท้ัอำงถิ�น์

MR.SURAPAN TRAIRAT
DIRECTOR, BUREAU OF LOCAL ROAD DEVELOPMENT
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DIRECTOR OF BUREAU OF CENTRAL OFFICE

นายอมร จันทร์สกุล 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักสำ�รวจและออกแบบ 

MR.AMORN CHANSAKUL
DIRECTOR BUREAU OF LOCATION AND DESIGN

นายชาครีย์ บำารุงวงศ ์
(รกท.) ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

MR.CHAKREE BAMRUNGWONG 
DIRECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

นายชาครีย์ บำารุงวงศ์ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นตรวจสอบคว�มปลอดภัยง�นท�ง

DR.CHAKREE BAMRUNGWONG
DIRECTOR OF OFFICE OF ROAD SAFETY AUDIT

นายณรงค์ คู่บารมี
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฝึกอบรม

MR.NARONG KHOOBARAMEE
DIRECTOR OF BUREAU OF TRAINING

นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน 

MR.SUTAT THANAVIJITPHAN  
DIRECTOR OF OFFICE OF INTERNAL AUDIT

นายชยทัต วัฒนกูล
ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันก�รทุจริต

MR.CHAYATAT WADHANAKUL
DIRECTOR OF DIVISION OF ETHICS AND 

ANTI-CORRUPTION

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอำ�นวยคว�มปลอดภัย

MR.SASAWAT POORIPUSSARAKUL
DIRECTOR OF BUREAU OF TRAFFIC SAFETY

นายพฤษภ ศรีบุรีี   
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพัฒน�ระบบบริห�ร 

MR.PRUESAPHA SRIBURI
DIRECTOR OF BUREAU OF ADMINISTRATIVE  

SYSTEM DEVELOPMENT
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นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 1 

MR.JAROEN PAYUNGVIVATANAKUL
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 1

นายสุรชัย ศิริดาวทอง
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 4 

MR.SURACHAI SIRIDAOTHONG
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 4

นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 7 

MR.JIRANAN PRAKOPVITAYAKIT
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 7

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 2

MR.APICHAI TEERARUNGSIKUL
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 2

นายส�าราญ สวัสด์ิพูน
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 5 

MR.SAMRAN SAWATPOON 
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 5

นายทักษิณ บุญต่อ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 8

MR.THAKSIN BOONTOR
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 8

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 3

MR.CHATCHAWAL LERKARAM
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 3

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 6 

MR.SOMBOON KANOKNAPAKUL
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 6

 นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 9

MR.APINUN JIRACHAIKITTI
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 9

ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18
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นายสว่าง รัตนนรา
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 10 

MR.SAWANG RATTANANARA
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 10

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 13 

MR.SOMCHAI LEELAPRAPAPORN
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 13

นายพีระพล ปั้นสังข์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 16

MR.PEERAPOL PUNSUNG
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 16

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 11

MR.PISITH SRIVARANUN
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 11

นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 14 

MR.SUWIT YODSURANG 
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 14

นายชูชัย พนัสอัมพร 
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 17 

MR.CHUCHAI PANUSAMPORN
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 17

นายทวี สกุลเวช  
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 12

MR.TAWEE SAKULWET
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 12

นายสมสมัย แก้วบุตรดี   
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 15 

MR.SOMSAMAI KEAWBUTDEE
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 15

 นายประจักษ์ รัตนมณี
ผู้้้อำำาน์วิยกิารสัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 18

MR.PRAJAK RATTANAMANEE
DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 18

DIRECTOR OF BUREAU OF RURAL ROADS 1-18
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นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิกิ่อำสัร้างทัาง)

MR.KHETSOPON POKARATTANANUN
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF ROAD CONTRUCTION)

นายธนะชัย หล่ออภิบาลกุล
(รก.) น์ักิวิิเค่ราะห์น์โยบายแลัะแผู้น์เช่�ยวิชาญ่ (กิอำงแผู้น์งาน์)

MR.THANACHAI LORAPIBANKUL 
ACTING PLAN AND POLICY ANALYST, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF PLANNING)

นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิกิ่อำสัร้างสัะพาน์)

MR.JEERAPONG PINTABUTR
ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
(BUREAU OF BRIDGE CONSTRUCTION)

นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ ์
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิสัำารวิจแลัะอำอำกิแบบ) 

MR.WEERADEJ CHEEWAPATTANANUWONG
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF LOCATION AND DESIGN)

นายสมเกียรติ ชัยประเสริฐ 
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิกิ่อำสัร้างทัาง)

MR.SOMKIAT CHAIPRASERT
ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
(BUREAU OF ROAD CONSTRUCTION)

นายณฐพนธ์ เดชมณ ี
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิวิิเค่ราะห์ วิิจัยแลัะพัฒน์า)

MR.NATHAPON DECHMANI 
ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF TEST, RESEARCH AND DEVELOPMENT)

นายคุณมาศ พันธุเตชะ 
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิบำารุงทัาง)

MR.KOONNAMAS PUNTHUTAECHA
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF ROAD MAINTENANCE)

นายมานิต นิลเขตร ์
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิสัำารวิจแลัะอำอำกิแบบ)

MR.MANIT NILKHET
ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
(BUREAU OF LOCATION AND DESIGN)

นายอภิชัย วชิระปราการพงษ ์
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิกิ่อำสัร้างสัะพาน์)

MR.APICHAI WACHIRAPRAKARNPONG
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF BRIDGE CONSTRUCTION)

นายอาคม ตันติพงศ์อาภา 
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำานั์กิส่ังเสัริมกิารพัฒน์าทัางหลัวิงท้ัอำงถิ�น์)

MR.ARKOM TANTIPONGARPA 
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF LOCAL ROAD DEVELOPMENT)

นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิบำารุงทัาง)
MR.KANOKTEP RATTANADILOK NA BHUKET
ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF ROAD MAINTENANCE)

นางนพมาศ รัตนพันธ์  
น์ักิทัรัพยากิรบุค่ค่ลัเช่�ยวิชาญ่ (สัำาน์ักิฝั่ึกิอำบรม)

MRS.NOPPAMAS RATTANPHAN
HUMAN RESOURCES OFFICER, EXPERT LEVEL 

(BUREAU OF TRAINING)

ผู้เชี่ยวชาญ 
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นายภาคภูมิ ผ่านส�าแดง
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ 

สัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 1 (ปทุัมธิาน่์)
MR.PARKPOOM PANSAMDAENG
CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 

BUREAU OF RURAL ROADS 1 (PATUMTHANI)

นายจิรโชติ ปัญญาประดิษฐ์                                                      
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ 

สัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 10 (เช่ยงใหม่)
MR.JIRACHOT PANYARPRADIT                                   

CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 10 (CHIANGMAI)

นายวิทย์ วรวงค์
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่  

สัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 5 (น์ค่รราชส่ัมา)
MR.VIT WORAWONG 

ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL  
BUREAU OF RURAL ROADS 5 (NAKHON RACHASRIMA)

นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ 
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่  

สัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 2 (สัระบุร่)
MR. NATTHAWUT THIRASATHIANSOPHON

CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 2 (SARABURI)

นายเจษฎา วินสน 
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ 

สัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 11 (สัุราษฎร์ธิาน์่)
MR.JADSADA WINSON                                                      

ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 11 (SURATTHANI)

นายก้องพิภพ อารยรังศร ี
(รก.) วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่  

สัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 6 (ขอำน์แก่ิน์)
MR.KONGPIPOP ARAYARANGSRI

ACTING CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 6 (KHONKAEN)

นายพิชิต หุ่นศิร ิ
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ 

สัำาน์ักิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัทั่� 3 (ชลับุร่)
MR.PICHIT HUNSIRI

CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 3 (CHONBURI)

นายโกศล กาญจโนภาส 
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่  

สัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 12 (สังขลัา)
MR.KOSOL KANJANOPAT 

CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 12 (SONGKHLA)

นายบุญเพ็ง สืบภา 
วิิศวิกิรโยธิาเช่�ยวิชาญ่ 

สัำานั์กิงาน์ทัางหลัวิงชน์บทัท่ั� 7 (อุำบลัราชธิาน่์)
MR.BOONPENG SUEBPA                                                   

CIVIL ENGINEER, EXPERT LEVEL 
BUREAU OF RURAL ROADS 7 (UBONRATCHATHANI)

EXPERT LEVEL
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32 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท

จำ�แนกต�มแผนง�น/ผลผลิต/โครงก�ร 

(ร�ยจ่�ยประจำ�และร�ยจ่�ยลงทุน) ณ วันที่ 31 กรกฎ�คม  2563 กรมท�งหลวงชนบท กระทรวงคมน�คม

แผู้น์งาน์ / ผู้ลัผู้ลัิต / โค่รงกิาร
Programme / Product / Project

รวิมทัั�งสัิ�น์ (Total)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ Government personnel programme

รายกิารค่่าใช้จ่ายบุค่ลัากิรภาค่รัฐ  
Lists of Government personnel expenses

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  Fundamental of creating competitive abilities programme

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเตบิโตอย่างย่ังยืน อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและป้องกนัการท�าลาย ทรพัยากรธรรมชาติ  
  strategic programme for constructing sustainable, conserved, revived and prevented growth

4. แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหา จงัหวดัชายแดนภาคใต้
  Integration of solving problems of the Southern Border Provinces Project

5. แผนงานบรูณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
   Income intregation from tourism project

6. แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
   Intregation of develpoing sufficient economy zone project

ผู้ลัผู้ลัิตทั่� 1 
Product 1

ผู้ลัผู้ลัิตทั่� 2 
Product 2

ผู้ลัผู้ลัิตทั่� 3 
Product 3

ผู้ลัผู้ลัิตทั่� 4 
Product 4

โค่รงกิารทั่� 1
Project 1

โค่รงกิารทั่� 1
Project 1

โค่รงกิารทั่� 1
Project 1

โค่รงกิารทั่� 1
Project 1

โค่รงกิารทั่� 1
Project 1

โค่รงกิารทั่� 2 
Project 2

โค่รงกิารทั่� 3
Project 3

โค่รงกิารทั่� 4
Project 4

ผู้ลัผู้ลัิตทั่� 1 
Product 1

- ค่่าจ้างทั่�ปรึกิษา 
- wages for advisors

- กิ่อำสัร้างทัาง
- construct the way

- ฝั่ึกิอำบรม อำปทั. 
- Training Local Administrative Organization

- ปรับปรุงทัาง
- reconstruct the way

โค่รงข่ายทัางหลัวิงชน์บทัไดี้รับกิารพัฒน์า 
Developed Rural Road system

โค่รงข่ายทัางหลัวิงชน์บทัไดี้รับกิารบำารุงรักิษา 
Maintained Rural Road system
โค่รงข่ายทัางหลัวิงชน์บทัม่ค่วิามปลัอำดีภัย
Safe Rural Road system

กิารพัฒน์าบุค่ลัากิรดี้าน์ช่างให้กิับอำงค่์กิรปกิค่รอำงสั่วิน์ทั้อำงถิ�น์ (อำปทั.)
Developing mechanic personnel for Local Administrative Organization

โค่รงกิารพัฒน์าเสั้น์ทัางผู้่าน์เขตรักิษาพัน์ธิุ์สััตวิ์ป่าเขาอำ่างฤาไน์
Developing Khao Ang Rue Nai wildlife sanctuary passage way project

โค่รงกิารพัฒน์าเศรษฐกิิจแลัะสั่งเสัริมศักิยภาพพื�น์ทั่�จังหวิัดีชายแดีน์ภาค่ใต้
Developing economic and encouraging potentiality of the Southern  
Border Provinces project

โค่รงกิารพัฒน์าทัางหลัวิงชน์บทัเพื�อำสัน์ับสัน์ุน์เขตเศรษฐกิิจพิเศษชายแดีน์ (SEZ)
Developing Roral Road for encouraging Border Special Economic 
Zones project (SEZ)

โค่รงกิารทัางหลัวิงชน์บทัเพื�อำกิารทั่อำงเทั่�ยวิ
Rural Road for tourism project

งบประมาณภายหลััง
โอำน์เปลั่�ยน์แปลัง

Budget after transfering 
has changed

ปริมาณงาน์
Workload

หน์่วิยน์ับ
Unit

45,155,091,400

 1,452,147,800 

 1,452,147,800 

21,531,940,300

 196,157,000 

 20,943,800 

 196,157,000 

 490,496,000 

 1,134,859,900 

 1,244,411,600 

 1,134,859,900 

 490,496,000 

 1,244,411,600 

 2,300,312,700 

 17,371,617,500 

 1,839,066,300 

1

57.371

280.822

98.063

 1,300 

13

 91.735 

 48,031 

 710 

30.880

รายกิาร
item(s)

ค่น์ 
people

กิม. 
km.

กิม. 
km.

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

7. แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค
   Regional area developing integration Programme

โค่รงกิารสั่งเสัริมกิารค่้าชายแดีน์
Border Trade Promotion project

โค่รงกิารพัฒน์าแลัะสั่งเสัริมกิารเกิษตร
Developing and encouraging agriculture project

โค่รงกิารพัฒน์าแลัะสั่งเสัริมกิารทั่อำงเทั่�ยวิเชิงธิรรมชาติแลัะน์ิเวิศน์์
Developing and encouraging Ecotourism project

 874,100,000 

 155,000,000 

 30,000,000 

 199,470,000 

4

1

7

โค่รงกิารเสัริมศักิยภาพขอำงโค่รงสัร้างพื�น์ฐาน์เมือำงเป้าหมายแลัะเมือำงชายแดีน์
Encoraging potentiality of fundamental goal city and border city  
structure project

 5,400,000 1

รายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)
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Catagorized by programme/product/project (Annual Budget and Capital Budget)

At 31 July 2020 Department of Rural Road, Ministry of Transport

โค่รงกิารพัฒน์ากิลัุ่มทั่อำงเทั่�ยวิมรดีกิโลักิ
Developing the world heritage tourism group project

โค่รงกิารสั่งเสัริมแลัะพัฒน์ากิารทั่อำงเทั่�ยวิธิรรมชาติ 
Encouraging and developing nature torism project

โค่รงกิารพัฒน์าเมือำงกิารค่้าแลัะกิารทั่อำงเทั่�ยวิชายแดีน์
Developing city of trade and border tourism project

8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์   
  Intergrating development of transportations and logistics programme

9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   Intrigate eastern special development zone programme

โค่รงกิารพัฒน์ากิลัุ่มทั่อำงเทั่�ยวิอำารยธิรรมลั้าน์น์าแลัะกิลัุ่มชาติพัน์ธิุ์
Developing Lanna civilization and ethnic groups tourism project

โค่รงกิารพฒัน์าพื�น์ท่ั�เศรษฐกิจิชายแดีน์ภาค่ตะวินั์อำอำกิด้ีาน์อำตุสัาหกิรรม กิารค้่า แลัะกิารลังทันุ์
Developing Eastern border economic area in industrial sector project Trade and investment

โค่รงกิารสั่งเสัริมแลัะพัฒน์ากิารทั่อำงเทั่�ยวิวิิถ่ช่วิิตลัุ่มน์ำ�าโขง - เชิงกิ่ฬา
Encouraging and developing Mekong basin lifestyle tourism - sport term project

โค่รงกิารพัฒน์าโค่รงข่ายค่มน์าค่มขน์สั่งขน์าดีใหญ่่แลัะพัฒน์าพื�น์ทั่�รอำบสัถาน์่ขน์สั่งระบบรางใน์เมือำง 
ทั่�ม่ศกัิยภาพ ภาค่ตะวิัน์อำอำกิเฉ่ยงเหน์ือำ Developing large transport network and developing  
the area around the station project Potential urban rail transportation in Northeast region

โค่รงกิารสัร้างค่วิามเข้มแข�งทัางเศรษฐกิิจตามแน์วิชายแดีน์ แลัะแน์วิระเบย่งเศรษฐกิจิภาค่ตะวัิน์อำอำกิเฉย่งเหน์อืำ
Strengthening the economy of the border and subregion project

โค่รงกิารพัฒน์าโค่รงสัร้างพื�น์ฐาน์สัน์ับสัน์ุน์กิารพัฒน์าเขตอำุตสัาหกิรรมแลัะกิารเชื�อำมโยงกิารค่้าโลักิ
Developing Infrastructure supports the development of industrial zones and world 
trade links project

โค่รงกิารพัฒน์าทัางหลัวิงชน์บทัเพื�อำขับเค่ลัื�อำน์เขตพัฒน์าพิเศษภาค่ตะวิัน์อำอำกิ (EEC)
Developing Rural Road for impelling Eastern Economic Corridor project (EEC)

โค่รงกิารยกิระดีับมาตรฐาน์ทัาง (ถน์น์ลัาดียาวิ/ค่อำน์กิร่ต)
Enhancing the standard of way project (paved road / concrete)

โค่รงกิารพัฒน์าทัางหลัวิงชน์บทัเพื�อำกิารเชื�อำมต่อำระบบขน์สั่ง
Rural Road development for connecting transportation systems project

โค่รงกิารพัฒน์าถน์น์ผู้ังเมือำง
City plan road development project

โค่รงกิารแกิ้ไขป่ญ่หาจราจรใน์ปริมณฑ์์ลัแลัะภ้มิภาค่
Resolving traffic problems in the metropolitan and regions project

โค่รงกิารกิ่อำสัร้างเพื�อำยกิระดีับมาตรฐาน์สัะพาน์
Construting for enhancing the standard of the bridge project

โค่รงกิารอำำาน์วิยค่วิามปลัอำดีภัยบริเวิณหน์้าโรงเร่ยน์
Facilitating safety in front of the school project

โค่รงกิารปรับปรุงบริเวิณค่อำขวิดีไหลั่ทัาง
Improving the bottleneck on the shoulder project

โค่รงกิารไฟื้ฟื้้าแสังสัวิ่างบริเวิณเข้าสั้่ทัางแยกิหลัักิ
Electrical lighting at the entrance to the main junction project

โค่รงกิารยกิระดีับมาตรฐาน์ค่วิามปลัอำดีภัยทัางถน์น์
Enhancing road safety standards project

โค่รงกิารปรับปรุงเรขาค่ณิตขอำงทัาง
Improving the geometry of the way project

โค่รงกิารทัางหลัวิงชน์บทัสัน์ับสัน์ุน์เสั้น์ทัางรถไฟื้ทัางค่้่
Rural road supporting dual track railways project

โค่รงกิารปรับปรุงทัางแยกิแลัะจุดีต่อำเชื�อำม
Improving intersections and connection points project

โค่รงกิารปรับปรุงบริเวิณย่าน์ชุมชน์
Community area improvement project

โค่รงกิารปรับปรุงจุดีเสั่�ยงจุดีอำัน์ตราย
Improving the risky point and danger point project

โค่รงกิารพัฒน์าโค่รงข่ายสัะพาน์
Bridge network development project

 23,400,000 

 9,400,000 

 48,238,000 

 186,200,000 

 29,882,000 

 20,000,000 

 91,660,000 

 47,450,000 

 17,096,721,700 

 6,477,997,700 

 995,208,800 

 765,682,300 

 920,835,300 

 553,322,800 

 1,381,457,300 

 1,117,675,000 

 1,023,470,500 

 175,930,000 

 15,000,000 

 795,016,000 

 463,678,100 

 539,022,000 

 536,189,700 

 1,134,257,100 

 1,336,236,200 

 28,000,000 

 1,134,257,100 

2

1

1

4

1

1

792.902

78.914

19.546

23.061

100

992

114

578

39

1

72.873

87

108

 1,130 

 15,648 

8

2

1

90.279

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

รายกิาร
item(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

แห่ง 
place(s)

ม. 
m.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

กิม. 
km.

BUDGET REPORT FISCAL YEAR 2020

แผู้น์งาน์ / ผู้ลัผู้ลัิต / โค่รงกิาร
Programme / Product / Project

งบประมาณภายหลััง
โอำน์เปลั่�ยน์แปลัง

Budget after transfering 
has changed

ปริมาณงาน์
Workload

หน์่วิยน์ับ
Unit

โค่รงกิารทั่� 5 
Project 5

โค่รงกิารทั่� 6 
Project 6

โค่รงกิารทั่� 7 
Project 7

โค่รงกิารทั่� 8 
Project 8

โค่รงกิารทั่� 9 
Project 9

โค่รงกิารทั่� 10 
Project 10

โค่รงกิารทั่� 11 
Project 11

โค่รงกิารทั่� 12 
Project 12

โค่รงกิารทั่� 13 
Project 13

โค่รงกิารทั่� 1 
Project 1

โค่รงกิารทั่� 2 
Project 2

โค่รงกิารทั่� 3 
Project 3

โค่รงกิารทั่� 4 
Project 4

โค่รงกิารทั่� 5 
Project 5

โค่รงกิารทั่� 6 
Project 6

โค่รงกิารทั่� 7 
Project 7

โค่รงกิารทั่� 8 
Project 8

โค่รงกิารทั่� 9 
Project 9

โค่รงกิารทั่� 10 
Project 10

โค่รงกิารทั่� 11 
Project 11

โค่รงกิารทั่� 12 
Project 12

โค่รงกิารทั่� 13 
Project 13

โค่รงกิารทั่� 14 
Project 14

โค่รงกิารทั่� 15 
Project 15

โค่รงกิารทั่� 1 
Project 1
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34 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบทได้มีการด�าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมมีประเด็นในการประเมิน ดังนี้

Functional Based 

Agenda Based

Area Based

Innovation Based

Potential Based

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน

กรมไม่มีการประเมิน

กรมไม่มีการประเมิน

เป้าหมายการประเมิน
รอบ 12 เดือน

(1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563)

1. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

ทางถนนต่อประชากรแสนคน

2. ร้อยละของระยะทางบนทางหลวง

ชนบทที่มีค่าดัชนีความขรุขระสากล 

ของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด  

(IRI ไม่เกิน 4.0)

แลกสายทางระหว่างกรมทางหลวงและ 

กรมทางหลวงชนบท โดยให้สอดคล้อง

กับศักยภาพที่เหมาะสมของสายทาง

การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมใน 

งานก่อสร้างผิวทาง

ไม่เกิน 21 คน 
ต่อประชากรแสนคน

ร้อยละ 83.06

การใช้ปริมาณยางดิบสะสม

11,300 ตัน

41.06 กิโลเมตร
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Measures to improve the performance of government 
agencies in the fiscal year 2020

The Department of Rural Roads has been evaluated for compliance with  
the improvement measures in government operations in 2020

Functional Based 

Agenda Based

Area Based

Innovation Based

Potential Based

Evaluation component Assessment issues

No evaluation

No evaluation

12 - month evaluation target
(1 October 2019 - 

30 September 2020)

1. The rate of deaths from road  

accidents per hundred thousand 

people

2. Percentage of distance on rural 

roads with a roughness index of  

surface roughness better than  

specified criteria (IRI not more  

than 4.0)

Exchange the route between the 

Department of Highways and the 

Department of rural roads. In  

accordance with the potential of 

the route

The use of rubber as an ingredient 

in road construction

Not more than 21 people per  
hundred thousand people

83.06 percent or more

The use of accumulated rubber 
11,300 tons

41.06 kilometers



สร้างเศรษฐกิจสร้างเศรษฐกิจ

เสริมการท่องเที่ยวเสริมการท่องเที่ยว

กระจายรายไดสู้ช่มุชนกระจายรายไดสู้ช่มุชน



PART 2

Build economy, enhance tourism, Build economy, enhance tourism, 

distribute income to communities.distribute income to communities.

ทางหลวงชนบทสาย นย.3001 จังหวัดนครนายก, จังหวัดฉะเชิงเทราทางหลวงชนบทสาย นย.3001 จังหวัดนครนายก, จังหวัดฉะเชิงเทรา



โครงการก่อสร้างยกระดับมาตราฐานทาง เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

โครงการก่อสร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อ�ำเภอแม่ระมำด จังหวัดตำก , อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท ดำาเนินโครงการก่อสร้างทาง
เข้้าศููนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำาเภอแม่ระมาด
จัังหวัดตาก, อำาเภออมก๋อย จัังหวัดเชีียงใหม่ จัำานวน 
2 สายทาง ทั�งนี� เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานข้องศูนูย์
พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและอำานวยความสะดวก
ความปลอดภัยในทุกฤดูกาลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทีร่ว่ม 
สนับสนุนงานโครงการหลวง พร้อมยกระดับคุณภาพ
ชีีวิตให้กับชีาวไทยภูเข้าในพื�นที่ให้ดียิ่งข้้�น

ศููนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศููนย์พัฒนา
โครงการหลวงแห่งที่ 39 โดยจััดตั�งข้้�นเพื่อสร้าง
อาชีีพและแก้ไข้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืนให้แก่ 
ชีาวไทยภเูข้า ถวายเป็นพระราชีกุศูลแด่พระบาทสมเดจ็ั
พระบรมชีนกาธิเบศูร มหาภูมิพลอดุลยเดชีมหาราชี 
บรมนาถบพิตร มูลนิธโิครงการหลวงจั้งข้อให้กระทรวง
คมนาคมปรับปรงุเส้นทางเข้้าศููนย์พฒันาโครงการหลวง
เลอตอ ซ่้ง ทชี.พิจัารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงทาง
เข้้าศููนย์พฒันาโครงการหลวงเลอตอมคีวามจัำาเป็นต้อง
ดำาเนินการโดยเร็ว ซ้่งปัจัจัุบัน ทชี.ได้ดำาเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนสายทางเข้้าศูนูย์พฒันาโครงการหลวงเลอตอ 
จัำานวน 2 สายทาง ดังนี�

- จัดุเริม่ต้น กม.ท่ี 0+000 บ้านป่าไร่ อำาเภอแม่ระมาด  
จัังหวัดตาก เชีื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 105 
(แม่สอด - แม่สะเรียง) กม.ที ่36+900 สิ�นสดุโครงการ 
กม.ที่ 44+584 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำาบลแม่ตื่น  
อำาเภอแม่ระมาด จังัหวัดตาก ระยะทาง 44.584 กิโลเมตร  
ปัจัจัุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจัะก่อสร้างแล้ว
เสร็จัประมาณเดือนตุลาคม 2563 ใชีง้บประมาณในการ
ก่อสร้าง 246,664,000 บาท

- จัุดเริ่มต้น กม.ที่ 44+602 ที่บ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 
บ้านแม่ตื่นน้อย ตำาบลแม่ตื่น อำาเภออมก๋อย จัังหวัด
เชีียงใหม่ สิ�นสุดโครงการ กม.ที่ 74+032 ที่บ้านใหม่ 
ตำาบลแม่ตืน่ อำาเภออมก๋อย จังัหวัดเชียีงใหม่ ระยะทาง 
29.430 กิโลเมตร ปัจัจุับันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่า 
จัะก่อสร้างแล้วเสร็จัประมาณเดือนมกราคม 2565  
ใชี้งบประมาณในการก่อสร้าง 244,490,000 บาท

โดยมีรูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐาน
ถนนหลวงภูเข้า ผิวจัราจัรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4 เมตร ข้้�นอยู่กับสภาพภูมิประเทศู โดยหลีกเลี่ยง
การตัดต้นไม้ใหญ่ข้้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 
ตามธรรมชีาติไว้ให้มากที่สุด
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The construction project of the entrance to the Le-Tor 
Royal Project Development Center  Mae Ramad District, 
Tak Province , Om Koi District ,Chiang Mai Province

Department of Rural Roads starts the con-
struction project of the entrance to the Le-Tor 
Royal Project Development Center at Mae 
Ramad District, Tak Province, and Om Koi  
District , Chiang Mai Province to support  
the Le-Tor Royal Project Development Center 
for facilitating any departments that support 
the royal project and also emphasizes on 
improving the quality of life of the hill tribes 
in that area.

Le-Tor Royal Project Development Center  
is the 39th development center. The purpose 
of building this development center is to create  
a career to solve the problem of opium 
cultivation of hill tribes for a merit-making  
ceremony to His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej. Royal Project Foundation asks 
for the Ministry of Transport to improve  
the route to Le-Tor Royal Project Development  
Center. Department of Rural Roads considers 
that the Royal Project Foundation‘s request 
that the improvement of the entrance to  
the Le Tor Royal Project Development Center 
is necessary to implement as soon as possible.  
Nowadays, Department of Rural Roads is 

building 2 routes to the Le-Tor Royal Project 
Development Center such as  

- Starting point at km 0+000 Ban Pa Rai, 
Mae Ramad District, Tak Province connects 
to Highway no. 105 (Mae Sot-Mae Sariang)  
at km 36+900 and ending point at km 44+584  
at Ban Le-Tor, Mae Ramad District, Tak Province.  
Total distance is 44.584 kilometers that currently  
under construction and expect to complete the  
construction in October 2020 with a budget 
of 246,664,000 Baht.

- Starting point at km 44+602 at Ban Le-Tor,  
Moo 13, Ban Mae Tuen Noi Mar Tuen Sub- 
District, Om Koi District, Chiang Mai Province.  
and ending point at km 74+032 at Ban Mae 
Tuen Sub-District, Om Koi District, Chiang Mai 
Province Total distance is 29.430 kilometers 
that currently under construction and expects  
to complete the construction in January 2022  
with a budget of 244,490,000 Baht and  
improving the route pattern according to the 
mountain highway standard and reinforce 
concrete traffic surface, width 4 meters,  
depending on the terrain by avoiding cutting  
large trees along the road in order to preserve  
the natural environment as possible.
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โครงการก่อสร้างยกระดับมาตราฐานทาง เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง

โครงการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทบัทมิสยาม 03  
(ตอนที ่2) อำาเภอตาพระยา จังัหวัดสระแก้ว ระยะทาง 
รวม 10.675 กิโลเมตร กรมทางหลวงชีนบท โดยก่อสร้าง
ต่อเนือ่งจัากตอนที ่1 ทีไ่ด้ก่อสร้างแล้วเสร็จัในปี 2562  
เส้นทางนี�เป็นโครงข่้ายทางหลวงชีนบท ทีม่คีวามสำาคัญ 
เป็นเส้นทางข้นส่งสนิค้าสนบัสนนุยุทธศูาสตร์โลจัสิติกส์  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจัิสติกส์ให้สามารถดำาเนิน
การข้นส่งและกระจัายสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยในการเดินทาง ซ้่งเป็นโครงการที่อยู่
ในเข้ตพื�นท่ีโครงการพระราชีดำาริ ทับทิมสยาม 03  
เป็นเส้นทางที่ใชี้รองรับการเสด็จัฯ ในการตรวจัเย่ียม
ราษฎรทีอ่ยู่ในพื�นท่ีทบัทมิสยาม 03 ข้องสมเดจ็ัพระเจ้ัา 
น้องนางเธอ เจั้าฟ้าจัุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชี
กุมารี กรมพระศูรีสวางควัฒน วรข้ัตติยราชีนารี 
และยังใชี้เป็นเส้นทางลัดในชี่วงเทศูกาล สู่จัังหวัด 
ในภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ งบประมาณทั�งสิ�น
 119,495,000 บาท ลักษณะการก่อสร้างจัุดเร่ิมต้น
โครงการ (ชี่วงท่ี 1) กม.ท่ี 0+000 ถ้ง กม.ที่ 1+875 
จัุดเริ่มต้นโครงการ (ชี่วงที่ 2) กม.ที่ 6+200 ถ้ง
 กม.ท่ี 15+000 ระยะทางทั�งสิ�น 10.675 กิโลเมตร

 ก่อสร้างถนนผิวจัราจัรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร รถว่ิงสวนทางจัาก กม.ที่ 0+000 
ถ้ง กม.ท่ี 1+875 และ กม.ท่ี 6+200 ถ้ง กม.ท่ี 15+100  
ความกว้างข้องผิวจัราจัร 7 เมตร ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร  
ไหลท่าง Asphalt Concrete กวา้งข้้างละ 0.50-2.50 เมตร  
ปรับปรุงข้ยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม  
กม.ที่ 0+585.850 ความยาว 30 เมตร ข้้างละ  
3 เมตร ก่อสร้างระบบระบายนำ�าในเข้ตชุีมชีน ไฟฟ้า 
แสงสว่างเครือ่งหมายจัราจัรและสิง่อำานวยความปลอดภยั  
ปจััจับุนัโครงการอยู่ระหวา่งดำาเนนิการกอ่สรา้ง ผลงาน 
รอ้ยละ 50 (ข้้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม 2563) คาดว่า 
จัะก่อสร้างแล้วเสร็จัสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2564  
ประโยชีน์ที่คาดว่าจัะได้รับ เพื่อพัฒนาและสนับสนุน 
พื�นที่ในเข้ตโครงการพระราชีดำาริ เสริมสร้างชีุมชีน 
ให้เข้้มแข้็งบริเวณที่ เป็นพื�นท่ีกันชีนชีายแดนไทย 
กัมพูชีา ชี่วยให้ประชีาชีนที่อาศูัยอยู่สองข้้างทาง 
มีคุณภาพชีีวิตท่ีดีข้้�น ผู้ใชี้เส้นทางได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ลดต้นทุนค่าใชี้จั่ายและระยะ
เวลาข้นส่งพืชีผลทางการเกษตร

โครงการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03  
(ตอนที่ 2) อ�ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
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The Department of Rural Roads has revealed  
the progress of the road construction project,  
Baan Tubtim Siam 03 (section 2), Taphraya,  
Sakaeo, with a total distance of 10.675  
kilometers.

The project has extended from the  
previous section (section 1) which was  
completed in 2019, this rural road network 
is significantly important for supporting  
transportation strategy. Logistic system has 
been developed due to the increase of the 
ability of freight transportation and the safety 
during a road usage has been considered 
as well.

This road network is located in Tubtim  
Siam 03, the Royal Initiative project. At once,  
this road network was used for serving Princess  
Chulabhorn, the Princess Srisavangavadhana  
when she was visiting local people in this  
Royal initiative project area. This road could 
be used as a shortcut to the Northeast  
part of Thailand. The construction budget  
for the project is 119,495,000 Baht. For  
section 1, the road starts from km 0+000  
to km 1+875 and for section 2, the road starts  
from km 6+200 to km 15+000, with a total  
distance of 10.675 kilometers. The road  

pavement is made from asphaltic concrete,  
divided into 2 lanes with the width of 3.5 
meters per lane. The shoulders vary from 0.5 
to 2.5 meters along the roadway. The bridge  
at km 0+585.850 Length 30 meters has been  
expanded the width 3 meters per side. Lightings,  
drainage systems and safety systems  
during construction have been provided. 
Currently, the progress is approximately  
50%, This project is expected to be 
completed by April 2021. The expected  
benefits are The development at the Royal  
initiative project area. The quality of people’s 
life in this community is increased because  
of having more convenient, safer, and faster 
Transportation.

Road construction project within Ban Tubtim Siam 03 
(Section 2) Ta Phraya District, Sa Kaeo Province
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โครงการก่อสร้างถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
(ตอนบ้ำนเนินสะอำด - บ้ำนเนินสำยฝน) อ�ำเภอสนำมชัยเขต, เขำฉกรรจ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ, สระแก้ว

กรมทางหลวงชีนบท ได้ดำาเนินการก่อสร้างถนน
สายอ้อมเข้ตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้าอ่างฤาไน (ตอนบ้าน
เนินสะอาด - บ้านเนินสายฝน) อำาเภอสนามชีัยเข้ต, 
เข้าฉีกรรจั ์จังัหวดัฉีะเชีงิเทรา, สระแกว้ เพือ่สนบัสนนุ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื�นที่
เข้ตป่ารอยต่อ 5 จัังหวัด (ภาคตะวันออก) ประกอบ
ด้วย จัังหวัดชีลบุรี, ระยอง, จัันทบุรี, ฉีะเชีิงเทรา และ
ปราจัีนบุรี โดยเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้าน
การคมนาคมข้นส่งให้แก่ผู้ใชี้เส้นทางและประชีาชีน 
ที่พักอาศัูยในพื�นที่ให้มีคุณภาพชีีวิตดีย่ิงข้้�น

ถนนสายอ้อมเข้ตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข้าอ่างฤาไน
 (ตอนบ้านเนินสะอาด - บ้านเนินสายฝน) อำาเภอ

สนามชัียเข้ต, เข้าฉีกรรจั ์จังัหวัดฉีะเชิีงเทรา, สระแกว้  
ระยะทาง 8.450 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ข้นาด 2 ชีอ่งจัราจัร ผวิจัราจัร 
ข้า้งละ 3.50 เมตร พรอ้มไหลท่างกวา้งข้า้งละ 1 เมตร  
โดยเริ่มต้นก่อสร้างถนน บริเวณ กม.ท่ี 36+750 ถ้ง 
กม.ท่ี 37+100 และ กม.ท่ี 39+950 ถ้ง กม.ท่ี 48+050  
พรอ้มกอ่สรา้งสะพาน จัำานวน 2 แหง่ ตดิตั�งเครือ่งหมาย 
จัราจัร อุปกรณ์อำานวยความสะดวกปลอดภัย และ 
ติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

โดยใช้ีงบประมาณในการก่อสร้าง 95,720,000 บาท  
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จัเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
2563

โครงการก่อสร้างถนนสายอ้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
(ตอนบ้ำนเนินสะอำด - บ้ำนเนินสำยฝน) อ�ำเภอสนำมชัยเขต, เขำฉกรรจ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ, สระแก้ว
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Khao Ang Ruenai Wildlife Sanctuary Bypass (Ban Nuen Sa-ard 
to Ban Nuen Saifon Section) Sanam Chai Khet, Khao Chakan 
District Chachoengsao, Sa Kaeo Province 

Department of Rural Roads has completed 
the construction of Khao Ang Ruenai Wildlife  
Sanctuary Bypass (Ban Nuen Sa-ard to Ban 
Nuen Saifon Section) Sanam Chai Khet, Khao  
Chakan District Chachoengsao, Sa Kaeo  
Province to support forest and wildlife  
reservation Project in five provinces bordering  
forest (East) including Chonburi, Rayong, 
Chanthaburi and Prachin Buri provinces.  
The development of this transport infrastructure  
facilitates road users and improve local  
people’s life.

The road is 2 lanes asphaltic concrete with 
3.50 meters wide for each lane and 1 meter  
wide shoulder. The construction started at  
km 36+370 to km 37+100 and km 39+950 to 
km 48+050 Total distance is 8.450 kilometers 
with 2 bridges construction, traffic signs and 
safety equipment for road users

The road was completed on 18 February 
2020 with a budget of 97,720,000 Baht.

Khao Ang Ruenai Wildlife Sanctuary Bypass (Ban Nuen Sa-ard 
to Ban Nuen Saifon Section) Sanam Chai Khet, Khao Chakan 
District Chachoengsao, Sa Kaeo Province 
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โครงการก่อสร้างทางหลวงชีนบท เพื่อสนับสนุนยุทธศูาสตร์การท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ้านท่ามะปรางค์  (ตอนท่� 2) 
อ�ำเภอวังน��ำเขียว, ปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ (พร้อมทำงจักรยำน)

จัุดเริ่มต ้นโครงการจัากแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข้ 304 บรเิวณบ้านสขุ้สมบูรณ์ อำาเภอวังนำ�าเข้ยีว  
จัังหวัดนครราชีสีมา สิ�นสุดโครงการเช่ืีอมต่อกับถนน
ธนะรัชีต์ บริเวณบ้านท่ามะปรางค์ อำาเภอปากชี่อง 
จัังหวัดนครราชีสีมา

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายปรับปรุงยกระดับ
มาตรฐานโครงข้่ายทาง เพื่อเพิ่มศัูกยภาพการพัฒนา
โครงสร้างพื�นฐานด้านคมนาคมและเพื่อการท่องเที่ยว 
กรมทางหลวงชีนบทพิจัารณาเห็นศูักยภาพถนนรอบ
อุทยานแห่งชีาติเข้าใหญ่ (ภายนอกอุทยาน) สมควร
พัฒนาเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว ระยะทางรวมตลอด
โครงข้่ายประมาณ 69.629 กิโลเมตร ตลอดแนวเส้น
ทางผ่านหมู่บ้านที่อาศูัยอยู่ตามเนินเข้าข้นานไปกับ
สายทางมีทิวทัศูน์สวยงามข้องทิวเข้าใหญ่และอยู่ใกล้
อุทยานแห่งชีาติเข้าใหญ่, อุทยานแห่งชีาติเข้าแผงม้า, 
อุทยานแห่งชีาติคลองปลากั�ง, อ่างเก็บนำ�าลำาพระเพลิง 
และอุทยานแห่งชีาติทับลาน ทัศูนียภาพตลอดสาย 
ทางสามารถเห็นวิวทิวทัศูน์ที่สวยงามข้องเนินเข้า  
ซ้่งมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล 
เหมาะแก่การก่อสร้างถนนชีมทวิทัศูน์ (Scenic Route)  
ทั�งยังมีผลิตภัณฑ์์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์์แปรรูป
จัากการเกษตรหลายชีนิด เช่ีน ผลิตภัณฑ์์จัากองุ่น  
และไม้ผลหลากหลายชีนิด ทำาให้มีแหล่งข้ายสินค้า
การเกษตรหลายจัดุทีน่า่สนใจั อกีทั�งยงัใชีเ้ปน็โครงข้า่ย
เช่ืีอมระหว่างถนนมิตรภาพที่อำาเภอปากชี่องไปยังถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 304 อำาเภอวังนำ�าเข้ียว  
จัังหวัดนครราชีสีมา

ถนนทางหลวงชีนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวง 
แผ่นดินหลายเลข้ 304 - บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2)  
อำาเภอวังนำ�าเข้ียว, ปากช่ีอง จัังหวัดนครราชีสีมา 
(พร้อมทางจัักรยาน) ระยะทาง 54 กิโลเมตร เป็นงาน 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ข้นาด  
2 ชี่องจัราจัร ความยาวชี่องจัราจัรละ 3.50 เมตร  
ไหลท่างกวา้งข้้างละ 2.00 - 2.50 เมตร พรอ้มกอ่สรา้ง
ทางจัักรยานและทางเดินเท้า บริเวณรอบอ่างเก็บนำ�า 
ลำาพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร โดยใชี้งบประมาณ 

ในการก่อสร้าง 349,000,000 บาท ดำาเนนิการก่อสรา้ง
แล้วเสร็จัเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
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NMA 3052 Intersection Highway No. 304 - Ban Tha Maprang  (Section 2), 
Wang Nam Khiao District, Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province 
(With bicycle path) District Chachoengsao, Sa Kaeo Province 

The beginning of the project starts from inter- 
section Highway No. 304 in Ban Suksombun,  
Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima 
Province. The end of the project is connected 
to Thanarat Road, Ban Tha Ma Prang, Pak 
Chong District, Nakhon Ratchasima Province

Ministry of Transport has a policy to improve  
the standard of road network in order to 
increase the potential for the development 
of transportation infrastructure and tourism. 
Department of Rural Roads considers the  
potential of road around Khao Yai National 
Park (Outside the park) to be developed as a 
road for tourism. The total distance throughout 
the network is approximately 69.629 kilometers. 
There are scenic views along the route through 
the village parallel to the route with beautiful  
views of the Khao Yai National Park and vicinity  
area such as Khao Phaeng Ma National 
Park, Khlong Pla Kang National Park, Lam Phra  
Phloeng Reservoir and Thap Lan National 
Park. The scenery along the road is different  
in each season suitable for scenic roads  
(Scenic Route). There are also many agricultural  
products and processed products such as grape  

products and various kinds of fruits resulting  
in many interesting marketplaces to sell  
agricultural products. Moreover, it is also used  
as a network road connecting Highway  
Mittraphap in Pak Chong District to Highway  
No. 304, Wang Nam Khiao District. Nakhon 
Ratchasima Province.

NMA 3052 at Highway No. 304 Intersection -  
Ban Tha Maprang (Section 2), Wang Nam Khiao  
District, Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province  
(With bicycle path) with a distance of 54 
kilometers is a construction of asphaltic  
concrete road with 2 traffic lanes, with a length 
of 3.50 meters per lane, width of shoulder  
2.00 - 2.50 meters on each side, with construction  
of bicycles and pedestrian paths around  
Lam Phra Phloeng Reservoir with a total  
distance 333 meters.

The road was completed on 12 March 2020 
with a budget of 349,000,000 Baht.
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โครงการก่อสร้างทางหลวงชีนบท เพื่อสนับสนุนยุทธศูาสตร์การท่องเที่ยว

โครงการก่อสร้างถนนสาย บ้านศาลาด่าน – บ้านสังกาอู้ 
อ�ำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบ่ี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

จัากเดิมถนนสายบ้านศูาลาด่าน - บ้านสงักาอู ้อำาเภอ 
เกาะลันตา จัังหวัดกระบี่ เป็นโครงข้่ายคมนาคมข้นส่ง
ด้านทิศูตะวันออกข้องเกาะลันตาใหญ่ สภาพสายทาง
ปจััจับุนัข้องถนนสายหลกั เปน็ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร และผิวทางลาดยาง ในบางชี่วง  
ซ่้งมีสภาพคับแคบ โดยมีจัุดเริ่มต้นสายทางบริเวณ
สามแยกที่เช่ืีอมต่อกับสะพานสิริลันตา กม.ที่ 0+000 
และไปสิ�นสุดสายทาง ที่โรงเรียนบ้านสังกาอู้ กม.ท่ี  
20+498 พร้อมทางเช่ืีอม บริเวณ กม.ที่ 10+668 
รวมระยะทางประมาณ 21.698 กิโลเมตร ซ่้งถนน 
ดังกล่าวมีการสัญจัรข้องผู้คนเป็นจัำานวนมากทำาให้การ
เดินทางไม่คล่องตัว เกิดความล่าชี้า ทั�งนี� เพื่อเป็นการ
รองรับปริมาณการจัราจัรทีจ่ัะเกิดข้้�นในอนาคต สง่เสริม
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณเกาะลันตาและพัฒนาระบบ  
การคมนาคมข้นส่งในเกาะลันตาให้มีความสะดวก
รวดเร็วปลอดภัยมากย่ิงข้้�น จั้งมีความจัำาเป็นท่ีจัะ
ปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เพื่อยกระดับการเดินทางให้
เกิดความคล่องตัวเน้นความปลอดภัยให้กับประชีาชีน  
และนักท่องเที่ยวที่จัะเดินทางเข้้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
บริเวณเกาะลันตา

ทชี.จัง้ได้ก่อสร้างปรบัปรุงถนนเดิมให้มคีวามสะดวก  
ปลอดภัย สามารถรองรับปริมาณจัราจัรที่จัะเพิ่มข้้�น  
พร้อมก่อสร้างระบบระบายนำ�า ติดตั�งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณย่านชุีมชีน รวมทั�งปรับปรุงภูมิทัศูน์
บริเวณสายทางและทางเช่ืีอมต่อกับถนนโครงการ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวรอบเกาะลันตา มีระยะทาง
ทั�งหมดรวม 21.698 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนน
ผิวจัราจัรคอนกรีต ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร กว้าง 7 เมตร  
ไหล่ทางข้้างละ 0-2 เมตร พร้อมจัุดจัอดรถบริการ
นักท่องเที่ยว นอกจัากนี�ยังมีการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 แห่ง งานเคร่ืองหมายจัราจัร
และงานอำานวยความปลอดภัย

ปัจัจัุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ใชี้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450,000,000 บาท 
คาดว่าจัะก่อสร้างแล้วเสร็จัประมาณเดือนกันยายน 
2564
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Road construction project and improve the landscape 
from Ban Saladan to Ban Sang kha Ou, Lanta Island, Krabi 
Province.

From Ban Saladan - Ban Sang Kha Ou Road, Koh  
Lanta District Krabi Province Is a transportation  
network on the east side of Koh Lanta Yai.  
Current conditions of main roads It is  
a reinforced concrete road, 2 traffic lanes, and  
a paved road in some parts, which is cramped.  
With the starting point at the junction that  
connects to Siri Lanta Bridge at km 0+000 
and to the end of the route At Ban Sang Kha 
Ou School km 20+498 with junction (around  
km 10+668) Total distance is about 21.698  
kilometers. There is a large number of people  
have been visiting on this road that makes 
traveling difficult and delays in order to  
accommodate the traffic that will occur in  
the future. We need to renovate the original  
road for improving the traffic condition to  
support tourist attractions in Koh Lanta and  

develop the transportation system in Koh Lanta 
to provide more convenient, faster and safe 
for people and tourists. Department of Rural 
Roads improves the original road to support 
the increase of traffic volume and constructs 
a drainage system ,install lighting systems in 
the community area including improving the 
landscape and junction around the road to 
support tourism around Koh Lanta with the total 
distance is 21.698 kilometers by constructing 
a 2-lane concrete road, 7 meters wide, and 
has 2 meters road shoulder wide on each side 
with a parking spot for tourists. Besides, there 
are 4 reinforced concrete bridges construction, 
traffic signs, and safety works. Nowadays,  
this project is an under construction with a 
total budget  is 450,000,000 Baht that expected 
finish on September 2021
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โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 
(กม.ท่ี 107+200) – ท่ำเรือแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

ท่าเรือแหลมฉีบัง อำาเภอศูรีราชีา จัังหวัดชีลบุรี  
เป็นท่าเรือสินค้าหลักข้องประเทศู ในปัจัจัุบันได้เปิด
ดำาเนินการตามโครงการถ้งระยะที่ 2 และจัะมีการ
ข้ยายเข้้าสู่โครงการระยะที่ 3 ทางทิศูใต้ในอนาคต
อันใกล้นี� โดยเป็นการข้นส่งทางถนนรองรับการข้นส่ง
สินค้าและพัสดุภัณฑ์์ท่ีเข้้า - ออก ท่าเรือแหลมฉีบัง 
ซ้่งจัะใชี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 7 เป็นสายหลัก  
สภาพปัจัจัุบันมีปริมาณการจัราจัรหนาแน่นและติดข้ัด  
หากมีการเปิดโครงการท่าเรือในระยะที่ 3 จัะมีปัญหา
การจัราจัรมากย่ิงข้้�น

กรมทางหลวงชีนบท ได้ทำาการสำารวจัออกแบบ
โครงข้่ายถนนเพื่อเช่ืีอมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 
7 บริเวณ กม.ที่ 107+200 ถ้งท่าเรือแหลมฉีบัง 
อำาเภอศูรีราชีา จัังหวัดชีลบุรี ซ้่งถนนสายดังกล่าว 
มีความเหมาะสมท่ีจัะพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณการ
จัราจัร และการข้นส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์์ จัากท่าเรือ
แหลมฉีบัง เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจัราจัรบน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 7 ซ้่งมีปริมาณการจัราจัร
ท่ีหนาแน่นและติดขั้ด พร้อมทั�งเป็นการรองรับการ
ข้ยายตัวข้องท่าเรือแหลมฉีบังในอนาคตอีกด้วย

ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 7 (กม.ที ่ 
107+200) - ท่าเรือแหลมฉีบัง อำาเภอศูรีราชีา จังัหวดัชีลบรีุ  
เป็นการก่อสร้างถนนผิวจัราจัรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้นาด 6 - 8 ชีอ่งจัราจัร ผวิจัราจัรกวา้งข้า้งละ 3.50 เมตร  
พร้อมทางเท้ากว้างข้้างละ 3 เมตร ไหล่ทางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก กว้างข้้างละ 3.25 เมตร พร้อมก่อสร้าง 
สะพานข้นาดใหญ่ข้้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 3 
(ถนนสุขุ้มวิท) 1 แห่ง ความยาวรวม 378.24 เมตร 
พร้อมก่อสร้างระบบระบายนำ�าเครื่องหมายจัราจัรและ
อุปกรณ์อำานวยความสะดวกและปลอดภัย และติดตั�ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข้ 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉีบัง
อำาเภอศูรีราชีา จัังหวัดชีลบุรี มีจัุดเร่ิมต้นโครงการเร่ิม
จัาก กม.ที่ 8+700 ข้องทางหลวงชีนบทสาย ชีบ.3009  
ไปทางด้ านทิศูตะวันตกข้้ ามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข้ 7 (กม.ที ่107+200) ข้า้มจุัดตัดทางแยกบริเวณ
บ้านหนองคล้า ข้้ามทางรถไฟสายตะวันออก และข้้าม  
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข้ 3 (กม.ที ่131+450) สิ�นสดุ 
โครงการบริเวณท่าเรือแหลมฉีบัง รวมระยะทาง
ประมาณ 10.570 กิโลเมตร โดยมี 4 ตอน ดังนี�

ตอนที ่1 จัดุเริม่ต้น กม.ที ่7+800 ถง้ กม.ที ่10+570  
ระยะทางทั�งสิ�น 2.770 กิโลเมตร 

ตอนที่ 2 จัุดเริ่มต้น กม.ที่ 5+600 ถ้ง กม.ท่ี 7+800 
ระยะทางทั�งสิ�น 2.200 กิโลเมตร

ตอนที่ 3 จัุดเริ่มต้น กม.ที่ 2+900 ถ้ง กม.ท่ี 5+600 
ระยะทางทั�งสิ�น 2.700 กิโลเมตร

ตอนที่ 4 จัุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 ถ้ง กม.ท่ี 2+900 
ระยะทางทั�งสิ�น 2.900 กิโลเมตร

โ ด ย ใ ชี้ ง บ ป ร ะ ม าณใน ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ทั� ง สิ� น 
1,446,990,000 บาท
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Intersection 7 (km 107 + 200) - Laem Chabang Port,  
Si Racha District Chonburi Province

Laem Chabang Port, Si Racha District, Chon 
Buri Province is one of the most important  
port of the country. At present, the port 
has been operated in Phase 2 and will be 
expanded to the southern area in Phase 3 
in foreseeable future. The road supports the 
transportation of goods and products in and 
out of Laem Chabang Port using Highway 
No. 7 as the main road. It is predicted that 
if Phase 3 is launched, the traffic will be 
more serious.

Department of Rural Roads made a survey 
of road network designed to connect Highway 
No. 7 at the km 107 + 200 to Laem Chabang 
Port, Si Racha District, Chon Buri Province. 
The road network was appropriate to be 
developed to support a high traffic volume 
and the transportation of goods and parcels 
from Laem Chabang Port and alleviate the 
traffic volume on the National Highway No. 7. 
Moreover, the road supported the expansion 
of Laem Chabang Port in the future as well.

Highway No. 7 Intersection (km 107 + 200)  
- Laem Chabang Port, Si Racha District,  
Chon Buri is 6 - 8 traffic lanes reinforced concrete  
road surface with a width of 3.50 meters on  

each lane. The width of the pedestrian  
path is 3 meters on each side and the 
shoulder width is 3.25 meters on each side. 
The 378.24 meters long bridge has been  
constructed across the National Highway No. 3  
(Sukhumvit Road) including the construction 
of a drainage system, traffic sign, safety and 
equipment and installing lighting systems.

Highway No. 7 Intersection (km 107 + 200)  
- Laem Chabang Port, Si Racha District, 
Chon Buri starts from km 8+700 of CBI 3009 
and go to the west crossing Highway No.7 
(km. 107+200), cross the intersection of Ban 
Nong Khla, cross the Eastern Railway and 
cross Highway No. 3 (km  131 + 450) finally 
end of the project at Laem Chabang Port.  
It can be divided into 4 sections.

Section 1 Starting at km 7+800 and end 
at km 10+570, 2.770 km in total length.

Section 2 Starting at km 5+600 and end 
at km 7+800, 2.200 km in total length.

Section 3 Starting at km 2+900 and end 
at km 5+600, 2.200 km in total length.

Section 4 Starting at km 0+000 and end 
at km 2+900, 2.900 km in total length.

With a total budget of 1,446,990,000 Baht.
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โครงการข้ยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข้ 305 - บ้านบางนำ�าเปรี�ยว จังัหวัดนครนายก,  
ฉีะเชีิงเทรา ระยะทางรวม 32.975 กิโลเมตร 

กรมทางหลวงชีนบท ได ้พิจัารณาโครงข้ ่าย
ทางหลวงชีนบทท่ีมีความสำาคัญเป็นเส้นทางข้นส่ง
สินค้าสนับสนุนยุทธศูาสตร์โลจิัสติกส์ การท่องเที่ยว
ให้ประชีาชีนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาระบบบริหารจััดการข้นส่งสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการข้ยายตัวข้อง
เศูรษฐกิจัเพือ่เชีือ่มโยงการผลติจัากแหล่งไปสูต่ลาดและ
ผู้บริโภค จั้งได้ดำาเนินการข้ยายถนนทางหลวงชีนบท 
สาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข้ 305 -  
บ้านบางนำ�าเปรี�ยว จัังหวัดนครนายก และฉีะเชีิงเทรา  
จัากเดิม 2 ชี่องจัราจัรเป็น 4 ชี่องจัราจัรก่อสร้าง
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริมเหลก็ ข้นาดใหญ ่จัำานวน 2 แหง่  
ได้แก่ สะพานข้้ามทางรถไฟ กม.ที่ 18+285, สะพาน 
ข้้ามคลอง 20 กม.ที่ 25+350 และสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็กข้นาดเล็ก จัำานวน 8 แห่ง รวมทั�งระบบ 
ระบายนำ�า ไฟฟ้าแสงสว่าง เครือ่งหมายจัราจัร สิง่อำานวย 
ความปลอดภัยสำาหรับผู้ใชี้เส้นทาง โดยมีจัุดเร่ิมต้น
บริเวณ กม.ท่ี 0+000 ถ้ง กม.ท่ี 33+050 โดยใชี้ 
งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116,695,000 บาท  

ปัจัจัุบันโครงการดังกล่าวได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จั
สมบูรณ์เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 นอกจัากนี� โครงการ
ดงักลา่วยงัสอดรบัโครงการพฒันาระเบยีงเศูรษฐกจิัภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
ชี่วยพัฒนาระบบข้นส่งสินค้าจัากจัังหวัดรอบนอก 
ซ่้งเป็นแหล่งผลิต และท่าอากาศูยานสุวรรณภูมิ 
เพือ่สนับสนุนการข้นสง่ทางอากาศู ตอ่เนือ่งไปยงัทา่เรือ 
แหลมฉีบัง ผา่นทางหลวงพเิศูษหมายเลข้ 7 (มอเตอร์เวย)์  
ใหส้ะดวกรวดเร็วมากข้้�น ทั�งยังช่ีวยระบายปริมาณการ
จัราจัรที่หนาแน่นข้องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 305  
ที่จัะมุ่งหน้าเข้้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ลอีกด้วย

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษภาคตะวันออก (EEC)

กรมทางหลวงชนบทขยายถนนสาย นย. 3001 นครนายก, ฉะเชิงเทรา 
เป็น 4 ช่องจรำจร ระยะทำง 32 กิโลเมตร
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The road extension project on NYK 3001, 
at Highway No. 305 intersection - Ban Bang 
Nam Prieo District, Nakhon Nayok Province 
and Chachoengsao, with a total distance of 
32.975 kilometers.

Department of Rural Roads has considered  
that the rural highway network plays a very  
important role for logistic, shipping and tourism.  
The road must be safe, easy to use and support  
the growing demand for transportation created 
by economic growth. Thus, The Department  
of Rural Roads initiated the project to expand  
Rural Roads NYK 3001, at Highway No. 305 
intersection-Ban Bang Nam Prieo District,  
Nakhon Nayok Province, Chachoengsao from 
2 to 4 traffic lanes using asphalt concrete 

along with 2 large steel-reinforced bridge, one 
overcrossing a railway at km 18+285 and the 
other at km 25+350 crossing a canal, 8 small 
steel-reinforced bridge, utilities system, traffic 
signs, and safety measures for road users 
The road starts at km 0+000 to km 33+050 
with the construction budget of 2,116,695,000 
baht. Completed construction in August 2020  
while supporting the development of Eastern  
Economic Corridor or EEC. Cargos and goods  
can be easily transported from surrounding  
provinces and Suvarnabhumi Airport to  
Laem Chabang harbour through National  
Highway No. 7 (Motorway), diverging traffic 
from Highway No. 305 heading to Bangkok 
Metropolitan Region.

Department of Rural Roads  expand road extersion  
NYK 3001 Nakhon Nayok, Chachoengsao into 4 lane  
over the distance of 32 kilometers.
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โครงการก่อสรา้งถนนสาย ฉีชี.3001 แยกทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข้ 314 - ลาดกระบัง จังัหวัดฉีะเชิีงเทรา,  
สมทุรปราการ เป็นเส้นทางหน้่งที่สนับสนุนการข้นส่ง 
สูส่นามบินสวุรรณภูม ิซ่้งมปีรมิาณการจัราจัรหนาแน่น 
มากข้้�น จั้งจัำาเป็นต้องมีการก่อสร้าง และข้ยายชี่อง
จัราจัรใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณจัราจัรทีเ่พิม่ข้้�นในปจััจับุนั  
โดยปรับปรุงและข้ยายถนนเดิมข้นาด 2 ชี่องจัราจัร  
เป็นถนนผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต ข้นาด 4  
ชี่องจัราจัร พร้อมไหล่ทาง นอกเข้ตชีุมชีนและข้นาด 6  
ช่ีองจัราจัรพร้อมทางเท้า (ในเข้ตชีมุชีน) แนวถนนเร่ิมต้น 
จัากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 314 (กม.ที่ 14+836)  
โดยแนวสายทางมุง่ไปทางทศิูตะวนัตกเฉียีงเหนอื และ
บรรจับถนนหลวงแพ่ง บริเวณตำาบลเปรง็ อำาเภอบางบ่อ 
จัังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 20.329  
กโิลเมตร เพือ่ให้การบริหารโครงการก่อสร้างมีความเหมาะสม  
จั้งได้แบ่งงานก่อสร้างโครงการออกเป็น 2 ตอน ดังนี�

ตอนที่ 1 จัาก กม.ที่ 0+000 ถ้ง กม.ที่ 11+000 
ระยะทาง 11 กิโลเมตร

ตอนที่ 2 จัาก กม.ที่ 11+000 ถ้ง กม.ที่ 20+398 
ระยะทาง 9.329 กิโลเมตร

ใช้ีงบประมาณในการก่อสร้าง 3,712,809,000 บาท  
คาดว่าจัะก่อสร้างแล้วเสร็จัสมบูรณ์ประมาณปลายปี  
2563

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ, จังหวัดสมุทรปรำกำร
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The construction of rural roads CCO 3001 
connection Highway No. 314 to Lad Krabung in 
Chachoengsao and Samut Prakran provinces is 
the route supporting logistics to Suvanabhumi  
airport. This road is congested with heavy 
traffic. Therefore it is necessary to increase 
number of lanes to be able to cope with the 
increasing traffic congestion. The project is to 
improve and increase number of lanes from 2 
to 4 lanes with road shoulder for the outside 
part of the community area and to increase 
number of lanes from 2 to 6 lanes with a 
footpath for the community area. The road 
begins at Highway No. 314 at Km 14+836 
through the Northwest direction and ends 
at connection to the civil road in Tambon 
Preng in Amphur Bang Bor in Samut Prakran 
provinces, with a total distance of 20.329 
kilometers. To manage construction project 
properly, this project is divided into 2 parts. 

The first part is from kms. 0+000 to  
km 11+000 with the distance of 11 kilometers 
while the other part is from km 11+000 to  
km 20+398 with distance of 9.329 kilometers. 
with a total budget of 3,712,809,000 Baht. It 
expects that it will be finished around the 
end of 2020.

Rural Roads CCO 3001 connecting Highway No. 314 to Lad Krabung. 
Chachoengsao and Samut Prakran provinces 
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กรมทางหลวงชีนบทได้ดำาเนินการก่อสร้างถนน
ทางหลวงชีนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข้ 3138 (3575)-ทางหลวงแผ่นดนิหมายดิน 344 
อำาเภอบ้านค่าย, วังจัันทร์ จัังหวัดระยอง ซ้่งอยู่ในการ
พฒันาพื�นทีเ่ศูรษฐกิจัฝัง่ตะวนัออกหรอืโครงการระเบียง
เศูรษฐกิจัภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor  
; EEC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่อง
โครงสรา้งพื�นฐานใหแ้กน่กัลงทนุในเข้ตพื�นที ่3 จังัหวดั  
คือ ฉีะเชีิงเทรา ชีลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมาย 
ในการพฒันา เพิม่ประสทิธภิาพให้เป็นเข้ตเศูรษฐกจิัพเิศูษ
ทีดี่ทีส่ดุและทันสมัยทีส่ดุในภูมภิาคอาเซียน สนับสนนุการ
ข้นส่งสนิค้าให้กบัเกษตรกรในพื�นที ่โดยเฉีพาะการข้นสง่ 
ยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก  
และยงัเป็นเส้นทางเลอืกในการเดนิทางจัากอำาเภอบ้านค่าย 
ไปยังอำาเภอวังจัันทร์อีกด้วย

โดยปรับปรงุถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรตี 2 ชีอ่งจัราจัร ผวิจัราจัร กวา้ง 7 เมตร ไหลท่าง 
กว้างข้้างละ 1 - 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน
ข้้ามคลองชีลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.807  
กิโลเมตร เชีื่อมระหว่างอำาเภอบ้านค่าย ไปยังอำาเภอ 
วงัจันัทร์ ผา่น 3 ตำาบล (ตำาบลหนองบวั ตำาบลป่ายุบใน 
ตำาบลชีุมแสง) ซ้่งพื�นที่ดังกล่าวเป็นพื�นที่ทำาการเกษตร 

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษภาคตะวันออก (EEC)

v
โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 
แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3138 (3575) – ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 344 
อ�ำเภอบ้ำนค่ำย , วังจันทร์ จังหวัดระยอง

เช่ีน ยางพารา ออ้ย มนัสำาปะหลงั โดยเฉีพาะการข้นสง่
ยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก  
มีจัุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 3574  
บรเิวณตรงข้้ามทีว่่าการองค์การบรหิารส่วนตำาบลหนองบวั  
ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข้ภาพตำาบลบ้านหัวชีวด  
โดยเส้นทางจัะผ่าน 3 ตำาบล (ตำาบลหนองบัว ตำาบล
ป่ายุบใน ตำาบลชีุมแสง) โรงเรียน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง  
โรงพยาบาล 4 แห่ง รวมถ้งพื�นทีท่ำาการเกษตร (ยางพารา  
อ้อย มันสำาปะหลัง) และมีจัุดสิ�นสุดโครงการบรรจับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 344 ใกล้กับตลาดกลาง 
ยางพาราภาคตะวันออก อำาเภอวังจันัทร ์จังัหวดัระยอง 
ใช้ีงบประมาณในการกอ่สรา้งทั�งสิ�น 159,948,000 บาท 
ปัจัจัุบันได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จัสมบูรณ์
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v
Road Construction Project RYG .4058, 
intersection Highway-3138 (3575) – Highway No.344, 
Ban Khai District, Wangjan, Rayong Province

Department of Rural Roads has developed 
an eastern Economic area or Eastern Economic  
Corridor ; EEC to prepare the infrastructure 
for investors in the three provinces such as  
Chachoengsao, Chonburi and Rayong that  
emphasize on developing and improving to be 
the best and most modern special economic  
zone in the ASEAN region for supporting 
the transportation of products to farmers in  
the area especially transport rubber to Eastern  
Central Rubber Market and is also an alternative  
route for traveling from Ban Khai District to 
Wang Chan District as well

By improving the original road to be  
a 2-lane asphalt concrete, a road surface width  
of 7 meters, a road shoulder width of 1-2.5 
meters on each side, with the construction of  
a bridge over an irrigation canal, a total distance  
of 32.807 kilometers by connecting between 
Ban Khai district to Wang Chan District via  
3 sub-districts (Nong Bua Subdistrict,  
Pa Yup Nai Subdistrict, Chumsaeng Subdistrict), 
where are agricultural areas such as rubber, sugar  
cane, cassava, especially transportation rubber  

to the Eastern rubber market. There is a starting  
point at the intersection of Highway No. 3574,  
opposite the Nong Bua Subdistrict Administrative  
Organization, close to Health Promoting Hospital,  
Ban Hua Chuat Subdistrict. The route will pass 3  
sub-districts (Nong Bua Subdistrict, Pa Yup Nai  
Subdistrict, Chum Saeng Subdistrict), 5 schools,  
5 temples, 4 hospitals, including agricultural  
areas (rubber, sugar cane, cassava) and the  
end of this construction project is Highway  
No. 344 near the center of Eastern rubber market,  
Wang Chan District, Rayong Province with a 
total construction budget of 159,948,000 Baht. 
The construction has been completed.
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เนื่องจัากการเดินทางจัากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉีียงเหนือต้องผ่านตัวเมืองสระบุรี  
ส่งผลให้การจัราจัรทั�งในเส้นทางหลักและในเข้ต
ชีุมชีนมีปริมาณการจัราจัรที่หนาแน่นและติดข้ัด  
ทั�งนี� เพื่อลดปริมาณการจัราจัรบนถนนสายหลัก  
(ถนนพหลโยธิน) รองรับการเจัริญเติบโตข้องเมือง  
พัฒนาระบบจัราจัรและข้นส่งในเข้ตเมืองสระบุรีให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กรมทางหลวงชีนบท
จัง้ได้ดำาเนนิการกอ่สรา้งถนนสาย ข้2 ผงัเมอืงรวมเมอืง
สระบุร ีจังัหวัดสระบุร ีเป็นถนนผิวจัราจัรแบบคอนกรีต 
เสริมเหลก็ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรมิเหลก็ข้้าม
แม่นำ�าป่าสกั ความยาวสะพานรวม 180 เมตร ไป-กลบั  
4 ชี่องจัราจัร โดยมีจัุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 
0+000 จัากถนนสายตะกุด - ตลิ่งชีัน (ถนนสาย ค10  
ด้านข้้างคลังยาแสงทองเภสัชีสระบุรี) เป็นแนวถนน
ก่อสร้างใหม่ ถ้ง กม.ที่ 0+158 ก่อสร้างสะพานข้้าม
แม่นำ�าป่าสัก จัาก กม. ที่ 0+158 ถ้ง กม.ที่ 0+338  
จัากนั�นแนวถนนโครงการฯ ไปตามแนวถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม (ซอยบุญสว่าง) จันบรรจับกับจัุดสิ�นสุด 
โครงการฯ กม.ท่ี 0+763 เช่ืีอมกับถนนเทศูบาล 4  
รวมระยะทางทั�งสิ�น 0.763 กิโลเมตร ในการนี�เพื่อให ้
ถนนโครงการดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีความ
ปลอดภัยย่ิงข้้�น กรมทางหลวงชีนบทจั้งได้จััดสรร 

โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุร่ 
และก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น��ำป่ำสัก จังหวัดสระบุรี 
พร้อมทำงกลับรถใต้สะพำนทั�งสองฝ่�ง

งบประมาณมาเพิม่เติมเพือ่ก่อสร้างทางกลบัรถใต้สะพาน 
ข้้ามแมน่ำ�าปา่สกัทั�งสองฝัง่ พร้อมตดิตั�งป้ายจัราจัรและ 
ไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ใชี้งบประมาณในการ
ก่อสร้างรวม 104,150,000 บาท ซ่้งได้ดำาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จัเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
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Road Construction Project Kor 2 , Saraburi Road Network  
and construction of a bridge over the Pasak river, Saraburi Province  
with U-turn under the bridge on both sides

Because traveling from Bangkok to the 
North and the Northeast must pass through 
in downtown Saraburi. As a result, the traffic 
in main road and the community area have  
a heavy traffic volume. To reduce heavy traffic  
on the main road (Phahonyothin Road),  
the Department of Rural Roads constructs  
the road Kor 2 that is made of reinforced  
concrete and also the construction of reinforced  
concrete bridges across the Pasak River that  
is the total length of the bridge is 180 meters  
with 4 traffic lanes. Starting Point is at km 0+000  
from Takud road to Taling Chan (route 10  
beside Sangthong Pharmacy Saraburi) is a  
new construction road to km 0+0158 and 
construction of a bridge across the Pasak  
River from km 0+158 to km 0+338 and then 
the road line of the project along the original 
reinforced concrete road (Soi Boon Sawang)  
until it meets the end of the project at  
km 0+763, connecting to the municipal road 

with a total distance of 0.763 kilometer. To end  
this project perfectly, the Department of Rural 
Roads has allocated additional budget for the 
construction of U-turn under the bridge over 
both sides of the Pa Sak River and install 
traffic signs and electric lighting along the 
way with a total budget of 104,150,000 Baht,  
which was completed in May 2020.
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จัากปัญหาการจัราจัรติดข้ัดในเข้ตชีุมชีนเมือง
นครสวรรค์ ในชี่วงเวลาเร่งด่วน กรมทางหลวงชีนบท
จั้งได้ดำาเนินการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จัังหวัดนครสวรรค์  
เพื่อแก้ไข้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง 
ในเข้ตชีุมชีนเมืองนครสวรรค์ โดยประชีาชีนสามารถ
ใชี้เส้นทางดังกล่าวเลี่ยงผ่านชีุมชีนท่ีมีการจัราจัร 
หนาแน่น ชี่วยลดระยะทาง ประหยัดเวลา ค่าใชี้จั่าย 
และเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากย่ิงข้้�นรองรับ
การพัฒนาและการเจัริญเติบโตข้องเมืองในอนาคต

โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมือง
นครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จัังหวัดนครสวรรค์  
เป็นโครงการที่อยู่ ในเข้ตชีุมชีนเมืองนครสวรรค์  
มีจัุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.ที่ 0+000 ถ้ง กม.ที่ 1+855 
ระยะทางรวม 1.855 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจัราจัร
แบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ไป-กลบั) รวม 4 ชีอ่งจัราจัร 
ข้นาดชี่องจัราจัรละ 3.25 - 3.50 เมตร เข้ตทางกว้าง 
17 - 20 เมตร ทางเท้ากว้างข้้างละ 2 - 3 เมตร  
มีระบบระบายนำ�า ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจัราจัร  
และสิ่ งอำานวยความปลอดภัยผู้ ใชี้ทาง โดยใชี้ 
งบประมาณในการก่อสร้างรวม 93,700,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 
(บริเวณถนนมหำเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ 

 ปัจัจัุบันได้ดำาเนินการก่อสร้างเสร็จัสมบูรณ์และเปิด
ให้ประชีาชีนได้ใชี้สัญจัรเรียบร้อยแล้ว

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
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Construction Project of Road Kor , Nakhon Sawan Road Network 
(Mahathep road), Nakhon Sawan Province

To solve the heavy traffic at rush hours in 
Nakhon Sawan Province, Department of Rural 
Roads construct the route, Nakhon Sawan 
Road Network (Mahathep road), Nakhon 
Sawan Province to solve and improve the 
efficiency of traveling in the city of Nakhon 
Sawan community for avoiding the heavy  
traffic and also it also reduces distance, saves 
time, costs, and makes travel more convenient 
and safe to support the development and 
growth of the city in the future.

Road Construction Project, Nakhon Sawan 
Road Network (Mahathep road), Nakhon 
Sawan Province is a construction project 
in the community area of Nakhon Sawan  
Province. Starting point at km 0+000 to km 
1+855 with total distance is 1.855 kilometers 
Construction is made of reinforced concrete 
(round trip) with 4 traffic lanes. Traffic lanes 
size 3.25-3.50 meters, width 17-20 meters wide,  

sidewalks 2-3 meters wide with a drainage  
system, electric light, traffic light, and road 
safety facilities by using the budget in the  
construction of a total of 93,700,000 Baht.  
At present, the construction has been completed  
and is open for public use.
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อำาเภอแม่สอด จังัหวดัตากเป็นพื�นทีเ่ข้ตเศูรษฐกจิัพเิศูษ  
และเทศูบาลเมืองแม่สอดได้ยกฐานะเป็นเทศูบาลนคร 
แมส่อด จัำาเปน็ตอ้งมกีารพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานดา้น 
คมนาคมและข้นส่งในชุีมชีนเมือง เพื่อให้ประชีาชีน
ในอำาเภอแม่สอดและอำาเภอใกล้เคียงสัญจัรไป-มา  
ได้สะดวกย่ิงข้้�น และชี่วยลดปริมาณจัราจัรติดข้ัด
ในเข้ตเมืองและเป็นการสนับสนุนโครงข้่ายทางที่ดี  
จั้งจัำาเป็นต้องดำาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้าน
งานทางเพือ่รองรบัการทอ่งเทีย่ว การค้าชีายแดน และ 
การข้ยายตัวข้องเมือง และกำาหนดแนวทางการพัฒนา
พื�นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สนองตอบต่อ 
ยุทธศูาสตร์การพัฒนาจัังหวัด

เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ที่ ต้ อ ง ก า ร  
กรมทางหลวงชีนบท พจิัารณาแลว้เหน็วา่ เพือ่เปน็การ
แก้ปัญหาการจัราจัรติดข้ัดในเข้ตเมืองแม่สอด และ
เปน็การสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้านงานทาง  
เพื่อเช่ืีอมโยงโครงข่้ายทางให้มีความสมบูรณ์ต่อเน่ือง 
จัากถนนสาย ก (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จัเมื่อปี 2553 และต่อเนื่อง จัากถนนสาย จั  
ถนนสาย ฉี (ถนนเฉีลิมเทพ) ท่ีกอ่สรา้งแล้วเสร็จัป ี2558  
จั้งมีความจัำาเป็นอย่างย่ิง ท่ีกรมทางหลวงชีนบท 

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตำก 

ต้องสนองตอบต่อยุทธศูาสตร์การพัฒนาจัังหวัด 
โดยก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมือง
รวมเมืองแม่สอด จังัหวัดตาก โดยลักษณะการก่อสรา้ง
 ก่อสร้างผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต และผิวจัราจัร 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้นาด 4 ชี่องจัราจัร มีไหล่ทาง  
ทางเท้า ระบบระบายนำ�า สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
งานไฟฟา้สวา่ง งานสญัญาณไฟจัราจัร และสิง่อำานวย
ความปลอดภัยต่าง ๆ ปัจัจัุบันโครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจัะก่อสร้างแล้วเสร็จั
ประมาณปลายป ี2563 โดยใชีง้บประมาณก่อสร้างทั�งสิ�น  
450,280,000 บาท

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
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Road Construction Project Sai Ngor 2,3, Kor 1 and 2,
Mae Sot Road Network , Tak Province.

This area is a special economic area. 
Mae Sot Municipality has raised its status 
as the Mae Sot City Municipality. There is a 
need for the development of transport and  
transportation infrastructures in urban communities  
in order to people in Mae Sot and nearby  
districts can travel more convenient than before  
and also reduce heavy traffic in the urban area  
and support a good network that it is a 
necessary to develop road infrastructure to  
support tourism, border trade , urban expansion  
and set guidelines for the development of the 
area to be a city that is livable and beautiful 
to response to the provincial development 
strategy.

 To achieve the objective, Department of 
Rural Roads consider that a way to solve 
the problem of heavy traffic in the Mae Sot 
area and support the development of road 
infrastructure in order to connect the road 
network to be complete and continued from 
Road Gor (Phatthana Nakhon Road Mae Sot) 
that was completed in 2010 and road Sai Jor 
and Chor (Chalermthep Road) was completed 
in 2015. Therefore, it is very necessary for 

the Department of Rural Roads to respond 
to the provincial development strategy by  
constructing the roads Ngor2, Ngor3, Kor1  
and Kor 2, Mae Sot Road Network, Tak Province.  
Construction is made of asphalt concrete and 
reinforced concrete with 4 traffic lanes, road 
shoulder, drainage system, reinforced concrete  
bridge, electrical work ,traffic light, and safety  
facilities. Currently, the project is under  
construction and is expected to be completed 
around the end of 2020 with a total budget 
of 450,280,000 Baht.
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กรมทางหลวงชีนบท ดำาเนินการก่อสร้าง ถนน
ผิวจัราจัรคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้นาด 4 ชี่องจัราจัร  
พรอ้มสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความยาว 250 เมตร  
ข้้ามคลองท่าตะเภา 1 แห่ง และ ข้้ามคลองชีุมพร 
ตลอดไปจันถ้งข้า้มทางรถไฟ ความยาว 945 เมตร 1 แหง่  
ระยะทางรวมทั�งสิ�น 8.440 กิโลเมตร โดยโครงการฯ นี�  
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหนาแน่น คลี่คลาย
การจัราจัรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 327  
(สี่แยกปฐมพร - เมืองชีุมพร) และเพิม่ทางเลอืกในการ 

คมนาคมข้นส่ง เข้้า - ออก ตวัเมอืงชีมุพร เป็นการสนบัสนนุ
การกระจัายปรมิาณการจัราจัรบนถนนทางหลวงสายหลกั  
มจีัดุเร่ิมต้นโครงการ กม.ท่ี 0+000 แยกจัากทางหลวงแผ่น
ดนิหมายเลข้ 4001 บรเิวณ กม.ที ่2+500 ดา้นข้วาทาง  
แนวก่อสร้างไปทางทิศูตะวันตกเฉีียงใต้ไปบรรจับกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 41 บริเวณ กม.ที่ 6+100  
ดา้นซ้ายทาง / ระยะทาง 8.440 กโิลเมตร งบประมาณ 
ก่อสร้างทั�งสิ�น 788,000,000 บาท ซ่้งดำาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จัเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

โครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
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Construction Project of road Jor, Chumphon Road Network, 
Chumphon Province

Department of Rural Roads construct  
a reinforced concrete with 4 traffic lanes such  
as reinforced concrete bridge, width 250 
meters wide across Tha Taphao Canal and 
another one is a reinforced concrete bridge 
across Chumphon canal, width 945 meters 
wide with a total distance is 8.440 kilometers.  
The purpose of this project is to reduce 
heavy traffic on Highway No. 327 (Pathomporn 
Intersection - Mueang Chumphon). Starting 
point at km 0+000, separated from Highway 
No.4001 around km 2+500 from the right 
side and construction from the south-west 
meet on the left of Highway No. 41 at km 
6+100. The total distance is 8.440 kilometers.  
The total budget is 788,000,000 Baht, which 
was completed in May 2020.
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กรมทางหลวงชีนบท ดำาเนินโครงการก่อสร้าง
ถนนสาย จั1 และ จั2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา 
และสาย ค ผังเมืองรวมชีุมชีน มหาวิทยาลัยพะเยา  
และถนนส่วนต่อเชีื่อมทางเลี่ยงเมือง จัังหวัดพะเยา 
ซ้่ ง เป ็นโครงการที่อ ยู ่ ในเข้ตชีุมชีนเมืองพะเยา  
มีจัุดเร่ิมต้นโครงการฯ เช่ืีอมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข้ 1021 (ไปดอกคำาใต้) กม.ที่ 6+120 
แนวทางมุ่งไปทางทิศูตะวันตกเฉีียงใต้ ไปตัดผ่านถนน  
อบจั.พย.ถ.10011 (บ้านสันจักปก) สิ�นสุดโครงการ
ถนนสาย จั1 กม.ที่ 7+869 และเร่ิมต้นโครงการฯ  
ถนนสาย จั2 กม.ที่ 0+000 ตัดผ่านถนนทางหลวง
ชีนบทสาย พย.4015 (บ้านจัำาป่าหวาย) มีสะพานข้้าม
แยกเกษตรสุข้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 1) จันไป
สิ�นสุดโครงการฯ กม. ที่ 7+150 บรรจับกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข้ 120 ไปอำาเภอวังเหนือ โดยก่อสร้าง
ถนนเป็นผิวจัราจัรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ไป-กลับ)  
รวม 4 ชี่องจัราจัร ข้นาดชี่องจัราจัรละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางกว้าง  
5.20 เมตร มีไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง พร้อม
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จัำานวน 7 แห่ง 
ถนนสาย จั1 ระยะทาง 1.749 กโิลเมตร ถนนสาย จั2,  

สาย ค และถนนส่วนต่อเช่ืีอมทางเลีย่งเมอืง ระยะทาง  
7.150 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดสายทาง 8.899 
กิโลเมตร เพื่อชี่วยแก้ไข้ปัญหาการจัราจัรในเข้ตชีุมชีน
เมืองพะเยา ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศูรษฐกิจั
โครงข้ ่ายข้องถนนตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา  
มุ ่งเน้นระบบการคมนาคมข้นส่งในเข้ตชุีมชีนเมือง  
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมือง
ในอนาคต

โครงการดังกล ่าวก ่อสร ้างแล ้วเสร็จัในเดือน
สิงหาคม 2563 โดยใชี้งบประมาณในการก่อสร้าง
รวม 473,811,054 บาท

โครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และจ 2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค 
ผังเมืองรวมชุมชน มหำวิทยำลัยพะเยำ และถนนส่วนต่อเชื่อมทำงเลี่ยงเมือง 
จังหวัดพะเยำ

โครงการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาถนนผังเมือง
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Construction Project of Road Jor1 and Jor2 ,Phayao Road 
Network and Road Kor, Community Road Network ,Phayao 
University and Bypass Road, Phayao Province

Department of Rural roads initiates the 
construction of Road Jor1 and Jor2, Phayao 
network and road Kor, community Network, 
Phayao University, and bypass road, Phayao  
province that is a project in Phayao community  
area. The starting point of the project is connected  
to Highway No. 1021 (to Dok Kham Tai) at km  
6+120, direction heading southwest to cut  
through the road, Phayao Provincial Administrative  
Organization 10011 (Ban San Chok Pok),  
ending at road Jor 1 at km 7+869 and the  
Starting point of road Jor 2 is at km 0+000,  
cut through the rural road PYO 4015  
(Ban Cham Pa Wai) with a bridge across Kasetsuk  
intersection. (Highway No. 1) until the end of 
the project at km 7+150, meet with Highway  
No.120 to Wang Nuea district. The road is  
constructed as an asphalt ic concrete  
(round trip) with 4 traffic lanes, width 3.50 

meters per each side, with 2.50 meters wide 
shoulder, and road medians 5.20 meters 
wide, with electric lighting along the way 
and the construction of 7 reinforced concrete  
bridges on Road Jor 1 with a distance is 1.749  
kilometers, Road Jor 2 and Kor and bypass 
road with a distance are 7.150 kilometers. 
The total distance is 8.899 kilometers for  
resolving traffic problems in the Phayao  
Community area. This project aims to solve  
traffic problems in the Phayao community 
area according to the road network economic 
development plan in Phayao province that 
emphasizes on convenience in transportation  
systems in urban areas and support for  
future development. 

The project was completed in August  
2020 with a total budget of 473,811,054 Baht.
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ตามที่รัฐบาลได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานแก่ส่วน
ราชีการเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีแท้จัริงข้อง
ประชีาชีนและเป็นโครงการที่แก้ไข้ปัญหาหรือความ
เดือดร้อนข้องประชีาชีนอย่างทั่วถ้งเป็นธรรมเพื่อให้
เกิดความสุข้อย่างย่ังยืนและเข้้าถ้งประชีาชีนในระดับ
รากหญ้ามคีวามจัำาเปน็ตอ้งเสรมิสรา้งฐานรากข้องภาค
ประชีาชีนใหเ้ข้้มแข้ง็ พฒันาระบบการผลติเปน็ขั้�นตอน  
รวมถ้งการประชีุมชีี�แจังนโยบายข้อง คณะรักษา 
ความสงบแห่งชีาติ (คสชี.) ให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ทีต่อ้งดำาเนนิการทันท ีเพือ่สรา้งฐานรากเศูรษฐกิจัและ
สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้พี่น้องประชีาชีน ประกอบ 
ทั�งตำาแหน่งทางยุทธศูาสตร์ข้องจัังหวัดนครพนม 
ยังกำาหนดให้เป็นศููนย์กลางโลจัิสติกส์

กรมทางหลวงชีนบท กระทรวงคมนาคม ได้รับ 
งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงก่อสร้างถนน
สาย นพ.2019 แยก ทล.22-บา้นนาผกัปอด อำาเภอเมอืง, 
ท่าอุเทน จัังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาโครงข้่าย
ทางหลวงชีนบทเช่ืีอมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข้ 
22 กับทางหลวงหมายเลข้ 2028  เป็นเส้นทางลัดจัาก
อำาเภอเมือง มีสภาพเป็นหลุม/บ่อ โครงสร้างชีั�นทาง
และผิวจัราจัรได้รับความเสียหายเสื่อมสภาพเนื่องจัาก
มอีายุการใช้ีงานมานานหลายปีและการบรรทกุนำ�าหนกั
เกินข้องรถบรรทุก จัำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง/ซ่อม
สร้าง โครงสร้างชัี�นทางและผิวจัราจัร ให้อยู่ในสภาพ
ใชี้งานได้ดี รองรับการเข้้าสู่ประชีาคมอาเซียนและ
การจััดตั�งเข้ตพัฒนาเศูรษฐกิจัพิเศูษจัังหวัดนครพนม
ให้สามารถใชี้งานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เริ่มต้นโครงการ แยกถนนทางหลวงหมายเลข้ 22 
เข้า้ทางหลวงชีนบท นพ.2019 สิ�นสดุที ่บา้นนาผักปอด  
อำาเภอท่าอุเทน จัังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการฯ 
- จัุดเร่ิมต้นการก่อสร้างจัาก กม.ที่  0+000  และ

สิ�นสุดการก่อสร้าง กม.ที่ 24+868 รวมระยะทาง
ก่อสร้าง   24.868 กิโลเมตร

- ก่อสร้างผิวจัราจัรลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
  2 ชัี�น ชัี�นละ 0.04 เมตร ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร
ผิวจัราจัรกว้างข้้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์
คอนกรีตกว้างข้้างละ 0.50 - 2.50 เมตร

- งานกอ่สรา้ง Approach Slab คอนกรตีเสริมเหลก็
 จัำานวน 2 แห่ง

- งานก่อสร้างรางระบายนำ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
ย่านชีมุชีน (ข้-50), รางระบายนำ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก
ชีนิดรางตื�น งานท่อระบายนำ�า คอนกรีตเสริมเหล็ก, 
งานป้องกนัพื�นลาดและท้องคลอง, งานไฟฟ้าแสงสว่าง

- งานเคร่ืองหมายจัราจัร และงานอื่น ๆ
ประชีาชีนผู้ที่ใชี้เส้นทางสัญจัร ไป-มา ได้รับความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประชีาชีนที่อาศูัยอยู่
สองข้้างทางมีคุณภาพชีีวิตที่ดีข้้�น การข้นส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้้�น  
ยกระดับมาตรฐานทางและพัฒนาต่อเติมโครงข้่ายให้มี
ความสมบูรณ์ สง่เสรมิและสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วข้อง
จังัหวัดนครพนม ใช้ีงบประมาณก่อสร้าง 193,600,000 
บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จัเมื่อเดือนมิถุนายน 2563

โครงการก่อสร้างถนนสาย นพ.2019 
แยกทล.22 - บ้ำนนำผักปอด อ�ำเภอเมือง,ท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษชีายแดน (SEZ)
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Construction Project of Road Nor Phor 2019, 
intersection Highway No. 22 – Ban Na Pak Pod, Mueang District, 
Tha Uthen, Nakhon Phanom Province

According to the government policy, the 
government emphasizes on  responding the 
people’s need so this project is a project 
that resolves problems for leading the people 
from a low social class to achieve sustainable  
happiness and  also focus on the policy of  
National Council for Peace and Order to 
improve the economy for creating a chance 
and income to the people, moreover, Nakhon 
Phanom Province is also a center of logistics.

Department of Rural Roads received a 
budget for construction and improvement 
of the construction of the road NPM 2019,  
intersection Highway No. 22 - Ban Na Pak Pod, 
Mueang District, Tha Uthen, Nakhon Phanom 
Province to develop the rural road network 
between Highway No. 22 and highway No. 
2028 that are a shortcut road from Mueang 
District where the road condition is pothole 
and the road structure and traffic surface 
are damaged because they have been used 
for long time and the overload of the truck. 
They need to be renovated a road structure 
and road surface to support for entering the 
ASEAN Community and the Special Economic 
Development Zone in Nakhon Phanom Prov-
ince.

Project description
- Starting point at km 0+000 and ending 

point at km 24+868. Total distance is 24.868 
kilometers.

- Construction of 2-layer asphalt concrete, 
0.04 meter per layer with 2 lanes traffic, 3.50 
meters wide on each side, and the asphalt 
concrete road shoulder is 0.50-2.50 meters 
wide on each side.

- Construction of Approach Slab with reinforced  
concrete at 2 locations.

- Drainage with reinforced concrete (Kor-50), 
shallow drain with reinforced concrete, drain with 
reinforced concrete, slope and canal protection  
work and electrical work

- Traffic signs and other works
Facilitating and safety for the people who 

use this road People who live on both sides 
of the road have improved quality of life.
Transportation of agricultural products is more 
convenient and faster. Improving roads to 
meet standards for the integrity of the network 
Support tourism in Nakhon Phanom Province 
Construction budget Budget 193,600,000 baht. 
Processing time June 2020
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กรมทางหลวงชีนบท (ทชี.) ได้ดำาเนินการก่อสร้าง 
ถนนสาย สก.3085 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้  
348 - บา้นนางาม อำาเภออรญัประเทศู, โคกสงู, ตาพระยา  
จัังหวัดสระแก้ว แล้วเสร็จัสมบูรณ์ เพื่อสนับสนุน 
ยุทธศูาสตร์ โลจัิสติกส์และการค้าด่านชีายแดน 
เพือ่พฒันาระบบการบรหิารจัดัการการข้นสง่สนิคา้ใหม้ี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา สามารถรองรับ 
การข้ยายตัวข้องเศูรษฐกิจัเพื่อเช่ืีอมโยงการผลิต 
จัากแหล่งไปสู่ตลาด และผู้บริโภคในทุกระดับ รวมทั�ง 
ลดต้นทุนในทุกขั้�นตอนข้องการกระจัายสินค้า ซ่้งเส้น
ทางสาย สก.3085 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้  
348 - บา้นนางาม อำาเภออรญัประเทศู, โคกสงู, ตาพระยา  
จัังหวัดสระแก้ว มีความเหมาะสมที่ จัะพัฒนา 
เพือ่รองรบัการข้นสง่สนิคา้ และพสัด ุครภุณัฑ์์ ทีเ่กดิข้้�น 
ในบริเวณดงักล่าว และทำาให้เกดิการขั้บเคลือ่นเศูรษฐกิจั 
บริเวณด่านชีายแดน รองรับเข้ตนิคอุตสาหกรรมป่าไร่  
จัุดเริ่มต้นโครงการกม.ที่ 1+500 ถ้งจัุดสิ�นสุดโครงการ  
กม.ที่ 6+400 ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร โดยก่อสร้าง 
เสรจ็ัสมบรูณเ์มือ่ปี 2562 ใช้ีงบประมาณในการก่อสรา้ง 
134,040,398 บาท โดยกอ่สรา้งถนนผวิจัราจัรลาดยาง

แบบแอสฟัลท์คอนกรีต (AC) ข้นาด 4 ชี่องจัราจัร  
ความกว้างผิวจัราจัร 14 เมตร ไหล่ทางกว้างข้้างละ  
1.50 - 2.50 เมตร จัากกม.ที่ 1+500 ถ้ง กม.ที่ 4+800  
และกม.ที่ 6+300 ถ้ง กม.ท่ี 6+400 ระยะทาง  
3.400 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนผิวจัราจัรคอนกรีต  
ข้นาด 4 ชีอ่งจัราจัร ความกว้างผวิจัราจัร 14.00 เมตร 
ไหลท่างกวา้งข้้างละ 2.50 เมตร จัาก กม.ที ่4+800 ถ้ง  
กม.ที ่6+300 ระยะทาง 1.5 กโิลเมตร กอ่สร้างเกาะกลาง 
กว้าง 4.2 เมตร จัาก กม.ที่ 1+600 ถ้ง กม.ที่ 6+300  
ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร วางท่อลอดกลมคอนกรีต 
เสริมเหล็กพร้อมกำาแพงปากท่อ ระบบระบายนำ�าพร้อม
ก่อสร้างทางเท้า กม.ที่ 4+800 ถ้ง กม.ที่ 6+300  
กม.ที ่1+500 ถ้ง กม.ที ่6+300 พร้อมเครือ่งหมายจัราจัร
และสิ่งอำานวย ความปลอดภัยสำาหรับผู้ใช้ีเส้นทาง  
โครงการดังกล่าวชี่วยลดความแออัดข้องการจัราจัรใน
บรเิวณสายหลกั สนบัสนนุระบบการจัราจัรบรเิวณพื�นที่
เข้ตเศูรษฐกจิัพเิศูษชีายแดน และคา่ใชีจ้ัา่ยในการข้นสง่
สนิค้า การเดินทาง ประชีาชีนในพื�นทีใ่กลเ้คียงสามารถ
ใชี้เส้นทางได้สะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย สก.3085 แยก ทล.348 - บ้ำนนำงำม 
อ�ำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว เสร็จสมบูรณ์

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษชีายแดน (SEZ)
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Department of Rural Roads completed the construction of 
road SKW 3085, intersection Highway No. 348 – Ban Na Ngam, 
Aranyaprathet District , Khok Sung , Ta Phraya ,Sa Kaeo Province

Department of Rural Roads completed the 
construction of road SKW 3085, intersection 
Highway No. 348 - Ban Na Ngam, Aranyaprathet  
District, Khok Sung, Ta Phraya, Sa Kaeo Province  
to support a logistics development strategies 
and border trade for developing a logistics 
management system to be efficient, quality and 
timely, able to support economic expansion  
to connect a production from sources to the 
market and all levels of consumers including  
reducing problems at every stage of distribution.  
The road SKW 3085, intersection Highway No. 
348 - Ban Na Ngam, Aranyaprathet District, 
Khok Sung, Ta Phraya, Sa Kaeo Province is 
suitable to be developed to accommodate 
the transportation of goods, parcels that 
drive the economy around the border and 
also support for industrial estates. Starting 
point is at km 1+500 to the end of project  
is at km 6+400 with total distance is  
4.9 kilometers, was completed in 2019 with total 
budget 134,040,398 Baht. The Road is made of  
asphaltic concrete with 4 traffic lanes, width 
14 meters per each side, with 2.50 meters 
wide shoulder from km 4+800 to km 6+300, 

total distance is 1.5 kilometers, and road  
medians 4.20 meters wide from km 1+600 to 
km 6+300, total distance is 4.7 kilometers, 
reinforced concrete pipe with R.C. Concrete 
Head Wall on LT,RT and a drainage system 
with sideroad at km 4+800 to km 6+300 on  
LT, RT at km 1+500 to km 6+300 with traffic signs,  
facilities and safety. This project emphasizes  
on reducing heavy traffic in the main road 
to support traffic systems in border special 
economic zones, traveling and transportation 
costs and also people in that area can use 
the road conveniently and safely.
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กรมทางหลวงชีนบท (ทชี.) มีแผนที่จัะพัฒนา
โครงสร้างพื�นฐานบริเวณพื�นที่ SEZ ในการส่งเสริม 
การค้ากับประเทศูเพื่อนบ้านและส่งเสริมการข้นส่งใน
ประเทศู สำาหรบัในพื�นทีจ่ังัหวัดตราด ทีผ่่านมากรมเจ้ัาท่า 
ได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ อำาเภอคลองใหญ่จัังหวัดตราด เพื่อพัฒนา
ระบบข้นสง่ทางนำ�า และชีายฝัง่ทะเลภาคตะวนัออกใหม้ี 
ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัยส่งเสริม 
เศูรษฐกิจัการข้นส่งข้องประเทศู ซ่้งปัจัจับุนัท่าเรือดังกล่าว 
อยู่ในความดูแลข้องการท่าเรือแห่งประเทศูไทย

ทั�งนี� เพือ่เช่ืีอมโยงโครงสรา้งพื�นฐานให้สมบรูณแ์ละ 
ให้ระบบการข้นส่งข้องท่าเทียบเรือมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้้�น ทชี.จั้งได้ดำาเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย
เข้้าท่าเรือคลองใหญ่ อำาเภอคลองใหญ่ จัังหวัดตราด 
ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร มีจัุดเริ่มต้นจัากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข้ 3 กม.ที่ 472 (กม.ที่ 0+000) ถ้ง  
ท่าเรือคลองใหญ่ (กม.ท่ี 0+309) ก่อสร้างเป็น 
ผวิจัราจัรแบบคอนกรตีเสริมเหลก็ ความหนา 0.25 เมตร  
ข้นาด 4 ชี่องจัราจัร พร้อมเกาะกลางถนน ปัจัจัุบัน
ได้ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จั ใชี้งบประมาณในการ
ก่อสร้าง 29,850,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ 
อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด สนับสนุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
(Special Economic Zone : SEZ) และกำรขนส่งทำงน��ำ

โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเข้ตเศูรษฐกิจัพิเศูษชีายแดน (SEZ)
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Road Construction Project to Khlong Yai Pier, Khlong Yai District,
Trat Province for supporting the border special economic development 
zone (SEZ) and water transportation.

Department of Rural Roads plan to develop  
a infrastructure in the SEZ area to promote 
trade with neighboring countries and promote 
domestic transportation. Marine Department 
has constructed a multi-purpose pier in  
Khlong Yai District, Trat Province to develop  
a water transportation system and the eastern 
coastline to have a standardized pier with  
convenience and safety for promoting the  
country’s transportation. At present, the pier 
is in charge of the Port Authority of Thailand.  
To complete the connection of the infrastructure  

and make the port transportation system more  
efficient, Department of Rural Roads initiates  
a road construction project to Khlong Yai  
Pier, Khlong Yai District, Trat Province with  
distance of 0.309 kilometer, starting point from 
Highway No. 3 at km 472 (km 0 + 000) to  
Khlong Yai pier (km 0 + 309) that it is made of a  
reinforced concrete with 4 traffic lanes, thickness  
of 0.25 meters with road medians. At the present,  
the construction has been completed with 
total budget is 29,850,000 Baht.
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กรมทางหลวงชีนบท โดยสำานกังานทางหลวงชีนบทที ่11  
(สรุาษฎร์ธาน)ี ได้จัดัสรรงบประมาณ จัำานวน 39,440,000 บาท  
เพื่อดำาเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านเช่ีียวหลาน - 
บ้านท่าข้นอน อำาเภอคีรีรัฐนิคม จัังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ชี่วง กม.ที่ 0+000 ถ้ง กม.ท่ี 6+000 ระยะทาง 6 กม.  
ซ่้งเป็นโครงการยกระดบัมาตรฐานทางข้องกรมทางหลวง 
ชีนบท เพือ่เป็นการสนับสนนุแหล่งท่องเทีย่วทีมี่ช่ืีอเสยีง 
ในจัังหวัดสุราษฎร์ธานี อันได้แก่ เข่ื้อนรัชีชีประภา  
(เข่ื้อนเชีี่ยวหลาน) หรือกุ้ยหลินเมืองไทย ตั�งอยู่ที่ 
บ้านเช่ีียวหลาน ตำาบลเข้าพัง อำาเภอบ้านตาขุ้น  
จัังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระธาตุหินนิลเปา ตั�งอยู่ 
หมูท่ี ่8 ตำาบลกะเปา อำาเภอคีรรีฐันิคม จังัหวดัสุราษฎร์ธานี  
และถนนสายดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเพื่ออำานวย 
ความสะดวกให้กับประชีาชีนในพื�นที่ในการเดินทาง
สัญจัรไปมา ชี่วยในการข้นส่งผลผลิตทางการเกษตร  
ไดแ้ก่ ยางพารา ปาล์มนำ�ามนั สบัปะรดออกสูท้่องตลาด
ไดส้ะดวกรวดเรว็ และเพิม่คณุภาพชีีวติใหก้บัประชีาชีน
อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเช่�ยวหลาน - บ้านท่าขนอน 
อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

The Department of Rural Roads by Bureau of 
Rural Roads 11 (Suratthani) allocated additional  
budgets 39,440,000 baht to construct Baan 
Chiew Lan Road - Ban Tha Khanon, Khiri Rat  
Nikhom District Suratthani Province km. 
0+000 - km. 6+000 Total distance 6 km.  
To improve the road network standard  
by Rural Roads. To promote the important  
tourist attractions place such as Ratchaprapha 
Dam (Cheow Lan Dam) or Guilin, Thailand located  
on Baan Chiew Lan, Khao Pang, Baan Ta Khun  
district, Suratthani and Phra That Hin Pao, 
Located on Moo 8, Kad Pao, Khiri Rat Nikhom 
District, Suratthani Province and the road is for 
facilitate the people in the area to travel back 
and forth. Supporting agricultural products such  
as rubber, palm oil, pineapples transportation  
to the market quickly and increase the quality 
of life of people sustainably.

Construction project of Baan Chiew 
Lan Road - Ban Tha Khanon,  Khiri Rat 
Nikhom District Suratthani Province
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กรมทางหลวงชีนบท โดยสำานกังานทางหลวงชีนบทที ่11  
(สรุาษฎร์ธาน)ี ได้จัดัสรรงบประมาณ จัำานวน 25,638,000 บาท  
เพื่อดำาเนินการโครงการก่อสร้างถนนเลียบชีายฝ่ังทะเล
อ่าวไทย (ข้นอม-สิชีล-ท่าศูาลา) อำาเภอข้นอม, สิชีล  
จัังหวัดนครศูรีธรรมราชี ช่ีวง กม.ที่ 1+867 ถ้ง  
กม.ที ่ 11+767 ระยะทาง 9.900 กม. เป็นการก่อสร้าง
ทางหลวงชีนบทเพือ่สนับสนุนยุทธศูาสตร์การท่องเท่ียว  
ซ่้งถนนสายดังกล่าวตัดผ่านสถานที่ท่องเที่ยวข้อง
อำาเภอข้นอม, สิชีล จัังหวัดนครศูรีธรรมราชี ได้แก่  
หาดคอเข้า (หาดปิติ) อำาเภอข้นอม, หาดหินงาม และ 
แหลมหรอย อำาเภอสชิีล, หาดปลายทอน อำาเภอสชิีล,  
หาดสิชีล อำาเภอสิชีล, หาดสิงกรานต์ อำาเภอสิชีล,  
แหลมอสิระ อำาเภอสชิีล และยังเป็นเส้นทางเช่ืีอมต่อ
ระหว่างตำาบลสชิีล ตำาบลทุง่ปรงั และตำาบลเสาเภาใน
อำาเภอสิชีล จัังหวัดนครศูรีธรรมราชีอีกทั�งยังเช่ืีอมต่อ 
กบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข้ 401 ซ่้งเป็นเส้นทางหลกั 
ที่ เ ช่ืีอมระหว่างจัั งหวัดสุ ราษฎร์ธานีกับจัั งหวัด
นครศูรธีรรมราชีอกีด้วย

โครงการก่อสร้างถนนเล่ยบชายฝั่่�งทะเลอ่าวไทย 
(ขนอม-สิชล-ท่ำศำลำ) อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

The Department of Rural Roads. Bureau of 
Rural Roads 11 (Suratthani) already allocated 
additional budgets 25,638,000 baht. To start a 
road construction project, the coast of the Gulf 
of Thailand road (Khanom - Sichon - Thasala)  
Khanom District, Sichon, Nakhon Ratchasima  
km. 1+867 - km. 11+767 Total distance  
9.900 km. Rural Roads construction for support  
tourism. Therefore this road cross tourism  
location of Khanom District, Had Hin Ngam and 
Laem Rei District, Sichon District, Haad Plai  
Thon District, Sichon District, Sichon Beach, 
Sichon District, Singkran Beach, Sichon District, 
Laem Isara, Sichon District and the road connects  
between Sichon Subdistrict, Thung Prang 
Subdistrict and Sao Pao Subdistrict in Sichon 
District Nakhon srithammarat province. Also 
connected with high way no.401. Main road  
connected between Suratthani and Nakhon 
srithammarat province.

The Coast of the Gulf of Thailand 
Road Construction Project. (Khanom -  
Sichon - Thasala) Khanom District, Nakhon 
srithammarat Province
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โครงการฟ้�นฟแูละพัฒนาเส้นทาง ในเพลา-อ่าวท้องหยี  
หมูท่ี ่8 ตำาบลข้นอม อำาเภอข้นอม จังัหวดันครศูรธีรรมราชี  
ระยะทาง 2.700 กโิลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 
34,274,833 บาท โดยได้ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตสายหลักในเพลา - อ่าวท้องหยี ผิวจัราจัร  
กวา้ง 6 เมตร ไหลท่างกวา้งข้้างละ 0.00 - 1.50 เมตร  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการคมนาคมเข้้าสู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว ให้ประชีาชีนและนักทอ่งเทีย่วเดินทางได้อยา่ง
สะดวกปลอดภัยมากย่ิงข้้�น เพิ่มโอกาสในการแข้่งข้ัน 
ด้านการท่องเที่ยวให้กลุ่มจัังหวัด สอดคล้องกับ
ยุทธศูาสตร์ชีาติ

โครงการฟื้้�นฟืู้และพัฒนาเส้นทาง ในเพลา-อ่าวท้องหย่
หมู่ที่ 8 ต�ำบลขนอม อ�ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
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Restoration and route development project Nai Plao - Ao Thong Yee,  
Moo. 8, Khanom Sub-district, Khanom District, 
Nakhon Si Thammarat Province

The Project of Nai Plao - Ao Thong Yee, 
Moo 8 Khanom Sub-district, Khanom District, 
Nakhon Si Thammarat Province Total distance  
2.700 km. Total budget 34,274,833 baht. By  
improved Asphaltic Concrete paved road, the 
main of Nai Plao - Thong Yee Bay, Road  
surface width 6 meters, Road shoulder width  
0.00 - 1.50 meters per side. To support  
transportation to tourism places for people and 
tourists travel easily and safely. To increase  
the competition opportunity in groups of  
provinces according to National strategy.

75

0PB

ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 2PART 2

74

0PB

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช. 3026 
แยกทล.331-บ้ำนคลองโรงเล่ือย อ�ำเภอแปลงยำว จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ถนนทางหลวงชีนบทสาย ฉีชี.3026 ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข้ 331 - บ้านคลองโรงเลื่อย  
อำาเภอแปลงยาว จัังหวัดฉีะเชีิงเทรา เป็นสายทางที่
เช่ืีอมระหว่างเส้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 331 - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 3121 ซ่้งชี่วงต้นสายทาง 
ผ่านหน่วยงานราชีการหลายหน่วยงาน และเป็น
ทางลัดทางเลี่ยงไปสู่จัังหวัดชีลบุรีในชี่วงเทศูกาลได้  
ประกอบกบัเป็นช่ีวงสายทางทีป่ระสบปัญหานำ�าท่วมทาง 
ในชี่วงฤดูฝนเนื่องด้วยระบบระบายนำ�าที่มีปัญหาและ
บางชี่วงยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ ทำาให้อาจั
เกิดเป็นจัุดเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้ จั้งจัำาเป็นต้อง 
ยกระดับชัี�นทางเปน็ผวิ 8 คอนกรีต ความกวา้งผวิจัราจัร  
6 เมตร ไหล่ทางข้้างละ 2 เมตร พร้อมกับติดตั�ง 
อุปกรณ์อำานวยความปลอดภัย, ระบบระบายนำ�าและ 
ไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม

ทั�งนี� เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัย
แก่ผู้ใชี้เส้นทาง แก้ปัญหากรณีนำ�าท่วมขั้งในฤดูฝน 
รวมถ้งสามารถใชี้เป็นทางลัดทางเลี่ยงในชี่วงเทศูกาล
ไปจัังหวัดชีลบุรีได้ กรมทางหลวงชีนบทจั้งได้ดำาเนิน
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นผิว  
แอสฟลัทค์อนกรตี กวา้ง 16 - 17 เมตร (รวมไหลท่าง)  
ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร ใชี้งบประมาณในการ
ก่อสร้างรวม 9,745,000 บาท

CCO 3026 TL.331 - Ban Klong Rong Rouy, 
Plang Yao District, Chachoengsao Province link  to 
between road no TL.331 - TL.3121 which the starting  
point is through many government agencies and 
shorten to Chonburi province during the festival.  
Plus It was during the road that suffered from 
flooding during the rainy season due to the drainage  
system problems and some still not having enough 
electricity may cause a risk of danger so must 
level up the pavement level to be concrete surface, 
Road surface width 6 m. Road shoulder width 2 
m. per one. Along with set up safety equipment, 
drainage and lighting systems.

This is to increase the mobility and safety of 
route users. Solve the problem of flooding in the 
rainy season Including can be used as a short-
cut during the festival to Chonburi Province The 
Department of Rural Roads has undertaken the 
construction of the said project. The construction 
is an Asphaltic Concrete surface, width 16-17 
meters (including the road shoulder), distance of 
1.300 kilometers, using a total construction budget 
of 9,745,000 baht

The Road Construction Project of  
Road CCO 3026 intersection. 331 -  
Ban Klong Rong Rouy, Plang Yao District,  
Chachoengsao Province
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เนื่องจัากถนน ทางหลวงชีนบท สาย ฉีชี.4023  
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข้ 3347 - บ้านควายเข้าหัก  
อำาเภอราชีสาสน์, บางคล้า จัังหวัดฉีะเชีิงเทรา เป็น
ถนนที่ มีนิสิตนักศู้กษาและประชีาชีนในเข้ตพื�นที ่
ใชี้เป็นเส้นทางในการเดินทางและยังเป็นเส้นทางลัด
และเช่ืีอมระหวา่งจังัหวัดปราจันีบรุ,ี จังัหวดัฉีะเชีงิเทรา  
เชีื่อมต่อไปยังจัังหวัดชีลบุรี และเข้้าสู่กรุงเทพมหานคร  
ปจััจับุนัมีปรมิาณจัราจัรเพิม่มากข้้�นประกอบกบัมสีถาน 
ศู้กษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชีภัฏราชีนครินทร์ ซ่้ง
มีนักศู้กษาเดินทางมาศู้กษาเล่าเรียนเป็นจัำานวนมาก  
จั้งจัำาเป็นต้องก่อสร้างถนนให้มีสภาพที่ใชี้การได้ดี  
โดยข้ยายชี่องจัราจัรเป็น 4 ชี่องจัราจัรและติดตั�ง
อปุกรณอ์ำานวยความปลอดภยับนเสน้ทาง เพือ่ผูใ้ชีเ้สน้
ทางจัะได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและ
รองรับการข้ยายปริมาณจัราจัรกรทางหลวงชีนบท

จัง้ได้ดำาเนิดโครงการก่อสร้างถนนสายอำาเภอบางคล้า  
เช่ืีอมมหาวิทยาลัยราชีภัฏราชีนครินทร์ อำาเภอบางคล้า  
จัังหวัดฉีะเชีิงเทรา (ฉีชี.4023) ใช้ีงบประมาณในการ
ก่อสร้าง 69,950,000 บาท ระยะทาง 5.960 กิโลเมตร
ก่อสร้างทางผิวจัราจัร กว้าง ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต
 กว้าง 8.00 - 13.50 เมตร ไหล่แอสฟัลท์คอนกรีต
กว้าง 1.00 - 2.00 เมตร เพื่อให้การเดินทางข้องนิสิต  
นักศู้กษา, การข้นส่งสินค้าอุตสาหกรรมและประชีาชีน
ในพื�นท่ีได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใชี้เส้น
ทาง เพือ่ยน่ระยะทางในการเดนิทางและเช่ืีอมโยงสูเ่ข้ต
เศูรษฐกิจัพิเศูษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการ
ข้ยายตัวข้องจัราจัรที่มีปริมาณเพิม่มากข้้�น

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.4023 
แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3347 - บ้ำนควำยเขำหัก อ�ำเภอรำชสำสน์, 
บำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

Since the road CCO 4023 intersection highway  
no.3347 - Ban Khwai Khao Hak Ratchasat District, 
Bang Khla Chachoengsao Province. For university’s 
students and people in an area used this road 
for travel and also a shortcut and link between  
Prachinburi and Chachoengsao. Connect to Chonburi  
and Bangkok. Now gains more traffic plus many 
schools such as  Rajabhat Rajanagarindra University 
that has a large number of students traffic. So it is  
necessary to build roads in good condition by expand  
to 4 lanes and install safety devices on the road for  
safely transportation and support extra add the 
traffic lanes.

The Road Construction Project of Bang Khla District 
connects with Bang Khla District connects with  
Rajabhat Rajanagarindra University, Bang Khla  
District, Chachoengsao Province (CCO 4023).
Total Budget 69,950,000 baht.
Total Distance 5.960 km.
Surface width : Asphaltic Concrete width 8.00 -  
13.50 m. Shoulder Asphaltic Concrete width  
1.00 -2.00 m. For college students, Industrial products 
and local people in the area easily and safely using 
the road. Shorten the distance and connect to t 
he Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) To 
support the road expansion of the increasing volume 
of traffic.

The Road Construction Project of road 
CCO 4023 intersection highway no3347 -  
Ban Khwai Khao Hak Ratchasat District, 
Bang Khla Chachoengsao Province.
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ถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.4043 
แยก ทล.2033 – บ้ำนโพนสว่ำง อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

กรมทางหลวงชีนบนบท ได้มีแผนพัฒนา ถนนสาย  
นพ.4043 แยก ทล.2033 - บา้นโพนสวา่ง อำาเภอเมือง  
จัังหวัดนครพนม เป็นเส้นทางลัดทางเลี่ยงเช่ืีอม 
ระหว่างทางหลวงหมายเลข้ 2033 กบัทางหลวงชีนบท สาย 
นพ.2010 เป็นเส้นทางเชีื่อมโยงโครงข้่ายการคมนาคม 
และการข้นส่ง เช่ืีอมโยงการพัฒนาเศูรษฐกิจัในชีุมชีน  
ทั�งด้านข้องสินค้าและการบริการ เนื่องจัากมีสภาพ
เป็นหลุม/บ่อ โครงสร้างชัี�นทางและผิวจัราจัรได้รับ
ความเสียหาย เสื่อมสภาพเนื่องจัากมีอายุการใชี้งาน 
มานานหลายปี และการบรรทุกนำ�าหนักเกินข้อง 
รถบรรทุก ประกอบบางจัุดท่ีเป็นจัุดเสี่ยงอันตรายและ 
มักเกิดอุบัติเหตุข้้�นบ่อยครั�ง จัำาเป็นต้องได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมสร้างผิวจัราจัรให้อยู่ในสภาพ
ใชี้งานได้ดี อีกทั�งจัุดท่ีเป็นสะพานมีความคับแคบ 
จั้งต้องได้รับการแก้ไข้โดยการข้ยาย เพื่อรองรับ
ปรมิาณการจัราจัร จัากผูท้ีส่ญัจัรไปมาและข้นสง่สนิคา้
ภาคเกษตรกรรม ให้สามารถใชี้งานได้สะดวก รวดเร็ว  
และปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่้งขั้นข้อง
ประเทศู เช่ืีอมโยงการพัฒนาเศูรษฐกิจัและสังคม 
อย่างยั่งยืน 

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจัราจัรแบบ Asphaltic  
Concrete สาย นพ.4043 แยก ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข้ 2033 - บ้านโพนสว่าง อำาเภอเมือง จัังหวัด
นครพนม ระยะทาง 16.532 กโิลเมตร ไหลท่าง Asphaltic  
Concrete กว้าง 0 - 1 เมตร ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร  
ข้ยายสะพาน 3 แห่ง ระยะทางสะพานรวม 69 เมตร  
รองรับการจัราจัรเฉีลี่ย 1,800 คัน/วัน

The Department of Rural Roads has plan to  
develop road NPM 4043 intersection Highway 
no.2033 - Ban Phon Sawang, Mueang District, Na-
khon Phanom Province is the shortcut link between 
highway road no 2033 with rural road NPM 2010 is 
the way that connected network of transport and 
transportation link economic development in the 
community in products and services bue to having  
a pit / puddle condition. Pavement structures and 
road surfaces have been damaged because of 
long time used for many years and overload of 
trucks. Some points are dangerous and accidents 
often happen. It is necessary to get construction 
/ renovation / repair to create a traffic surface in 
good working condition. Moreover some bridges are 
narrow that must be fixed by expand for support  
the traffic jam from people and food transportation  
to be able to use easily, quickly and safely, to build  
the competitiveness of the country connect with  
economic and social sustainable development.

By constructing as an asphaltic road surface  
Concrete NPM 4043 cross intersection Highway  
no.2033 - Ban Phon Sawang, Muang District, Nakhon  
Phanom Province Total distance 16.532 km. Asphaltic  
Concrete shoulder width 0.00-1.00 m. 2 lanes size. 
Expanded 3 bridges. Total bridges distance 69 meters.  
Support traffic average 1,800 cars/day

Rural Road, NPM 4043 intersection Highway  
no.2033 - Ban Phon Sawang, Mueang  
District, Nakhon Phanom Province
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โครงการก่อสร้างถนนเชิีงลาด กบ.005 สะพาน
ข้้ามคลองอิปัน เป็นโครงการท่ีใชี้เป็นทางเลี่ยงทางลัด  
เช่ืีอมโยงระบบ โลจิัสตกิส์ระหว่างอำาเภอปลายพระยาเข้้าสู่
อำาเภออ่าวลก้ บรรจับถนนทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข้ 44  
ใช้ีในการข้นส่งสินค้าทางการเกษตร ช่ีวยลดความหนาแน่น 
ข้องการจัราจัรถนนสายหลัก ซ่้งทำาให้มีการจัราจัร 
คลอ่งตวัสำาหรับการเดินทางไปยังพื�นทีใ่นอำาเภออา่วลก้ 
เป็นโครงการยกระดับมาตรฐานทาง กิจักรรมก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ถนนเชีงิลาดสะพานข้้ามคลองอปินั อำาเภอ
ปลายพระยา จังัหวดักระบี ่ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร 
ชีว่ง กม. 0+064 ถ้ง กม.1+375, กม.1+475 ถ้ง กม.1+723  
และ กม.1+925 ถ้ง กม.2+056 (เว้นสะพานคอนกรีต 
เสรมิเหลก็เดมิและ Approach Slab ความยาว 192 เมตร)  
ผิวจัราจัรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร  
ไหลท่างข้้างละ 2.50 เมตร รวมผิวจัราจัรกว้าง 12 เมตร  
ใชี้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 9,690,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนเชิงลาด กบ.005 
สะพำนข้ำมคลองอิป่น อ�ำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบ่ี

Choeng Slope Road Construction Project 
KBI 005 Bridge over the Ipan Canal Construction  
Project is the shortcut road project link with  
logistics system between Plai Phraya District  
into Ao Luek District meet at highway no.44 
For agricultural food products transportation 
use. Reduce the heavy traffic jam which 
caused Flexible traffic for travel Ao Luek 
District

Upgrade the standard Asphalt road  
construction activities  project. Bridge cross  
Khlong E-Pun Plai Phraya District, Krabi province.  
Total distance 1.800 km. km. 0+064 - km.1+375. 
km.1+475 - km. 1+723 and km. 1+925 - km. 2+056  
(except Reinforced concrete bridge. The original  
and Approach Slab length 192 m.) Asphaltic  
Concrete Surface width 7 meters. Each  
shoulder 2.50 m. Total surface width 12 m. 
The total construction budget is 9,690,000 Baht.

Choeng Slope Road Construction Project 
KBI 005 Bridge over the Ipan Canal Plai  
Phraya District Krabi Province
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ถนนสายโครงการก่อสร้างถนนสาย ชร.3037 แยกทำงหลวงหมำยเลข 11 
บ้ำนใหม่หมอกจ๋ำม อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย

Because of the area of Wawee Sub-district,  
Mae Suai District, Chiang Rai Province most 
people are farmers that they used as the 
main road to transportation food to people 
to market and also the entrance to tourist 
places in Wawee Sub-district area.

 For develop the people quality of life in 
the area so start the Asphaltic Concrete road 
project. Road CRT 3037 intersection highway 
11, Ban Mai Mok Jam Mae Suai District. 2  
traffic lanes each one width 3 m. with road 
shoulder width 1 m. by aiming important  
for people travel quickly and safely all along  
the road and transport food. As well as  
supporting tourism in the area to provide people  
with more income from faster transportation  
of agricultural products and from tourists 
who visit within the area.

The Construction Road no.3037 intersection 
highway no.11 Ban Mai Mok Jam, Mae Suai 
District, Chiang Rai Province

เนื่องจัากพื�นที่ ตำาบลวาวี อำาเภอแม่สรวย จัังหวัด
เชีียงราย ประชีาชีนส่วนใหญป่ระกอบอาชีีพเกษตรกรรม  
ซ่้งใช้ีถนนดงักล่าวซ่้งเป็นสายหลกัในการสญัจัร เพือ่ข้นส่ง 
สินค้าทางเกษตรข้องประชีาชีนสู่ตลาดรับซื�อและ 
ยังเป็นถนนเข้้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื�นท่ีตำาบลวาวี

เพือ่การพฒันาคณุภาพชีีวติข้องคนในพื�นทีจ่ัง้ได้จัดัทำา 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
สาย ชีร.3037 แยกทางหลวงหมายเลข้ 11 บ้านใหม่
หมอกจั๋าม อำาเภอแม่สรวย ถนนข้นาด 2 ชี่องจัราจัร  
ผิวจัราจัรกว้างชี่องละ 3.00 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 
ข้้างละ 1.00 เมตร มีการก่อสร้าง 2 ชี่วง ชี่วงที่ 1  
กม.ที่ 38+864 ถ้ง กม.ท่ี 42+524 และชี่วงที่ 2 กม.ที ่ 
48+360 ถ้ง กม.ที ่50+500 ระยะทาง 5.800 กโิลเมตร  
โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อให้ประชีาชีนสามารถเดิน
ทางได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการใชี้เส้นทาง  
และข้นสง่สนิคา้ทางการเกษตร ตลอดจันสนบัสนนุการ
ท่องเที่ยวในพื�นที่ เพื่อให้ประชีาชีนมีรายได้ที่มากข้้�น 
จัากการข้นส่งสินค้าทางการเกษตรที่รวดเร็วข้้�น และ
จัากนักท่องเท่ียวที่เข้้ามาท่องเท่ียวภายในพื�นท่ี
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The Project of upgrade the road standard.

โครงการยกระดับมาตรฐานทาง 

สำานกังานทางหลวงชีนบทท่ี 18 (สุพรรณบุร)ี ดำาเนนิ 
การก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรตี ถนนสายแยก กจั.3095  
- บ้านห้วยยาง อำาเภอพนมทวน จัังหวัดกาญจันบุรี 

โครงการกอ่สรา้งดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปรบัปรงุ
สภาพถนน ซ่้งเดิมเป็นถนนลูกรัง ในฤดูแล้งจัะมี
มลภาวะทางอากาศูเป็นจัำานวนมาก ประชีาชีนที่อยู่
อาศูัยสองข้้างทางมีปัญหาด้านสุข้ภาพ และในฤดูฝน
จัะมีนำ�าท่วมข้ัง ถนนเป็นหลุมบ่อ ทำาให้เกิดอันตราย 
ในระหวา่งการเดินทางสญัจัร ตลอดจันการข้นสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรเกิดความล่าชี้า และสินค้าเกิดความ 
เสียหาย จั้งจัำาเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง

งบประมาณก่อสร้าง 5,790,000 บาท

Bureau of Rural Roads 18 (Suphanburi) 
continued building the asphaltic-concrete 
cross road KBI 3095 - Huay Yang, Phanom 
Thuan, Kanchanaburi The main reason of this 
project is reparing the road that in the past 
is a dirt road in dry season, it has lots of 
pollution problems. People who lived here 
both 2 sides have health problems and also 
flooding and potholes may caused dangers 
between driving, Transportation of agricultural 
products were delay and damaged products 
so must build asphalt roads.

The Cost of cohstruction is 5,790,000 Baht
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งานปรับปรุงพ้�นท่�พระบรมรูปทรงงาน ในหลวงรัชกาลท่� ๙ 
ภำยในสวนสุขภำพลัดโพธิ� จังหวัดสมุทรปรำกำร

กรมทางหลวงชีนบท น้อมรับพระราชีประสงค์ข้อง
พระบาทสมเด็จัพระบรมชีนกาธิเบศูร มหาภูมพิลอดุลย 
เดชีมหาราชี บรมนาถบพิตร ดำาเนินการออกแบบและ 
ปรับปรุงพื�นที่ภายในสวนสุข้ภาพลัดโพธิ� อำาเภอ
พระประแดง จัังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประดิษฐาน
พระบรมรูปหลอ่จัำาลองข้ณะทรงงาน เคยีงคูกั่บสะพาน
ภมูพิล 1 และสะพานภมูพิล 2 ซ่้งพระองคท์รงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างข้้�นเพื่อแก้ไข้ปัญหาจัราจัร  
โดยได้ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ัและประดษิฐาน พระบรมรปู 
เมือ่วนัท่ี 1 สงิหาคม 2556 ซ่้งในแต่ละปีจัะมปีระชีาชีนบรษิทั
เอกชีน และหนว่ยงานราชีการเดินทางมากราบสักการะ
และน้อมรำาล้กในพระมหากรุณาธิคุณข้องพระองค ์
ท่านเป็นจัำานวนมาก โดยเฉีพาะอย่างย่ิงในวันท่ี  
13 ตุลาคม ซ่้งจัังหวัดสมุทรปราการได้จััดพิธีบำาเพ็ญ
กศุูลและพิธนีอ้มรำาลก้เนือ่งในวันคลา้ยวันสวรรคตข้อง
พระองค์ท่าน บริเวณลานหน้าพระบรมรูป

เพื่อข้ยายพื�นที่ลานหน้าพระบรมรูปให้สามารถ
รองรับประชีาชีนที่เดินทางมากราบสักการะและเข้้า
ร่วมพิธีได้มากข้้�น และปรับปรุงพื�นท่ีประดิษฐาน
พระบรมรูปให้มีความสง่างามสมพระเกียรติมากย่ิงข้้�น  
ในปีงบประมาณ พ.ศู.2562 สำานักก่อสร้างสะพาน  
จัง้ไดด้ำาเนนิการออกแบบและข้ออนุญาตกองศูลิปกรรม  
สำานักพระราชีวัง และกรมศูิลปากร เพื่อปรับปรุงพื�นที่ 
พระบรมรปูทรงงาน ทั�งนี� ปจััจับุนัไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุ
เสร็จัสมบูรณ์แล้ว และเปิดให้ประชีาชีนได้เข้้ากราบ 
สักการะทุกวัน ตั�งแต่เวลา 08.00 น. ถ้ง 21.00 น.
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Renovation of Area Surrounding the Royal Statue of His 
Majesty the King Bhumibol in Lad Pho Park,  
Samut Prakan Province 

The Department of Rural Roads humbly had 
fulfilled a royal wish of His Majesty the King  
Bhumibol Adulyadej the Great designing and 
constructing an area for enshrining his royal 
statue within Lad Pho Park, Samut Prakan 
Province. The royal statue situates beside 
the Bhumibol I Bridge and the Bhumibol II 
Bridge, those originated based on his idea to 
relieve traffic congestion. After the completion  
on August 1, 2013, tremendous number of  
people, private companies and government  
agencies have visit the park in order to hallow  
and recall His Majesty’s boundless and  
gracious kindness, especially on October 13  
that Samut Prakan local government set up 
a merit making ceremony in remembrance 
of His Patronage.          

 To provide more space for visitors, 
in addition to magnify the elegance and 
prestige of the Royal Statue, in the year 
2019 the Bureau of Bridge Construction 
made a renovation design and asked for 
the approval from the Bureau of the Royal 
Household and the Department of Fine Arts. 
Now, the renovation was completed. People 
are allowed to visit Lad Pho Park and pay 
homage to the Royal Statue from 8 am to 
9 pm every day.
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�าเจ้าพระยา
อ�ำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนำท

โครงการก่อสร้างสะพานข้้ามแม่นำ�าเจั้าพระยา  
อำาเภอมโนรมย์ จัังหวัดชีัยนาท เป็นสะพานคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ ข้นาด 2 ชีอ่งจัราจัร ชีอ่งจัราจัรละ  3.50 เมตร  
ทางเดินเท้า 2 ข้้าง กว้างข้้างละ1.50 เมตร ความยาว  
890 เมตร มีชี่องลอดสุทธิทางราบระหว่างตอม่อ  
73 เมตร ชี่องลอดสุทธิทางดิ่ง 7.16 เมตร (วัดจัาก 
ระดบันำ�าสงูสดุ) ถนนต่อเช่ืีอมสะพานผวิจัราจัรแอสฟลัต์
คอนกรีต กว้าง 10 เมตร ความยาวรวมทั�งสองด้าน  
960 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 488,076,000 บาท  
เปน็สะพานเช่ืีอมระหวา่งตำาบลคุง้สำาเภา อำาเภอมโนรมย์  
จังัหวดัชียันาทกบัตำาบลท่าซงุ อำาเภอเมอืง จังัหวดัอทุยัธานี
ประโยชน์์ที่่�จะได้้รับ 

- เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง

- ยกระดับคุณภาพชีีวิตแก่ประชีาชีนในพื�นท่ี

The Chao Phraya River Crossing Bridge at 
Manorom district is a 2 lane reinforced concrete 
bridge with an overall length of 890 meters. The 
traffic lane is 3.5 meter wide. There are 1.50  meter  
wide sidewalks on each side of the bridge. The 
bridge has a clearance height of 7.16 meters  
(measured at the highest sea level), and the  
width of the clearance is 73 meters to allow  
clearance for ships to pass beneath it. The 10 meters 
width asphalt roads are constructed at each side  
of the bridge with the overall length of 960.00  
meters to connect between two areas: Khung  
Sampao, Manorom District, Chainat and Ta-Sung, 
Mueang District Uthai Thani. The construction  
budget of the project is 488,076,000 Baht.
The beneficial outcomes of the project

- To promote a more effective and safer  
transportation for the road users

- To improve the well-being of the locals 

Chao Phraya River Crossing Bridge at 
Manorom District in Chai Nat Province  
Construction Project.
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โครงการก่อสร้างสะพานข้้ามทางรถไฟ จัุดตัดทาง
รถไฟกับถนนสาย ปข้.1014 แยก ทล.4 - บ้านเข้าแดง  
อำาเภอกุยบุรี จัังหวัดประจัวบคีรีข้ันธ์ เป็นสะพาน
ข้้ามทางรถไฟข้นาด 2 ชี่องจัราจัร ความกว้างพื�น
สะพานรวมไหล่ทาง 10 เมตร ความยาว 308 เมตร  
(11x28) โครงสร้างพื�นสะพานเป็นคานคอนกรีตรูป
ตัวยูแบบชิี�นส่วนสำาเร็จัรูป (Precast Segmental 
Concrete U-Girder) โดยมีจัุดเร่ิมต้นโครงการ 
ตั�งอยู่ทีถ่นนทางหลวงชีนบทสาย ปข้.1014 บรเิวณ กม.ท่ี 
18+875 ข้้ามทางรถไฟไปบรรจับฝั่งบ้านเข้าแดง กม.ที่  
20+550 พร้อมก่อสร้างถนนต่อเช่ืีอมผิวจัราจัรแอสฟัลต์
คอนกรตี ข้นาด 4 ชีอ่งจัราจัร กวา้งชีอ่งละ 3.50 เมตร  
ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ด้านจัุดเร่ิมต้นโครงการ  
ยาว 688.104 เมตร ด้านจัุดสิ�นสุดโครงการ  
ยาว 537.646 เมตร และก่อสรา้งสะพานลอยคนเดินข้้าม  
ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาวสะพาน 84 เมตร  
งบประมาณก่อสร้าง 162,442,000 บาท 
ประโยชน์์ที่่�จะได้้รับ  

- ลดความสูญเสียจัากอุบัติเหตุรถไฟตกรางและ
อุบัติเหตุรถไฟชีนยานพาหนะบริเวณ จัุดตัดทางรถไฟ
กับถนนเสมอระดับ

- สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงข้่ายรถไฟท่ีมีอยู่
ในปัจัจัุบันให้เป็นโครงข้่ายการข้นส่งหลักข้องประเทศู

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟื้ จุดตัดทางรถไฟื้กับถนนสาย 
ปข.1014 แยก ทล.4 - บ้ำนเขำแดง อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The overpass is a 2 lane reinforced concrete 
bridge with an overall length of 308 meters. 
The total width of the traffic lanes (including 
shoulders) of the overpass is 10 meters. The  
bridge is built with eleven segments of 28 meter  
long precast segmental U-girders acting as a  
beam and a slab in one piece. The project runs  
from the station 18+875 to the station 20+550 
of the PKN.1014. Also, The 4 lane asphalt roads 
are constructed, and connected to both sides  
of the overpass. The width of the lane, and the  
road shoulder are 3.50 and 1.50 meters,  
respectively. The total length of the connecting  
road is 1,325.75 meters, which consists of a  
688.104 meter long road from the beginning of  
the project to the bridge, and a 537.646-meter  
long road from the bridge to the end of the 
construction project. Moreover, a 84 meter  
long pedestrian bridge with the width of 1.50 
meters is also built providing a safe mode of 
passage for walkers. The cost of construction 
is 162,442,000 Baht.
The beneficial outcomes of the project

- To prevent traffic accidents and fatalities 
at the level crossing

- To promote rail transport to be the major 
mode of transport of Thailand.

The Overpass Crossing a Double Track  
Railway on The PKN.1014 road  (Highway 4  
- Khao Daeng) Construction Project at Kui 
Buri District, Prachuap Khiri Khan Province 
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟื้ จุดตัดทางรถไฟื้กับถนนสาย 
พบ.1016 แยก ทล. 4 - บ้ำนปึกเตียน ต�ำบลหนองจอก อ�ำเภอท่ำยำง 
จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างสะพานข้้ามทางรถไฟ จัุดตัดทาง
รถไฟกบัถนนสาย พบ.1016 แยก ทล. 4 - บา้นปกึเตยีน  
ตำาบลหนองจัอก อำาเภอท่ายาง จัังหวัดเพชีรบุรี  
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 524 เมตร  
กว้าง 11 เมตร  ข้นาด 2 ชี่องจัราจัร ชี่องจัราจัรละ  
3.50 เมตร  ไหลท่างข้้างละ 1.50 เมตร มชีีอ่งลอดสุทธิ 
ทางราบระหว่างตอมอ่ 38.80 เมตร  ชีอ่งลอดสทุธทิางด่ิง  
6.50 เมตร วดัจัากสนัรางรถไฟ - ใต้ทอ้งคาน พร้อมถนน
ต่อเชีื่อมผิวจัราจัร แอสฟัลท์คอนกรีต ด้านจัุดเริ่มต้น 
โครงการ กว้าง 10 เมตร ยาว 360.50 เมตร  ดา้นจุัดสิ�นสดุ 
โครงการ กว้าง 10 เมตร ยาว 397.47 เมตร งบประมาณ 
ก่อสร้าง 135,568,000 บาท  

ประโยชน์์ที่่�จะได้้รับ 
- ลดความสูญเสียจัากอุบัติเหตุรถไฟตกรางและ

อบุตัเิหตรุถไฟชีนยานพาหนะบรเิวณจุัดตดัทางรถไฟกับ
ถนนเสมอระดับ

- สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงข้่ายรถไฟท่ีมีอยู่
ในปัจัจัุบันให้เป็นโครงข้่ายการข้นส่งหลักข้องประเทศู
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The Overpass Crossing a Double Track Railway on The 
PBI.1016 road (Highway No. 4 -  Ban Puek Tian) Construction Project  
at Nong Chok, Tha Yang District, Phetchaburi Province 

The overpass is a 2 lane reinforced concrete  
bridge with an overall length of 524 meters.  
The total width of the traffic lanes (including 
shoulders) of the overpass is 11 meters. The 
traffic lane has a width of 3.50 meters and 
a 1.50 meter wide shoulder. The clearance  
height and width of the bridge are 6.50  
meters and 38.80 meters, respectively. The 
397.47-meter long connecting road is constructed  
and surfaced with asphalt concrete. The cost  
of construction is 135,568,000 Baht.
The beneficial outcomes of the project

- To prevent traffic accidents and fatalities 
at the level crossing

- To promote rail transport to be the major 
mode of transport of Thailand.  

87

0PB

ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 2PART 2

86

0PB

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟื้ จุดตัดทางรถไฟื้กับถนนสาย 
พบ.1039  แยก ทล.4 - บ้ำนบำงหอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้างสะพานข้้ามทางรถไฟ จัุดตัดทาง
รถไฟกับถนนสาย พบ.1039 แยก ทล.4 - บ้านบางหอ  
อำาเภอเมือง จัังหวัดเพชีรบุรี เป็นสะพานคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ กวา้ง 11.00 เมตร ข้นาด 2 ชีอ่งจัราจัรกวา้ง
ชี่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านละ 1.50 เมตร  
ความยาว 524.00 เมตร มชีีอ่งลอดสทุธทิางราบระหวา่ง 
ตอม่อ 38.80 เมตร ชี่องลอดสุทธิทางดิ่ง 6.50 เมตร  
จัากระดบัสนัรางรถไฟ - ใต้ทอ้งคาน พร้อมถนนเช่ืีอมตอ่ 
ผวิจัราจัร Asphatic Concrete  ความยาว 581.536  เมตร   
งบประมาณก่อสร้าง 134,340,000 บาท   

ประโยชน์์ที่่�จะได้้รับ 
- ลดความสูญเสียจัากอุบัติเหตุรถไฟตกรางและ

อบุตัเิหตรุถไฟชีนยานพาหนะบรเิวณจุัดตดัทางรถไฟกับ
ถนนเสมอระดับ

- สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงข้่ายรถไฟท่ีมีอยู่
ในปัจัจัุบันให้เป็นโครงข้่ายการข้นส่งหลักข้องประเทศู
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The Overpass Crossing a Double Track Railway on The 
PBI.1039 road (Highway 4 -  Ban Bang Hor) Construction Project  
at Mueang District, Phetchaburi Province 

The overpass is a 2 lane reinforced concrete  
bridge with an overall length of 524 meters.  
The tota l width of the t raffic lanes  
(including shoulders) of the overpass is 11meters.  
The traffic lane has a width of 3.50  
meters and a 1.50 meter wide shoulder.  
The clearance height and width of the bridge 
are 6.50 meters and 38.80 meters, respectively.  
The 581.536 meter long connecting road is  
constructed and surfaced with asphalt concrete.  
The cost of construction is 134,340,000 Baht.
The beneficial outcomes of the project

- To prevent traffic accidents and fatalities 
at the level crossing

- To promote rail transport to be the major 
mode of transport of Thailand.
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกะปง อ�ำเภอกะปง จังหวัดพังงำ 
Construction project, Bridge over Kapong, Kapong District, 
Phang Nga Province

กรมทางหลวงชีนบท ได้ดำาเนินการก่อสร้างสะพาน
ข้้ามคลองกะปง อำาเภอกะปง จังัหวดัพงังา ทั�งนี� เพือ่ให้ 
ประชีาชีนในพื�นท่ีได้รบัความสะดวกสบาย และปลอดภยั 
ในการเดินทางสามารถข้นส่งสินค้าทางการเกษตรออก
สูต่ลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเปน็การสรา้งคณุภาพชีีวติ
ทีด่ใีหก้บัประชีาชีนในพื�นที ่โดยสะพานมีความยาวรวม  
440 เมตร แบ่งเป็น 

- ด้านจัุดต้นโครงการ ฝั่ง หมู่ 2 บ้านกะปง ตำาบล
กะปง จัังหวัดพังงา ก่อสร้างถนนความยาว 161 
เมตร ประกอบด้วย  ผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต  
กวา้ง 6 เมตร ยาว 151 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทค์อนกรตี  
กว้าง 0.50 เมตร APPROACH SLAB ยาว 10 เมตร 

- ดา้นจัดุสิ�นสดุโครงการ ฝัง่ หมู ่2 บา้นลำารู ่ตำาบลกะปง  
อำาเภอกะปง จังัหวัดพงังา ก่อสร้างถนนความยาว 279 เมตร  
ประกอบดว้ยผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร 
ยาว 269 เมตร ไหลท่างแอสฟลัทค์อนกรตี กวา้ง 0.50 เมตร  
APPROACH  SLAB ยาว 10 เมตร 

- สะพาน ยาว 60 เมตร (3X20) SKEW 15 องศูา  
กว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า 

ใชี้งบประมาณก่อสร้างทั�งสิ�น 15,180,000 บาท 

The Department of Rural Roads has carried  
out the construction of a bridge over The 
Kapong Canal, Kapong District, Phang Nga 
Province, so that the people of the area can 
be comfortable and safe to travel, able to 
transport agricultural goods to the market 
quickly and to improve the quality of life 
for the people in the area. By Bridge has 
a total length of 440 meters.

- On the beginning of the project, M.2 Kapong  
The construction of the road is The 161meter  
road construction consists of Surface  
Traffic Asphalt Tickraw Nok Riet Width 6 m.  
Length 151 m. asphalt concrete, width 0.50 
m. APPROACH SLAB 10 m.

- Project End Side M.2 Kapong, Kapong,  
The construction of the road is 279 meters  
long, consisting of 6 meters of asphalt  
concrete road surface, 269 meters long,  
shoulder to asphalt concrete, 0.50 meters width,  
APPROACH SLAB length 10 meters.

- Bridge length 60 meters (3X20) SKEW 
15 degrees wide 9 meters without pavement

Construction budget is 15,180,000 Baht.
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองช่ อ�ำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
Bridge Construction Project over Klong Chi Wang Wiset District, 
Trang Province 

กรมทางหลวงชีนบท ได้ดำาเนินการก่อสร้างสะพาน
ข้้ามคลองชีี อำาเภอวังวเิศูษ จังัหวดัตรงั เพือ่ประชีาชีน
ในพื�นท่ีได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการ
เดนิทาง สามารถข้นส่งสนิค้าทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้อย่างรวดเร็ว สร้างคุณภาพชีีวิตที่ดีให้กับประชีาชีน
ในพื�นที่ 

โดยได้ก่อสร้างถนนต่อเช่ืีอมสะพานความยาวรวม 
1,180 เมตร แบ่งเป็น ด้านจัดุต้นโครงการ ฝ่ัง ตำาบลเข้าวเิศูษ  
อำาเภอวังวิเศูษ จัังหวัดตรัง ก่อสร้างถนนความยาว  
265 เมตร ประกอบด้วย 

- ผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว  
255 เมตร, ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 1 เมตร,  
APPROACH SLAB ยาว 10 เมตร ด้านจัุดสิ�นสุด
โครงการ ฝัง่ ตำาบลเข้าวเิศูษ อำาเภอวงัวเิศูษ จังัหวดัตรงั  
ก่อสร้างถนนความยาว 915 เมตร ประกอบด้วย 

- ผิวจัราจัรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 
905 เมตร, ไหลท่างแอสฟลัทค์อนกรตี กว้าง 1 เมตร ,  
APPROACH  SLAB ยาว 10 เมตร 

สะพานมยีาว 70 เมตร (3X20)+(1X10)  กวา้ง 9 เมตร  
ไม่มีทางเท้า ชี่องลอดสุทธิทางราบ 19 เมตร ชี่องลอด 
สุทธิทางดิ่ง 2.70 เมตร ใชี้งบประมาณในการก่อสร้าง  
23,868,000 บาท  

The Department of Rural Roads has carried 
out the construction of a bridge over Klong Chi.  
Wang Wiset District, Trang Province to The  
local people are comfortable and safe to travel,  
and they can quickly transport agricultural  
goods to the market. To create a good quality 
of life for the people of the area.

The road was constructed to connect the 
bridge to a total length of 1,180 meters. On 
the beginning of the project, Khao Wiset, 
Wang Wetsart, district Trang, construction of 
a 265-meter road consisting of:

- Asphalt concret, 6 m. wide, 255 meters long,  
shoulder to shoulder, asphalt concrete, 1 meter  
wide. Asphalt, APPROACH SLAB 10 meters 
long At the end of the project, Khao Wiset,  
Wang Wetsart, district Trang, construction of 
a 915 meter road consisting of:

- Asphalt Surface Asphalt, 1 m. Width 6 m.  
905 m. Long, Taraltic Concrete Shoulder,  
APPROACH SLAB 10 meters long

Bridge 70 meters long (3X20)+(1X10) width 
9 meters wide, no sidewalk 19 meters net 
channel,2.70 metersnet slot Use construction 
budget 23,868,000 Baht
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โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมิน 
อ�ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

เห็นไดว้า่ การใชีส้ะพานดงักลา่วนี� เพือ่ข้้ามคลองมนิ 
มีความจัำาเป็นและสำาคัญต่อประชีาชีนเป็นอย่างมาก  
จันกระทั�งกรมทางหลวงชีนบท โดยสำานกังานทางหลวง 
ชีนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้จััดสรรงบประมาณ  
จัำานวน 15,950,000 บาท ดำาเนินการก่อสร้างสะพาน 
ข้้ามคลองมิน อำาเภอฉีวาง จัังหวัดนครศูรีธรรมราชี  
ความยาว 60 เมตร พรอ้มถนนเชีงิลาดความยาว 395 เมตร  
สะพานข้้ามคลองมนิ อำาเภอฉีวาง จังัหวัดนครศูรธีรรมราชี  
เปน็สะพานเช่ืีอมตอ่ระหวา่งหมูท่ี ่2 ตำาบลจันัด ีอำาเภอ 
ชี้างกลาง กับหมู่ที่ 8 ตำาบลฉีวาง อำาเภอฉีวาง  
ซ่้งกรมทางหลวงชีนบทได้รบัมอบหมายให้ดำาเนนิโครงการ
ดงักล่าว เพือ่เช่ืีอมระบบโครงข้า่ยคมนาคมดา้นงานทาง   
และงานสะพานให้ประชีาชีนเดินทางสะดวก รวดเร็ว  
ประหยัดเวลา และปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีีวิตที่ดี
ข้องประชีาชีนอย่างย่ังยืน เริ่มก่อสร้างตั�งแต่วันท่ี  
4 มกราคม 2562 แลว้เสรจ็ัเมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2562  
เพื่ออำานวยความสะดวกให้พี่น้องประชีาชีนได้เดินทาง 
สัญจัรไปมาระหว่างสองพื�นท่ีได้โดยสะดวกมาก 
ย่ิงข้้�น อันจัะนำามาซ่้งความปลอดภัยต่อร่างกายและ
ทรัพย์สินข้องประชีาชีน เป็นการเพิ่มคุณภาพชีีวิตให้
กับประชีาชีนอย่างยั่งยืน 

ประวัตแิละความเป็นมาข้อง “สะพานข้้ามคลองมนิ”   
ก่อนท่ีจัะมีการก่อสร้างสะพานข้้ามคลองมินแห่งนี�  
สมัยกอ่นการเดนิทางตดิตอ่ไปมาข้องประชีาชีนระหว่าง
พื�นท่ีหมูท่ี ่2 ตำาบลจันัด ีและหมูท่ี่ 8 ตำาบลฉีวาง จัะใชีพ้ื�นท่ี 
บริเวณนี�เป็นเส้นทางสัญจัรข้้ามคลองมินมาโดยตลอด 
เนื่องจัากฝั่งพื�นที่หมู่ที่ 8 ตำาบลฉีวาง จัะเป็นที่ตั�งข้อง 
วดัควนสูง ซ่้งประชีาชีนจัากจันัดีได้เดินทางไปทำาบญุเป็น
กิจัวัตรประจัำาวัน การไปมาหาสู่ข้องประชีาชีนระหว่าง
สองฝ่ังคลอง ทำาใหช้ีมุชีนวัดควนสูงและชุีมชีนนาสร้าง  
(ปากมิน) มีความผูกพันธ์กันมาแต่สมัยบรรพบุรุษ  
โดยในป ีพ.ศู. 2485 ทา่นพระครปูลดัจัู ๋ไดท้ำาการกอ่สรา้ง
สะพานข้้ามคลองมิน โดยใชี้แกนไม้แดงทำาเสา และ 
ใชี้แกนไม้เคี่ยมทำาคานสะพาน ทอดเหนือท่าวัดควนสูง 
ซ่้งใชีม้าไดห้ลายป ี แตไ่มส่ามารถตา้นทานกระแสนำ�าท่ี
ไหลแรง ในชีว่งฤดูนำ�าหลากได ้สะพานไดพ้งัเสยีหายลง  
ซ่้งตอ่มาในป ีพ.ศู. 2512 พระครอูภัยธรรมสาร เจ้ัาอาวาส 
วัดควนสูง ในเวลานั�น ได้ปร้กษากับชีาวบ้านข้อความ
รว่มมือช่ีวยกนัสร้างสะพาน โดยใชีไ้มแ้ดงทั�งหมดข้นาด
กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 40 เมตร สามารถใชีม้าไดจ้ันถ้งปี 
พ.ศู. 2518 ซ่้งเปน็ปทีีเ่กดิอทุกภยัครั�งใหญ่ นำ�าทว่มพื�นที่ 
ตำาบลกะทูน อำาเภอพิปูน ในปีนั�นนำ�ามีปริมาณมาก  
สะพานข้้ามคลองมินจั้งพังลงอีกครั�ง หลังจัากนั�นชีาว
บ้านก็ใชี้ไม้ไผ่มาทำาเป็นแพข้้ามคลอง แต่ก็ใชี้ได้ไม่นาน
แพไม้ไผ่ก็ผุลง 
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Construction of a bridge over Khlong Min, Chawang District, 
Nakhon Si Thammarat Province

History and background of “Bridge over Canal 
Min” Before build the “Bridge over Canal Min”  
At past the transportation between area moo 2  
Jandee Sub-District and Moo 8 Chawang  
Sub-District used as the main road to cross 
Khlong Min because Moo 8 Chawang is the 
location of Wat Kuansoung that people from 
Jandee made a way through to make merit 
temple as daily routines. The way go-back  
between both 2 sides of communities made 
relationship tight since periods time. In 1942, 
Phra Kru PaladJhu has built the bridge 
cross khlong Min by using Red Woods as 
pillar and Kiam Wood as bridge over Wat 
KuanSung and had been used for ages but 
cannot resisted the strong water in those 
season. In that time consulted with villagers 
asked for help to build the bridge by using 
only red woods width 1.50 meters. length 
40 meters. Still last long until 1975 the year 
of big floods at Katoon Sub-district, Pipoon 
District. That year the water was high. Khlong  
Min bridge has broken down again. After 
that, people used bamboos as raft but broke 
in a short time. 

You can see this bridge to cross Khlong 
Min is necessary and important to people  
very much until The Department of Rural  
Roads by Bureau of Rural Roads 11 (Suratthani)  
obligated budget 15,950,000 baht to build the 
bridge Chawang District, Nakornsrithammarat  
province. Length 60 meters. Along with 
the road length 395 meters. The bridge 
linked between Moo 2 Jandee, Changklang  
and Moo8 Chawang, Chawang district. Rural 
Roads was order to do so to connected  
the transportation between road and bridge 
for convenience travel, quickly ans safety.  
For long better quality of life. The construction  
started built from January 4, 2019 and completed  
in December 29, 2019 To facilitate the people  
faster travel and Bring safety to people and 
property. Add more values to people long 
lasting. 

93

0PB

ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 2PART 2

92

0PB

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



สะพานข้ามห้วยลำาทราย ตำาบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

กรมทางหลวงชีนบท โดยสำานกังานทางหลวงชีนบทที ่18  
(สุพรรณบุรี) ดำาเนินการก่อสร้างสะพานข้้ามห้วย 
ลำาทราย ตำาบลบ้านเก่า  อำาเภอเมือง  จังัหวดักาญจันบุรี  
ความยาว 130 เมตร ปัจัจัุบันสะพานดังกล่าวได้มี 
การตั�งช่ืีอว่า “สะพานบ้านทา่ฝา้ย” กอ่สรา้งแล้วเสร็จัในปี 
พ.ศู. 2563 งบประมาณในการก่อสรา้ง 31,219,000 บาท  
สะพานยาว (1x10) + (6x20) = 130.00 เมตร skew  
25 องศูา สะพานกวา้ง 9 เมตร ไม่มีทางเทา้ งานถนน 
เชีื่อมต่อความยาวรวม 563 เมตร
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Saphan Saphan Saphan, Lam Sai, Ban Kao Sub-district, 
Muang District, Kanchanaburi Province

Department of Rural Roads by Rural Bureau 
of Rural Roads 18 (Suphanburi) Construction  
of bridge over creek, lam sai The bridge is 
currently named “Ban Tha Fai Bridge” and 
was completed in 2020, construction budget 
31,219,000 Baht Long Bridge (1x10)+(6x20) 
= 130 m. skew 25 degrees The bridge is 9 
meters wide, no sidewalk. 563 m total road 
connection

95

0PB

ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 2PART 2

94

0PB

รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ�งแวดล้อม สะพำนข้ำมทะเลสำบสงขลำ 
ต�ำบลเกำะใหญ่ อ�ำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลำ - ต�ำบลจองถนน 
อ�ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง
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Department of rural roads have requested for 
the state budget in order to construct the bridge 
acrossing Songkhla Lake connected two provinces 
between Koh Yai subdistrict, Krasae Sin district, 
Songkhla  province to Chong Thanon subdistrict, Khao  
Chaison district, Phatthalung province. This new 
bridge is able to reduce distance more than 80 km.  
Moreover, it can reduce distance travel time about 
2 hours.

Bureau of location and design proceed a feasibility  
study including engineering, economy and society, 
and environment. The preliminary project is the bridge  
acrossing Songkhla Lake (approximately 6  
kilometre length) with connect all roads around the  
lake together for support tourism around Songkhla 
Lake. In Summary, an important advantage of this  
project is sustainable improvement the quality of 
two provinces people’s lives.

Feasibility Study Program Environmental impact Bridge over Songkhla 
Lake, Koh Yai Subdistrict, Krasasin District, Songkhla Province - Chong 
Thanon, Khao Chaison District Phatthalung Province

กรมทางหลวงชีนบท ไดร้บัการข้อสนบัสนนุโครงการ
กอ่สรา้งสะพานข้้ามทะเลสาบสงข้ลา เช่ืีอมพื�นทีร่ะหว่าง 
ตำาบลเกาะใหญ่ อำาเภอกระแสสินธุ์ จัังหวัดสงข้ลา กับ  
ตำาบลจัองถนน อำาเภอเข้าชัียสน จัังหวัดพัทลุง ซ่้ง
สามารถย่นระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กิโลเมตร  
หรือระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชีั่วโมง 

สำานกัสำารวจัและออกแบบ ไดด้ำาเนินการศูก้ษาความ
เหมาะสมด้านวิศูวกรรม เศูรษฐกิจัและสังคม ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบโครงการเบื�องต้น เป็นสะพาน
ข้้ามทะเลสาบสงข้ลา มรีะยะทางประมาณ 6 กโิลเมตร 
พรอ้มถนนตอ่เช่ืีอม ซ่้งจัะรองรบัถนนเพือ่การทอ่งเทีย่ว
โดยรอบทะเลสาบสงข้ลา ทั�งนี�โครงการดงักลา่วสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีีวิตข้องประชีาชีนทั�ง 2 จัังหวัด  
อย่างยั่งยืน
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โครงการสำารวจและออกแบบส่วนต่อขยายทางหลวงชนบท สข. 4040  
แนวใหม่ด้ำนทิศใต้ แยก ทล. 4145 – ทล. 4054 อ. สะเดำ จ. สงขลำ 

โครงการสำารวจัและออกแบบสว่นตอ่ข้ยายทางหลวง
ชีนบท สข้.4040  แนวใหม่ดา้นทิศูใต ้แยก ทล.4145 - 
ทล.4054 อ. สะเดา จั. สงข้ลา มศีูกัยภาพในการพฒันาโครง
ข้่ายระบบคมนาคมข้นส่งอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
(Multimodal Transport) ทั�งทางบก ทางอากาศู เช่ืีอม
ต่อการเดินทางจัากสนามบินนานาชีาติหาดใหญ่สู ่
ด่านพรมแดนสะเดาและด่านพรมแดนปาดังเบซาร์  
เพื่อรองรับปริมาณจัราจัรในอนาคตและยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางข้องประชีาชีน  
อีกทั�งยังส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยว ให้กับจัังหวัดสงข้ลาและพื�นท่ีใกล้เคียง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยโครงการสำารวจัออกแบบส่วนต่อข้ยายถนน
สาย สข้. 4040 แนวใหม่ด้านทิศูใต้ แยก ทล.4145 -  
ทล.4054 อ.สะเดา จั.สงข้ลา มจีัดุเริม่ตน้บรเิวณเช่ืีอมต่อ 
ถนน ทล.4145 มุง่ลงไปทางทศิูใต ้ผา่นพื�นที ่ตำาบลท่าโพธิ�  
ตำาบลทุ่งหมอ ตำาบลปริก ตำาบลปาดังเบซาร์ และ
ตำาบลสะเดา อำาเภอสะเดา จัังหวัดสงข้ลา และ 
สิ�นสุดโครงการที่บริเวณเช่ืีอมต่อกับ ถนน ทล.4054  
พร้อมโครงสร้างทางต่างระดับ จัำานวน 3 แห่ง ได้แก่  
1 .จัุ ด ตัดทางหลวงหมายเลข้ 4145 2 . จุัด ตัด 
ข้้ามทางรถไฟสายใต้ 3.จุัดตัดทางหลวงหมายเลข้  
4054 รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร 

ทั�งนี� ทางโครงการฯ ได้มีแนวคิดในการนำารูปแบบ
งานแบริเออร์คอนกรีตที่จัะนำาแผ่นยางธรรมชีาติครอบ
กำาแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) 
มาเป็นส่วนประกอบแบริเออร์คอนกรีตเดิมในโครงการ
ก่อสร้างถนนใหม่ ซ่้งจัะเป็นการชี่วยเหลือเกษตรกร
ชีาวสวนยางและเพิ่มความปลอดภัยทางถนน 
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The Survey and Design of Rural Road Extension, 
SKA 4040, the New Southern Alignment at Highways 
4145 - 4054 Intersection, Sadao District, Songkhla 
Province, Project claims its capacity in improving 
land-air multimodal transport network, connecting 
transportation from Hat Yai International Airport to 
Sadao and Padang Besar border crossing points, 
supporting future traffic volume, uplifting public 
transportation safety standard and promoting trades, 
investment and tourism in Songkhla Province,  
including the nearby areas, effectively.  

The Survey and Design of Rural Roads Extension,  
SKA 4040,  the New Southern Alignment at  
Highways 4145 - 4054 Intersection, Sadao District,  
Songkhla Province, Project originates at the area 
where Highway 4145 is southward extended, passing  
Tha Pho, Thung Mo, Prik, Padang Besar and Sadao 
Subdistricts in Sadao District, Songkhla Province, 
respectively and terminates at the Highway 4054  
extended area.  The Project comprises 3 interchanges,  
namely 1. Highway 4145 Interchange; 2. Southern Railway  
Interchange and 3. Highway 4054 Interchange covering  
approximately 18 km. in total.

The idea of replacing the existing traditional 
concrete barriers with Rubber Fender Barriers (RFB) 
is adopted for any new road construction projects, 
including this, which will not only financially aid 
the rubber farmers but also enhance road safety.  

The Survey and Design of Rural Roads Extension, SKA 4040,
the New Southern Alignment at Highways 4145 - 4054 Intersection, 
Sadao District,  Songkhla Province, Project 
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ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุีมชีนปราณบุรี จัังหวัด
ประจัวบคีรีข้ันธ์ เป็นเส้นทางสายสำาคัญที่จัะช่ีวย 
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศูรษฐกิจั ซ่้งจัะเช่ืีอมโยง
โครงข้า่ยคมนาคมข้องจังัหวดัประจัวบครีขี้นัธใ์หม้คีวาม
สมบูรณย่ิ์งข้้�น เป็นการเตรยีมความพร้อมในการรองรบั
การข้ยายตวัข้องชีมุชีน สามารถแกไ้ข้ปญัหาการจัราจัร
ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั�งจัะทำาให้เกิดการพัฒนา
เมืองในระยะต่อไปอย่างเป็นระบบ อีกทั�งยังเป็นเส้น
ทางเลี่ยงเมืองที่ช่ีวยบรรเทาปัญหาการจัราจัรท่ีติดข้ัด
ในพื�นที่ชีุมชีนเมืองปราณบุรีอีกด้วย 

รูปแบบถนนโครงการประกอบด้วยช่ีองทางหลัก
(Main Road) 6 ชี่องจัราจัร(ไป-กลับ) มีข้นาดชี่อง

จัราจัรช่ีองละ 3.50 เมตร แบ่งทิศูทางจัราจัรด้วย
เกาะกลางถนน กว้าง 5.10 เมตร และมีทางคู่ข้นาน 
(Frontage Road) ข้้างละ 3 ชี่องจัราจัร ความกว้าง
ชี่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร  
โดยจัุดเริ่มต้นโครงการ อยู่ท่ีบริเวณจัุดตัดทางหลวง
หมายเลข้ 4 (ถนนเพชีรเกษม บริเวณ กม.ที่ 237) 
ตัดกับทางหลวงหมายเลข้ 37 ไปทางทิศูตะวันออก
เฉีียงใต้ แนวเส้นทางตัดผ่านทางรถไฟ แม่นำ�าปราณบุรี  
ทางหลวงหมายเลข้ 3168 ทางหลวงชีนบท ปข้.4020 
และ ปข้.1036 จัุดสิ�นสุดโครงการบรรจับทางหลวง
หมายเลข้ 4 (ถนนเพชีรเกษม บริเวณ กม.ที่ 246) 
รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร 

โครงการสำารวจออกแบบถนนสาย ง 
ผังเมืองรวมชุมชนปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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This main road is a 6 lane road (two directions) 
of which the lane width is as of 3.50 meters per 
lane. The traffic direction is divided by a 5.10 meters  
wide raise median. The frontage road will be a 3 lane  
road of which the lane width is as of 3.50 meters per  
lane with a left shoulder width of 2.50 meters. The  
beginning of the project starts at the junction between 
Highway no.4 (Petchkasem Road at an approximate  
km.237) and Highway no.37. The route aligns  
in the southeast crossing the southern railway,  
Pran Buri River, Highway no.3168, Rural Road  
PKN 4020 and PKN 1036 prior to reaching the end 
at an approximate km 246 of Highway no.4 with 
the total length around 14 kilometers.  

Project of Survey and Detail Design of Ngor Road Pran Buri Urban 
Planning, Prachuap Khiri Khan Province

Ngor Road is a part of Pran Buri Urban Planning  
in Prachuap Khiri Khan Province and is an important 
route that will support the economic development. 
Moreover, it can be elevated to a linkage line to fulfill  
a completeness of Prachuap Khiri Khan Transportation  
Network. The project Implementation was readiness  
to cope with the community expansion, to solve the traffic  
problems systematically by premeditation of the urban  
area future growth. Furthermore, this road will be  
also a bypass route to reduce traffic congestion  
in Pran Buri community. 
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กรมทางหลวงชีนบท มแีผนพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน  
ถนนสาย อด.1076 สายแยกทางหลวงหมายเลข้ 2 
- พิพิธภัณฑ์์ธรรมเจัดีย์ ตำาบลบ้านตาด อำาเภอเมือง 
จัังหวัดอุดรธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ข้องการเดนิทาง ตอ่เตมิโครงข้า่ยการคมนาคมและการ
ข้นสง่ให้สมบรูณย่ิ์งข้้�น แบ่งเบาปริมาณจัราจัรข้องถนน
ทางหลวงแผ่นดิน และแก้ไข้ปัญหา และพัฒนาเป็น
ทางลัดทางเลี่ยงระหว่างอำาเภอ นอกจัากนี�โครงการ
ดังกล่าวยังสามารถรองรับพุทธศูาสนิกชีนและ 
นกัท่องเทีย่วสูพ่พิธิภณัฑ์์ธรรมเจัดย์ี และแหล่งท่องเทีย่ว 
โดยรอบต่อไป

สำานักสำารวจัและออกแบบ ได้ออกแบบโครงการ 
ดงักลา่วโดยข้ยายถนนจัาก 2 ชีอ่งจัราจัรเปน็ 4 ชีอ่งจัราจัร  
โดยออกแบบเป็นถนนผิวจัราจัรลาดยาง Asphaltic  
Concrete กวา้งชีอ่งละ 3.50 เมตร ไหลท่างกวา้งข้้างละ  

2.00-2.50 เมตร ออกแบบปรับปรุงแก้ไข้จุัดเสี่ยง  
จัุดอันตราย ข้องจัุดตัด ทางแยกบริเวณทางเชืี่อม  
ทล.2 และถนนสาย อด.1076 และปรับปรุงภมูทิศัูนแ์ละ
ภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ พร้อมติดตั�งอุปกรณ์อำานวย
ความปลอดภัยและระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดทั�งสาย 
ระยะทางรวม 7.395 กโิลเมตร งบประมาณคา่กอ่สรา้ง  
340,000,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์์ธรรมเจด่ย์ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
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Department of rural road has a plan of developing  
logistic road’s infrastructure from the national  
highway no.2 intersection to Dhamma Chedi Museum  
(rural road UDN 1076). This project is located in  
Ban Tat Subdistrict, Mueang District, Udon Thani  
Province. This project will raise the standard of 
safety in traveling public including completeness 
of road network and logistics system and alleviate 
traffic problems on national highways. Furthermore, 
this road is able to be developed into a detour 
route between urban areas. 

In addition, this project can support Buddhists 
and tourists travel to Dhamma Chedi Museum and 
the surrounding tourist attractions.

Bureau of location and design will design this 
project that expands the existing road from 2 lanes 
into 4 lanes which travel lane width 3.50 m. and 
shoulder width between 2.00 to 2.50 m. covering with 
asphaltic concrete surface. This road has designed  
for fixing all blind spots on national highway no.2 and 
rural road no. UDO 1076  and improved landscape  
and architecture along all the route. In addition, 
the light system and safety equipment have been 
arranged effectively along this road length 7.359 km  
with construction budget 340,000,000 Baht.

Construction of the road, Highway No. 2 Intersection - Thammachedi 
Museum Mueang District, Udon Thani Province
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บำ�รุงรักษ�บำ�รุงรักษ�

เพิ่มประสิทธิภ�พเพิ่มประสิทธิภ�พ

ให้ทุกก�รเดินท�งให้ทุกก�รเดินท�ง

ปลอดภัยปลอดภัย



PART 3

Maintain Increase efficiency Maintain Increase efficiency 

Make every journey safeMake every journey safe

ท�งหลวงชนบทส�ย บร.4031 จังหวัดบุรีรัมย์ท�งหลวงชนบทส�ย บร.4031 จังหวัดบุรีรัมย์



ยางพาราเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
และเพื่อสนับสนุนชาวสวนยางพารา

กรมทางหลวงชนบท ดำำ�เนิินิก�รต�มนิโยบ�ยของ
รััฐบาลในโครังการัส่่งเส่รัิมการัใช้้ยางของหน่วยงาน 
ภาครััฐ เพ่ื่�อเพิื่�มความปลอดภัยในการัเดินทางของปรัะช้าช้น 
และช้ว่ยเหล่อเกษตรักรัช้าวส่วนยาง จากผลการัศึกึษา
และวิจัยพื่บว่ามี 2 ผลิตภัณฑ์์ที�มีความเหมาะส่ม ค่อ  
แผ่นยางธรัรัมช้าติครัอบกำาแพื่งคอนกรัีต (Rubber 
Fender Barrier, RFB) และหลักนำาทางยางธรัรัมช้าติ  
(Rubber Guide Post, RGP) ซึึ่�งได้มีการัทดส่อบ 
ทั�งในปรัะเทศึและตา่งปรัะเทศึ ผลการัทดส่อบส่ามารัถ
ลดแรังกรัะแทกจากการัช้น ทำาให้ลดการับาดเจ็บและ
เส่ียช้ีวิตของคนขับและคนที�โดยส่ารัมาด้วยได้

ซึ่ึ�งกรัมทางหลวงช้นบทมีแผนการัดำาเนินการัปีงบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2563 - 2565 ดังนี�
Department of Rural Roads has planned to installed in 2020-2022

แผ่นยางธรรมชาติครอบก�าแพงคอนกรีต
Rubber Fender Barrier (RFB)

หลักน�าทางยางธรรมชาติ
Rubber Guide Post (RGP)

Department of Rural Roads has implemented  
the government’s policies in promoting using 
natural rubber within government agencies to 
increase traffic safety and help farmers. From 
studies and researches, there were found 
that 2 suitable products which are Rubber  
Fender Barrier, (RFB), and Rubber Guide Post,  
(RGP), which have been tested both domestically  
and internationally. The results showed that 
they can reduce harm from collisions and 
reducing injuries and deaths from accident.

โครังการั
(Project)

จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน

งบปรัะมาณ 
(ลบ.), 
Budget 
(MBht.)

งบปรัะมาณ 
(ลบ.), 
Budget 
(MBht.)

งบปรัะมาณ 
(ลบ.), 
Budget 
(MBht.)

งบปรัะมาณ 
(ลบ.), 
Budget 
(MBht.)

กำาแพื่งคอนกรัีตหุ้ม 
(RFB) (กม., km.) 102.679

200,714

278.132

199,286

2,071.410

347.839

368.224

305,112

3,453.381

606.740

749.035

705,112

6,532.601 

1,402.172

1,007.811 

447.593 

ปีงบปรัะมาณ (Fiscal Year)

2563 (2020) 2564 (2021) 2565 (2022)
รัวมทั�งส่ิ�น

เส่าหลักนำาทางยางพื่ารัา 
(RGP) (ต้น, Unit)
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Application of using Natural Rubber for traffic safety 
equipment and supporting rubber-farmers

การัจัดหาแผ่นยางธรัรัมช้าติครัอบกำาแพื่งคอนกรีัต  
(RFB) และหลักนำาทางยางธรัรัมช้าติ (RGP)  
กรัมทางหลวงช้นบทจะดำาเนินการัจัดซึ่่�อจัดจ้างกับ 
ร้ัานส่หกรัณ์โดยตรัง ทำาให้ผลปรัะโยช้น์ที�จะได้รับัส่ามารัถ
เข้าส่่่ส่มาชิ้กร้ัานส่หกรัณ์ซึึ่�งเป็นเกษตรักรัช้าวส่วน 
ยางพื่ารัาได้โดยไม่ต้องผ่านพื่่อค้าคนกลาง

โครังการัก่อส่รั้างกำาแพื่งคอนกรัีตหุ้มด้วยแผ่นยาง
ธรัรัมช้าติ (RFB) และหลักนำาทางยางธรัรัมช้าติ (RGP) 
ของกรัมทางหลวงช้นบท เพื่่�อความปลอดภัยของผ่้ใช้้
เส่้นทาง ส่ามารัถลดแรังปะทะหากขับรัถช้นกำาแพื่ง
คอนกรัีตหรั่อหลักนำาทางคอนกรีัต ช้่วยลดการัส่่ญเสี่ย 
จากอุบัติเหตุทั�งช้ีวิตและทรััพื่ย์ส่ิน และช้่วยเหล่อ
เกษตรักรัช้าวส่วนยางพื่ารัาใหม้รีัายไดเ้พื่ิ�มมากขึ�น และ
ส่ามารัถช้ว่ยให้รัาคายางพื่ารัาเพื่ิ�มส่ง่ขึ�น เม่�อรัาคายาง 
พื่ารัาส่่งขึ�นถึงรัาคาที�รััฐบาลจ่ายเงินปรัะกันรัาคายาง 
รััฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายเงินปรัะกันรัาคายาง

Department of Rural Roads will procure 
RFB and RGP directly with cooperative 
agencies allowing benefits directly go to 
the members of the cooperative which are 
rubber farmers without having to go through 
a middleman.

RFB and RGP projects are initiated for 
road user safety. RFB and RGP can reduce 
the impact force from collision helping to  
reduce loss of life and property from accident  
and help the farmers to have more income 
and saved the government from paying rubber  
price guarantee.
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ยางพาราเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
และเพื่อสนับสนุนชาวสวนยางพารา

กรมทางหลวงชนบท โดยส่ำานั กวิ เ ครัาะห์  
วิจัยและพื่ัฒนาได้ศึึกษา คิดค้นและพื่ัฒนาอุปกรัณ์
ทางด้านจรัาจรัและอำานวยความปลอดภัยทางถนน
ที�ผลิตจากนำ�ายางพื่ารัาธรัรัมช้าติ ตามมาตรัการั
ส่่งเส่ริัมการัใช้้ยางพื่ารัาของภาครััฐ เพื่่�อช้่วยเหล่อ
เกษตรักรัช้าวส่วนยาง โดยได้คิดค้นหลักนำาทางยาง
ธรัรัมช้าติ (Rubber Guide Post : RGP) ทำาการั 
ทดส่อบเพื่่�อตรัวจส่อบปรัะส่ิทธิภาพื่ และการัจัดทำา
แบบมาตรัฐานและข้อกำาหนดคุณส่มบัติของวัส่ดุ  
เพื่่�อใช้ ้ เป ็นอุปกรัณ์เพื่ิ�มความปลอดภัยทางถนน
ได้เป็นผลส่ำาเร็ัจ และได้จดทะเบียนสิ่ทธิบัตรัเป็น
นวัตกรัรัม (Innovation) ของกรัมทางหลวงช้นบท 
เป ็น ที� เ รัี ยบรั ้ อยแล ้ ว นอกจากนี� ส่ถา บัน วิจั ย
วิทยาศึาส่ตรั์และเทคโนโลยีแห่งปรัะเทศึไทยได้
หลักนำาทางธรัรัมช้าติไปทดส่อบการัช้น พื่บว ่า 
ส่ามารัถลดความรุันแรังของอุบัติ เหตุ ได้อย่างมี
ปรัะส่ิทธิภาพื่ กรัมทางหลวงช้นบทมีเป้าหมายจะ
ดำาเนินการัใช้้หลักนำาทางยางธรัรัมช้าติ (RGP) ในป ี
งบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2563-2565 ปรัะมาณ 705,112 ตน้  
โดยไม่มีการัร่ั�อเส่าหลักเดิม และคาดว่าจะใช้้งบ
ปรัะมาณทั�งส่ิ�นปรัะมาณ 1,402.172 ล้านบาท ซึ่ึ�งจะ
ทำาให้รัาคายางมีเส่ถียรัภาพื่ เกษตรักรัช้าวส่วนยาง 

ได้รัับปรัะโยช้น์โดยตรังจากการัจำาหน่ายนำ�ายางใน
รัาคาที�มกีำาไรัมากขึ�น นอกจากนี�ปรัะช้าช้นผ้่ใช้้เส้่นทาง
จรัาจรัของกรัมทางหลวงช้นบทก็จะมีความปลอดภัย
ทางถนนเพื่ิ�มมากขึ�นด้วยจากโครังการันี� 

และได้มีพื่ิ ธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ในการัให้ความรั่วมม่อรัะหว่าง กรัะทรัวงคมนาคม  
กับกรัะทรัวงเกษตรัและส่หกรัณ์ เรั่�องอุปกรัณ์ทาง
ด้านการัจรัาจรั และอำานวยความปลอดภัยทางถนน
ที�เกิดขึ�นจากยางพื่ารัา เพื่่�อนำาไปใช้้ปรัะโยช้น์ในหน่วย
งานทางภาครััฐ โดยมีพื่ลเอกปรัะยุทธ์ จันทรั์โอช้า  
นายกรััฐมนตรัี เป็นปรัะธานในพื่ิธีลงนามเม่�อวันที�  
12 มิถุนายน 2563
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Rubber Guide post : RGP Improve road safety 
and generate income for rubber farmers

And has signed a Memorandum of  
Understanding (MOU) in cooperation between  
the Ministry of Transport with the Ministry of  
Agriculture to cooperative on traffic equipment  
and facilitating road safety that is made of 
from rubbers to be utilized in government  
agencies with General Prayut Chan-o-cha, 
Prime Minister is president of the signing 
ceremony on June 12, 2020.

 Bureau of Test, Research and Development  
Department of Rural Roads research and  
develop traffic and road safety equipment that  
are made from natural rubber. According to  
government measures to promote the rubber  
and support rubber farmers by bringing the  
method of (Rubber Guide post: RGP) to use  
with the road’s efficiency and also has  
registered a patent as an innovation (Innovation)  
of the Department of Rural Roads already. 
Besides, Thailand Institute of Scientific  
and Technological Research has brought 
the Rubber Guide post : RGP to the crash  
test that it was found to effectively reduce  
the severity of the accident on the road.

The Department of Rural Roads aims to 
use The Rubber Guide post: RGP in the fiscal  
year 2020-2022, approximately 705,112 trees 
without dismantling the original pillar and  
expected to spend approximately 1,402.172 
million baht, which will stabilize the price 
of rubber that make rubber farmers directly 
benefit and make a profit from selling latex. 
In addition, people who use the Department  
of Rural Roads routes will be safe and 
convenient.
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วิจัยและพัฒนา เพิ่มคุณค่าขยะพลาสติก 
ลดมลพิษส่ิงแวดล้อมยั่งยืน “Plastic Asphalt”

สำ�านกัวิเิคราะห ์วิจิัยัและพฒันา กรมทางหลวิงชนบท  
ได้ศึึกษาคิดค้นและพัื่ฒนานวัตกรัรัมผิวถนนแอส่ฟััลต์
ผส่มขยะพื่ลาส่ติก เพื่่�อแก้ปัญหาส่ิ�งแวดล้อมแบบ 
ยั�งย่นตามมติคณะรััฐมนตรีั เร่ั�อง การัขับเคล่�อน 
การังดใช้้ถุงพื่ลาส่ติกและเป็นไปตามนโยบายของ  
นายศึกัดิ�ส่ยาม ช้ดิช้อบ รัฐัมนตรัว่ีาการักรัะทรัวงคมนาคม 
ในเรั่�องการัใช้้ปรัะโยช้น์จากบรัรัจุภัณฑ์์พื่ลาส่ติก
เหล่อใช้้นำามาเป็นส่่วนผส่มส่ำาหรัับงานก่อส่รั้างถนน  
แก้ไขภาวะโลกรั้อน ลดปัญหาส่ิ�งแวดล้อมแบบยั�งย่น 
และต่อยอดรั่ปแบบ“เศึรัษฐกิจหมุนเวียน (Circular  
Econnomy)” โดยการันำาขยะพื่ลาส่ติกที�ใช้้แล้วมา
ผส่มกับแอส่ฟััลต์ในอัตรัาส่่วนที�เหมาะส่มที�รั้อยละ 10  
ของนำ�าหนักแอส่ฟััลต์ซึ่ีเมนต์ ทำาการัทดส่อบคุณส่มบัติ 
ในห้องปฏิิบัติการัจนมีผลเป็นที�น่าพื่อใจจึงจัดทำาเป็น
โครังการันำารั่องป่ผิวถนนพื่ลาส่ติกแอส่ฟััลต์ (Plastic  
Asphalt) ในพื่่�นที�จริังเพื่่�อทดส่อบภายใต้ส่ภาวะแวดล้อม 
จรังิที�มนีำ�าหนกัรัถบรัรัทกุหรัอ่แรังกรัะทำาซึ่ำ�า ๆ  กนั ของ
ปรัิมาณการัจรัาจรั การัใช้้งานของรัถยนต์ขนาดต่าง ๆ  
โดยเฉพื่าะรัถบรัรัทุกขนาดใหญ่ที�ถนนทางหลวงช้นบท
ส่าย ส่บ.1002 อำาเภอแกง่คอย จงัหวดัส่รัะบรุั ีเพื่่�อศึกึษา
คุณส่มบัติในการัต้านทานต่อการัเกิดร่ัองล้อ หรั่อการั
ตา้นทานตอ่การัยบุตวัของผวิถนน Plastic Asphalt และ
ตดิตามผลเป็นรัะยะ ๆ  ซึึ่�งในเบ่�องตน้ผลทดส่อบผวิถนน  
Plastic Asphalt มีความแข็งแรังคงทนต่อส่ภาวะ
ส่ภาพื่อากาศึที�เป็นไปตามมาตรัฐานส่ากล หากโครังการั
ส่ำาเรั็จก็จะเป็นนวัตกรัรัม (Innovation) ที�จะส่รั้าง
มาตรัฐานในการัก่อส่รัา้งและบำารังุรัักษาถนนในอนาคต
ที�ส่ามารัถลดปรัิมาณการัใช้้แอส่ฟััลต์ ซึึ่�งคำานวณ
ครั่าว ๆ หากมีการัใช้้ยางแอส่ฟััลต์ปรัะมาณ 1 ตัน  
ก็จะส่ามารัถนำาขยะพื่ลาส่ติกนำากลับมาใ ช้้ ใหม่  
(Recycle) ในโครังการัก่อส่ร้ัางถนนได้ปรัะมาณ  
80 กโิลกรัมั ถ่อเปน็การัส่รัา้งคณุค่าให้กบัขยะพื่ลาส่ตกิ
ปรัะเภทบรัรัจุภัณฑ์์ใช้้แล้วที�ไม่มีรัาคาได้อย่างคุ้มค่า  
ช้่วยลดขยะพื่ลาส่ติกตกค้าง เป็นมิตรัต่อส่ิ�งแวดล้อม  
เกิดปรัะโยช้น์ส่่งสุ่ดในการัใช้้ทรััพื่ยากรัตามหลักการั
เศึรัษฐกิจหมุนเวียน (Circular Econnomy) เส่ริัมส่ร้ัาง

วสิ่าหกิจช้มุช้นในการัคัดแยกขยะอย่างถ่กวิธ ีรัวมถึงเป็น
กิจกรัรัมที�ส่อดคล้องตามนโยบายของรััฐบาล ในเร่ั�อง  
BCG (Bio Circular Green Econnomy) และการั 
แก้ไขปัญหาขยะพื่ลาส่ติกอย่างมีปรัะส่ิทธิภาพื่และ 
ยั�งย่นต่อไป
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Research and Development Projects for reusing plastic 
and reducing sustainable environmental pollution “Plastic Asphalt”

If the project is successful, it will be  
an innovation that will set standards for  
the construction and maintenance of roads 
in the future that can reduce the amount 
of asphalt consumption and estimates that  
if about 1 ton of asphalt is used, about 80 kg  
of plastic waste can be recycled for road 
construction. It is considered to create the  
value of plastic packaging waste and also 
reduce residual plastic waste for creating  
the most benefit in the use of resources 
according to the circular economy (Circular  
Economy) to strengthen community enterprises  
in waste sorting properly. It is also an activity  
that relates to the government’s policy on 
BCG (Bio Circular Green Economy) and  
solving the problem of plastic waste effectively  
and sustainably.

Bureau of Test, Research and Development  
Department of Rural Roads has researched 
and developed the innovation of Asphalt mix 
Plastic wastes to solve environmental problems  
sustainably, according to the Cabinet Resolution  
for driving to ban plastic bags and also with  
the policy of Mr. Saksayam Chidchob, Minister  
of Transport to reuse used plastic packaging  
for road construction to resolve global warming  
and reduce pollution in the environment  
sustainably. To follow the concept of the  
circular economy, we bring plastic wastes mix  
with asphalt at an appropriate ratio of 10%  
by weight of asphalt cement to test the 
special properties in the laboratory until  
the results are satisfactory. Therefore,  
a pilot project that set up plastic asphalt  
on-site to test in a virtual environment with 
truck weight or repetitive load on Rural 
Road SRI 1002, Kaeng Khoi District, Saraburi  
Province for following up and checking 
the quality of Plastic Asphalt. After testing, 
the result was satisfactory and the quality 
of its meet international standards 
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เปิดประตูสู่การตรวจสอบและทดสอบมาตรฐานอย่างมืออาชีีพ  
“ศููนย์ทดสอบวัสดุงานทางกรมทางหลวงชนบท”

เพื่่�อส่นองตอบต่อความต้องการัของผ่้รัับบริัการั
และยกรัะดับเพื่ิ�มขีดความส่ามารัถให้เป็นศึ่นย์กลาง 
การัให้บรัิการัด้านการัตรัวจส่อบและทดส่อบวัส่ดุงาน
ทางรัะดบัปรัะเทศึ  ส่ำานักวเิครัาะห ์วจิัยและพื่ัฒนาได้
เปิด “ศึ่นย์ทดส่อบวัส่ดุงานทาง กรัมทางหลวงช้นบท”  
ขึ�นใหม่ ณ อาคารัส่ำานักงานบริัเวณทางต่างรัะดับปทมุธานี  
(ทางต่างรัะดบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 346) เลขที� 46/16  
หม่่ที� 2 ตำาบลบ้านฉาง อำาเภอเม่อง จังหวัดปทุมธานี

ซึ่ึ�งศึ่นย์ทดส่อบวัส่ดุฯ แห่งนี�จะมีอุปกรัณ์ เครั่�องม่อ  
และเทคโนโลยีที�ทันส่มัยไว้ให้บรัิการั มีศึักยภาพื่
ส่ามารัถรัองรัับและครัอบคลุมการัให้บรัิการัทดส่อบ
และตรัวจส่อบวัส่ดุได้อย่างครับวงจรั โดยการัจัดแบ่ง 
อาคารัไว้อย่างเป็นส่ัดส่่วน เพื่่�ออำานวยความส่ะดวก
ต่อการัติดต่อขอรัับบรัิการั ส่ามารัถเดินทางมาได้โดย
ส่ะดวก รัวดเรั็ว ไม่ต้องผ่าวิกฤตการัจรัาจรัเข้ามา
ในเขตชุ้มช้นเม่อง มีพื่่�นที�จอดรัถกว้างขวางส่ามารัถ
รัองรัับผ่้มาใช้้บริัการัจากทั�วปรัะเทศึได้เป็นอย่างดี
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Open the doors to professional inspection and material testing  
of Material Testing Center of the Department of Rural Roads.

To meet the needs of the service provider’s  
demands and enhance their capabilities to 
become a center of the national level for 
inspection and testing material. The Bureau  
of Test, Research and Development and  
Department of Rural Roads establishes a 
new center of inspection and testing material  
at Office building at the Pathumthani  
interchange (Highway interchange No.346) 
46/16 Moo 2 Ban chang, Pathumthani In this  
building center, there is the ability for 
material testing and inspection with high  

technology equipment and divide the  
proportion inside the building to facilitate 
a visitor who contacts for service to be  
able to travel easily and quickly without  
having to face traffic jams in urban areas  
and also has ample parking space that can  
accommodate visitors from all over the country  
as well.
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Road Safety Audit (RSA)
การตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง

ส่ำานักงานตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทางได้กำาหนด
แนวทางการัดำาเนินงานตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทาง  
(Road Safety Audit, RSA) ซึ่ึ�งเป็นมาตรัการัยกรัะดับ
ความปลอดภัยเชิ้งป้องกัน (Preventive Measures) 
เพื่่�อให้การัดำาเนินงานปรัับปรุังความปลอดภัยจุดเสี่�ยงบน
ทางหลวงช้นบทเป็นไปอย่างมีปรัะส่ิทธิภาพื่ บรัรัลุตาม
เป้าหมายในการัลดอุบัติเหตุและเพื่ิ�มรัะดับความปลอดภัย
บนโครังข่ายทางหลวงช้นบท โดยวิเครัาะห์ช้ี�เป้าจุดเส่ี�ยง
ซึ่ึ�งปรัะเมินโดยรัะบบส่ารัส่นเทศึเพื่่�อการัตรัวจส่อบความ
ปลอดภัยงานทาง (Road Safety Audit System, RSAS)  
ตามมาตรัฐาน iRAP (International Road Assessment  
Programme) โดยส่ำานักงานตรัวจส่อบความปลอดภัย
งานทางได้กำาหนดขั�นตอนการัดำาเนินงานตรัวจส่อบความ
ปลอดภัยงานทางเป็น 5 ขั�นตอน แส่ดงดังรั่ปที� 1  

จากการัติดตามและปรัะเมินผลการัปรัับปรังุความปลอดภยั
ตั�งแตป่งีบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2561 ถงึ ปงีบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2562 
ที�ผ่านมารัวมทั�งส่ิ�น 1,309 จุด พื่บว่าจำานวนอุบัติเหตุบนจุด
ที�ปรัับปรัุงความปลอดภัยลดลงรั้อยละ 70.71 และจำานวน 
ผ่้เสี่ยช้ีวิตลดลงรั้อยละ 75.00 ดังแส่ดงในรั่ปที� 2 ผลลัพื่ธ์นี� 
ชี้�ให้เหน็ว่า การัดำาเนนิงานตามแนวทางการัตรัวจส่อบความปลอดภัย 
งานทางดังกล่าว ส่ามารัถบรัรัลุเป้าหมายในการัลดจำานวน 
ผ้่เส่ยีช้วีติจากอบุตัเิหตทุางถนนได้อย่างมปีรัะส่ทิธภิาพื่ ปัจจบุนั 
ในปีงบปรัะมาณ พื่.ศึ.2563 ได้ดำาเนินการัปรัับปรัุงความ
ปลอดภัยบนจุดเส่ี�ยงไปแล้วทั�งส่ิ�น 31 จุด

นอกจากนี� กรัมทางหลวงช้นบทมีการัพัื่ฒนาผ่้ตรัวจส่อบ 
ความปลอดภัยงานทางรัะดับต้น และรัะดับกลาง อย่างต่อ
เน่�อง แส่ดงดังรัป่ที� 3 ในปจัจบุนักรัมทางหลวงช้นบทมี ผ่ต้รัวจ
ส่อบความปลอดภยังานทางรัะดบัตน้ จำานวน 585 คน คดิเปน็
รัอ้ยละ 37 จากเปา้หมายของกรัมทางหลวงช้นบท 1,586 คน  
และมีผ่้ตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทางรัะดับกลางจำานวน 
66 คน คดิเปน็รัอ้ยละ 42 จากเปา้หมายของกรัมทางหลวงช้นบท  
159 คน ซึึ่�งทำาใหก้รัมทางหลวงช้นบทมบีคุลากรัที�มคีวามร้่ั ทกัษะ  
และปรัะส่บการัณ์ด้านการัตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทาง  
และช้่วยขับเคล่�อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของ 
กรัมทางหลวงช้นบท เพื่่�อลดอุบัติเหตุและผ่้เสี่ยช้ีวิตบน
ทางหลวงช้นบท

Office of Road Safety Audit has set the 
procedure for road safety audit (RSA), which 
is a preventive measure to improve the safety 
for the risk spots on the rural roads network  
effectively. Office of Road Safety Audit has 
analyzed the risk spots by using the Road 
Safety Audit System (RSAS) according to the  
iRAP (International Road Assessment Program)  
standards. Office of Road Safety Audit has 
established the procedures of road safety 
audit (RSA) that have 5 steps as shown in 
Figure 1.

รูปที่ 1 ขั�นตอนการัดำาเนินงานตรัวจส่อบ 
ความปลอดภัยงานทาง

Figure 1 Steps for road safety audit
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From the monitoring and evaluation, safety 
improvements have been completed of 1,309 
points since 2018 until 2019. It was found that 
the number of accidents decreased by 70.71 %  
and the number of deaths decreased by 75.00 %  
as shown in Figure 2. This result indicates  
that the implementation of the road safety audit 
is effective and this achievement can reduce 
accidents and the number of deaths. In the 
budget year 2020, the safety improvements  
of risk spots have been completed of 31 
points. 

In addition, Department of Rural Roads 
still has the training programs for inspector 
and auditors as shown in Figure 3. Currently,  
Department of Rural Roads has 585 personnel  
of inspectors (37 % from the plan) and 66 
personnel of auditors (42 % from the plan). 
The training programs for inspector and 
auditors will help the personnel have the 
knowledge and skill in road safety audit to 
reduce the accidents and deaths on rural 
roads network.

รูปที่ 2 ผลการัติดตามและปรัะเมินการัดำาเนินงานปรัับปรัุงความปลอดภัย 
Figure 2 The monitoring and evaluation of safety improvement

รูปที่ 3 การัปรัะชุ้มเช้ิงปฏิิบัติการัเพื่่�อพื่ัฒนาผ่้ตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทาง 
Figure 3 The training programs for inspector and auditors 
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การสืบสวนอุบัติเหตุ

ตามที�อธิบดีกรัมทางหลวงช้นบทเห็นช้อบแนวทาง
การัปรัับปรุังความปลอดภัยเชิ้งแก้ไข (Reactive 
Measures) บรัิเวณจุดเกิดอุบัติเหตุบนถนนในความ
รัับผิดช้อบของกรัมทางหลวงช้นบท ให้ดำาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่่�อเพื่ิ�มปรัะส่ิทธิภาพื่  
ตั�งเป้าบรัรัลุตามเป้าหมายในการัลดอุบัติเหตุและ 
เพื่ิ�มรัะดับความปลอดภัยบนโครังข่ายทางหลวงช้นบท

ส่ำานักตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทาง (ส่ตป.)  
ได้ร่ัวมม่อกับหน่วยงานในพื่่�นที�ส่่วนภ่ มิภาคของ 
กรัมทางหลวงช้นบท ดำาเนินการัส่่บส่วนอุบัติเหตุ
และทำาการัวิเครัาะห์ส่าเหตุ ตั�งแต่ช้่วงเด่อนธันวาคม 
2561 - มิถุนายน 2563 (18 เด่อน) พื่บว่ามีอุบัติเหตุ 
รัุนแรัง (มีผ่ ้เส่ียช้ีวิต) เกิดขึ�นบนทางหลวงช้นบท 
จำานวน 1,179 กรัณี มีผ่้เสี่ยช้ีวิต 1,248 รัาย บาดเจ็บ 
ส่าหัส่ 244 รัาย และผ่้บาดเจ็บ 417 รัาย โดยบรัิเวณ 
ที�เกิดอุบัติเหตุแยกเป็นเกิดบนถนนทางตรัง 655 กรัณี  
ทางโค้ง 383 กรัณี และทางแยก 141 กรัณี 

หลังจากดำาเนินการัตามขั�นตอนการัปรัับปรุังความ
ปลอดภัยเช้ิงแก้ไข ติดตาม และปรัะเมินผล มีผล 
ก�รเปรัียบเทียบข้อม่ลอุบัติเหตุก่อนและหลังปรัับปรัุง  
พื่บว่าในตำาแหน่งที�มกีารัปรัับปรังุแล้ว มจีำานวนอบุตัเิหต ุ
ก่อนปรัับปรุัง 346 ครัั�ง หลังจากดำาเนินการัปรัับปรุัง
มีจำานวนอุบัติเหตุลดลงเหล่อ 31 ครัั�ง ลดลงกว่า  
รั้อยละ 91.04 ด้านจำานวนผ่้เส่ียช้ีวิตก่อนปรัับปรุัง 
369 รัาย หลังดำาเนินการัปรัับปรัุงลงเหล่อ 36 รัาย  

ลดการัเส่ียช้ีวิตลงกวา่รัอ้ยละ 90.24 เม่�อนำาไปคิดหาค่า 
ความคุ้มทุนจากการัดำาเนินงานตามแนวทางข้างต้น  
พื่บวา่มีผลเป็นบวก การัปรัับปรังุความปลอดภยัเชิ้งแกไ้ข  
มีผลปรัะโยช้น์เช้ิงเศึรัษฐศึาส่ตรั์ส่่งกว่าค่าใช้้จ่ายถึง  
25.46 เท่า
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Road Accident Investigation (RAI)

According to the Director General’s Department  
of Rural Road approval of Reactive Measures 
in the area of   road accident occurring under 
the responsibility of the Department of Rural 
Roads to proceed road safety operations.  
By the targets are increasing efficiency, reducing 
number accidents and increasing safety levels 
on the rural roads network.

The Bureau of Road Safety Audit (RSA) 
has collaborated with regional agencies of the 
Department of Rural Roads to investigation 
and analysis Road Accident in the serious 
accident (there are people Deaths on the 
road) between December 2018 - June 2020 
(18 months). It was found the number of 
accident 1,179 cases, with 1,248 deaths, 244 
seriously injured and 417 slightly injured in 
the area where the accident was divided into 
direct road 655 cases, curve road 383 cases 
and junction road 141 cases.

After implementing, following up and evaluating  
the results by Reactive Measures, comparing 
the accident data before and after situations, 
we found that in the improved location before 
improvement the number of road accidents 346 
times and in the after situation decreased to 
31 times (decrease of more than 91.04 %). In 
the number of fatalities before the improvement  
are 369 persons and after are 36 persons  
(decrease of more than 90.24 %). If we compare  
to find the cost-effectiveness from the  
implementation of the above Measures, the 
outcome is a positive result which are 25.46 
times of economic benefits with higher than 
cost investment.
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การตรวจสอบประเมินความสามารถ  
ในการรับน�้าหนักบรรทุกของสะพานเบื้องต้น (Quick Test)
Bridge Loading Capacity Assessment (Quick Test)

กรัมทางหลวงช้นบทมสี่ะพื่านที�อย่ใ่นภม่ภิาค จำานวน 
ทั�งส่ิ�น 9,773 แห่ง ในจำานวนนี�เป็นส่ะพื่านที�มีอายุ
มากกว่า 30 ปี จำานวน 4,741 แห่ง ซึ่ึ�งโดยปกตสิ่ะพื่าน 
ทั�งหมดเม่�อผ่านการัใช้้งานมารัะยะหนึ�งแล้วจะมี
ความส่ามารัถในการัรัับนำ�าหนักบรัรัทุกลดลงจากเดิม
เน่�องจากการัเส่่�อมส่ภาพื่ของวัส่ดุและอายุการัใช้้งาน 
ซึ่ึ�งเป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ เช้่น การัเส่่�อมส่ภาพื่ของ 
คอนกรีัตและเหล็กเส่ริัมที�เป็นส่นิม หร่ัอการัล้าของ
คอนกรัตีจากนำ�าหนกับรัรัทกุ เป็นต้น ปรัะกอบกบักฎหมาย 
ที�ให้เพื่ิ�มนำ�าหนักรัถบรัรัทุก 10 ล้อ จากเดิม 21 ตัน  
เป็น 25 ตัน ตั�งแต่ปี พื่.ศึ. 2548 เป็นต้นมา ทำาให้
อายุการัใช้้งานของส่ะพื่านลดลงจากที�ออกแบบไว้
กรัมทางหลวงช้นบท จึงได้นำา “เคร่ั�องม่อตรัวจส่อบ
โครังส่ร้ัางส่ะพื่านแบบไม่ทำาลาย” มาใช้้ในการัตรัวจวัด
ค่าคุณส่มบัติต่าง ๆ  ของโครังส่รั้างคอนกรัีตเส่รัิมเหล็ก
ภายใต้ส่ภาพื่การัจรัาจรัปกติ โดยไม่ทำาความเส่ียหาย 
แก่โครังส่รั้าง เพื่่�อวิเครัาะห์หาความส่ามารัถในการัรัับ 
นำ�าหนกับรัรัทุกปัจจุบนัของส่ะพื่านเทียบกับค่าที�ออกแบบ 
วา่ยงัมคีวามปลอดภยัเพื่ยีงพื่อหรัอ่ไม ่และใช้้เปน็ขอ้มล่
ในการัวางแผนงานบ่รัณะปรัับปรุัง หรั่อซ่ึ่อมเส่รัิม
กำาลังของส่ะพื่านให้ส่ามารัถรัับนำ�าหนักบรัรัทุกได้ตาม
ที�กำาหนด เพื่่�อย่ดอายุการัใช้้งานและเพื่่�อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผ่้ใช้้ทาง โดยในรัะยะแรักจะทำาการัตรัวจ
ส่อบกลุ่มส่ะพื่านที�มีอายุการัใช้้มากกว่า 30 ปี และ 
มีค่า PCU มากกว่า 2,000 คัน/วัน ก่อน ซึ่ึ�งในปีงบ 
ปรัะมาณ พื่.ศึ. 2563 ได้ดำาเนินการัตรัวจส่อบส่ะพื่าน 
ในพื่่�นที�จงัหวดัลำาพื่น่ พื่รัะนครัศึรัอียุธยา ปทุมธาน ีรัะยอง 
ส่มทุรัปรัาการั และส่มทุรัส่งครัาม รัวมทั�งส่ิ�น 15 แห่ง

Department of Rural Roads looks after 9,773 
bridges in Thailand, there are 4,741 bridges  
are than 30 years old. These bridges have 
been used for a long time and the bridges’  
capacities to carry weight are decreasing due 
to the deterioration of the material and the  
service life such as deterioration of concrete 
and rusty steel and the fatigue of concrete 
from the load, etc. In addition, the highway  
regulation has increased the weight of 10-wheel  
trucks from 21 tons to 25 tons since 2005, 
resulting in a reduced lifespan of the bridge 
from the design. Department of Rural Roads 
has applied the “Non-Destructive Bridge 
Structure Inspection Instrument” to measure 
various characteristics of reinforced concrete  
structures under normal traffic conditions by 
not damaging the structure. Then it will be  
compared to evaluate that the design is safe  
enough or not and used as information for 
planning for maintenance to reinforce the bridge  
to be able to support the current load and extend  
the service life and to ensure the safety of the road  
users. In the first phase, the over 30 year old 
bridges and having PCU more than 2,000 are 
the first group to be tested. In the fiscal year 
2020, the bridge inspection was conducted in  
Lamphun, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pathum Thani,  
Rayong, Samut Prakan and Samut Songkhram 
in total of 15 bridges.
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย
Increase Road Safety Efficiency Project

Reduction of the risk of accident before 
entering the village or the high traffic volume 
or high-density area is the preventive solution 
for road accident by traffic markings, traffic 
signs and safety equipment such as flexible 
traffic pole, which aims to increase safety for 
drivers and pedestrians.

Department of Rural Roads has carried  
out the Increase Road Safety Efficiency Project.  
In fiscal year 2019, there are 198 projects, 212 
places have already finished and in fiscal year 
2020, 218 projects in 243 places have been 
processing. In accordance with the auspicious 
occasion of the Royal Coronation Ceremony, 
the DRR has received the permission to use 
the emblem to decorate on the project road 
sign for 680 places, which is estimated to 
complete in 2021.

การัลดความเส่ี�ยงของการัเกิดอุบัติเหตุก่อนเข้าส่่่
บรัิเวณที�มีย่านชุ้มช้นอาศึัยหรั่อบรัิเวณที�มีรัถส่ัญจรั
จำานวนมากหรั่อการัจรัาจรัหนาแน่น ถ่อเป็นการั
แก้ไขปัญหาเช้ิงป้องกันในการัเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยการัเพื่ิ�มเครั่�องหมายจรัาจรับนผิวทาง ติดตั�ง 
ป้ายจรัาจรัและอุปกรัณ์อำานวยความปลอดภัยต่าง ๆ 
เช้่น เส่าล้มลุก เพื่่�อเพื่ิ�มความปลอดภัยให้กับผ่้ใช้้ 
ยานพื่าหนะและคนเดินเท้า 

กรัมทางหลวงช้นบท จึงได้จัดทำาโครังการัเพื่ิ�ม
ปรัะสิ่ทธิภาพื่ความปลอดภัยทางถนน โดยใน 
ปีงบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2562 ดำาเนินการัปรัับปรัุงจำานวน  
198 โครังการั 212 แหง่ และปงีบปรัะมาณ พื่.ศึ. 2563  
ได้ดำาเนินการัปรัับปรัุงแล้วจำานวน 218 โครังการั 243  
แห่ง เน่�องในโอกาส่มหามงคลพื่รัะรัาช้พิื่ธบีรัมรัาช้าภิเษก 
กรัมทางหลวงช้นบทได้เช้ญิตรัาสั่ญลักษณฯ์ ปรัะดับบน 
ป้ายบอกทางถนนในโครังการั จำานวน 680 แห่ง  
ซึ่ึ�งจะดำาเนินการัแล้วเส่รั็จในปี พื่.ศึ. 2564
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แนวทางการออกแบบบ�ารุงรักษาทางด้วยวิธีเชิีงกล 
(Mechanistic Design Concept) 

เคร่่องทดสำอบการแอ่นตัวิของถนนด้วิยน��าหนัก
กระแทก (Falling Weight  Deflectometer, FWD) 
เครั่�อง FWD ค่อ เครั่�องทดส่อบหาค่าการัอ่อนตัว  
หรั่อค่าการัหยุ่นตัวของโครังส่รั้างพื่่�นทางแบบหยุ่นตัว  
(Flexible Pavement) โดยเฉพื่าะผิวทางแอส่ฟััลต์
คอนกรัีต การัทดส่อบส่ามารัถทำาได้โดยปล่อยนำ�าหนัก
กรัะแทกบนผิวทาง แล้วทำาการัตรัวจวัดการัเปลี�ยนร่ัป 
ของผิวทางที�ตำาแหน่งต่าง ๆ  ภายใต้นำ�าหนักกรัะแทก 

การัทดส่อบบนส่ายทาง จะทดส่อบด้วยเครั่�อง FWD  
โดยทำาการัทดส่อบตลอดความยาวของส่ายทาง ทกุรัะยะ  
250 เมตรั หรั่อทุกรัะยะ 100 เมตรั ในส่ายทางที�
เป็นส่ายหลักที�มีปรัิมาณจรัาจรัจำานวนมาก โดยทั�วไป
การัทดส่อบจะทำาการัปล่อยตุ้มนำ�าหนักบรัิเวณร่ัองล้อ
ซึ่้ายของช้่องจรัาจรัซึ่้ายสุ่ด เพื่่�อให้ตำาแหน่งทดส่อบ
ส่อดคล้องกับส่มมุติฐานการัทดส่อบแบบศึ่นย์กลาง  
ซึ่ึ�งยังคงปลอดภัยส่ำาหรัับทีมทดส่อบและผ่้ใช้้ทาง

 การวิิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสำายทางด้วิยวิิธี
เชิงกล (Mechanistic Design) ผลจากการัทดส่อบ
ด้วยเครั่�อง FWD จะถ่กจัดเก็บในรั่ปแบบของค่า 
การัแอน่ตวัของเซึ่น็เซึ่อรัต่์าง ๆ  ขอ้มล่ดบิดงักลา่ว จะยงั 
ไม่ส่ามารัถนำามาปรัะเมินคณุส่มบตัขิองชั้�นโครังส่ร้ัางทาง 
ได้โดยตรัง ดงันั�น ขอ้มล่เหล่านี�จะถ่กนำามาวเิครัาะหร์ัว่ม
กับข้อม่ลปรัะกอบอ่�นๆ เพื่่�อใช้้ในการัวิเครัาะห์ปรัะเมิน
ความแข็งแรังโดยรัวม ด้วยวิธีการัคำานวณย้อนกลับ 
(Back Calculation Method) ทำาใหท้รัาบถงึค่าโมดล่สั่
ย่ดหยุ่น ความหนา และอายุคงเหล่อของช้ั�นโครังส่รั้าง
ตา่ง ๆ  เพื่่�อนำามาออกแบบดว้ยวธิเีช้งิกล หรัอ่ Mechanistic  
Design   

การออกแบบถนนด้วิยวิิธีเชิงกล (Mechanistic  
Design) การัออกแบบและพัื่ฒนาส่ายทางด้วยวิธี
เช้ิงกล เป็นวิธีการัออกแบบที�พื่ิจารัณาถึงคุณส่มบัต ิ
ดา้นกลศึาส่ตรัท์ี�แทจ้รังิของวสั่ด ุที�ใช้้ในการักอ่ส่รัา้งถนน  
คณุลกัษณะของการัจรัาจรั นำ�าหนกับรัรัทุกและส่ภาพื่แวดล้อม 

การัใช้้งานของถนน ซึ่ึ�งแนวทางการัซึ่่อมบำารุังหร่ัอ
ก่อส่ร้ัางทางใหม่อย่างมปีรัะสิ่ทธภิาพื่ และเหมาะส่มกับ 
ส่ภาพื่ส่ายทางที�เปลี�ยนไป โดยการัออกแบบด้วยวธีิเชิ้งกล  
เป็นการัออกแบบที�ส่ามารัถปรัะยกุต์ได้ทั�งการัออกแบบผวิ
ทางใหม่ และการัออกแบบบร่ัณะผวิทางเดมิ โดำยออกแบบ 
ให้ชั้�นวัส่ดุโครังส่รั้างทางและผิวทาง ส่ามารัถต้านทาน
หน่วยแรังภายนอกจากนำ�าหนักบรัรัทุก และนำ�าหนัก
กรัะทำาซึ่ำ�าจากปริัมาณจรัาจรั อีกทั�งยังคำานึงถึงการั
เปลี�ยนแปลงคุณส่มบติัของวัส่ดเุน่�องจากความลา้ และ
ส่ภาพื่แวดล้อมที�จะเกิดขึ�น  

แนวคดิการัออกแบบถนนด้วยวิธีเช้งิกล เริั�มจากการั
ส่ร้ัางแบบจำาลองชั้�นโครังส่ร้ัาง ที�ปรัะกอบด้วย ความหนา 
ของชั้�นวัส่ดุแต่ละชั้�น และคุณส่มบัติของวัส่ดุ เช่้น  
อิลาส่ติกโมด่ลัส่ อัตรัาส่่วนปัวซึ่อง ฯลฯ เป็นต้น  
แล้วจึงกำาหนดให้มีนำ�าหนักมากรัะทำาต่อโครังส่รั้างทาง  
เพื่่�อวิเครัาะห์และศึกึษาผลการัตอบส่นองที�เกิดในช้ั�นทาง  
โดยโปรัแกรัม ELMOD หรั่อ RoSY 

การออกสำ�ารวิจัของรถ Falling Weight Deflectometre (FWD)
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Mechanistic Design Concept 

Mechanistic Design Concept Road design 
and development by mechanistic method 
Is a design method that considers the true  
mechanics properties of materials used in road 
construction, traffic feature, load and the road 
usage environment. The concept for maintenance  
or construction new road to be more efficient 
and suitable for the changing conditions and 
environment, the mechanistic design is a design 
that can be applied to both new road surface  
and the design of surface restoration by  
designing layers, materials, and structure that 
can resist external load and repeated weight 
from traffic volume. It also considers changes 
of material properties due to fatigue and the 
environment that will occur. 

Mechanistic Design concepts starts with 
building structure model that consists of  
thickness of each material layer and properties 
of materials such as elastic modulus, Poisson’s 
ratio, etc. and then set the weight acting on 
road structure in order to analyze and study 
the response at each layer by ELMOD or RoSY 
programs. 

Falling Weight Deflectometer (FWD) The FWD  
is a equipment for determination of elasticity 
and flexibility of pavement structure, especially  
asphalt concrete surfaces. Testing can be 
performed by releasing impact weights on the 
surface and then measure the deformation of 
the pavement at various positions under the 
impact weight. Testing on the road will be 
tested at every 250 meters or 100 meters of 
the main road with a large amount of traffic. 
In general, the test will release weights in 
the leftmost lane to make the test position  
consistent with the central test hypothesis and 
it is safe for the team and road users during 
operation. 

Mechanistic Design Analysis and Development  
The results from testing with the FWD are stored 
in the form of deflection values   of different  
sensors. The raw data will not be able to directly  
evaluate the properties of the road structure, 
so these data will be analyzed together with 
other data to be used in for evaluation of the 
overall strength. ‘Back Calculation Method’  
will be used for finding elastic modulus, thickness, 
and remaining life of various structure layers  
of the pavement which is called ‘Pavement  
Design by Mechanistic Design’. 
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โครงการอ�านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

บรัิเวณหน้าโรังเรัียนเป็นพื่่�นที�เปรัาะบางที�มีความ
เส่ี�ยงในการัเกิดอุบัติเหตุ ถ่อเป็นจุดเส่ี�ยงจุดอันตรัาย
ในโครังข่ายทางหลวงช้นบท ตามมติคณะรััฐมนตรีั  
เม่�อวนัที� 29 มถินุายน 2553 กำาหนดให ้“ป ี2554 - 2563  
เป็นทศึวรัรัษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of 
Action for Road Safety)” เพื่่�อบ่รัณาการัการัดำาเนิน
งานจากทุกหน่วยงาน ดังนั�น กรัมทางหลวงช้นบท 
จงึได้ดำาเนนิการัปรัับปรุังยกรัะดับความปลอดภัยบริัเวณ 
หน้าโรังเรีัยน ตั�งแต่ปี พื่.ศึ. 2557 เช้่น การัติดตั�งป้าย
เขตโรังเรีัยน ป้ายเต่อน/แนะนำา ป้ายจำากัดความเร็ัว  
ทางม้าลาย ส่ญัญาณไฟักรัะพื่รับิ และพื่่�น Red Anti-Skid  
เป็นต้น รัวมถึงการัจัดรัะเบียบการัจรัาจรั ตลอดจน 
การัใช้้เขตทางให้เป็นไปตามพื่รัะรัาช้บัญญัติทางหลวง  
โดยจะไม่มีส่ิ�งกีดขวางการัจรัาจรัที�อาจสุ่่มเสี่�ยงต่อ
การัเกิดอุบัติเหตุบรัิเวณหน้าโรังเรัียน 

นอกจากนั�น กรัมทางหลวงช้นบทยังมกีารับร่ัณาการั 
รั่วมกับส่่วนรัาช้การัในพื่่�นที� ได้แก่ โรังเรีัยน เจ้าหน้าที� 
ส่่วนท้องถิ�น (อปท.) ตำารัวจ แขวงทางหลวงช้นบทและ
อาส่าส่มัครัทางหลวงช้นบท (อส่.ทช้.) และหน่วยงาน 
ปกครัองในพื่่�นที�รั่วมกันรัณรังค์และส่รั้างวัฒนธรัรัม
การัใช้้รัถ ใช้้ถนนอย่างปลอดภัย และติดตามเฝ้ารัะวัง
ปัญหาด้านความปลอดภัยหน้าโรังเรีัยนอย่างต่อเน่�อง
และมีการัมอบหมายให้เจ้าหน้าที�จากกรัมถ่ายทอด
องค์ความรั่้ให้กับ ครั่ อาจารัย์ นักเรัียน และเจ้าหน้าที� 
ส่่วนท้องถิ�น เพื่่�อปล่กจิตส่ำานึกด้านความปลอดภัย
ทางถนนอย่างยั�งย่น 

ทำาใหใ้นป ีพื่.ศึ. 2559 โครังการันี�ไดร้ับัรัางวลัช้นะเลศิึ 
การัปรัะกวดโครังการั Evonik Road Safety 
Award 2016 ซึึ่�งเป็นโครังการัที�มอบรัางวัลให้แก่
ผ่้ที�ทำาผลงานดีเด่นในการัริัเริั�มปรัับปรุังด้านความ
ปลอดภัยแก่ผ่้ใช้้ทาง โดยคณะนักวิช้าการัจาก IRF 
(International Road Federation) ส่มาพัื่นธรััฐส่วิส่  
และ Aachen University ส่หพื่นัธส์่าธารัณรััฐเยอรัมนี  
เป็นกรัรัมการั ซึึ่�งตัดสิ่นจากเกณฑ์์ 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านความปลอดภยัทางถนน ด้านความยั�งย่น ด้านนวตักรัรัม  
และด้านความเป็นต้นแบบที�หน่วยงานอ่�นนำาไปใช้้ได้ 

ในปี พื่.ศึ. 2563 กรัมทางหลวงช้นบทได้ดำาเนิน
การัปรัับปรัุงความปลอดภัยบรัิเวณหน้าโรังเรัียน
ส่ำาเรั็จเรีัยบรั้อยในทุกพื่่�นที� รัวมทั�งหมด 3,842 แห่ง 
งบปรัะมาณรัวม 5,559.2527 ล้านบาท

PART 3

122 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



The School Zone Safety Project

A school zone is identified as a hazardous 
area that traffic accident may occur. According 
to the cabinet resolution on 29 June 2010, 
which set the period of 2011-2020 to be the 
Decade of Action for Road Safety for integrating  
all relevant sectors to solve the problem of 
road safety, since 2014, the Department of 
Rural Roads has improved and upgraded the 
safety standard at the school area such as 
traffic signs and road signs installation, speed 
limit signs installation, crosswalks, flashing light 
installation and red anti-skid etc. Moreover,  
the traffic management and right of way usage 
without the traffic obstacles which may cause 
accidents at school zone in accordance with 
the highway act. 

Additionally, this project has intention in  
campaigning and promoting the road safety  
culture by cooperating with the local administrative  
organizations such as school, staffs of local  
administrative, police, provincial department of 
rural road, DRR’s volunteers and local government  
administration. Furthermore, the Department 
of Rural road assigned officers for sharing 
knowledge with teachers, students, and staffs 
of local administrative and creating conscious 
of sustainably safety road. 

In 2016, this project received the first place 
of Evonik Road Safety Award 2016, which is 
the award for the government or organization 
who initiate the safety improvement project for 
roads users. This award has four assessment 
criteria: road safety, sustainability, innovation, 
and model for other sectors and judged  
by academicians from International Road 
Federation (IRF), Switzerland and Aachen 
University, Germany.

In fiscal year 2020, Department of Rural 
roads has completely finished the improvement 
of area in front of the school, a total of 3,842  
places and total budget of 5,559.2527 million 
baht.
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ภารกิจการส่งเสริมวิชีาการด้านงานทางให้แก่ อปท.โครงการปรับปรุงความปลอดภััยบริเวณ
หน้าโรงเรียนตราษตระการคุณ บนทางหลวงท้องถิิ่�นสายบ้านเนินตาแมว - บ้านด่านเก่า  
ในความรับผิิดชอบขององค์การบริหารส่วนจัังหวัดตราด

ในปีงบปรัะมาณ พื่.ศึ.2562 ส่ำานักส่่งเส่รัิมการั
พื่ฒันาทางหลวงทอ้งถิ�น ไดด้ำาเนนิการัส่ง่เส่ริัมวชิ้าการั
ด้านความปลอดภัยทางถนน “โครังการัปรัับปรัุง 
ความปลอดภัยบรัิเวณหน้าโรังเรีัยน ในพื่่�นที�นำารั่อง”  
ให้แก่บุคลากรัด้านช้่างขององค์การับรัิหารัส่่วน
จังหวัดตรัาด ในลักษณะบ่รัณาการัส่ามหน่วยงาน  
ปรัะกอบไปด้วย ส่ำานักส่่งเส่รัิมการัพื่ัฒนาทางหลวง
ท้องถิ�น แขวงทางหลวงช้นบทตรัาด และองค์การั
บรัิหารัส่่วนจังหวัดตรัาด โดยการัถ่ายทอดองค์ความรั่้
ในลักษณะ On The Job Training พื่รั้อมดำาเนินการั
ตรัวจส่อบความปลอดภัยงานทาง ออกแบบปรัับปรัุง 
ความปลอดภยับรัเิวณหน้าโรังเรีัยน และจัดทำาแบบแปลน 
และปรัะมาณรัาคา เพื่่�อให้องค์การับรัิหารัส่่วนจังหวัด
ตรัาดนำาไปเส่นอขอรัับการัส่นับส่นุนงบปรัะมาณ 
ในการัก่ อส่รั้ า ง  และจากผลการัดำา เ นินการั 
ดังกล่าวนั�น ในปีงบปรัะมาณ พื่.ศึ.2563 องค์การั 
บรัหิารัส่ว่นจังหวดัตรัาดไดจ้ดัส่รัรังบปรัะมาณปรับัปรังุ
ความปลอดภัยบรัิเวณหน้าโรังเรีัยนตรัาษตรัะการัคุณ  
เป็นเงินจำานวน 1,820,000 บาท โดยได้ดำาเนินการั
ติดตั�งเครั่�องหมายทางข้ามเพื่่�ออำานวยความส่ะดวก 
แก่คนเดินเท้า ติดตั�งเส่้นช้ะลอความเรั็ว (Optical  
Speed Bar) ติดตั�งเครั่�องหมายจรัาจรับนผิวทาง และ

ติดตั�งป้ายจรัาจรัและส่ัญญาณไฟักรัะพื่รัิบ ซึ่ึ�งส่ำานัก 
ส่่งเส่รัมิการัพื่ฒันาทางหลวงท้องถิ�น ได้ลงพื่่�นที�กำากบัและ
ติดตามผลการัดำาเนินโครังการั พื่ร้ัอมทั�งให้คำาแนะนำา 
ในการัควบคุมคุณภาพื่ของการัก่อส่รั้างให้เป็นไปตาม
มาตรัฐานงานทางหลวงท้องถิ�น
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Road Academic Promotion to Administrative Organizations. Improved 
Road Safety in Front of Trattrakarnkun School Area on Ban Nein Tamaew - Ban Dan Kao 
Local Road responsibility by Trat Provincial Administrative Organization.

In fiscal year 2019,  Bureau of Local Road  
Development had Road Safety Academic  
Promotion “Improved Road Safety in Front of  
School Local Road project “ for mechanic staffs  
in Trat Provincial Administrative Organization  
(TPAO) in an I yet granted manner 3 agencies,  
Bureau of Local Road Development is the  
central office work together with regional office 
such as Trat Rural Road office andTrat Provincial  
Administrative Organization includes lecture,  
review, additional theoretical, knowedge before  
operation the survey road, safety audit, collected,  
analyze design, edit and prepare a plan with  
cost estimate for request the budget supported  

to construction. From operation in fiscal year  
2020, Trat Provincial Administrative Organization  
had allocated the budget to improved Road 
Safety in Front of Trattrakarnkun School Area on 
Ban Nein Tamaew - Ban Dan Kao Local Road. 
The costed of construction was circa 1,820,000  
baht. Bureau of Local Road Development  
had visited the area to control the outcome  
of the processing project, along with advises  
for the quality control of the construction,  
so that the construction meets standards.  
For example; installation of crosswalks, Optical  
Speed Bar, pavement marking, warning signs 
and flashing lights.
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสาย จบ.5050  
แยกเฉลิมบูรพาชลทิต - หาดคุ้งวิมาน อ�าเภัอนายายอาม จัังหวัดจัันทบุรี

ในปีที�ผ่านมามีนักท่องเที�ยวจำานวนมากเดินทาง
มาเที�ยวช้มความส่วยงามของถนนเฉลิมบ่รัพื่าช้ลทิต  
จุดช้มวิวเนินนางพื่ญา รัวมถึงจุดช้มวิวต่าง ๆ  ที�อย่่ใน
ส่ายทางถนนเฉลิมบ่รัพื่าช้ลทิต และมีจำานวนมากขึ�น
ทกุป ีส่ำานกังานทางหลวงช้นบทที� 3 (ช้ลบรุั)ี ไดเ้ลง็เหน็ 
ความส่ำาคญัของยทุธศึาส่ตร์ัการัท่องเที�ยวในปีงบปรัะมาณ  
พื่.ศึ.2563 จึงได้ดำาเนินโครังการัปรัับปรัุงภ่มิทัศึน ์
บนถนนทางหลวงช้นบทส่าย จบ.5050 แยกเฉลมิบ่รัพื่า
ช้ลทติ-หาดคุง้วมิาน อำาเภอนายายอาม จงัหวดัจนัทบรุัี  
จำานวน 1 แหง่ ใช้ง้บปรัะมาณทั�งส่ิ�น 17,010,000 บาท  
โดยดำาเนินการัปรัับปรุังภ่มิทัศึน์จุดช้มวิวเนินนางพื่ญา  
จดุช้มววิหาดเกบ็ตะวนั จดุช้มววิหาดคุง้วมิาน ปรับัปรังุ 
ทางจักรัยานลานจอดรัถ และอุปกรัณ์อำานวยความ
ปลอดภยัตา่ง ๆ  ให้ส่วยงามและปลอดภัยแกน่กัทอ่งเที�ยว  
เพื่่�อยกรัะดับมาตรัฐานถนนทางหลวงช้นบท ส่่งเส่รัิม
แหล่งท่องเที�ยวทางทะเล ให้ได้มาตรัฐานส่ากล และ
เป็นที�ปรัะทับใจของนักท่องเที�ยวรัะดับนานาช้าติ

In the past year, many tourists have come to 
visit the beauty of Chaloem Burapha Chonlathit 
Road, Noen Nang Phaya viewpoint Including  
various viewpoints in this road, Chalerm Burapha  
Chonlathit Road. As the number of tourists is  
increasing every year, Bureau of Rural Roads 3  
(Chon Buri) realizes the importance of tourism  
strategy in the fiscal year 2020, therefore,  
has implemented a landscape improvement 
project on Road CTI 5050 ,Chalerm Burapha  
Chonlathit Intersection - Kung Wiman Beach,  
Na Yai Am District, Nakhon Ratchasima  
Province. Chanthaburi with a total budget 
17,010,000 Baht by starting to improve the  
landscape of Noen Nang Phaya of Viewpoint,  
Keb tawan Beach Viewpoint, Kung Wi man Beach 
Viewpoint and improve the bike path, parking  
lot, and various safety equipment to make it beautiful 
and safe for tourists for upgrading the standards  
of rural roads and also promote marine tourism  
for making an impression on international tourists.

Landscape Improvement Project on Road  
CTI 5050, Chaloem Burapha Chonlathit  
Intersection - Kung Wiman Beach
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โครงการเข้าแหล่งท่องเท่ียวอุทยาน ประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
Safety Project for Phanom Rung Historical Park

ถนนทางหลวงช้นบท ส่าย บรั.2044 แยกทางหลวงแผ่นดนิ 
หมายเลข 24 (กม.ที� 140+100) - อทุยานปรัะวตัศิึาส่ตรั์
พื่นมรัุ้ง อำาเภอปรัะโคนช้ัย, อำาเภอเฉลิมพื่รัะเกียรัติ 
จงัหวดับรุัรัีัมย ์เน่�องจากบรัเิวณจดุกอ่ส่รัา้ง กม.ที� 11+00 
ถึงกม.ที� 12+00 มีเส่้นทางโค้ง จุดอันตรัายหลายจุด 
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครัั�ง แขวงทางหลวงช้นบทบุรัีรััมย์  
จึงขอส่นับส่นุนงบปรัะมาณจำานวน 3,200,000 บาท  
จากส่ำานักอำานวยความปลอดภัย ดำาเนินการัเพื่่�อ
ความปลอดภัยในการัคมนาคม โดยการัตีเส่้นจรัาจรั 
ก่อส่รั้าง barrier คอนกรัีตเส่ริัมเหล็ก เพื่่�อส่ามารัถ
เดินทางเข้าแหล่งท่องเที�ยวเขาพื่นมรัุ้งได้ด้วยความ
ส่ะดวกปลอดภัย

Road BRM 2044, intersection Highway No. 24  
(km 140+100) - Phanom Rung Historical Park, 
Prakhon Chai District, Chalerm Prakiat District, 
Buriram Province. Because of the construction 
site at km 11+00 to km 12+00, many dangerous  
curves are causing frequent accidents Buriram  
Rural Road Office asks for supporting budget  
from Bureau of Traffic Safety with total budget  
3,200,000 Baht to drawing traffic lines, construct  
a reinforced concrete barrier to provide  
convenience and safety for tourists who want 
to visit the Phanom Rung Historical Park.
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โครงการเสริมผิิวลาดยางแอสฟััลท์ติกคอนกรีต สาย สบ.1003 
แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 2 - น�้าตกเจั็ดคต อ�าเภัอแก่งคอย จัังหวัดสระบุรี

ถนนทางหลวงช้นบทส่าย ส่บ.1003 แยกทางหลวง 
แผน่ดนิหมายเลข 2 - นำ�าตกเจด็คต ตั�งอย่ใ่นตำาบลช้ะอม 
อำาเภอแกง่คอย จงัหวัดส่รัะบรุั ีอย่ใ่นเขตอทุยานแหง่ช้าติ
โปง่กอ้นเส่า้เปน็เส่น้ทางหลกัในการัเดนิทางเขา้ส่่แ่หลง่
ท่องเที�ยวทางธรัรัมช้าติ “นำ�าตกเจ็ดคต” และยังเป็น 
เส้่นทางที�ใช้้ในการัขนส่่งพื่่ช้ผลทางการัเกษตรัของ
เกษตรักรัทั�งช้าวจังหวัดส่รัะบรุัแีละช้าวจงัหวัดนครันายก  
โดยในช้่วงฤด่ฝนมีนำ�าไหลหลากลงมาจากเขาเป็น 
จำานวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยหายกับถนนทำาให ้
ปรัะช้าช้นเด่อดร้ัอน เกดิความไม่ส่ะดวกและไม่ปลอดภยั 
ในการัส่ัญจรัของปรัะช้าช้นผ่้ใช้้เส่้นทาง

กรัมทางหลวงช้นบท โดยส่ำานกังานทางหลวงช้นบท 
ที� 2 (ส่รัะบรุั)ี เหน็วา่ถนนส่ายนี� ส่มควรัไดร้ับัการับ่รัณะ
ปรัับปรัุงเพื่่�อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่่�อความส่ะดวก
และเพื่ิ�มความปลอดภัยในการัเดินทางของปรัะช้าช้น
ผ้่ใช้้เส่้นทาง รัวมทั�งส่ามารัถใช้้ในการัขนส่่งส่ินค้า
ผลผลิตการัเกษตรัได้ตลอดฤด่กาล ซึึ่�งจะเป็นการัช่้วย 
ยกรัะดับคุณภาพื่ช้ีวิต และเพื่ิ�มโอกาส่การัส่รั้างรัายได้
ของปรัะช้าช้น โดยใช้้งบปรัะมาณทั�งส่ิ�น 3,680,000 บาท  
รัวมรัะยะทางดำาเนินการั 2 กิโลเมตรั ดังนี�      

-  ช้ว่งที� 1 กม.ที� 0+000 ถงึ กม.ที� 0+250 เส่ริัมผวิ
ลาดยางแอส่ฟััลท์ติกคอนกรัีต ผิวจรัาจรักว้าง 6 เมตรั 
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.50 - 2.50 เมตรั รัะยะทาง 
0.250 กิโลเมตรั

- ช้ว่งที� 2 กม.ที� 11+000 ถงึ กม.ที� 12+400 เส่ริัมผวิ 
ลาดยางแอส่ฟััลท์ติกคอนกรัีต ผิวจรัาจรักว้าง 6 เมตรั 
ไม่มีไหล่ทาง  รัะยะทาง 1.4 กิโลเมตรั

- ช้ว่งที� 3 กม.ที� 17+210 ถงึ กม.ที� 17+560 เส่ริัมผวิ 
ลาดยางแอส่ฟััลท์ติกคอนกรัีต ผิวจรัาจรักว้าง 6 เมตรั  
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตรั รัะยะทาง 0.350 
กิโลเมตร

Road SRI 1003, intersection Highway No. 2  
- Chet Khot Waterfall, Keng Koi District, Saraburi  
Province is in the area of Pong Kon Sao 
National Park and also is the main road to 
Chet Khot Waterfall that it is also a route to 
transport agricultural crops for Saraburi and 
Nakhon Nayok Province farmers. During the 
rainy season, a large amount of water flows 
down from the mountain causing damage to 
the road that makes people who use this route 
uncomfortable and unsafe.

Bureau of Rural Roads 2 (Saraburi) consider  
that this route deserves to be renovated for the 
convenience and safety of the people traveling 
on the route and also can be used to transport 
goods agricultural products for all the season 
that will raise the quality of life and increase 
the income of the people with a total budget 
of 3.6 million baht, including a distance of  
2 kilometers as follows

- Session 1 at km 0+000 to km a 0+250  
with asphaltic concrete, 6 meters wide and the 
road shoulder are 1.50 - 2.50 meters on each 
side, a distance of 0.250 kilometer.

- Session 2 at km 11+000 to km 12+400, 
with asphaltic concrete, 6 meters  wide  without  
road shoulder, a total distance of 1.4 kilometers

- Session 3 at km 17+210 to km 17+560, 
with asphaltic concrete, 6 meters wide with 
the road shoulder is 1 meter on each side, a 
total distance of 0.350 kilometer.

Maintenance Project on Road SRI 1003  
intersection Highway No. 2 – Chet Khot 
Waterfall,Keng Koi District , Saraburi 
Province
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โครงการงานก่อสร้างถนนสาย ยล.3026 
แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 410 – บ้านจัันทรัตน์ อ�าเภัอเบตง จัังหวัดยะลา 

แขวงทางหลวงช้นบทยะลาได้ดำาเนินการัซึ่่อมส่รั้าง
ผวิทางพื่ารัาแอส่ฟัลัท์ตกิคอนกรัตีโดยวธิ ีPAVEMENT  
in-PLACE RECYCLING ถนนทางหลวงช้นบทส่าย  
ยล.3026 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 -  
บา้นจนัทรัตัน ์อำาเภอเบตง จงัหวดัยะลา รัะยะทาง 4.080  
กโิลเมตรั กม.ที� 0+830 ถงึ กม.ที� 4+910 ผวิจรัาจรักวา้ง  
6 เมตรั ไหล่ทางข้างละ 1 เมตรั ถนนส่ายดงักล่าว 
เป็นเส่้นทางคมนาคมรัองรัับการัเดินทางเข้า-ออก 
ท่าอากาศึยานนานาช้าติเบตง ที�จะเปิดใช้้ในปลายปี  
2563 ซึ่ึ�งตั�งอย่่ในเส่้นทางส่ายดังกล่าว ซึ่ึ�งจะช้่วย
อำานวยความส่ะดวกและปลอดภัยในการัเดินทางของ
ปรัะช้าช้น นักธุรักิจ และนักท่องเที�ยวทางธรัรัมช้าติ 
และการัคา้ช้ายแดนปรัะเทศึมาเลเซึ่ยี ปจัจบุนัไดด้ำาเนิน
การัแล้วเส่รั็จส่มบ่รัณ์แล้ว

Yala Rural Road Office improves the para  
asphaltic concrete road with pavement in - place  
recycling method on road YLA 3026, intersection  
Highway No. 410 - Ban Juntarat, Betong District, 
Yala Province with a total distance is 4.080  
kilometers, starting point at km 0+830 to km 
4+910, 6 meters wide with road shoulder  
1 meter on each side. This road is a transportation  
route and will open in late 2020 to support travel  
in and out of Betong International Airport   
and it also gives convenience safety and border  
trade in Malaysia. At the present, the construction  
has been completed successfully.

Construction Project on Road YLA 3026,  
intersection Highway No. 410 - Ban 
Juntarat, Betong District ,Yala Province
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โครงการซ่่อมสร้างผิิวทางพาราแอสฟััลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement  
In - Place Recycling สาย นย.2013 แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 33 - 
วัดอินประชาราม อ�าเภัอบ้านนา จัังหวัดนครนายก 

ถนนทางหลวงช้นบท ส่าย นย.2013 แยกทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 33 - วดัอนิปรัะช้ารัาม อำาเภอบ้านนา  
จงัหวัดนครันายก เป็นเส้่นทางเช่้�อมเข้าส่่แ่หลง่ทอ่งเที�ยว
ที�ส่ำาคญัของจงัหวดันครันายก และจงัหวดัส่รัะบรุั ีอาทิ
เช้น่ นำ�าตกกะอาง นำ�าตกลานรักั พื่พิื่ธิภณัฑ์์เรัอ่หลวงทา่จนี  
อกีทั�งยงัเปน็เส่น้ทางเขา้ส่่ส่่ถานที�ที�ส่ำาคญั เช้น่ โรังเรัยีน
เตรัียมทหารั โรังเรัียนนายรั้อยพื่รัะจุลจอมเกล้า
มหาวิทยาลัยสุ่โขทัยธรัรัมาธิรัาช้ และเส้่นทางนี� 
ยงัส่ามารัถเช่้�อมต่อไปยงั อำาเภอแกง่คอย จงัหวดัส่รัะบรุัี  
แขวงทางหลวงช้นบทนครันายก ได้รัับการัส่นับส่นุน 
งบปรัะมาณพื่ัฒนาเส่้นทาง โครังข่ายทางหลวงช้นบท
จากกรัมทางหลวงช้นบท ให้ด่แลรัักษา และเฝ้ารัะวัง
ความปลอดภัย และโครังการัซ่ึ่อมส่ร้ัางผิวทางพื่ารัา
แอส่ฟััลท์ติกคอนกรัีต โดยวิธี Pavement In - Place 
Recycling ถนนทางหลวงช้นบทส่าย นย.2013  
แยกทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 33 - วดัอนิปรัะช้ารัาม  
อำาเภอบ้านนา จงัหวัดนครันายก รัะยะทาง 2.055 กโิลเมตรั  
ในปีงบปรัะมาณ 2563 วงเงินงบปรัะมาณ 9,628,000 บาท  
เพื่่�อเพื่ิ�มศึักยภาพื่ด้านการัคมนาคมให้มีปรัะส่ิทธิภาพื่  
และส่่งเส่รัมิการัท่องเที�ยว เพื่่�อเพื่ิ�มความปลอดภยัส่ะดวก  
แกผ่่ใ้ช้้เส่น้ทางและปรัะช้าช้นในพื่่�นที�ถนนเส้่นดงักลา่ว The rural road NYK 2013, Highway No. 33  

intersection - Inpracharam Temple, Ban Na,  
Nakhon Nayok Province is an important route 
to connect with tourist attractions of Nakhon  
Nayok and Saraburi Province such as Ka-Ang 
waterfall, Lan Rak waterfall, Tha Chin Royal Boat 
Museum and It is a route to important places 
such as Chulachomklao Royal Military Academy., 
Sukhothai Thammathirat Open University and this  
route can also connect to Kaeng Khoi District, 
Saraburi Province

Nakhonnayok Rural Road office receives 
budget support for developing and repairing 
rural road networks such as maintenance 
project for Para Asphaltic Concrete Road with  
Pavement In - Place Recycling Method on NYK 
2013, Highway No. 33  intersection - Inpracharam  
Temple, Ban Na, Nakhon Nayok Province,  
a total distance is 2.055 kilometers in the fiscal 
year 2020 with total budget 9,628,000 Baht in 
order to increase the efficiency of transportation 
,promote tourism ,and also provide convenience 
and safety for users in the area.

Maintenance Project for Para Asphaltic 
Concrete Road with Pavement In - Place 
Recycling Method on NYK 2013, Highway 
No.33 Intersection - Inpracharam Temple, 
Ban Na, Nakhon Nayok Province.
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โครงการซ่่อมฟั้�นฟัูทางหลวงชีนบทอันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ  
ถนนสายรน. 5036 แยกทางหลวงชนบท รน.1004  -  บ้านคลองจัั่น 
อ�าเภัอกระบุรี  จัังหวัดระนอง

กรัมทางหลวงช้นบทได้เล็งเห็นถึงความเด่อดร้ัอน
ของปรัะช้าช้นผ่้ใช้้เส่้นทางและการัขนส่่งเพื่่�อช้่วย
รัะบายนำ�าในฤด่ฝนแทนส่ะพื่านเดิมและป้องกันนำ�าท่วม
ข้ามถนน โดยการัส่ร้ัางส่ะพื่านคอนกรีัตเส่ริัมเหล็ก  
เพื่่�อความปลอดภยัในการัใช้้เส้่นทาง และช่้วยในการัขนส่่ง 
ส่ินค้าทางการัเกษตรั โครังการัซ่ึ่อมฟ้ั�นฟั่ทางหลวง
ช้นบทอันเน่�องมาจากเหตุภัยพื่ิบัติ ถนนทางหลวง
ช้นบทส่าย รัน. 5036 แยกทางหลวงช้นบท รัน.1004  
- บา้นคลองจั�น  อำาเภอกรัะบุรั ี จงัหวัดรัะนอง ผวิจรัาจรั 
กวา้ง 9.00 เมตรั ไมม่ทีางเท้า ความยาว 39 เมตรั กม.ที�  
6+608 ถึง กม.ที� 6+647 ช้่วงส่ะพื่าน (12+15+12) 
งบปรัะมาณการัก่อส่รั้างทั�งส่ิ�น 6,600,000 บาท  
เพื่่�อเป็นการัพัื่ฒนาโครังข่ายทางหลวงช้นบท ให้มคีวาม
ส่มบ่รัณ์มีความมั�นคงแข็งแรังและเพื่ิ�มความปลอดภัย
แก่ผ่้ใช้้เส่้นทางส่ัญจรั 

Department of Rural Roads construct  
a reinforced concrete bridge on maintenance 
project as a disaster on Road RNG 5036, Rural  
Road RNG 1004 intersection, Ban Klong Jan,  
Kra Buri District, Ranong Province with road 
width 9 meters without road median, length 
39 meters, starting point at km 6+608 to km 
6+647, span (12+15+12) with total budget 
6,600,00 Baht for facilitating people who use 
this road and also facilitate the transportation 
of agricultural products

Maintenance Project as disaster on  
Road RNG 5036, Rural Road RNG 1004  
intersection, Ban Klong Jan, Kra Buri 
District, Ranong Province
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โครงการงานซ่่อมฟั้�นฟัูทางหลวงชีนบทอันเน่ืองจากเหตุภัยพิบัติ สาย ชีม.4030  
แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 1096 – อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง  อ�าเภัอแม่แตง
  จัังหวัดเชียงใหม่ 

กรัมทางหลวงช้นบท มอบหมายให้ส่ำานกังานทางหลวง 
ช้นบทที� 10 (เช้ียงใหม่) ดำาเนินโครังการังานซ่ึ่อมฟ้ั�นฟั่
ทางหลวงช้นบทอันเน่�องจากเหตุภยัพื่บิตั ิถนนทางหลวง 
ช้นบทส่าย ช้ม.4030 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
1096 - อุทยานแห่งช้าติห้วยนำ�าดัง อำาเภอแม่แตง  
จังหวัดเชี้ยงใหม่ ซึึ่�งส่อดคล้องกับนโยบายรััฐบาล 
ด้านการัพื่ัฒนาโครังส่ร้ัางพื่่�นฐานให้กรัะจายไปส่่ ่
ภ่มิภาคอย่างทั�วถึง ทำาให้ปรัะช้าช้นในส่่วนภ่มิภาค 
ทั�วปรัะเทศึมถีนนที�ไดม้าตรัฐาน ส่ามารัถเดนิทางขนส่ง่ 
ส่ินค้าและผลผลิตการัเกษตรัได้ตลอดฤด่กาล มีความ
ส่ะดวก ปลอดภัย ซึึ่�งช้่วยยกรัะดับคุณภาพื่ช้ีวิตและ 
เพื่ิ�มโอกาส่ในการัส่ร้ัางรัายได้ของปรัะช้าช้นในช้นบท  
โดยดำาเนินงานป้องกันการักัดเซึ่าะ กม.ที� 4+791 ถึง  
กม.ที� 4+915 ส่่ง 4.50 เมตรั และกม.ที� 5+155 ถึง 
กม.ที� 5+187 ส่ง่ 4.50 เมตรั งานผิวทางแอส่ฟัลัท์คอนกรัตี  
ความหนา 4 เซึ่นติเมตรั พื่รั้อมก่อส่รั้างรัางรัะบายนำ�า  
และตดิตั�งเครั่�องหมายจรัาจรั เพื่่�อใหป้รัะช้าช้นในพื่่�นที�  
เจ้าหน้าที�อุทยาน นักท่องเที�ยว รัวมถึงปรัะช้าช้น 
ผ่ใ้ช้้เส้่นทาง ไดร้ับัความส่ะดวกส่บาย ปลอดภยัยกรัะดบั 
คณุภาพื่ชี้วติของปรัะช้าช้น โดยใช้้งบปรัะมาณก่อส่ร้ัาง
ทั�งส่ิ�น 17,750,000 บาท

Department of Rural Roads assigns to The 
Bureau of Rural Roads 10 (Chiang Mai) restore  
the Rural Road CMI 4030 - intersection Highway  
No.1096 to Huai Nam Dang National Park, Mae 
Taeng District ,Chang Mai District as a disaster. 
According to government policy to develop 
roads all over Thailand to meet standards for 
making the people in the area can use this 
road for traveling, transportation of agricultural  
products for all the season convenient and  
safety that improves the quality of life and create  
a job to make more money. The road is restored  
from km 4+791 to km 4+915, 4.50 meters height  
and km 5+155 to km 5+187, 4.50 meters height  
with asphalt concrete, thickness 4 cm, a drainage  
system and install traffic signs with a total 
budget of 17,750,000 Baht.

Maintenance Project as disaster on Rural 
Road CMI 4030 - intersection Highway 
No. 1096 to Huai Nam Dang National Park,  
Mae Taeng District, Chang Mai District
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โครงการซ่่อมฟั้�นฟัูทางหลวงชีนบทอันเน่ืองมาจากเหตุภัยพิบัติ 
ถนนสาย  รน.4038 แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 4005 – 
บ้านทุ่งคา  อ�าเภัอเมือง  จัังหวัดระนอง

โครังการัซึ่่อมฟั้�นฟั่ทางหลวงช้นบทอันเน่�องมาจาก 
เหตภุยัพื่บัิต ิถนนส่าย รัน.4038 แยกทางหลวงแผน่ดิน 
หมายเลข 4005 - บา้นทุง่คา อำาเภอเมอ่ง จงัหวดัรัะนอง  
ช่้วง กม.ที� 11+680.500 ถงึกม.ที� 11+715.500 เพื่่�อเป็นการั 
ปรับัปรังุโครังขา่ยทางหลวงช้นบทใหม้คีวามส่มบร่ัณใ์ห้
ผ่้ใช้้เส่้นทางส่ัญจรัส่ามารัถใช้้ได้อย่างส่ะดวกรัวดเรั็ว 
และมีความปลอดภัย โดยใช้้งบปรัะมาณทั�งส่ิ�น  
9,925,000 บาท เพื่่�อป้องกันการัพัื่งทลายของดินใน 
โครังข่ายทางหลวงช้นบท และให้ส่อดคล้องกบัยทุธศึาส่ตร์ั 
จังหวัดรัะนอง 

This Maintenance Project as Disaster on  
Rural Road RNG 4038 - Ban Thung Kha,  
Muang District, Ranong Province for improving 
the rural road network completely, prevent soil 
erosion and also create safety and convenience 
for people in the area with a total budget 
9,925,000 Baht.

Maintenance Project as Disaster on Rural  
Road RNG  4038 - Ban Thung Kha, 
Muang District ,Ranong Province
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โครงการงานซ่่อมบ�ารุงทางและสะพาน กิจกรรมซ่่อมสร้างผิิวทางพารา 
แอสฟััลท์ติกคอนกรีต สาย ปน.3071 แยกทางหลวงแผิ่นดินหมายเลข 410 - 
บ้านภัูมี  อ�าเภัอเมือง, ยะรัง, ยะหริ�ง  จัังหวัดปัตตานี

โครังการังานซ่ึ่อมบำารัุงทางและส่ะพื่าน กิจกรัรัม 
ซึ่อ่มส่รัา้งผวิทางพื่ารัาแอส่ฟัลัทต์กิคอนกรัตี ทางหลวง
ช้นบท ส่าย ปน.3071 แยกทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 
410 - บา้นภมี่  อำาเภอเมอ่ง, ยะรังั, ยะหรัิ�ง จงัหวัดปตัตานี  
รัะยะทาง 10.727 กิโลเมตรั ถนนเส่้นนี�เกษตรักรั
ใช้้เป็นเส่้นทางในการัขนส่่งผลผลิตทางการัเกษตรั  
โดยมีการัขนส่่งตลอดทั�งปี และเป็นทางลัดทางเลี�ยง 
รัะหว่างอำาเภอเมอ่งปัตตานแีละอำาเภอยะหรัิ�ง มปีรัมิาณ 
การัจรัาจรัที�เพื่ิ�มมากขึ�น ทำาให้ผิวทางเกิดการัช้ำารัุด 
เส่ียหาย ทำาให้ปรัะช้าช้นส่ัญจรัด้วยความรัะมัดรัะวัง
เปน็พิื่เศึษ แขวงทางหลวงช้นบทปตัตานี จงึแกไ้ขปญัหา
การัสั่ญจรัของปรัะช้าช้นด้วยการัซ่ึ่อมส่ร้ัางผิวจรัาจรั  
เพื่่�ออำานวยความส่ะดวกและปลอดภัยในการัส่ัญจรั  

โดยไดม้กีารัดำาเนินการักอ่ส่รัา้งทั�งหมดแบง่เปน็ 2 งาน  
โดยมีรัายละเอียด ดังนี�

1. งานซึ่่อมส่รั้างผิวทางพื่ารัาแอส่ฟััลท์ติกคอนกรัีต  
ผิวจรัาจรั กว้าง 8 เมตรั ช้่วง กม.ที� 5+588 ถึง กม.ที�  
6+765 รัะยะทาง 1.177 กิโลเมตรั 

2. งานขยายไหล่ทาง โดยแบ่งเป็น 2 ช้่วง ช้่วงที� 1 
ผิวจรัาจรัเดิม  กว้าง 5.50 เมตรั ผิวจรัาจรัใหม่ 8 ถึง  
11 เมตรั กม.ที� 6+765 ถึง กม.ที� 6+890 รัะยะทาง 
0.125 กโิลเมตรั ช้ว่งที� 2 ผวิจรัาจรัเดิม กว้าง 5.50 เมตรั  
ผวิจรัาจรัใหม่ กว้าง 5.50 - 11.00 เมตรั กม.ที� 6+890 
ถงึ กม.ที� 7+280 รัะยะทาง 0.390 กโิลเมตรั งบปรัะมาณ  
9,840,000 บาท ซึึ่�งได้ดำาเนินการัก่อส่รั้างแล้วเส่รั็จ  
เม่�อวันที� 18 กรักฎาคม 2563
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Maintenance Project for Road and Bridge on Road PTN 3071  
Highway No.410 Intersection - Ban Phumi, Mueang District, Yaring,  
Yarung, Pattani Province

Maintenance Project for Para Asphaltic  
Concrete Road and Bridge on Road PTN 
3071 to Highway No. 410 Intersection to Ban 
Phumi, Mueang District,Yaring, Yarung , Pattani  
Province with total distance is 10.277 kilometers.  
This road is used by farmers as a route to transport  
agricultural products with transportation all year  
round and is also a shortcut route between  
Muang Pattani district and Yaring district causing  
the surface road to suffer from heavy traffic 
Therefore, Pattani Office Rural Road solves this  
problem by improving the traffic surface for 
convenience and safety to a user with the 
following details

1. Maintenance project for Para Asphaltic 
Concrete Road, 8 meters wide, starting point 
at km 5+588 to km 6+765 with total distance 
1.177 kilometers

2. Upgrading the road shoulder is divided 
into 2 sections as below.

Section 1, old road surface width 5.50 meters,  
new road surface width 8 to 11 meters, km 6+765  
to km 6+890, distance with total distance 0.125 
kilometers.

Section 2, old road surface width 5.50 meters, 
new road surface width 5.50 - 11.00 meters, km 
6+890 to km 7+280, total distance 0.390 kilometers  
with total budget 9,840,000 Baht, that has been  
completed construction on 18 July 2020.
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ส่งเสริมความรู้ส่งเสริมความรู้

ต่อยอดทักษะต่อยอดทักษะ

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน



โครงการประชุุมสััมมนาวิิชุาการกรมทางหลวิงชุนบท  
ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563
Academic Seminar of Department of Rural Roads in the fiscal year 2020

กรมทางหลวงชนบท มีแีนวนโยบายทีี่�สำำาคััญ 8 ประการ  
ประกอบด้ว้ย 1. การบูรณาการการที่ำางาน 2. การสำรา้ง 
นวตักรรมี 3. การที่ำางานทีี่�คัำานงึถึึงคุัณภาพการก่อสำรา้ง 
4. การสำร้างคัวามีปลอด้ภัยให้้กับประชาชนผูู้้ใช้เสำน้ที่าง  
5. การใช้จ่่ายงบประมีาณอย่างคัุ้มีคั่าและเบิกจ่่ายได้้ 
ตามีเปา้ห้มีาย 6. การพฒันาบคุัลากร 7. การที่ำางานเพ่�อ 
ประชาชน 8. ที่ำางานด้้วยคัวามีโปร่งใสำ เพ่�อขัับเคัล่�อน
นโยบายดั้งกล่าวขัองกรมีให้้บรรลุเป้าห้มีาย โด้ยได้้
จ่ดั้การประชมุีสำมัีมีนาวชิาการประจ่ำาป ี2563 เมี่�อวนัที่ี� 
27 - 28 มีกราคัมี 2563 ณ โรงแรมีเด้อะกรนีเนอรี� รสีำอรท์ี่  
เขัาให้ญ่ อำาเภอปากช่อง จ่ังห้วัด้นคัรราชสำีมีา ซึ่ึ�งมี ี
ผูู้้บริห้ารกรมีที่างห้ลวงชนบที่ ผูู้้อำานวยการสำำานักงาน
ที่างห้ลวงชนบที่ ผูู้้เชี�ยวชาญ ผูู้้อำานวยการแขัวง 
ที่างห้ลวงชนบที่ ผูู้้อำานวยการห้มีวด้บำารุงที่างห้ลวง
ชนบที่ และเจ่า้ห้นา้ที่ี�กรมีที่างห้ลวงชนบที่ จ่ำานวน 270 คัน  
เขั้าร่วมีการประชุมีด้ังกล่าว

ที่ั�งนี� เพ่�อระด้มีสำมีองห้าแนวที่างในการปฏิิบัติงาน  
ตอบสำนองนโยบายกรมีให้้บรรลุผู้ลสำัมีฤที่ธิ์ิ� โด้ยได้้นำา
ผู้ลจ่ากการสำัมีมีนามีาขัยายผู้ลต่อ เพ่�อเป็นแนวที่างไป
สำู่การปฏิิบัติในปี 2563 ต่อไป

The Department of Rural Roads has 8 important  
policies : 1. Integration of work 2. Creation of  
innovation 3. Focus on construction quality  
4. Creating safety for people who use the route  
5. Spending Budgets as plan 6. Personnel  
development 7. Working for people 8. Work  
with integrity to achieve the goals. This  
academic seminar in the fiscal year 2020 on  
27-28 January 2020 held at The Greenery  
Resort Khao Yai Hotel, Pak Chong District,  
Nakhon Ratchasima Province and have many 
participants in the meeting such as the 
administrators of the Department of Rural 
Roads, Director General Department of Rural  
Roads, Director of Rural Road Office and 270 
officers of the Department of Rural Roads.

PART 4

138 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓   กรมทางหลวงชนบท



กรมทางหลวิงชุนบทกับการเปิดระบบราชุการให้ประชุาชุนเข้้ามามีสั่วินร่วิม 
Open Governance Project of Department of Rural Roads

กรมีที่างห้ลวงชนบที่มีนีโยบายการเปิด้ระบบราชการ
ให้้ประชาชนเขั้ามีามีีสำ่วนร่วมีในการด้ำาเนินงานตามี 
ภารกิจ่ห้ลักขัองกรมี ตั�งแต่กิจ่กรรมีการสำำารวจ่และ
ออกแบบ การเวนค่ันอสำงัห้ารมิีที่รัพย ์การกอ่สำรา้งที่าง 
และสำะพาน การบำารุงรักษา และการอำานวยคัวามี 
ปลอด้ภยังานที่าง ตั�งแตป่ ีพ.ศ. 2557 เปน็ตน้มีา และในปี  
พ.ศ. 2562 กรมีที่างห้ลวงชนบที่ โด้ยสำำานักฝึึกอบรมี 
ในฐานะห้น่วยด้ำาเนินการและกำากับการปฏิิบัติงาน 
ได้้เสำนอผู้ลงานด้้านการมีีสำ่วนร่วมีภาคัประชาชนขัอง
กรมีที่างห้ลวงชนบที่ จ่นกระที่ั�งได้้รับรางวัลเลิศรัฐ  
สำาขัาการบรหิ้ารราชการแบบมีสีำว่นร่วมี ประเภที่เปิด้ใจ่ 
ใกลช้ดิ้ประชาชน (Open Governance) ระด้บัด้ ีซึึ่�งเปน็ 
รางวัลทีี่�มีอบให้้กับห้น่วยงานทีี่�ให้้คัวามีสำำาคััญกับ 
การบรหิ้ารราชการระบบเปิด้ที่ั�วที่ั�งองค์ักร โด้ยสำร้างกระบวน 
การมีีสำ่วนร่วมีขัองประชาชน ตั�งแต่ระด้ับการให้้ขั้อมีูล 
(Inform) และรับฟัังคัวามีคัิด้เห้็น (Consult) 

 สำำานักงานปลัด้กระที่รวงคัมีนาคัมีได้้เล็งเห้็นถึึง
คัวามีสำำาเร็จ่ขัองกรมีที่างห้ลวงชนบที่ในการเปิด้ระบบ
ราชการให้้ประชาชนเขั้ามีามีีสำ่วนร่วมี สำำานักงาน
ปลัด้กระที่รวงคัมีนาคัมีจึ่งได้้นำาขั้าราชการในสัำงกัด้
กระที่รวงคัมีนาคัมีที่ี�อยู่ระห้ว่างการที่ด้ลองปฏิิบัติ
ห้น้าที่ี�ราชการ จ่ำานวน 103 คัน ทีี่�เขั้าร่วมีโคัรงการ 
ฝึึกอบรมี ห้ลักสำูตร “ฉัันคั่อ. . . . . .ขั้าราชการทีี่�ด้ี”  
รุ่นที่ี� 45 เขั้าร่วมีแลกเปลี�ยนเรียนรู้เกี�ยวกับแนวที่าง 
การสำ่งเสำริมีการบริห้ารราชการแบบมีีสำ่วนร่วมี 

ในกา รนี� ร อ งอธิ์ิ บด้ี  ก รมีที่า งห้ลว งชนบที่  
(นายประศักดิ้� บัณฑุุนาคั) เป็นวิที่ยากรบรรยาย  
แลกเปลี�ยนเรียนรูพ้รอ้มีที่ั�งนำาคัณะเขัา้รับการฝึกึอบรมี
และเจ่้าห้น้าที่ี�เขั้าศึกษาดู้งาน ณ ศูนย์อำานวยคัวามี
ปลอด้ภัย สำายด้่วน 1146 และศูนย์ราชการสำะด้วก  
(Government Easy Contact Center : GECC)

The Department of Rural Roads has had the  
policy to open a bureaucratic system for people  
to participate in exploration and design, expropriate  
real estates ,construction a bridge and roads, 
maintenance and safety work since 2014. In 2019, 
Bureau of Training by Department of Rural Roads  
presented the results of public participation with 
the Department of Rural Roads till receiving the 
Public Sector Excellence Awards: PSEA which  
is an award given to organizations that focus  
on public administration, open systems throughout  
the organization by creating a process of participation  
of people from the level of providing information  
(Inform) and listening to opinions (Consult)

Office of the Permanent Secretary Ministry 
of Transport recognizes the success of the  
Department of Rural Roads in the Open Governance 
Project. Office of the Permanent Secretary Ministry  
of Transport brought 103 government officials  
under the Ministry of Transport who are in probation  
period to participate in the training program 
in the concept of “I am good civil servants” 
class 45 to participate in the exchange their 
knowledge about ways to promote participatory 
management.

Deputy Director General  Department 
of Rural Roads, Mr. Prasak Bandhunnark  
is a speaker, exchange knowledge on each  
other and also take officers to attend the event  
at the 1146 Hotline Security Center and the 
Government Easy Contact Center (GECC).
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ภารกิจการพััฒนามาตรฐานงานทางหลวิงท้องถิิ่�น
โครงก�รก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นท�งหลวงท้องถิ่่�น  
และม�ตรฐ�นก�รทดสอบวัสดุง�นท�งสำ�หรับ อปท.

ในปีงบประมีาณ พ.ศ. 2562 กรมีที่างห้ลวงชนบที่  
โด้ยสำำานกัสำง่เสำริมีการพัฒนาที่างห้ลวงที่อ้งถิึ�น ได้ด้้ำาเนิน
การที่บที่วนและปรับปรุงมีาตรฐานงานที่างห้ลวงที่้องถิึ�น  
(มีที่ถึ.) และมีาตรฐานการที่ด้สำอบวัสำดุ้งานที่างห้ลวง
ที่้องถิึ�น (มีที่ถึ.(ที่)) ให้้เป็นปัจ่จุ่บันคัรอบคัลุมีภารกิจ่ 
ด้้านงานที่างขัององคั์กรปกคัรองสำ่วนที่้องถิึ�น ภายใต ้
การด้ำาเนินงานโด้ยคัณะที่ำางานปรับปรุงมีาตรฐานงาน 
ที่างห้ลวงที่้องถิึ�นและมีาตรฐานการที่ด้สำอบวัสำดุ้ 
งานที่างสำำาห้รับองคั์กรปกคัรองสำ่วนที่้องถึิ�น และกรมีฯ 
ได้้ออกประกาศกรมีที่างห้ลวงชนบที่ เร่�อง มีาตรฐาน
งานที่างห้ลวงที่้องถิึ�น พ.ศ. 2562 ให้้องคั์กรปกคัรอง
สำ่วนที่้องถิึ�น ใช้เพ่�อการก่อสำร้างและบำารุงรักษา ซึ่ึ�งใน
ปีงบประมีาณ พ.ศ. 2563 สำำานักสำ่งเสำริมีการพัฒนา
ที่างห้ลวงที่้องถิึ�น ได้้ด้ำาเนินการจ่ัด้ที่ำา CD ที่ี�บรรจุ่
ขั้อมีูลมีาตรฐานด้ังกล่าว และได้้จ่ัด้สำ่งเผู้ยแพร่ให้้กับ
องคั์กรปกคัรองสำ่วนที่้องถิึ�น จ่ำานวน 7,852 แห้่ง และ
จ่ัด้พิมีพ์เล่มีมีาตรฐานดั้งกล่าวจ่ัด้สำ่งให้้กรมีที่างห้ลวง
ชนบที่ในระดั้บสำ่วนกลางและสำ่วนภูมีิภาคั เพ่�อใช้เป็น
ขั้อมีูลประกอบการด้ำาเนินภารกิจ่ในการกำากับ คัวบคัุมี
ที่างวิชาการด้้านงานที่างให้้แก่องคั์กรปกคัรองสำ่วน
ที่้องถิึ�น 

ซึ่ึ�งเป็นภารกิจ่ที่ี�สำำาคััญอีกประการห้นึ�ง ในการขัับ
เคัล่�อนประเที่ศให้้มีีศักยภาพและเพิ�มีขีัด้คัวามีสำามีารถึ
ในการให้้บริการสำาธิ์ารณะด้้านโคัรงสำร้างพ่�นฐาน 
ที่างถึนนแก่ประชาชนเรยีบร้อยแล้ว ซึึ่�งเน่�อห้ามีาตรฐานฯ  
ประกอบด้้วย 6 ห้มีวด้งาน ดั้งนี� 

1. ห้มีวด้งานโคัรงสำร้างและปฐพีวิศวกรรมี 
จ่ำานวน 7 มีาตรฐาน

2. ห้มีวด้งานที่าง จ่ำานวน 43 มีาตรฐาน
3. ห้มีวด้งานบำารุงรักษาที่าง จ่ำานวน 7 มีาตรฐาน
4. ห้มีวด้งานที่่อระบายนำ�าและที่างเด้ินเที่้า 

จ่ำานวน 4 มีาตรฐาน
5. ห้มีวด้งานที่ด้สำอบโคัรงสำร้างและปฐพีวิศวกรรมี 

จ่ำานวน 25 มีาตรฐาน
6. ห้มีวด้งานที่ด้สำอบงานที่าง จ่ำานวน 28 มีาตรฐาน
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The Development of Standards for Local Highway.
Improved Standards Specifications for Construction of Local 
Roads and Standards of Local Road Testing.

In fiscal year 2019, Department of Rural 
Road by Bureau of Local Road Development 
had reconsidered and Improved Standards 
Specifications for Construction of Local Roads 
and Standards for material Testing, so that it is  
Up-to-date at all time. Including to the tasks of  
Local Government Organization. Underneath the  
processing by Improved Standards Specifications  
for Construction of Local Roads and Standards  
of Local Road Testing team, DRR had announcement  
about Then Standards Specifications for Construction  
of Local Roads in 2019 for Local Development 
Organization to construct and maintain. In fiscal  
year 2020, Bureau of Local Road had created 
CDs which contains all the formal information 
that mentioned above and then advertised to 
local Government Organizations circa 7,852 
departments. Also, Invented as a full standard 
manuscript and provided to DRR in central office  
and regional office so that they are able to use  
as a supplementary date to operate their  
projects. Controlling the academic of how to  
create, repair, design the road is also an important  
point for us so that we can propel our country  
to have potential in public transportation  
service which have standard details in 6  
divisions as follow :

- Structure and Geotechnical Engineering 
7 of standard.

- Road Construction 43 of standard.
- Road Maintenance 7 of standard.
- Highway Drainage and Sidewalks 4 of 

standard.
- Structure Testing and Geotechnical 

Engineering 25 of standard testing.
- Road and Paving 28 of standard testing.
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โครงการฝึึกอบรมสัำาหรับบุคลากรด้านชุ่างข้ององค์กรปกครอง
สั่วินท้องถิ่ิ�น (อปท.) Human resource training programs of local 
administrative organizations.

กรมีที่างห้ลวงชนบที่ โด้ยสำำานกัเคัร่�องกลและสำ่�อสำาร  
สำนั บ สำนุ น วิ ที่ ย า ก ร บ ร ร ย า ย แ ก่ ก ร มีสำ่ ง เ สำ ริ มี 
การปกคัรองสำว่นที่อ้งถิึ�น สำถึาบนัพฒันาบคุัลากรที่อ้งถิึ�น  
โคัรงการฝึึกอบรมีห้ลักสำูตรนายช่างเคัร่�องกล รุ่นที่ี� 1 
ระห้ว่างวันที่ี� 24 - 26 กุมีภาพันธิ์์ 2563 ณ โรงเรียน
ขั้าราชการสำ่วนที่้องถิึ�น สำถึาบันพัฒนาบุคัลากร
ที่้องถิึ�น (คัลองห้ก) ตำาบลรังสำิต อำาเภอธิ์ัญบุรี 
จ่งัห้วดั้ปที่มุีธิ์าน ีในห้วัข้ัอวชิา คัวามีรูแ้ละการบรหิ้ารงาน 
ด้้านเคัร่�องกล

Department of rural road (DRR) by Bureau  
of Mechanical and Communication has  
supported lecture to Department of Local 
Administration, Local Personnel Development  
Institution the mechanic’s Course Training  
Program Class 1: 24 - 26 February 2020  
at Local Personnel Training Services Center,  
Rangsit Sub-district, Thanyaburi District,  
Pathumthani Province, on the topic of  
knowledge and mechanical management.
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กรมีที่างห้ลวงชนบที่ (ที่ช.) โด้ยสำำานักสำำารวจ่และ
ออกแบบ ได้้จ่ัด้อบรมีการใช้กล้อง TOTAL STATION  
เสำริมีสำร้างองคั์คัวามีรู้ด้้านการใช้กล้องฯ ที่ั�งภาคัที่ฤษฏิ ี
และภาคัปฏิิบัติ ให้้กับบุคัลากรขัอง ที่ช.ในสำ่วนภูมีิภาคั  
ประกอบด้้วยสำำานักงานที่างห้ลวงชนบที่ และแขัวง
ที่างห้ลวงชนบที่ เพ่�อให้้การปฏิิบัติงานลงพ่�นที่ี�สำำารวจ่ 
ถึนนและสำะพานด้ำาเนนิการได้้อย่างรวด้เร็ว ประห้ยัด้เวลา  
และเพ่�อให้้บุคัลากรปฏิิบัติงานด้้านการสำำารวจ่และ
ออกแบบได้้อย่างมีีประสำิที่ธิ์ิภาพมีากขัึ�น โด้ยคัุณสำมีบัติ 
ขัองกล้องด้ังกล่าว สำามีารถึเก็บขั้อมีูลบนถึนน อาคัาร  
สำะพาน เป็นมุีมีวงรอบระยะที่าง ในบางพ่�นทีี่�ที่ี�ไม่ีสำามีารถึ 
เขั้าถึึงได้้ และสำามีารถึคัำานวณห้าระยะที่างมีุมีต่าง ๆ  
ได้้ทัี่�งห้มีด้ เพ่�อนำาขัอ้มีลูมีาออกแบบ ที่ั�งนี� สำำานกัสำำารวจ่ 
และออกแบบได้้ด้ำาเนนิการส่ำงมีอบกล้องให้้กบัห้น่วยงาน 
สำ่วนภูมีิภาคัในการนำาไปใช้ปฏิิบัติงานในพ่�นทีี่�ต่อไป  
ณ ห้้องประชุมีคัุณากูลสำวัสำด้ิ� กรมีที่างห้ลวงชนบที่  
บางเขัน กรุงเที่พฯ

ทางหลวิงชุนบท เพั่�มองค์ควิามร้้การใชุ้กล้อง TOTAL STATION 
ยกระดับก�รปฏิ่บัต่ง�นด้�นก�รสำ�รวจำและออกแบบให้กับบุคล�กรในส่วนภููม่ภู�ค

Department of Rural Roads by Bureau 
of Location and Design organizes how 
to use The Total Camera to improve  
exploring and design for regional officers. 
The features of the camera is can collect 
the data on roads, buildings, bridges as a 
distance circle for some inaccessible areas,  
can calculate all distances and angles to bring  
the data to design. Bureau of Location 
and Design has delivered the cameras to 
the provincial departments to use in their 
area. This training project was held at the 
Kunakul Sawat Meeting Room, Department 
of Rural Roads, Bang Khen, Bangkok

Training Project : How to Use the Total 
Station Camera to Improve Exploring and 
Design for Regional Officers.
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โครงการถิ่่ายทอดองค์ควิามร้้

กรมีที่างห้ลวงชนบที่มีีห้น้าที่ี�ตามีมีาตรา 26  
แห้ง่พระราชบัญญัตทิี่างห้ลวง พ.ศ. 2535 ในการคัวบคุัมี 
ในที่างวิชาการและอบรมีเจ่้าห้น้าที่ี�ฝึ่ายช่างเกี�ยวกับ
ที่างห้ลวงและงานที่างสำำาห้รับที่างห้ลวงชนบที่และ
ที่างห้ลวงที่้องถิึ�น การกำากับและบังคัับใช้พระราช
บัญญัติที่างห้ลวง พ.ศ. 2535 เป็นอีกห้นึ�งเคัร่�องมี่อ
สำำาคััญที่ี�จ่ะดู้แลรักษาที่างห้ลวงชนบที่และที่างห้ลวง
ที่้องถิึ�นให้้มีีคัวามีสำะด้วกและปลอด้ภัยแก่ผูู้้ใช้ที่าง
ได้้อย่างยั�งย่น สำำานักกฎห้มีายในฐานะห้น่วยงานทีี่�
มีีคัวามีรู้คัวามีเชี�ยวชาญด้้านการบังคัับใช้กฎห้มีาย  
ได้้ที่ำาห้น้าที่ี�ถึ่ายที่อด้องคั์คัวามีรู้ด้้านกฎห้มีายที่ี�
เ กี� ยวขั้องกับการปฏิิ บัติห้น้าที่ี� ในการดู้แลรักษา
ที่างห้ลวงชนบที่และที่างห้ลวงที่้องถิึ�นให้้แก่บุคัลากร
ขัองกรมีที่างห้ลวงชนบที่และองคั์กรปกคัรองสำ่วน
ที่้องถิึ�นโด้ยการเป็นวิที่ยากรบรรยายให้้คัวามีรู้  
เพ่�อให้้ผูู้้เขั้ารับการฝึึกอบรมีสำามีารถึนำาคัวามีรู้ไปปรับ
ใช้ในการปฏิิบัติห้น้าที่ี�ได้้อย่างถึูกต้องตามีเจ่ตนารมีณ์
ขัองกฎห้มีาย ให้้เกิด้ประโยชน์สูำงสำุด้แก่ประชาชน
และสำังคัมี 
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Knowledge Management

Department of Rural Roads is under Section  
26 of the Highway Act, B.E. 2535 to control  
in academic type and train technicians about 
their tasks on highways, rural roads and local  
roads that are important equipment to maintain  
the convenience and safety of rural roads and  
local roads for users sustainably. The law office 
narrates laws that relate to the duties about  
maintenance on highways and local roads to 
officers of the Department of Rural Roads  
and local government organizations to apply 
their knowledge for performing their duties 
properly in accordance with the spirit of the 
law for the benefits of people and society.
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โครงการสัำานักกฎหมายสััญจร
Mobile Law Office Meeting Project

ด้้วยกรมีที่างห้ลวงชนบที่มีีบุคัลากรด้้านกฎห้มีาย
ห้ร่อนิติกรประจ่ำาอยู่ในสำ่วนกลางเที่่านั�น จ่ึงที่ำาให้้
ห้น่วยงานในภูมีิภาคัที่ี�มีีปัญห้าเกี�ยวกับขั้อกฎห้มีาย 
ประสำบปัญห้าขัาด้ที่ี�ปรึกษาที่ี�ใกล้ชิด้ สำำานักกฎห้มีายจ่ึง
จ่ดั้โคัรงการสำำานกักฎห้มีายสำญัจ่รขึั�น โด้ยมีผีูู้อ้ำานวยการ 
สำำานักกฎห้มีาย พร้อมีด้้วยนิติกรขัองสำำานักกฎห้มีาย
เด้ินที่างไปยังสำำานักงานที่างห้ลวงชนบที่ที่ี� 1-18 
ร่วมีประชุมีห้าร่อ ตอบคัำาถึามี และให้้คัำาแนะนำาใน 
การปฏิบิตังิานต่าง ๆ  ทีี่�เกี�ยวกบัขัอ้กฎห้มีายให้้แก่บคุัลากร
ขัองกรมีที่างห้ลวงชนบที่ในภูมีิภาคั เพ่�อให้้เกิด้คัวามีรู้ 
คัวามีเขั้าใจ่ที่ี�ถึูกต้องในการปฏิิบัติงาน และป้องกัน
ประเด็้นขั้อพิพาที่ห้ร่อขั้อบกพร่องทีี่�อาจ่จ่ะเกิด้ขึั�น  
รวมีที่ั�งเป็นการสำร้างสำัมีพันธิ์ภาพอันด้ีระห้ว่างบุคัลากร 

The Department of Rural Roads only has 
legal officers in the headquarter. As a result,  
the regional offices lack law advisors. Therefore,  
the law office organizes Mobile Law Office 
Meeting Project with the Director of Bureau of 
Legal Affiar along with legal officers travel to  
the Bureau of Rural Roads 1-18 to meet and  
answer questions and provide advice about  
legal to officers for achieving a better  
understanding of the performance and prevent  
any disputes or defects that may arise as  
well as building good relationships between  
regional offices and legal officers to create  
an atmosphere of brotherhood between  
each other when problems arise, they can  
contact and coordinate closely in order to 
solve the problem properly.

ในภมูีภิาคักบันิตกิรขัองสำำานักกฎห้มีาย ให้้เกิด้บรรยากาศ 
คัวามีเป็นพี�เป็นน้องระห้ว่างกัน เม่ี�อมีีปัญห้าเกิด้ขึั�นจ่ะ
ได้้ติด้ต่อประสำานงานกันได้้อย่างใกล้ชิด้ เพ่�อป้องกัน
ห้ร่อแก้ไขัปัญห้าได้้อย่างถูึกต้องเห้มีาะสำมีต่อไป     
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ศูนย์เที่คัโนโลยีสำารสำนเที่ศและการส่ำ�อสำาร ได้้รับ
มีอบห้มีายจ่ากคัณะที่ำางานปรบัปรงุรายงานสำว่นภมูีภิาคั  
ให้้ด้ำาเนินการพัฒนาระบบแบบฟัอร์มีอิเล็กที่รอนิกสำ์
(E-Form) เพ่�ออำานวยคัวามีสำะด้วก และลด้ภาระ 
ด้า้นการรายงานจ่ากส่ำวนภูมีภิาคัมีายังสำว่นกลาง โด้ยได้้
ด้ำาเนินการพัฒนาแบบฟัอร์มีอิเล็กที่รอนิกสำ์ (E-Form) 
ที่ั�งห้มีด้ 10 แบบฟัอร์มี และเปิด้ให้้สำ่วนภูมีิภาคัใช้งาน
ได้้ที่ี�ระบบบูรณาการขั้อมีูลตามีสำถึาปัตยกรรมีองคั์กร 
URL : http://eoffice.drr.go.th/drr_EA

Information and Communication 
Technology Centre has assignment 
of Working Group Members for 
improve process in provincial to 
develop E-Form system that it is 
easily processing and decrease 
reporting from branch to centre. 
Therefore, ICT has been done 
E-Form to ten form and Access 
to all E-form URL : http://eoffice.
drr.go.th/drr_EA

การปรับปรุงรายงานข้องสั่วินภ้มิภาค
Improve process in provincial

รายงาน

แบบฟอร์์มร์ายงานสร์ุปร์ายงานความพึึงพึอใจของแต่่ละค่่มือสำาหร์ับปร์ะชาชน พึร์บ 006
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โครงการติดตั�งหมุดหลักฐาน (GPS) 
ให้ครอบคลุมโครงข่่�ยท�ง

ปัจ่จุ่บันกรมีที่างห้ลวงชนบที่มีีถึนนที่ี�อยู่ในคัวามี
รับผิู้ด้ชอบมีากกว่า 3,300 สำายที่าง ระยะที่างกว่า  
48,000 กิโลเมีตร รวมีถึึงสำะพานชุมีชนและสำะพานใน
สำายที่างกวา่ 8,000 แห้ง่ (สำำานกับำารงุที่าง กรมีที่างห้ลวง 
ชนบที่, 2563) โด้ยศูนย์เที่คัโนโลยีสำารสำนเที่ศและการ
สำ่�อสำาร กรมีที่างห้ลวงชนบที่ ได้้ที่ำาการรวบรวมีและ
พัฒนาขั้อมีูลห้มีุด้ห้ลักฐานด้้านภูมีิสำารสำนเที่ศ (GPS) 
ซึ่ึ�งเป็นห้มีุด้ห้ลักฐานถึาวร (Bench Mark) พร้อมี
แสำด้งรายละเอียด้ขัอ้มีลู คัา่พกิดั้ในที่างราบและที่างด้ิ�ง  
อ้างอิงจ่ากระด้ับที่ะเลปานกลาง (รที่ก.) ตั�งแต่ปี  
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562 รวมีจ่ำานวน 4,400 ห้มีุด้  
คัรอบคัลุมีโคัรงขั่ายสำายที่างห้ลวงชนบที่ เพ่�อใช้เป็น
ห้มีุด้อ้างอิงในการสำำารวจ่ ออกแบบและก่อสำร้าง  
ในโคัรงการตา่ง ๆ  (งานรังวดั้ชั�น 3 ) รวมีถึึงงานเก็บขัอ้มีลู
ที่รัพย์สำินในเขัตที่างห้ลวงและพ่�นที่ี�รอบขั้าง งานจ่ัด้ที่ำา
เขัตที่างและระบบงานอ่�น ๆ ที่ี�เกี�ยวขั้อง โด้ยขั้อมูีล 
ห้มีุด้ห้ลักฐาน GPS ให้้บริการขั้อมีูลสำำาห้รับผูู้้ใช้งาน
โด้ยที่ั�วไปผู้่านที่าง http://gps.drr.go.th
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DRR’s permanent benchmarks installation project

Department of Rural Roads (DRR) is responsible  
for more than 48,000-kilometer road network 
which consists of 3,300 routes and over 8,000 
bridges. (Bureau of Road Maintenance 2020).  
Information Technology and Communication 
Center of Department of Rural Roads have been 
surveying and collecting geoinformatics, including  
installing the permanent benchmarks, since 
B.E. 2556-2562. As a result, 4,400 permanent  
benchmarks were installed in the DRR’s coverage  
area. Each benchmark store individual  
coordinate and asset database which provide  
for surveying and design in the construction 
project. For further information, visit the website  
at http://gps.drr.go.th 
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งานสัอบสัวินและคดี

กลุ่มีสำอบสำวนและคัด้ี สำำานักกฎห้มีาย มีีภารกิจ่
ห้น้า ทีี่�พิจ่ารณาและด้ำา เนินคัด้ี ในศาลปกคัรอง ,  
ศาลยุติธิ์รรมี การด้ำาเนินการเกี�ยวกับการยุติขั้อพิพาที่
ระห้วา่งสำว่นราชการ ห้นว่ยงานขัองรฐั และรฐัวสิำาห้กจิ่  
ผู่้านที่างสำำานกังานอัยการสูำงสำดุ้ เพ่�อเสำนอคัณะกรรมีการ 
พิจ่ารณาชี�ขัาด้การยุติขั้อพิพาที่ระห้ว่างห้น่วยงานขัอง
รัฐและการด้ำาเนินคัด้ี (กพย.) เช่น การที่ำาคัำาชี�แจ่ง, 
ที่ำาคัำาฟั้อง, ที่ำาคัำาให้้การ, ที่ำาคัำาคััด้คั้านคัำาให้้การ,  
ที่ำาคัำาให้้การเพิ�มีเตมิี, ไกล่เกลี�ยประนีประนอมียอมีคัวามี,  

ไต่สำวนสำ่บพยาน ฯลฯ, ด้ำาเนินการเกี�ยวกับการสำอบ 
ข้ัอเที่จ็่จ่รงิคัวามีรบัผิู้ด้ที่างละเมีดิ้ขัองเจ้่าห้น้าทีี่�, ด้ำาเนนิ
การสำ่บห้าที่รัพย์สำินขัองลูกห้นี�ตามีคัำาพิพากษาเพ่�อการ
บงัคับัคัดี้, ให้้คัำาปรกึษาแนะนำาปัญห้าข้ัอกฎห้มีาย เช่น  
กฎห้มีายปกคัรอง, กฎห้มีายแพ่ง, กฎห้มีายอาญา  
เป็นต้น 

ตลอด้จ่นการปฏิิบัติงานอ่�นตามีที่ี�ได้้รับมีอบห้มีาย  
โด้ยมีีภารกิจ่ห้มีุนเวียนสำะสำมีในแต่ละปีไมี่น้อยกว่า 
500 เร่�อง/คัด้ี สำามีารถึจ่ำาแนกรายละเอียด้พอสำังเขัป  
ด้ังนี�

1. กรณีเกี�ยวกับการเวนคั่นอสำังห้าริมีที่รัพย์ 
จ่ำานวน 250 เร่�อง/คัด้ี
2. กรณีเกี�ยวกับการกระที่ำาละเมีิด้ 
จ่ำานวน 100 เร่�อง/คัด้ี
3. กรณีเกี�ยวกับสำัญญา จ่ำานวน 100 เร่�อง/คัด้ี
4. กรณีเกี�ยวกับการบังคัับคัด้ี จ่ำานวน 65 เร่�อง/คัด้ี
5. กรณีเกี�ยวกับการสำอบขั้อเที่็จ่จ่ริงคัวามีรับผู้ิด้
ที่างละเมิีด้ขัองเจ่้าห้น้าที่ี� จ่ำานวน 7 เร่�อง/คัด้ี 
เป็นต้น
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Investigation and Case

The law office is responsible for considering  
and prosecuting cases in the Administrative 
Court, the Courts of Justice, dealing with the 
settlement of disputes between government 
agencies and State-owned company via the 
Office of the Attorney General to propose 
to the committee for consideration to settle 
such as making a statement, entry a charge, 
making an answer, making an protest making 
an additional answer, mediation, inquiring, 
investigating the facts of the infringement 
liability of the officer and investigating the 
assets of the debtor under the judgment for  
the execution, giving advice on legal issues such 
as administrative law, civil law, criminal law,  
other assignments and also, there are 500 
cases on each year, can be briefly described  
as follows

1. Expropriation of Immovable Property                     
250 Cases
2. Violation Case 100 cases
3. Contract Case 100 cases
4. Enforcement Case 65 cases
5. Investigation an offense of the officers
7 cases
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งานนิติกรรมและจัดกรรมสิัทธิ์ิ�ที�ดิน 

กลุม่ีนติกิรรมีและจ่ดั้กรรมีสำทิี่ธิ์ิ�ที่ี�ด้นิ สำำานกักฎห้มีาย  
จ่ดั้การประชุมีชี�แจ่งการที่ำาสำญัญาซ่ึ่�อขัายอสำงัห้ารมิีที่รพัย์  
เพ่�อให้้ทีี่�มีีสำ่วนเกี�ยวขั้องในพ่�นทีี่�ศึกษาโคัรงการได้้มีีการ
รับที่ราบวัตถุึประสำงคั์ รายละเอียด้ขัองโคัรงการ และ
ภารกิจ่ที่ี�มีีการด้ำาเนินการร่วมีกัน เพ่�อให้้ผูู้้ที่ี�ได้้รับ 
ผู้ลกระที่บจ่ากโคัรงการ ได้้รับสิำที่ธิิ์และห้น้าทีี่�ขัอง 
ผูู้ถ้ึกูเวนคัน่ ตลอด้จ่นผู้ลประโยชนท์ี่ี�ผูู้ถ้ึกูเวนคัน่จ่ะตอ้ง
ได้้รับ โด้ยได้้มีีการจั่ด้การประชุมี ด้ังนี�

1. การประชุมีชี�แจ่งการที่ำาสัำญญาซ่ึ่�อขัายอสำังห้า 
ริมีที่รัพย์ เพ่�อสำร้างและขัยายที่างห้ลวงชนบที่  
ปที่.4001 ตามีโคัรงการก่อสำร้างที่างต่างระดั้บขั้ามี 
ที่างห้ลวงแผู้น่ดิ้นห้มีายเลขั 352 ตามีพระราชกฤษฎีกา 
กำาห้นด้เขัตทีี่�ด้ินในบริเวณทีี่�ทีี่�จ่ะเวนค่ันในที่้องที่ี�ตำาบล
คัลองห้ก ตำาบลคัลองเจ็่ด้ อำาเภอคัลองห้ลวง และตำาบล
บึงชำาอ้อ อำาเภอห้นองเสำ่อ จ่ังห้วัด้ปทีุ่มีธิ์านี ด้ำาเนิน
การที่ำาสำัญญาซ่ึ่�อขัายอสำังห้าริมีที่รัพย์ที่ี�ถึูกเวนค่ัน 
ในที่อ้งทีี่�ตำาบลคัลองห้ก ตำาบลคัลองเจ่ด็้ อำาเภอคัลองห้ลวง  
และตำาบลบึงชำาอ้อ อำาเภอห้นองเสำ่อ จ่ังห้วัด้ปทีุ่มีธิ์านี
ณ ห้้องประชุมีองคั์การบริห้ารสำ่วนตำาบลคัลองเจ่็ด้  
ในวันที่ี� 2 เมีษายน 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. 

- มีีผูู้้ถึูกเวนค่ัน จ่ำานวน 49 ราย เป็นเงิน 
39,690,785.00 บาที่
- มีีผูู้้มีาที่ำาสัำญญา จ่ำานวน 32 ราย เป็นเงิน 
29,686,880.00 บาที่

2. การประชุมีชี�แจ่งการที่ำาสำัญญาซ่ึ่�อขัายอสัำงห้า 
ริมีที่รัพย์ เพ่�อสำร้างและขัยายที่างห้ลวงชนบที่ 
สำาย ชน.1014 และที่างห้ลวงชนบที่สำาย ชน.4024  
ตามีโคัรงการก่อสำร้างที่างต่างระดั้บข้ัามีที่างห้ลวงแผู่้นด้นิ  
ห้มีายเลขั 32  ตามีพระราชกฤษฎีกากำาห้นด้เขัตทีี่�ด้ิน
ในบริเวณทีี่�ที่ี�จ่ะเวนคั่นในที่้องที่ี�ตำาบลที่่าฉันวน อำาเภอ
มีโนรมีย์ จ่ังห้วัด้ชัยนาที่ 

ด้ำาเนนิการที่ำาสำญัญาซ่ึ่�อขัายอสำงัห้ารมิีที่รพัย์ที่ี�ถึกูเวนค่ัน 
ในที่อ้งที่ี�ตำาบลที่า่ฉันวน อำาเภอมีโนรมีย ์จ่งัห้วัด้ชัยนาที่  
ณ ห้้องประชุมีองคั์การบริห้ารสำ่วนตำาบลที่่าฉันวน  
วันที่ี� 3 เมีษายน 2563 เวลา 9.000 - 16.00 น. 

- มีีผูู้้ถึูกเวนคั่น จ่ำานวน 21 ราย เป็นเงิน 
18,780,814.00 บาที่
- มีีผูู้้มีาที่ำาสำัญญา จ่ำานวน 19 ราย เป็นเงิน 
11,552,502.00 บาที่
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Juristic Act and Land Ownership

- Expropriation 49 persons with a total 
amount of 39 million baht.
- Real estate purchase and sales agreement  
32 persons with total amount of 29 million baht.
2. Meeting to inform about real estate purchase  

and sales agreement for the construction 
and expansion of the rural road CNT 1014  
and CNT 4024 according to the Highway No. 32  
Construction Project in accordance with the  
Royal Decree defining the land boundary in 
the area to be expropriated in Tha Chanuan 
Sub-district. Manorom District, Chainat Province  
at the meeting room of Tha Chanuan Sub-district  
Administrative Organization

- Expropriation 21 persons with a total 
amount of 18 million baht.
- Real estate purchase and sales agreement  
19 persons with total amount of 11 million baht.

Juristic act and land ownership by legal office 
held a meeting to inform real estate purchase  
and sales agreement so that those who are 
involved in the project area to acknowledge 
the objectives ,project details, and activities for 
people affected by the project can receive the 
rights of the expropriation. The meeting was 
held as follows

1. This meeting is intended to inform real 
estate purchase and sales agreement for the 
construction and expansion of the rural road 
PTE 4001 according to the construction of 
the crossroads across Highway No. 352 in  
accordance with the Royal Decree defining the 
land boundary in the area to be expropriated  
in the area of Khlong 6 Subdistrict, Khlong 7 
Subdistrict, Khlong Luang District and Bueng  
Cham O District, Nong Suea District Pathumthani 
Province

Real estate purchase and sales agreement 
for the expropriated immovable property in 
Khlong 6 Sub-district, Khlong 7 Sub-district,  
Khlong Luang District and Bueng Cham O  
District Nong Suea District Pathumthani Province  
at the meeting room in Klong 7 Subdistrict  
Administrative Organization on April 2, 2020, 
from 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
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กรมทางหลวิงชุนบทผนึกกำาลังกับวิิศวิกรรมสัถิ่านแห่งประเทศไทยฯ  
มุ่งเสริมศักยภู�พบุคล�กรด้�นวิศวกรรมง�นท�งทั�วประเทศ

กรมีที่างห้ลวงชนบที่ (ที่ช.) ร่วมีกับวิศวกรรมีสำถึาน
แห้่งประเที่ศไที่ยในพระบรมีราชูปถึัมีภ์ (วสำที่.) ลงนามี
บันที่ึกขั้อตกลงคัวามีร่วมีมี่อ (MOU) ด้้านวิชาการ 
และวิชาชีพวิศวกรรมี โด้ยมีีนายไกวัลย์ โรจ่นานุกูล 
รองอธิิ์บดี้กรมีที่างห้ลวงชนบที่ และ ด้ร.ธิ์เนศ วีระศิริ  
นายกวิศวกรรมีสำถึานแห้่งประเที่ศไที่ยฯ ลงนามีบันที่ึก 
ขัอ้ตกลงด้งักลา่ว ที่ั�งนี� มีนีายโกสำนิที่ ์พทิี่ยะเวสำด้ส์ำนุที่ร  
วิศวกรให้ญ่กรมีที่างห้ลวงชนบที่ (ด้้านคัวบคุัมีการ
ก่อสำร้าง) นายจี่ระศักดิ้� ปราชญ์โกสำินที่ร์ เลขัาธิิ์การ
วิศวกรรมีสำถึานแห้่งประเที่ศไที่ยฯ ร่วมีเป็นสำักขัีพยาน  
ณ ห้้องประชุมีคัุณากูลสำวัสำด้ิ� ชั�น 9 อาคัาร 4  
กรมีที่างห้ลวงชนบที่ บางเขัน กรุงเที่พฯ

ที่ช. และ วสำที่. มีีคัวามีประสำงคั์ที่ี�จ่ะร่วมีมี่อกัน
ในด้้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมี เพ่�อพัฒนา 
สำ่งเสำริมีการที่ำางานด้้านวิศวกรรมีให้้กับบุคัลากรทัี่�งใน 
สำว่นกลาง และในระด้บัที่อ้งถิึ�น โด้ยจ่ะแสำด้งเจ่ตนารมีณ์ 
ร่วมีกันในการให้้คัวามีร่วมีมี่อด้้านคัวามีรับผิู้ด้ชอบ
ที่างสำังคัมี (CSR) สำนับสำนุนวิชาการและวิชาชีพ
ด้้านวิศวกรรมีที่ี�เกี�ยวกับงานพัฒนาบุคัลากรที่ั�งสำ่วน
กลางและในระดั้บที่้องถิึ�นให้้มีีคัวามีรู้คัวามีสำามีารถึ
เพิ�มีมีากขึั�นคัรอบคัลุมีที่ั�งในด้้านงานก่อสำร้าง งานสำิ�ง
แวด้ล้อมี งานคัวามีปลอด้ภัย และงานด้้านอ่�น ๆ 
ที่ี�เกี�ยวขั้อง รวมีถึึงการสำร้างมีาตรฐานวิชาชีพในการ
ที่ำางานขัองบุคัลากรด้้านงานวิศวกรรมี แลกเปลี�ยน 
องคั์คัวามีรู้ที่างวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมีระห้ว่าง 
ที่ั�งสำององคั์กร เพ่�อก่อให้้เกิด้ประสิำที่ธิิ์ภาพสูำงสำุด้ใน
การปฏิิบัติงาน

สำำาห้รับการด้ำาเนินงานตามีบันที่ึกคัวามีร่วมีมี่อ
ห้น่วยงานที่ั�งสำองจ่ะตั�งคัณะกรรมีการร่วมี และ/ห้ร่อ
 คัณะที่ำางานร่วมีเพ่�อด้ำาเนินการตามีวัตถึุประสำงคั์ 
และขัอบเขัตขัองคัวามีร่วมีมี่อในคัรั�งนี� ซึึ่�งจ่ะเป็น 
อีกห้นึ�งจุ่ด้ห้มีายสำำาคััญในการยกระดั้บวิศวกรรมีงาน
ที่างและพัฒนาผูู้้ตรวจ่สำอบคัวามีปลอด้ภัยที่ี�ยั�งย่น
ตามีระบบสำากล ห้ร่อ Road Safety Audit System  
ที่ั�ง 2 ห้นว่ยงานจึ่งเรง่ผู้นึกกำาลงั สำรา้งคัวามีรว่มีมีอ่ด้า้น
เที่คัโนโลยีวิศวกรรมีและการพัฒนาที่รัพยากรมีนุษย์  
ด้้วยตระห้นักถึึงคัวามีสำำาคััญขัองการคัมีนาคัมีและ 
โลจ่สิำตกิสำท์ี่ี�มีคุีัณภาพ ประสิำที่ธิ์ภิาพและคัวามีปลอด้ภัย 
แก่ประชาชน เพ่�อพัฒนาประเที่ศสำู่คัวามียั�งย่นต่อไป
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Mr. Kaiwan Rojananukoon, Deputy Director 
General of the Department of Rural Roads and 
Dr.Thanes Weerasiri, Director of Engineering  
Institute of Thailand Under H.M. The King’s  
Patronage signed a memorandum of understanding  
on academic matters and engineering profession  
with Mr. Kosin Pittayavastsoonthon Chief Engineer,  
Department of Rural Roads (Construction Section)  
and Mr. Jirasak Prachkosin, Secretary-General  
of the Engineering Institute of Thailand be  
witnesses at Kunakul Sawat Meeting Room, 9th 
Floor, Building 4, Department of Rural Roads,  
Bang Khen, Bangkok

Department of Rural Roads and Engineering 
Institute of Thailand Under H.M. The King’s 
Patronage intend to cooperate in academic 
matters and engineering professions to develop  
engineering profession for officers both in the 
central and at the local level that represents 
joint cooperation in social responsibility (CSR) 
to support academic matters and engineering 
professions and also increase their knowledge 
and abilities in construction, environmental 
work, safety work and other work including 
the standardization of engineering officers to 
exchange academic matter and engineering 
profession to achieve efficiency.

For the implementation of the memorandum  
of cooperation, the Department of Rural Roads 
and Engineering Institute of Thailand under 
H.M. The King’s Patronage set up a joint  
committee or a joint working group to carry out 
their objectives and the scope of cooperation  
that is the important point to improve the engineering  
works and developing safety inspector according  
to the international system is called that Road 
Safety Audit System that can build cooperation  
in technology, engineering and human resource  
development.

The cooperation of the Department of Rural Roads and Engineering 
Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage cooperate in  
developing the potential of engineering officers in Thailand
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กรมทางหลวิงชุนบท จับมือ ปตท. บูรณ�ก�รพัฒน�ก�รก่อสร้�งและว�งระบบโครงข่่�ย
ก๊�ซธรรมช�ต่บนถิ่นนพร้อมแลกเปล่�ยนคว�มรู้ด้�นวิช�ก�รให้แก่บุคล�กรทั�ง 2 หน่วยง�น

กรมีที่างห้ลวงชนบที่ (ที่ช.) ร่วมีกับ บริษัที่ ปตที่.  
จ่ำากัด้ (มีห้าชน) ลงนามีบันทึี่กขั้อตกลงคัวามีเข้ัาใจ่  
(MOU) ด้้านการก่อสำร้างและการวางระบบโคัรงข่ัาย 
ก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติที่ี� เกี�ยวขั้องกับกรมีที่างห้ลวงชนบที่  
ทัี่�งนี� มีนีายปฐมี เฉัลยวาเรศ อธิ์บิด้กีรมีที่างห้ลวงชนบที่  
กล่าวตอ้นรับและกล่าวเจ่ตจ่ำานง นายอรรถึพล ฤกษ์พบิลูย์  
ประธิ์านเจ้่าห้น้าที่ี�บริห้ารและกรรมีการผูู้้จ่ัด้การให้ญ่  
บริษัที่ ปตที่. จ่ำากัด้ (มีห้าชน) กล่าวเจ่ตจ่ำานง โด้ย
มีีนายมีานพ สำุสิำงห้์ รองอธิ์ิบด้ีกรมีที่างห้ลวงชนบที่  
นายสำห้เที่พ ธิ์รรมีทัี่ต ผูู้้ช่วยกรรมีการผูู้้จั่ด้การให้ญ่
ระบบที่่อก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติ บริษัที่ ปตที่. จ่ำากัด้ (มีห้าชน)  
เป็นผูู้้ลงนามีบันที่ึกขั้อตกลงด้ังกล่าว ซึ่ึ�งมีีนายพีรพัฒน์  
ภูตั่นตกิลุ ผูู้อ้ำานวยการสำำานกับำารงุที่าง กรมีที่างห้ลวงชนบที่ 
และนายชูชาติ พนัสำอัมีพร ผูู้้จ่ัด้การฝ่ึายบริห้ารและ
คัวบคัุมีการสำ่งก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติ บริษัที่ ปตที่. จ่ำากัด้  
(มีห้าชน) ลงนามีร่วมีเป็นสำักขัีพยาน ณ ห้้องประชุมี
คัุณากูลสำวัสำด้ิ� ชั�น 9 อาคัาร 4 กรมีที่างห้ลวงชนบที่  
บางเขัน กรุงเที่พฯ

นายปฐมี เฉัลยวาเรศ อธิ์ิบด้ีกรมีที่างห้ลวงชนบที่  
เปิด้เผู้ยว่า ที่ช.เล็งเห้็นคัวามีสำำาคััญเร่�องการพัฒนา
บุคัลากร การพัฒนางานด้้านการก่อสำร้างและการ
พัฒนาด้้านวิชาการโคัรงสำร้างพ่�นฐานด้้านที่างห้ลวง  
ที่ช. และ ปตที่. จ่ึงมีีคัวามีประสำงคั์ที่ี�จ่ะร่วมีมี่อกัน
ด้ำาเนนิงานแบบบรูณาการรว่มีกนัทัี่�งในด้า้นการบรหิ้าร
จ่ัด้การงานในสำ่วนทีี่�มีีคัวามีเกี�ยวขั้องกัน ตลอด้จ่น
สำนับสำนุนด้้านการประสำานงาน การแลกเปลี�ยนขั้อมีูล
องคั์คัวามีรู้ เพ่�อรองรับภารกิจ่ห้ลักขัองที่ั�งสำองฝึ่าย 
ให้้มีีคัวามีสำำาเร็จ่บรรลุวัตถุึประสำงคั์เพ่�อประโยชน์
สำงูสำดุ้ขัองประชาชน ทัี่�งนี� การปฏิบิติัและการด้ำาเนนิการ
ภายใต้บันที่ึกคัวามีเขั้าใจ่นี�จ่ะต้องไมี่ขััด้ต่อกฎห้มีาย  
ขัอ้บงัคัับ ระเบยีบ คัำาสำั�ง ห้ลกัเกณฑุ ์ห้รอ่แบบธิ์รรมีเนยีมี 
ในการปฏิิบัติขัองที่ั�งสำองฝึ่ายและจ่ะร่วมีมี่อกันในการ
จ่ัด้ตั�งคัณะที่ำางานเพ่�อด้ำาเนินการกิจ่กรรมีต่างๆ แบบ 
บรูณาการร่วมีกนัภายใต้วตัถึปุระสำงค์ักรอบคัวามีร่วมีมีอ่ 
ในเร่�องการศึกษาขั้อมีูลการจ่ัด้ที่ำาแผู้นงานโคัรงการ
ที่ี�เกี�ยวขั้องเพ่�อบูรณาการร่วมีกัน ศึกษาแนวที่าง
แก้ปัญห้าการด้ำาเนินการร่วมีกันขัองที่ั�งสำองฝึ่าย  
การด้ำาเนนิงานกจิ่กรรมีขัองที่ั�งสำองฝึา่ย ตามีนโยบายขัอง
รัฐบาลให้้เกิด้คัวามีสำะด้วก รวด้เร็ว เพิ�มีประสำิที่ธิ์ิภาพ 
การด้ำาเนินงานขัองที่ั�งสำองฝึ่าย แนวที่างด้ังกล่าว 
ต้องมีมีีาตรการป้องกนั/ลด้ผู้ลกระที่บต่อที่รัพย์สำนิทุี่กชนดิ้ 

ขัอง ที่ช. และต้องคัำานึงถึึงคัวามีปลอด้ภัยขัองผูู้้ใช้เขัต
ที่างห้ลวง ด้ังนี�

- การวางระบบโคัรงขั่ายก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติในเขัต
ที่างห้ลวงชนบที่

- การร่�อย้ายระบบโคัรงขั่ายก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติในเขัต
ที่างห้ลวงชนบที่

- การปรับปรุงแบบก่อสำร้างการด้ำาเนินการตามี
ภารกิจ่ขัอง ที่ช. เพ่�อเลี�ยงโคัรงขั่ายก๊าซึ่ธิ์รรมีชาติใน
เขัตที่างห้ลวงชนบที่

- การร่วมีพิจ่ารณางบประมีาณที่ี�เกิด้ขึั�นจ่ากการ
ด้ำาเนินการในขั้อ 2 และ 3

- การคัวบคัุมีคัุณภาพการวางระบบโคัรงขั่ายก๊าซึ่
ธิ์รรมีชาติในเขัตที่างห้ลวงชนบที่ และการค่ันสำภาพ
ผู้ิวที่างห้ลวงชนบที่ตามีมีาตรฐานขัองงานทีี่�กำาห้นด้ไว้

- กรอบระยะเวลาการพิจ่ารณาอนุญาตขัอง ที่ช. 
ตามีพระราชบัญญัติที่างห้ลวง พ.ศ.2535

- ตามีที่ี�ที่ั�งสำองฝึ่ายจ่ะตกลงร่วมีกัน (ห้ากมีี)
สำำาห้รับระยะเวลาคัวามีร่วมีมี่อบันที่ึกขั้อตกลงนี�

มีีผู้ลใช้บังคัับตั�งแต่วันที่ี�ทัี่�งสำองฝึ่ายลงนามีในบันทึี่ก
กำาห้นด้ระยะเวลา 3 ปี โด้ยที่ั�งสำองฝึ่ายอาจ่ตกลงเป็น 
ห้นังสำ่อเพ่�อขัยายระยะเวลาในการด้ำาเนินงานภายใต้
บันที่ึกคัวามีเขั้าใจ่ฉับับนี�ออกไปได้้ตามีคัวามีเห้มีาะสำมี
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Department of Rural Roads cooperates with PTT. to Integrate and Develop the 
construction and the natural gas network system on the road, together with the exchange 
of academic knowledge of the officers on each other in both departments.

Department of Rural Roads cooperate with PTT 
Public Company Limited signed a memorandum  
of understanding (MOU) at Kunakul Sawat 
Meeting Room, 9th Floor, Building 4, Department  
of Rural Roads, Bang Khen, Bangkok on the 
construction and construction of the natural 
gas network system related to the Department 
of Rural Roads, with Mr. Pathom Chaloeywares,  
Director General of the Department of Rural 
Roads. welcome and intend to Mr. Attapon 
Rerkpiboon The Chief Executive Officer and 
President of PTT Public Company Limited 
made an intention with Mr. Manop Susing, 
Deputy Director General of the Department of 
Rural Roads, Mr. Sahathep Thammat, Executive  
Vice President,PTT Public Company Limited.) 
who is the person that signed a memorandum  
of understanding (MOU) and also Mr. Peerapat  
Phutantikul, Director Bureau of Road Maintenance  
of the Department of Rural Roads and  
Mr. Chuchat Panusamporn, Manager of Natural 
Gas Distribution and Transmission Control, 
PTT Public Company Limited, signed a witness  
as well.

Mr. Pathom Chalorywares, Director General of  
the Department of Rural Roads, revealed that 
the Department of Rural Roads recognizes the 
importance of human resource development, 
development of construction and academic 
development of highway infrastructure. PTT 
Public Company Limited and the Department of  
Rural Roads intend to cooperate in management  
and support each other about the exchange of 
information to support the main missions for 
achieving the objectives for the best interests  
of the people. Actions under this Memorandum  
of Understanding shall not violate laws, regulations,  
orders, rules or customary practices of both 
parties and shall cooperate in the formation 
of a working group for the implementation 
of integrated activities in the objectives of 

the cooperation in the study of information, 
the preparation of relevant project plans for 
integration and also learn ways to solve 
problems for improving work efficiency as 
mentioned below.

- Setting up a natural gas network system 
in rural roads

- Relocation of natural gas networks in 
rural roads

- Improvement of construction to bypass 
natural gas networks in rural roads

- Joint consideration for the budgets as 
mentioned from  2 and 3

- Control the quality of natural gas network 
system construction in rural roads and restoration  
of rural road surfaces in accordance with the 
standards as plan.

- The time frame for consideration of permission  
of the Department of Rural Roads under the 
Highway Act, B.E. 2535

- Action as the agreement of both parties
This agreement comes into force from the date 

of both parties signing into the memorandum.  
There is a period of 3 years for both parties 
that they may agree in writing to extend the 
period of work under this Memorandum of 
Understanding as appropriate.
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PART 5

Transparent and verifiable for Transparent and verifiable for 

the best interests of the peoplethe best interests of the people

ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 - ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 - ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี



โปร่งใสตรวจสอบได้โปร่งใสตรวจสอบได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของประชาชนของประชาชน



สนัับสนัุนัการปฏิิบัติิงานัให้้มีีประสิทธิิภาพ 
ประสิิทธิิผลและโปร่งใสิ

สำำ�นัักง�นัตรวจสำอบภ�ยในั สำ่งเจ้�หนั้�ที่่�เข้้�ดำำ�เนัินั 
ก�รตรวจสำอบต�มแผนัก�รตรวจสำอบประจำ� ปี  
ในหน่วยงานส่่วนกลางและส่่วนภูมูิภิูาค โดยได้ดำาเนนิการ
ตรวจส่อบด้านการเงนิ การบญัชีี การเบิกจ่ายค่าใช้ีจ่าย 
ตา่ง ๆ  การจดัเก็บรายไดค้า่ธรรมิเนยีมิทดส่อบ การจดัซ้ื้�อ  
จดัจา้ง หลกัประกันส่ญัญา ตลอดจนการบริหารทรัพย์ส่นิ  
เพ้�อใหก้ารปฏิบัิตงิานของหนว่ยรบัตรวจถููกตอ้ง ครบถู้วน  
เปน็ไปตามิระเบียบฯ และมิติ ครมิ.ที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มิทั�ง 
ใหค้วามิรู ้ขอ้แนะนำาปรบัปรงุแกไ้ขเพ้�อให้การปฏิบัิตงิาน  
มิีประส่ิทธิภูาพประส่ิทธิผลและโปร่งใส่
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The efficiency, effectiveness and transparency 
of the operation promotion

The office of Internal Audit assigned staffs 
to conduct an audit in accordance with the 
annual auditing plan in the central and regional  
offices. This operation included: the financial  
and accounting audit, expense, testing fees,  
procurement, performance security as well as  
asset management. The examination of auditors  

was to ensure the accuracy of the entire work 
process in line with the regulations and relevant  
cabinet resolution. Moreover, knowledge, advice  
and recommendations were provided to create 
the efficiency, effectiveness and transparency 
of work performance.
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กรมทางหลวงชนบท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Department of Rural Roads Statement of Financial Position on 30 September 2019

สิินทรััพย์์ (Asset.)

หน้�สิิน (Liabilities)

สิินทรััพย์์หมุุนเวี้ย์น (Current assets)

หน้�สิินหมุุนเวี้ย์น (Current Liabilities)

สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Non-current assets)

หน้�สิินไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Non-current liabilities)

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน (Net assets / Capital)

- เงินส่ดและรายการเทียบเท่าเงินส่ด / Cash and cash equivalents 2,106,691,480.24 

- เจ้าหนี�อ้�นระยะส่ั�น / Short-term creditors  78,275,262.40 

- เจ้าหนี�การค้า / Trade-Accounts Payable  1,424,714,260.52 

4,965,107.64 - ลูกหนี�ระยะยาว / Long-term debtors

2,000,000.00 - เงินทดรองราชีการรับจากคลังระยะยาว / Long-term advance money

2,945,155.14 - เจ้าหนี�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว /

- ลูกหนี�ระยะส่ั�น / Short-term debtors 2,348,532,623.16 

- เจ้าหนี�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะส่ั�น /  77,130.00 

27,387,617,841.99 - ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ (สุ่ทธิ) / Property, building and equipment (Net)

4,965,107.64 - หนี�ส่ินไมิ่หมิุนเวียนอ้�น / Others Non-current liabilities

- วัส่ดุคงเหล้อ / Remaining material 537,897,556.67 

- เงินรับฝากระยะส่ั�น / Short-term deposits  2,136,998,582.09 

185,566,576,173.57 - ส่ินทรัพย์โครงส่ร้างพ้�นฐาน (สุ่ทธิ) / Infrastructure assets (Net)

- ส่ินทรัพย์หมิุนเวียนอ้�น / Other current assets 861,703.69 

  รัวีมุหน้�สิินหมุุนเวี้ย์น (Total Liabilities)

  รัวีมุหน้�สิินไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Total Non-current liabilities)

4,894,071.22 - ส่ินทรัพย์ไมิ่มิีตัวตน / Intangible Assets

22,710,666,107.29 - ทุน / Capital

191,597,394,953.10 - รายได้สู่ง/(ตำ�า)กว่าค่าใชี้จ่ายส่ะส่มิ / Income high / low as cumulative expenses

  รัวีมุสิินทรััพย์์หมุุนเวี้ย์น (Total current assets) 4,993,983,363.76 

 3,640,065,235.01 

9,910,262.78 

รัวีมุสิินทรััพย์์ (Total) 217,958,036,558.18 

รัวีมุหน้�สิิน (Total)  3,649,975,497.79 

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน (Net assets / Capital)  214,308,061,060.39 

รัวีมุสิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน 214,308,061,060.39 

212,964,053,194.42   รัวีมุสิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Total Non-current assets)

Short-term account payables  
(amounts to be transferred) and subsidies

Long-term account payables 
(amounts to be transferred) and subsidies
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Department of Rural Roads Statement of financial performance 
For the year ended 30 September 2019

รัาย์ได้้ (Revenue)

ค่่าใช้้จ่่าย์ (Expense)

- รายได้จากงบประมิาณ์ / Revenue Budget 45,867,804,600.59 

- ค่าใชี้จ่ายอ้�น / Other expenses 10,668,813.97 

- ค่าส่าธารณ์ูปโภูค / Utility bill 90,489,124.05 

388,991,633.37 - ค่าบำาเหน็จบำานาญ / Pension

2,451,774,074.37 - ค่าใชี้จ่ายบุคลากร / Officers expenses

- รายไดจ้ากการขายส่นิคา้และบรกิาร / 118,826.70 

- ค่าเส่้�อมิราคาและค่าตัดจำาหน่าย / Depreciation and Amortization 21,097,149,406.67 

377,590.00 - ค่าตอบแทน / Compensation

- รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภูาครัฐ / Revenue from government grants 32,844.47 

- ค่าใชี้จ่ายจากการอุดหนุนอ้�นและบริจาค / Subsidy and donation expense 996,490.00 

16,638,442,669.56 - ค่าใชี้ส่อย / Cost

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค / Revenue from subsidy and donation 1,446,479.59 

1,401,081,517.07 - ค่าวัส่ดุ / Material cost

รัวีมุรัาย์ได้้ (Total) 45,869,402,751.35

รัวีมุค่่าใช้้จ่่าย์ (Total Expenses)  42,079,971,319.06 

รัาย์ได้้สิูง/(ต่ำำ�า)กวี่าค่่าใช้้จ่่าย์สิุทธิิ (Income high / low than net expensesl)  3,789,431,432.29 

กรมทางหลวงชนบท งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Revenue from the Sale of Goods 
and the Rendering of Service
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รัาย์ได้้แผ่่นด้ินท้�จ่ัด้เก็บ

Gross Revenue

- รายได้แผ่นดิน-นอกจากภูาษีี

- Gross revenue excluding tax

1,093,995,415.88 

1,093,995,415.88 

(1,093,629,351.40)

(1,093,629,351.40)

319,334.48 

319,334.48 

- รายได้แผ่นดินนำาส่่งคลัง

- Transfer gross revenue to The Comptroller General’s Department

- รายได้แผ่นดินถูอนค้นจากคลัง

- Gross revenue withdrawal

21,900.00- Public Revenue in previous year

21,900.00

(68,630.00)

- รายได้แผ่นดินรอนำาส่่งคลังปีก่อน

- Public Revenue in current year

(68,630.00)- รายได้แผ่นดินรอนำาส่่งคลังปีปัจจุบัน

รัวีมุรัาย์ได้้แผ่่นด้ินท้�จ่ัด้เก็บ 1,093,995,415.88 

Total Gross Revenue 1,093,995,415.88 

รัาย์ได้้แผ่่นด้ินจ่ัด้เก็บสิุทธิิ 1,093,676,081.40 

Net Gross Revenue 1,093,676,081.40 

รัาย์ได้้แผ่่นด้ินรัอนำาสิ่งค่ลััง 46,730.00

Public Revenue 46,730.00

รัาย์การัรัาย์ได้้แผ่่นด้ินสิุทธิิ  -   

กรมทางหลวงชนบท รายงานรายได้แผ่นดิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Department of Rural Roads State Revenue Report
For the year ended 30 September 2019

หัก

Deduct

ปรับ

Fines

Net Gross Revenue  -   
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กรมทางหลวงชนบท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2563

Department of Rural Roads Statement of Financial Position on 31 July 2020

สิินทรััพย์์ (Asset.)

หน้�สิิน (Liabilities)

สิินทรััพย์์หมุุนเวี้ย์น (Current assets)

หน้�สิินหมุุนเวี้ย์น (Current Liabilities)

สิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Non-current assets)

หน้�สิินไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Non-current liabilities)

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน (Net assets / Capital)

- เงินส่ดและรายการเทียบเท่าเงินส่ด / Cash and cash equivalents 1,960,947,447.63 

- เจ้าหนี�อ้�นระยะส่ั�น / Short-term creditors  2,227,636,326.03 

2,147,348.17 - ลูกหนี�ระยะยาว / Long - term debtors

2,000,000.00 - เงินทดรองราชีการรับจากคลังระยะยาว / Long-term advance money

7,754,745.14 - เจา้หนี�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว /

- ลูกหนี�ระยะส่ั�น / Short - term debtors 2,720,986,081.52 

- เจา้หนี�เงนิโอนและรายการอดุหนนุระยะส่ั�น / 0.00 

29,259,618,437.55 - ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์์ (สุ่ทธิ) / Property, building and equipment (Net)

2,147,348.17 - หนี�ส่ินไมิ่หมิุนเวียนอ้�น / Others Non-current liabilities

- วัส่ดุคงเหล้อ / Remaining material 476,532,271.64 

- เงินรับฝากระยะส่ั�น / Short-term deposits  1,785,046,052.57 

181,427,631,699.00 - ส่ินทรัพย์โครงส่ร้างพ้�นฐาน (สุ่ทธิ) / Infrastructure assets (Net)

- ส่ินทรัพย์หมิุนเวียนอ้�น / Other current assets 0.00 

  รัวีมุหน้�สิินหมุุนเวี้ย์น (Total Liabilities)

  รัวีมุหน้�สิินไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Total Non-current liabilities)

4,678,060.41 - ส่ินทรัพย์ไมิ่มิีตัวตน / Intangible Assets

22,710,666,107.29 - ทุน / Capital

189,117,290,766.72 - รายได้สู่ง/(ตำ�า)กว่าค่าใชี้จ่ายส่ะส่มิ / Income high / low as cumulative expenses

  รัวีมุสิินทรััพย์์หมุุนเวี้ย์น (Total current assets) 5,158,465,800.79 

 4,012,682,378.60 

11,902,093.31 

รัวีมุสิินทรััพย์์ (Total) 215,852,541,345.92 

รัวีมุหน้�สิิน (Total)  4,024,584,471.91 

สิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน (Net assets / Capital)  211,827,956,874.01 

รัวีมุสิินทรััพย์์สิุทธิิ/สิ่วีนทุน 211,827,956,874.01 

210,694,075,545.13   รัวีมุสิินทรััพย์์ไมุ่หมุุนเวี้ย์น (Total Non-current assets)

Short-term account payables  
(amounts to be transferred) and subsidies

Long-term account payables 
(amounts to be transferred) and subsidies
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Department of Rural Roads Statement of financial performance 
For the year ended 31 July 2020

รัาย์ได้้ (Revenue)

ค่่าใช้้จ่่าย์ (Expense)

- รายได้จากงบประมิาณ์ / Revenue Budget 27,299,834,604.44 

- ค่าใชี้จ่ายอ้�น / Other expenses 2,309,810.44 

- ค่าส่าธารณ์ูปโภูค / Utility bill 52,315,660.54 

351,836,060.74 - ค่าบำาเหน็จบำานาญ / Pension

2,030,591,279.73 - ค่าใชี้จ่ายบุคลากร / Officers expenses

- รายไดจ้ากการขายส่นิคา้และบรกิาร / 104,679.15 

- ค่าเส่้�อมิราคาและค่าตัดจำาหน่าย / Depreciation and Amortization 16,184,142,870.77 

310,300.00 - ค่าตอบแทน / Compensation

- รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภูาครัฐ / Revenue from government grants 0.00 

- ค่าใชี้จ่ายจากการอุดหนุนอ้�นและบริจาค / Subsidy and donation expense 161,209,681.31 

10,150,617,313.53 - ค่าใชี้ส่อย / Cost

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค / Revenue from subsidy and donation 86,399,298.80 

957,758,018.07 - ค่าวัส่ดุ / Material cost

รัวีมุรัาย์ได้้ (Total) 27,386,338,582.39

รัวีมุค่่าใช้้จ่่าย์ (Total Expenses)  29,891,090,995.13 

รัาย์ได้้สิูง/(ต่ำำ�า)กวี่าค่่าใช้้จ่่าย์สิุทธิิ (Income high / low than net expensesl) 2,504,752,412.74

กรมทางหลวงชนบท งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Revenue from the Sale of Goods 
and the Rendering of Service
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รัาย์ได้้แผ่่นด้ินท้�จ่ัด้เก็บ

Gross Revenue

- รายได้จากการขายส่ินค้าและบริการ

- Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service

 275,265,079.30 

 275,265,079.30 

(653,275,244.93)

(653,275,244.93)

0.00 

0.00 

- โอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมิบัญชีีกลาง 

- Transfer gross revenue to The Comptroller General’s Department

- รายได้แผ่นดินถูอนค้นจากคลัง

- Gross revenue withdrawal

- รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล

- Interest and dividend revenue

 684,108.39 

 684,108.39 

68,630.00

68,630.00

- TE รายได้แผ่นดินรอนำาส่่งคลัง

- TE Public Revenue

- รายได้อ้�น

- Other revenue

378,269,143.73 

378,269,143.73 

302,487.71

302,487.71

- รายได้ค่าอากรแส่ตมิป์

- Revenue stamp

1,314,204.20

1,314,204.20

- รายได้แผ่นดินรอนำาส่่งคลัง

- Public Revenue

รัวีมุรัาย์ได้้แผ่่นด้ินท้�จ่ัด้เก็บ 654,218,331.42 

Total Gross Revenue 654,218,331.42 

รัาย์ได้้แผ่่นด้ินจ่ัด้เก็บสิุทธิิ 654,218,331.42 

Net Gross Revenue 654,218,331.42 

รัาย์ได้้แผ่่นด้ินรัอนำาสิ่งค่ลััง 943,086.49

Public Revenue 943,086.49

รัาย์การัรัาย์ได้้แผ่่นด้ินสิุทธิิ  0.00 

Net Gross Revenue  0.00 

กรมทางหลวงชนบท รายงานรายได้แผ่นดิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

Department of Rural Roads State Revenue Report
For the year ended 31 July 2020

หัก

Deduct

หัก

Deduct

ปรับ

Fines
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เบิกจ่าย 
40,865.8407 ลบ. 

(87.35%) (12.35%) (0.30%) 

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62 

PO 
5,780.2661 ลบ. 

คงเหลือ 
140.3031 ลบ. 

งบประมาณทั้งสิ้น 46,786.4216 ล้านบาท

เบิกจ่าย 
1,709.2303 ลบ. 

(99.21%) (0.46% ) (0.33%) 

PO 
7.9211 ลบ. 

คงเหลือ   
5.6245 ลบ. 

งบประมาณทั้งสิ้น 1,722.7759 ล้านบาท

งบประจำา

ภาพรวมงบประมาณปี 2562 

งบลงทุน

เบิกจ่าย  
39,156.6104 ลบ. 

คงเหลือ 
134.6786 ลบ. 

(86.89%) (12.81%) (0.30%) 

PO 
5,772.3450 ลบ. 

งบประมาณทั้งสิ้น 45,063.6457 ล้านบาท
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Disbursement 
40,865.8407 BN. 

(87.35%) (12.35%) (0.30%) 

Data on 30 Sep. 2019

PO 
5,780.2661 BN. 

Balance 
140.3031 BN. 

Total Budget 46,786.4216 BN.

Disbursement 
1,709.2303 BN. 

(99.21%) (0.46% ) (0.33%) 

PO 
7.9211 BN. 

Balance   
5.6245 BN. 

Total 1,722.7759 BN.

Regular Budget

Overall Budget 2019

Investment Budget

Disbursement  
39,156.6104 BN. 

Balance 
134.6786 BN. 

(86.89%) (12.81%) (0.30%) 

PO 
5,772.3450 BN. 

Total 45,063.6457 BN.
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ภาพรวมการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2563
Overall Disbursement 2020

เบิกจ่าย 
21,601.0681 ลบ. 

Disbursement Budget 
21,601.0681 Bn. 

(47.84%) 

(47.84%) 

(42.17%) 

(42.17%) 

(9.99%) 

(9.99%) 

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 63 

Data on 31 July 2020 

PO 
19,042.1346 ลบ. 

PO 
19,042.1346 Bn. 

คงเหลือ 
4,511.8886 ลบ. 

Balance 
4,511.8886 Bn. 

งบประมาณทั้งสิ้น 45,155.0914 ล้านบาท

Total Budget 45,155.0914 Billion Baht. 
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ภาพรวมงบประมาณปี 2563 
Disbursement Budget 2020

งบลงทุน 
งบประมานทั้งสิ้น 43,427.0804 ลบ. 

Investment Budget 
Total 43,427.0804 Bn.  

(3.82%) 

(3.82%) 

(96.17%) 

(96.17%) 

ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 63 

Data on 31 July 2020 

งบประจำา 
งบประมานทั้งสิ้น 1,728.0110 ลบ.  

Regular Budget 
Total 1,728.0110 Bn.  

งบประมาณทั้งสิ้น 45,155.0914 ล้านบาท

Total Budget 45,155.0914 Billion Baht. 
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ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62 Data on 30 Sep 2019

ภาพรวมแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562

Overall Disbursement Plan 2019
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ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 63 Data on 31 July 2020 

ภาพรวมแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

Overall Disbursement Budget Plan 2020
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Join forces to advance the rural roadsJoin forces to advance the rural roads

สะพานฉางหลาง จังหวัดตรังสะพานฉางหลาง จังหวัดตรัง



ร่วมแรง ร่วมใจร่วมแรง ร่วมใจ

ก้าวไกลทางหลวงชนบทก้าวไกลทางหลวงชนบท



โครงการ “ทช. เช่�อมใจ” เพื่่�อมอบรถเข็็น (Wheel Chair)
ให้้ผู้้้พิิการทางการเคล่ื่�อนไห้วห้รือร่างกายแลื่ะกิจกรรม 
“ยกย่อง เชิิดชิ้ คนดีศรี ทชิ.”

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิิบดีีกรมทางหลวงชนบท  
เป็็นป็ระธานในกิิจกิรรมส่่งมอบรถเข็็น (Wheel Chair)  
ตามโครงการ “ทช.เช่�อมใจ” เพื่่�อมอบให้้ผู้้้พื่ิการทางการ 
เคลื่่�อนไห้วห้รอ่รา่งกาย จำานวน 200 คนั ณ กรมทางห้ลื่วง 
ชนบท กรุงเทพื่ฯ โดยมีนายประศัักดิ� บัณฑุุนาค  
นายไกวัลื่ย ์โรจนานุก้ลื่ รองอธิบิดีกรมทางห้ลื่วงชนบท  
นายโกสินิท์ พื่ทิยะเวสิด์สินุทร นายวศิัว์ รตันโชต ิวศิัวกรให้ญ่่  
กรมทางห้ลื่วงชนบท นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์  
ผู้้อ้ำานวยการสิำานกัก่อสิร้างสิะพื่าน รกัษาการในตำาแห้น่ง 
วิศัวกรให้ญ่่กรมทางห้ลื่วงชนบท แลื่ะผู้้้อำานวยการ 
สิำานักงานทางห้ลื่วงชนบทที� 1-18 ทั�วประเทศั เข้้าร่วมงาน

ทั�งนี� เพื่่�อสิอดรับกบันโยบายข้องนายศัักดิ�สิยาม ชดิชอบ  
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสิร้างความตระห้นัก 
เร่�องความปลื่อดภััยจากการใช้รถใช้ถนน แลื่ะเพื่่�อ
เป็นการส่ิงเสิริมให้้คนพิื่การมีคุณภัาพื่ชีวิตที�ดีข้้�นโดย 
ผู้้พ้ื่กิารจะได้รบัรถเข็้นไปใช้ในชีวติประจำาวนัให้้สิามารถ
เดินทางได้อย่างสิะดวกสิบายมากข้้�น

นอกจากนี� กรมทางห้ลื่วงชนบทยังได้จัดกิจกรรม  
“ยกยอ่ง เชดิช้ คนดศีัร ีทช.” โดยมกีารมอบเกยีรตบิตัร  
เพื่่�อยกย่องเชิดช้บุคลื่ากรผู้้้กระทำาความดี เพื่่�อเป็นข้วัญ่ 
แลื่ะกำาลื่งัใจให้้กับบคุลื่ากรข้องกรมที�ได้ทำาความดอีกีด้วย
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Tor Chor Cherm Jai Project to give wheelchair 
to the disabled and the ceremony “honoring and praising good people in 
Department of Rural Roads” (Yokyong Cherdchu Kondee Sri Thor Chor)

Mr. Pathom Chaloeywares, Director General,  
Department of Rural Roads preside over 
the activity “Tor Chor Cherm Jai Project” to  
give 200 wheelchairs to the disables in 76  
provinces of Thailand and participants such as  
Mr. Prasak Bandhunnark and Mr. Kaewan Rojananukoon,  
Deputy Director General, of the Department  
of Rural Roads, Mr. Kosin Pittayavastsoonthon,  
Mr. Wit Ratanachot, Chief Engineer, Department  
of Rural Roads, Mr. Chainarong Ongardvanish,  
Director of the Bureau of Bridge Construction  
in the position of Chief Engineer, Department 
of Rural Roads and Director of Rural Roads 
Office 1-18 

According to Mr. Saksayam Chidchob, Minister  
of Transport in rising awareness for Safety 
from using the car on the road and improving 
a better quality of life for disabled to use a 
wheelchair to travel more comfortably.

Besides, the Department of Rural Roads  
organizes an activity to give the certificate of 
honor (Yokyong Cherdchu Kondee Sri Thor Chor)  
to good officers who have done a good deed 
to the organization.
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำำาเนินงานข็อง
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ของกรมทางห้ลื่วงชินบท ประจำาปีงบประมาณ
 พิ.ศ. 2562

กรมทางหลวงชนบท ได้เข้้าร่วมการประเมิน ITA 
ตั�งแตป่งีบประมาณ พื่.ศั. 2557 เปน็ตน้มา ซึ่้�งผู้ลื่คะแนน
การประเมิน ITA ประจำาปีงบประมาณ พื่.ศั.2562  
ข้องกรมทางห้ลื่วงชนบท มีผู้ลื่คะแนนการประเมิน

การประเมิินแยกตััวชี้้�วัด
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ข้องกระทรวงคมนาคม อีกทั�งอย้่ใน ลื่ำาดับที� 210 
จากห้น่วยงานที�เข้้ารับการประเมินทั�งประเทศั จำานวน  
8,301 ห้น่วยงาน
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ปิระสิิที่ธิิภาพการสิ่�อสิาร
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Department of Rural Roads has been  
joining the ITA assessment since 2014  
and had scored 91/100 in 2019, which was 

Evaluation of separate indicators
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the second rank of the Ministry of Transport 
and ranked 210 from 8,301 organizations 
nationwide.

Department of Rural Roads’ Integrity and Transparency  
Assessment (ITA) result in fiscal year 2019
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ทางหลวงชนบท ตรวจเข็้มและคัดำกรองคนเข็้าสำานักงาน 
ทั�วประเทศอย่างต่อเน่�อง ป้องกันการแพิร่ระบาดของเชิ่�อไวรัสโควิด - 19

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดตามเฝ้้าระวัง
แลื่ะป้องกันการแพื่ร่ระบาดข้องเช่�อไวรัสิโควิด-19  
อย่างตอ่เน่�อง โดยตรวจเข้้มคนเข้้าสิำานกังานทั�วประเทศั
อย่างต่อเน่�อง พื่ร้อมกำาชับให้้ห้น่วยงานสิ่วนกลื่างแลื่ะ
สิ่วนภั้มิภัาคทั�วประเทศั เร่งดำาเนินการอย่างเคร่งครัด  
แลื่ะเพื่ิ�มมาตรการคัดกรองตามนโยบายข้องรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศัักดิ�สิยาม ชิดชอบ)  
ในกรณีที�มีประชาชน ห้ร่อผู้้้ปฏิิบัติงาน ที�จะเข้้ามาใน
สิถานที�อาคารสิำานกังาน ห้รอ่อาคารบา้นพื่กั จะมกีารใช้ 
เคร่�องตรวจวัดอุณห้ภั้มิ ก่อนเข้้ามาในพื่่�นที�ดังกล่ื่าว  
ทั�งนี� ห้ากพื่บวา่มผีู้้ที้�มอีาการปว่ย ห้ร่อ อณุห้ภัม้ริา่งกาย  
เกินกว่า 37.5 องศัาเซึ่ลื่เซึ่ียสิ จะประสิานงานสิ่งตัวให้้
โรงพื่ยาบาลื่ต่อไป 

กรมทางห้ลื่วงชนบท ไดด้ำาเนนิการคดักรองเจา้ห้นา้ที�  
แลื่ะประชาชนก่อนเข้้าสิำานักงาน ทั�งห้น่วยงาน 
ส่ิวนกลื่างแลื่ะส่ิวนภัมิ้ภัาคทั�วประเทศั โดยจะมีการตรวจวัด 
อณุห้ภัมิ้ร่างกายด้วยเคร่�องวดัอุณห้ภัมิ้ ล้ื่างมอ่ฆ่่าเช่�อด้วย
เจลื่แอลื่กอฮอล์ื่ เพื่ิ�มความถี�ในการทำาความสิะอาดข้อง 
แม่บ้านด้วยนำ�ายาฆ่่าเช่�อบริเวณจุดที�ต้องสิัมผู้ัสิ เช่น  
ราวบันได ประต ้ปุ่มลื่ฟิทแ์ลื่ะห้้องนำ�า ทำาความสิะอาดโตะ๊
สิถานที�ทำางาน พื่ร้อมทั�งฉีีดพื่่นนำ�ายาฆ่่าเช่�อ ทั�งภัายใน 
แลื่ะภัายนอกห้้องสิำานกังาน สิรา้งความร้้เกี�ยวกับโรคนี� 
ให้้เจ้าห้น้าที�แลื่ะประชาชนทั�วไปรับทราบอย่างทั�วถ้ง 
ผู้่านจอประชาสิัมพื่ันธิ์ บนสิ่�อออนไลื่น์ทั�ง Facebook 
Twitter Instagram กลืุ่ม่ Line ข้องกรม แลื่ะข้อความ 
ร่วมม่อในการสิวมห้น้ากากอนามัยตลื่อดเวลื่า  
เพื่่�อควบคุมการแพื่ร่ระบาดข้องเช่�อไวรัสิโควิด-19 

โดยดำาเนินการคัดกรองทุกวันจนกว่าสิถานการณ ์
การแพื่ร่ระบาดข้องเช่�อไวรัสิ โควิด-19 จะคลื่ี�คลื่าย
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Department of Rural Roads always screen people before 
 entering the offices to prevent the spread of COVID-19

According to the policy of Mr. Saksayam Chidchob,  
Minister of Transport to prevent the spread of  
COVID-19. Department of Rural Roads has issued  
policies to the headquarters and regional  
offices monitor and prevent the spread of  
COVID-19 by always checking people before  
entering all branch offices by using a  
thermometer to check the temperature. If a 
person is found to have sickness or body 
temperature over 37.5 degrees celsius will 
coordinate to send to the hospital.

Department of Rural Roads screen staffs 
and people before entering to the headquarters  
and regional offices by always using a thermometer  
to check temperature, also providing hand 
sanitizer gel and increase the frequency of 
cleaning with disinfectant at the touchpoints 
such as stair railings, doors, elevator buttons 
,bathrooms and the workplace table along with 
spraying disinfectant inside and outside the  
office room and gave knowledge about this 
disease to staff and the public via online media  
such as facebook, twitter, Instagram, the  
department’s line group and ask for cooperation  
in wearing masks all the time to control the 
spread of the COVID-19. Screening is carried  
out every day until the situation of the 
COVID-19 epidemic is resolved.
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กรมทางห้ลื่วงชนบท จัดทำาแลื่ะติดตั�ง “ต้้ปันสิุข้”  
เพื่่� อบรรเทาแลื่ะช่วยเห้ลื่่อผู้้้ ที� ได้ รับผู้ลื่กระทบ 
จากการแพื่ร่ระบาดข้องเช่�อโควิด-19 โดยภัายในต้้มี 
สิิ�งข้องอุปโภัค บริโภัค ที�จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต  
ซึ่้�งจะมเีจา้ห้น้าที�ข้องกรมนำาสิิ�งข้องไปใส่ิในต้ข้้องทกุวนั
แลื่ะเวลื่าราชการ สิำาห้รับการติดตั�งต้้ปันสิุข้ดังกลื่่าวมี  
นายปฐม เฉีลื่ยวาเรศั อธิบิดกีรมทางห้ลื่วงชนบท พื่รอ้ม
คณะผู้้้บริห้ารแลื่ะเจ้าห้น้าที�ร่วมนำาสิิ�งข้องใสิ่ใน  
“ต้้ปันสุิข้” เพื่่�อแจกจ่ายให้้ประชาชน แลื่ะผู้้้ที�ต้องการ
แบ่งปันความสิุข้ก็สิามารถนำาสิิ�งข้องมาใสิ่ไว้ในต้้ 
ได้ด้วยเช่นกัน ณ บริเวณห้น้ากรมทางห้ลื่วงชนบท  
บางเข้น กรุงเทพื่ฯ 

กรมทางหลวงชนบท ติดำตั�ง “ต้้ปันสุข็” ชิ่วยเห้ลื่่อผู้้้ได้รับผู้ลื่กระทบ
จากการแพิร่ระบาดของเชิ่�อโควิด-19

ทั�งนี� ห้น่วยงานกรมทางห้ลื่วงชนบทในสิ่วนภั้มิภัาค  
ได้ร่วมแบ่งปันสิิ�งข้องแก่ประชาชนผู้่านต้้ปันสิุข้  
โดยร่วมกับห้น่วยงานต่างๆ ภัายในพื่่�นที�จังห้วัด เพื่่�อบรรเทา 
ความเด่อดร้อนข้องประชาชนจากผู้ลื่กระทบจาก 
การแพื่ร่ระบาดข้องเช่�อโควิด-19
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Department of Rural Roads has placed 
“Pansuk Cabinet” to help those affected by 
the outbreak of the COVID-19. Consumables 
are placed inside the cabinet which can be 
taken by those need most. Officers from 
the Department of Rural Roads can donate 
items into the cabinet every day during office 
hours. Mr. Pathom Chaloeywares, Director- 
General of the Department of Rural Roads,  
along with the management team and officers  
also brought items to be share at “Pansuk 
Cabinet” so that people can pick up the items  
that they need, and those who want to share  
the happiness can also bring goods to put 
into the cabinet as well. The cabinet is 
located at the entrance of the Department 
of Rural Roads, Bang Khen Bangkok.

Regional Rural Roads Bureau and various 
agencies shared items to people through 
the Pansuk Cabinet to alleviate the sufferer 
from the COVID-19 crisis.

The Department of Rural Roads installed the 
“Pansuk Cabinet”  to help those affected 
by the outbreak of COVID-19.

183ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 6



กรมทางหลวงชนบท 
ร่วมลื่ดมลื่ภาวะทางอากาศ PM 2.5

1. มูาติรการลดมูลภาวะที่างอากาศ PM 2.5 จากการ
ดำาเน้ิน้การก่อสิร้าง

1.1 การป้องกันไม่ให้้เกิดฝุ้น่ลื่ะอองข้ณะทำาการข้นย้ายวัสิดุ
1.2 ควบคุมความเร็วข้องรถข้นย้ายวัสิดุไมใ่ห้้เกินกฎห้มาย

กำาห้นด
1.3 พื่่�นที�ก่อสิร้างย่านชุมชนในชั�วโมงเร่งด่วนให้้มี 

การอำานวยความสิะดวกในการเดนิทางบรรเทาการจราจรตดิข้ดั
1.4 ฉีดีพื่รมนำ�าคลื่มุพื่่�นที�กอ่สิรา้งชว่งเชา้แลื่ะชว่งบ่ายกอ่น

ชั�วโมงเร่งด่วนตามสิภัาพื่พื่่�นที�
1.5 กำาห้นดวิธิีป้องกันไม่ให้้เกิดฝุ้่นลื่ะอองจากกองวัสิดุ

ก่อสิร้างตามความเห้มาะสิม
1.6 การร่�อ ถม บดอัด แลื่ะการปรับระดับชั�นวัสิดุให้้

พื่ิจารณา ดำาเนินการเป็นช่วง ๆ เพื่่�อสิะดวกต่อการควบคุม 
การฟุ้งกระจายข้องฝุ้่นลื่ะออง

1.7 ทำาความสิะอาดเศัษวัสิดุที�ตกห้ลื่่นจากรถข้นสิ่งนอก
พื่่�นที�โครงการด้วยความรวดเร็ว

1.8 ตรวจสิภัาพื่รถข้นส่ิงแลื่ะบำารุงรักษาเคร่�องยนต์  
เคร่�องจักรกลื่ที� เกี�ยวข้้องกับกิจกรรมก่อสิร้างให้้เป็นไป 
ตามมาตรฐานห้ากเกดิ ความผู้ดิปกติซึ่้�งสิร้างมลื่ภัาวะ ควนัดำา  
ให้้เร่งแก้ไข้ทันที

1.9  ห้ากข้ณะกอ่สิรา้งเกดิฝุ้น่ลื่ะอองเพื่ิ�มมากข้้�นจนสิงัเกต
ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลื่า 3 วันให้้พิื่จารณาห้ยุดกิจกรรม
ก่อสิร้างดังกล่ื่าว เพื่่�อสัิงเกตการเปลื่ี�ยนแปลื่งเพื่่�อพิื่จารณา
ดำาเนินการแก้ไข้ต่อไป

1.10 ประชาสัิมพื่นัธ์ิแผู้นการก่อสิร้างโครงการให้้ประชาชน
ได้ทราบ ลื่่วงห้น้าก่อนการดำาเนินการก่อสิร้าง โดยแจ้ง
แผู้นการทำางานที�มี ผู้ลื่กระทบต่อประชาชนเพื่่�อเตรียมการใน
การเดินทาง

1.11 ห้ากได้รับการร้องเรียนเห้ตุจากฝุ้่นลื่ะอองให้้เร่งรัด
ตรวจสิอบแลื่ะแก้ไข้ทันทีพื่ร้อมประสิานทำาความเข้้าใจต่อ 
ผู้้้ร้องห้ร่อประชาชนที� ได้รับผู้ลื่กระทบ

นอกจากนี�ได้ข้อความร่วมมอ่ให้้ผู้้ร้บัจ้างจดัทำาบญั่ชเีคร่�องจกัร 
ระบุประเภัทแลื่ะห้มายเลื่ข้ทะเบียนข้องแต่ลื่ะโครงการ  
เพื่่�อความสิะดวกรวดเรว็ในการประสิานสิำานกังานข้นส่ิงจงัห้วดั 
ในการจัดส่ิงเจ้าห้น้าที�เข้้าตรวจสิอบความสิมบร้ณ์ข้องเคร่�องจกัร 
เพื่่�อป้องกันแลื่ะลื่ดมลื่ภัาวะทางอากาศัในระยะยาวต่อไป

2. ติดิติั�งระบับัปิล่อยฝอยละอองน้ำ�า (High Pressure Water  
System) 

กรมทางห้ลื่วงชนบทดำาเนินการติดตั�งระบบปล่ื่อยฝ้อย
ลื่ะอองนำ�า (High Pressure Water System) ในช่วงเวลื่า  
06.00-08.00 น. แลื่ะ 18.00-20.00 น. บนสิะพื่านข้้าม
แม่นำ�าเจ้าพื่ระยา ได้แก่ สิะพื่านพื่ระพืุ่ทธิยอดฟ้า สิะพื่าน
สิมเด็จพื่ระป่�นเกลื่้า สิะพื่านภั้มิพื่ลื่ สิะพื่านพื่ระราม 7  
ถนนราชพื่ฤกษ์ ช่วงกม.ที� 15+050 แลื่ะถนนราชพื่ฤกษ์  
ช่วงทางต่างระดับสิวนเลื่ียบ

1. Measures to reduce air pollution PM 2.5 from  
construction work

1.1 Preventing the build-up of dust while handling 
construction materials

1.2 Control the speed of the construction vehicles don’t 
exceed legal limits

1.3 Facilitate the construction area during rush hour to 
reduce traffic congestion  

1.4 Spray water at the construction site in the morning 
and afternoon before rush hour

1.5 Determine how to prevent dust from building material  
pile as appropriate

1.6 Dismantling, compacting, and leveling periodically 
to control the distribution of dust.

1.7 Clean debris that has fallen from transport vehicles 
outside the construction area quickly.

1.8 Check the condition of transport vehicles and maintain  
engines that is Involved in construction activities to meet 
the standards. If you find them causing air pollution ,they 
should be fixed immediately.

1.9  If the dust increases during the construction period and 
can be observed continuously for a period of 3 consecutive  
days, the construction site should be stopped to consider 
further improvements

1.10 Reveal the project construction plan to the public 
in advance by informing the work plan that impacts on 
people that travels through the construction site.

1.11 If there is a complaint that is caused by dust, expedite  
the investigation and Correct immediately and coordinate 
with the public Affected

In addition, we asked for cooperation with the accountant  
to keep the machine accountant and registration number 
of each project for the convenience and speedy with the 
Provincial Transport Office to deliver the officers to check 
the machine’s integrity in order to prevent and reduce air 
pollution for a long-term period
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3. การบัริหารจัดการเคุร่�องจักรกลและยาน้พาหน้ะ 
เพ่�อลดมูลภาวะที่างอากาศ PM 2.5 

การใช้เคร่�องจักรกลื่แลื่ะยานพื่าห้นะ
- ใช้รถในงานราชการเท่านั�น
- วางแผู้นการเดินทางไว้ลื่่วงห้น้า
- อุ่นเคร่�องยนต์ไม่ควรเกิน 1-2 นาที
- ไม่ข้ับข้ี�รถเร็วเกินกฎห้มายกำาห้นด
- ปรับอุณห้ภั้มิเคร่�องปรับอากาศัให้้เห้มาะสิมกับสิภัาวะ
- ไม่บรรทุกนำ�าห้นักเกิน
- ดับเคร่�องยนต์เม่�อจอดรถการบำารุงรักษาเคร่�องจักรแลื่ะ
  ยานพื่าห้นะ
- จัดทำาแผู้นการบำารุงรักษา
- ดำาเนินการตามแผู้นที�วางไว้
- เปลื่ี�ยนถ่ายนำ�ามันเคร่�องแลื่ะอะไห้ลื่่ที�เห้มาะสิม
- ตรวจสิอบทดสิอบการทำางานข้องเคร่�องยนต์
- ทำาความสิะอาดไสิ้กรองอากาศั
- ตรวจวัดแลื่ะเติมลื่มยางตามความเห้มาะสิม
- ห้ากมีข้้อสิงสิัยในการบำารุงให้้สิอบถามผู้้้ด้แลื่โดยตรง

4. การรับัมู่อไฟปิ่าและหมูอกคุวัน้ใน้เข้ติที่าง 
ดำาเนินการตัดห้ญ้่า เก็บเศัษวัชพื่่ชบริเวณสิองข้้างทาง  

ตดิตั�งป้ายรณรงค์การห้ยุดเผู้าป่า ในเข้ตทางห้ลื่วงชนบท แลื่ะ
ให้้การสินับสินุนรถบรรทุกนำ�าพื่ร้อมบุคลื่ากร เพื่่�อบ้รณาการ
ดบัไฟป่ารว่มกับห้น่วยงานในพื่่�นที� เพื่่�อลื่ดมลื่ภัาวะทางอากาศั  
PM 2.5

4. Forest fire and haze prevention
Cutting the grass, collecting weeds on both sides of the 

road, install a sign to stop burning forests in rural roads 
and also provide support for water trucks with officers 
to extinguish forest fires with local authorities to reduce 
air pollution PM 2.5

Department of Rural Roads
reduce air pollution (PM2.5) Project

2. High-Pressure Water System
Department of Rural Roads installed a high-pressure  

water system during 06.00-08.00 and 18.00-20.00 on the  
bridge over the Chao Phraya River ,such as Phra Phuttha Yodfa  
Bridge, Somdet Phra Pinklao Bridge, Bhumibol Bridge, 
Rama VII Bridge, Ratchaphruek Road km 15+050 km and 
Ratchapruek Road around Suan Liap Interchange

3. Management of machinery and vehicles to  
reduce air pollution PM 2.5

How to use machinery and vehicles to reduce air pollution  
PM 2.5

- Use the car when necessary
- Plan your trip in advance
- Preheat the engine for no more than 1-2 minutes.
- Not driving faster than the speed limit 
- Adjust the air-conditioner temperature as appropriate
- Not carrying overweight items
- Stop the engine when parking Machinery and Vehicles 
  Maintenance
- Make a maintenance plan
- Processing as plan
- Change suitable engine oil and spare parts 
- Check engine operation test
- Clean the air filter
- Check tire pressure and inflate the tires as appropriate
- If there is any doubt about the maintenance, you 
  should ask the person in charge 
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กรมทางหลวงชนบท เตรียมรับม่อและติดำตามสถานการณ์
อุทกภัยอย่างใกล้ชิดำ พิร้อมชิ่วยเห้ล่ื่อประชิาชินให้้ทันท่วงที

กรมทางหลวงชนบท ได้ทบทวนแนวทางการเตรยีม
ความพื่ร้อมรับสิถานการณ์อทุกภัยั สิอดรับกับนโยบาย
ข้องรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่่�อให้้ห้น่วยงาน 
ในสิ่วนภั้ มิภัาคดำาเนินการไปในทิศัทางเดียวกัน 
โดยได้สิั�งการห้น่วยงานในส่ิวนภั้มิภัาค ประกอบด้วย
สิำานักงานทางห้ลื่วงชนบท แข้วงทางห้ลื่วงชนบท แลื่ะ
ห้มวดบำารุงทางห้ลื่วงชนบทในพื่่�นที�เตรียมพื่ร้อมรับ
สิถานการณ์อทุกภัยัทั�วทุกภัมิ้ภัาคอย่างใกล้ื่ชิด เพื่่�อช่วย
เห้ลื่่อประชาชนให้้ทันท่วงที โดยแบ่งการเตรียมความ
พื่ร้อมรับม่อ เป็น 3 ระยะ ดังนี�

2. ข้ณะเกิดเหติุ 
- บรหิ้ารจดัการเส้ินทางแลื่ะอำานวยความสิะดวกให้้

ประชาชน กรณเีส้ินทางผู่้านไม่ได้ให้้จดัห้าทางเลื่ี�ยงพื่ร้อม
ทั�งประสิานกบัห้น่วยงานข้องจังห้วัด ในการช่วยเห้ลื่่อ 
ประชาชนในพื่่�นที�ทันที เม่�อได้รับการร้องข้อ  

- กรณีถนน/สิะพื่านข้าด ข้อให้้ดำาเนินการซึ่่อมแซึ่ม
เบ่�องต้นให้้ประชาชนสิามารถใช้เสิ้นทางสัิญ่จรไปมา 
ได้ชั�วคราว เช่น วางสิะพื่านเบลื่ีย์ถมดินคอสิะพื่าน

- กรณตีน้ไมหั้้กโคน่ ป่ดทบั/กดีข้วางเสิน้ทาง ให้้รบีนำา 
เคร่�องมอ่เคร่�องจกัรเข้้าดำาเนนิการทนัท ีเพื่่�อให้้ประชาชน 
สิามารถสิัญ่จรผู้่านได้

- เข้้าพื่่�นที�สิำารวจความเสีิยห้าย ประมาณการค่า
ซึ่่อมแซึ่มเบ่�องต้นแลื่ะเตรียมเข้้าซ่ึ่อมทันที เม่�อผู่้าน
วิกฤตให้้สิามารถเป่ดการจราจรชั�วคราวได้

- ให้้ห้น่วยงานในพื่่�นที� ประสิานกับห้น่วยงาน
ราชการต่าง ๆ รวมถ้งห้น่วยงานทห้ารในพื่่�นที�  
เพื่่�อบ้รณาการความร่วมมอ่ ในการชว่ยเห้ลื่อ่ประชาชน  
ตลื่อดจนรายงานข้้อม้ลื่สิายทางที�ประสิบภััยพื่ิบัติให้้ 
ผู้้้บริห้ารได้รับทราบจนกว่าจะเข้้าสิ้่ภัาวะปกติ 

3. หลังน้ำ�าลด 
- ห้ลื่ังจากเข้้าสิ้่ภัาวะปกติ ห้ากตรวจพื่บสิายทางที� 

เกดิความเสิยีห้ายรุนแรง ให้้ดำาเนนิการซ่ึ่อมแซึ่มเบ่�องตน้  
เพื่่�อให้้ประชาชนสิามารถสิัญ่จรไปมาได้ภัายใน 7 วัน

- เข้้าดำาเนินการสิำารวจ ออกแบบ ประมาณราคา  
พื่ร้อมภัาพื่ถ่ ายสิภัาพื่ความเสิี ยห้ายห้ลัื่งนำ�าลื่ด  
เพื่่�อข้อสินับสินุนงบประมาณในการฟ้�นฟ้ต่อไป

 1. ก่อน้เกิดเหติุ 
- ดำาเนนิการทำาความสิะอาดช่องทางระบายนำ�าตดัห้ญ้่า  

กำาจดัวชัพื่ช่ที�ข้วางทางระบายนำ�า ท่อลื่อดสิะพื่าน
- เตรียมความพื่ร้อมด้านบุคลื่ากร เคร่�องมอ่เคร่�องจกัร  

วัสิดุอุปกรณ์ สิะพื่านเบลื่ีย์ สินับสินุนยานพื่าห้นะ  
อุปกรณ์การข้นสิ่ง พื่ร้อมสินับสินุนการอพื่ยพื่เคลื่่�อน
ย้ายประชาชนออกจากพื่่�นที�ประสิบภััยห้ร่อพื่่�นที�เสิี�ยง 
ต่อการเกดิเห้ตอุทุกภัยัเพื่่�อให้้ประชาชนมีความปลื่อดภัยั

- เตรยีมปา้ยเตอ่น ปา้ยแนะนำาเสิน้ทาง ห้ลื่กันำาทาง
(กำาห้นดช่องจราจร) เพื่่�ออำานวยความสิะดวกให้้แก่
ประชาชน กรณีมีนำ�าท่วมสิ้ง ถนนข้าด/สิะพื่านข้าด  
ไม่สิามารถสิัญ่จรไปมาได้     

- ตัดแต่งกิ�งไม้ในเข้ตทางห้ลื่วงชนบท เพื่่�อป้องกัน 
กิ�งไม้ตกห้ล่ื่น หั้กโค่น เม่�อเกดิพื่าย ุห้ร่อลื่มพื่ดัรุนแรง 

- ตรวจสิอบข้้อม้ลื่สิายทางที�อย่้ในพื่่�นที�เสิี�ยงกรณี 
ดนิถล่ื่มบรเิวณไห้ล่ื่เข้าแลื่ะสิายทางที�มคีวามเสิี�ยงต่อการ  
เกดิอทุกภัยั โดยให้้ห้นว่ยงานในสิงักดั จดัชดุลื่าดตระเวน 
สิำารวจพื่่�นที�เสิี�ยงแลื่ะเข้้าดำาเนนิการแกไ้ข้อยา่งรวดเรว็
เม่�อเกิดเห้ตุการณ์ 
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Department of Rural Roads prepares for the 
flood situation according to the policy of the 
Minister of Transport in order for provincial 
agencies to operate in the same direction 
by ordering regional Organizations such as  

Bureau of Rural Roads, Rural Road office 
and Rural Road Sub-office to prepare for the 
flood situation in all regions to assist people  
in time. The preparation is divided into 3 phases  
as follows.

- Enter the flooding area to estimate the 
initial repair cost and repair it when the crisis 
has gone 

- For agencies in the area Coordinate with 
government agencies including local military 
units to help people and also report disaster 
victims to the administrative section until it 
returns to normal

3. After the Flooding Situation 
- After the flood situation has returned to 

normal condition, damaged routes are detected.  
They must be repaired so that people can 
travel through within 7 days.

- Survey, design and estimate price with 
damaged condition photos after the water  
reduction to request support for the restoration  
budget.

Department of Rural Roads prepare to cope and 
monitor the flood situation closely to help people in time

1. Before the flood situation
- Clean drainage channels, mow and remove  

weeds blocking the drain
- Prepare officers, tools, machines, materials,  

bailey bridge, vehicle ,transport equipment to 
support the evacuation of people from the 
affected areas or areas prone to flooding in 
order to make people safe

- Prepare a warning sign to facilitate the 
people. In case of high flood broken road and  
bridge are unable to travel

- Pruning trees in rural roads in order to 
prevent them from falling and breaking during 
the storm or the wind blowing violently

- Patrolling the road that is located in the 
risky area of hillside may cause landslides 
and flooding for taking immediate action to 
resolve when an incident occurs.

2. During the flood situation
- Manage and facilitate people during the 

flood situation in case of the route cannot 
pass through by providing a bypass and 
also coordinate with the provincial authorities 
to help people in the area immediately as  
request.

- In case of broken road or bridge ,they 
need quickly to be repaired to use temporarily 
such as laying the Bailey Bridge.

- In case the tree is broken and block the 
route, they must be cut or life off so that 
people can travel through

187ANNUAL REPORT 2020   DEPARTMENT OF RURAL ROADS

PART 6



การเตรียมความพื่ร้อมพื่่�นท่�ประสบภัยพื่ิบัติฉุุกเฉุิน (ภัยแล้ง) 

จากสิถานการณ์ภััยแลื่้งในปี 2563 มีแนวโน้ม
รุนแรงกว่าทุกปี เน่�องจากปี 2562 ฤด้ฝ้นลื่่าช้าเกิดฝ้น 
ทิ�งช่วง ทำาให้้มีฝ้นตกน้อยกว่าค่าเฉีลื่ี�ยเกิดความเดอ่ดร้อน 
ข้องประชาชนตอ้งการความชว่ยเห้ลื่อ่จากห้นว่ยตา่ง ๆ   
อย่างต่อเน่�อง ในด้านนำ�าอุปโภัคบริโภัค รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศัักดิ�สิยาม ชิดชอบ)  
ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้้ กรมทางห้ลื่วงชนบท (ทช.)  
ติดตามสิถานการณ์ภััยแลื่้งอย่างใกลื่้ชิดแลื่ะต่อเน่�อง  
แลื่ะเข้้าช่วยเห้ลื่่อประชาชนที�ได้รับความเด่อดร้อน
จากภััยแลื่้งโดยการแจกจ่ายนำ�าเพื่่�ออุปโภัคบริโภัค  
ช่วยเห้ลื่่อประชาชนในพื่่�น ที�ที� ได้ รับการร้องข้อ  
ซึ่้�งกรมทางห้ลื่วงชนบท ได้ดำาเนนิการช่วงเด่อนตลุื่าคม 2562  
- กรกฎาคม 2563 ซึ่้�งให้ค้วามชว่ยเห้ลื่อ่แลื่ว้ 44 จงัห้วดั  
ปริมาณ 10,710,600 ลื่ิตร เพื่่�อให้้ประชาชนได้มีนำ�า
อุปโภัคบริโภัค แลื่ะใช้ชีวิตประจำาวันอย่างมีความสิุข้

สิรุปิภาพรวมูการช้่วยเหล่อผู้ปิระสิบัภัยแล้งติั�งแติ่ช้่วง 
วัน้ที่่� 31 ติุลาคุมู 2562 - 17 กรกฎาคุมู 2563

Summary of helping victims of drought since
Date 31 October 2019 - 17 July 2020

โดยกรมทางห้ลื่วงชนบท ดำาเนินการแจ้งห้น่วยงาน 
ในกำากบัเตรยีมความพื่ร้อมให้้ความช่วยเห้ลื่อ่ประชาชน 
ในพื่่�นที�ประสิบภััยแลื่้งตามมาตรการ ดังนี�

1. ประสิานข้้อม้ลื่พื่่�นที�ที�ต้องการความช่วยเห้ลื่่อ
กับจังห้วัด

2. ให้้การสินับสินุนรถบรรทุกนำ�าพื่ร้อมพื่นักงาน  
เพื่่�อแจกจ่ายนำ�าแก่ประชาชน ตามที�ได้รบัแจ้ง โดยจงัห้วดั 
เป็นผู้้้ห้าแห้ลื่่งนำ�า

3. ติดตั�งป้ายประชาสัิมพื่ันธิ์บริเวณสิำานักงาน/ 
รถบรรทกุนำ�า เพื่่�อให้้ประชาชนที�ต้องการความช่วยเห้ลื่อ่ 
สิามารถแจ้งได้ที� สิายด่วน 1146 ห้ร่อห้น่วยงานใน
พื่่�นที�

พื่่�นที�การช่วยเห้ลื่่อนำ�าอุปโภัค
ผู้้้ประสิบภััยแลื่้ง
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Preparation for emergency disaster (Drought)

Due to the drought situation in 2020, the 
trend is more severe every year because of 
the delayed rainy season causing less rain 
than average  and people in need of help 
from various areas. Minister of Transports  
(Mr. Saksaym Chitchob) has given an urgent 
policy to  Department of Rural Roads (DRR) 
to closely monitor the drought situation help 
people who have suffered from drought by 
distributing water to the people in those areas.  
Department of Rural Roads has operated  
from October 2019 - July 2020, which has already  
provided water to 44 provinces with a total 
of 10,710,600 liters in order to allow people 
to have consumption for water daily lives.

Department of Rural Roads has set guideline  
for regional to prepare the assistance people 
in the areas experiencing drought as follows:

1. Coordinate with the provincial agency 
about the areas that need help. 

2. Providing support trucks and manpower   
to distribute water to the reported areas from 
provincial suggested water sources. 

3. Notify people in the effected area can 
contact DRR at hotline 1146 or local offices.

รายงาน้ผลการช้่วยเหล่อพ่�น้ที่่�ปิระสิบัภัยพิบััติิฉุุกเฉุิน้ (ภัยแล้ง) ติั�งแติ่ช้่วงวัน้ที่่� 31 ติุลาคุมู 2562 - 17 กรกฎาคุมู 2563
Report on the results of emergency disaster relief (drought) from 31 October 2019 - 17 July 2020
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ข็้าราชการพื่ลเรือนดำ่เดำ่น ประจำาปี พื่.ศ. 2562

น้ายเอกพงศ์ สิุรพัน้ธิ์พิช้ิติ น้ิติิกรช้ำาน้าญการ
สิำาเรจ็การศ้ักษานติศิัาสิตรบณัฑิุต (เกยีรตนิยิมอนัดบัสิอง)  

จากมห้าวิทยาลัื่ยรามคำาแห้ง 
ปิระวัติิการฝึกอบัรมู
- ประกาศันยีบตัรเนตบิณัฑุติ จากสิำานกัอบรมศ้ักษา 

กฎห้มายแห้่งเนติบัณฑุิตยสิภัา ในพื่ระบรมราช้ปถัมภั์
- ประกาศันียบัตรห้ลื่ักสิ้ตรการพัื่ฒนานักกฎห้มาย

ภัาครัฐระดับปฏิิบัติการ รุ่นที� 11 จากสิำานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา

- ประกาศันียบัตรห้ลื่ักสิ้ตรการพัื่ฒนานักกฎห้มาย
ภัาครฐัระดบัชำานาญ่การข้้�นไป รุน่ที� 26 จากสิำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

- ประกาศันียบัตรกฎห้มายมห้าชน รุ่น 43 จาก
คณะนิติศัาสิตร์ มห้าวิทยาลื่ัยธิรรมศัาสิตร์ สิำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา แลื่ะสิำานักงานศัาลื่ปกครอง

ปิระสิบัการณ์ที่ำางาน้
- นติิกร พื่นกังานราชการ กองนิตกิาร กรมทางห้ลื่วง

ชนบท
- นิติกรปฏิิบัติการ สิำานักกฎห้มาย กรมการข้นสิ่ง

ทางบก
- นักวิชาการจัดห้าที�ดินปฏิิบัติการ สิำานักกฎห้มาย

 กรมทางห้ลื่วงชนบท
- นิติกรปฏิิบัติการ สิำานักกฎห้มาย กรมทางห้ลื่วง

ชนบท
ปั จ จุ บั น ดำา ร ง ตำา แ ห้ น่ ง นิ ติ ก ร ชำา น า ญ่ ก า ร  

ปฏิิบัติห้น้าที�ห้ัวห้น้างานบริการวิชาการด้านกฎห้มาย
กลืุ่่มกฎห้มาย สิำานักกฎห้มาย กรมทางห้ลื่วงชนบท  

คุวามูภาคุภูมูิใจใน้การที่ำางาน้ 
1. การเป็นวิทยากรบรรยายกฎห้มายให้้แก่บุคลื่ากร

กรมทางห้ลื่วงชนบทแลื่ะห้น่วยงานภัายนอก 
2. การจัดทำาบทความกฎห้มายเพื่่�อการปฏิิบัติงาน

เผู้ยแพื่ร่ให้้แก่ห้น่วยงานภัายในกรมทางห้ลื่วงชนบท
3. ได้รบัมอบห้มายเป็นรองโฆ่ษกกรมทางห้ลื่วงชนบท
แน้วที่างใน้การที่ำางาน้
เม่�อได้รับโอกาสิให้้ปฏิิบัติห้น้าที�ในเร่�องใดแลื่้ว  

จะปฏิิบัติห้น้าที�นั�นให้้เต็มกำาลื่ังความสิามารถ แม้ผู้ลื่
ที�ออกมาจะไม่เป็นไปตามที�คาดห้วังไว้ก็จะไม่เสิียใจ
เน่�องจากได้ลื่งม่อทำาอย่างดีที�สิุดแลื่้ว แต่จะเก็บไว้
เป็นบทเรียนเพื่่�อพัื่ฒนาตนเองต่อไป โดยเฉีพื่าะงาน
ด้านกฎห้มาย ในฐานะนิติกรข้องกรมทางห้ลื่วงชนบท 
จะนำาเสินอข้้อม้ลื่ด้านกฎห้มายอย่างรอบด้าน มุ่งห้วัง
ให้้เจ้าห้น้าที�ผู้้้เกี�ยวข้้องสิามารถปฏิิบัติงานให้้บรรลืุ่
วัตถุประสิงค์ได้โดยถ้กต้องตามกฎห้มาย เพื่่�อสิร้าง
ประโยชน์แก่ประเทศัชาติสิ่วนรวม

หลักการดำารงช้่วิติ
ย้ดมั�นแนวทางตามห้ลื่กัพื่ระพื่ทุธิศัาสินา ห้ลื่กัความ

พื่อเพีื่ยง สิร้างคุณความดีให้้เกิดแก่ตัวเองด้วยการ 
สิร้างบุญ่กุศัลื่เพื่่�อพื่ัฒนาจิตใจ แลื่ะสิร้างประโยชน์ 
แก่ผู้้้อ่�น ด้วยการเป็นผู้้้ให้้โดยไม่ห้วังผู้ลื่ตอบแทน  
เผู้่�อแผู้่เก่�อก้ลื่ผู้้้อ่�นด้วยกำาลื่ังแรงกาย กำาลื่ังทรัพื่ย์ แลื่ะ 
สิตปิญั่ญ่าความร้้ทกุครั�งเม่�อมโีอกาสิ เป็นผู้้บ้ริจาคโลื่หิ้ต 
อย่างต่อเน่�อง ลื่งทะเบียนเป็นผู้้้บริจาคดวงตา อวัยวะ
ทกุสิว่น แลื่ะสิเต็มเซึ่ลื่ลื่ก์บัสิภัากาชาดไทย ดว้ยห้วังวา่  
แมช้วีตินี�จะสิิ�นลื่งแตห่้ากรา่งกายนี�จะยงัประโยชนเ์พื่่�อ
ผู้้้อ่�นได้ก็พื่ร้อมเป็นผู้้้ให้้ด้วยความเต็มใจ
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History of the Outstanding Civil Servant 
of the Year 2019

Prestige
1. Lecture on laws to officers of the Department  

of Rural Roads and outside agencies
2. Write articles about the law to distribute 

to departments within the Department of Rural 
Roads.

3. Deputy spokesman of Department of Rural 
Roads

Working Guideline
When someone give the opportunity, I will perform  

that duty to the fullest extent possible even if 
the result is not as expected. I will not regret 
it because I have done my best but I will keep 
it as a lesson for further personal development  
especially legal work. I will present legal information  
to enable the officers that involved to perform 
work in achieving the objectives legally in order 
to benefit the public and country.

Life principles
Following the Buddhist principles ,sufficiency,  

creating virtue for oneself by creating merit to 
develop the mind, benefit others by being a 
giver without expecting, always donate blood, 
eyes, all organs and stem cells with the Thai 
Red Cross Society. I hope that even though this 
life will end, but if this body can benefit others

Mr. Akkapong Surapanpichit officer,
Professional Level

Graduated with a Bachelor of Laws (Second 
Class Honors) from Ramkhamhaeng University

Training history
- Certification Bar. Bureau of Training Education  

Law Bar Association
- Certificate of Development Program for Public  

Sector Lawyer, Practitioner Level, Class 11 from  
the Office of the Council of State

- Certificate of Public Sector Lawyer Development  
Program, Professional Level, Class 26, from the 
Office of the Council of State

- Certificate of Public Law, Class 43 from the 
Faculty of Law, Thammasat University, Office of  
the Council of State and the Office of the  
Administrative Court

Experience
- Legal Officer and Government Employee in 

Department of Rural Roads
- Legal Officer, Practitioner Level ,Legal Affairs 

Bureau in Department of Land Transport 
- Land Acquisition Technical Officer, Professional  

Level, Bureau of Legal Affairs in Department of 
Rural Roads

- Legal Officer, Practitioner Level, Bureau of 
Legal Affairs in Department of Rural Roads

- Current position : Legal Officer, Legal Academic  
Service, Bureau of Legal Affairs in Department 
of Rural Roads
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ข้้าราชการพลเรือนดีีเดี่น ประจำำาปี 2562

นางสาวอััญชนา ชูช่�น พนักงานพิมพ์ ส.4 
มีีภููมิีลำำ�เน�อยูู่� ตำำ�บลำไร่�มีะข�มี อำ�เภูอบ้�นลำ�ด  

จัังหวััดเพชรบุุรี ครอบุครัวัประกอบุอาชีพ เกษตรกร 
ทำำานา ทำำาไร่ เลี้ี�ยงสััตวั์ 

- เร่�มรับุราชการ เม่�อวัันทำี� 2 ม่ถุุนายน 2540  
ตำาแหน่ง พนักงานพ่มพ์ดีด ชั�น 1 

- สัังกัด สัำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบุทำจัังหวััด
สัมุทำรสัาคร กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบุทำ

- ปัจัจัุบุันดำารงตำาแหน่ง พนักงานพ่มพ์ ระดับุ สั.4  
สัำานักงานทำางหลี้วังชนบุทำทำี� 4 (เพชรบุุรี)

- จับุการศึึกษาสัูงสัุด ระดับุปร่ญญาตรี สัาขา 
การบุร่หารทำรัพยากรมนุษย์ จัากมหาวั่ทำยาลี้ัยราชภััฎ
เพชร่บุร่ี

ความภาคภูมิใจในการทำำางาน
ผลี้งานทำุกด้านทำี�ได้รับุมอบุหมาย ไม่วั่าจัะเป็นงาน

ในหนา้ทำี� งานนอกเหนอ่จัากหนา้ทำี� ถุอ่เปน็งานทำมีคีวัาม
ภัาคภัูม่ใจั มีควัามกระต่อร่อร้น แลี้ะตั�งใจัปฏิ่บุัต่งาน  
เพ่�อให้งานมีประสั่ทำธิ่ภัาพสัูงสัุดทำุกช่�นงาน

หลัักการดำำารงชีวิต
คนเราทำุกคนต้องการประสับุควัามสัำาเร็จัในชีวั่ต

ด้วัยกันทำั�งนั�น ซึ่ึ�งม่ใช่เก่ดขึ�นแค่เพียงวัันใดวัันหนึ�ง  
แต่ทำุกคนอยากมีควัามสัุขแลี้ะรู้สัึกประสับุควัามสัำาเร็จั
ในชว่ีัตทำกุ ๆ  วััน แลี้ะในทำกุดา้นของชว่ีัต ดฉ่ันักเ็หมอ่นกนั 
เด่นไปสัูค่วัามสัำาเรจ็ัดว้ัยการเรียนรูชี้ว่ัตไปพร้อมกบัุการ
ไดแ้สัวังหาควัามรู้เพ่�อนำามาใชใ้นการดำาเนน่ชว่ีัตงา่ย ๆ   
ดังนี�

1. มีเงินน้อัยแต่รู้สึกรำ�ารวย : ถุึงแม้จัะไม่มีเง่นใน
บุัญชีมากนัก แต่ไม่ได้เป็นหนี� มีเง่นน้อยก็ใช้น้อย 

2. ทำำาให้ดำีกว่าเดำิมเสมอั : การพัฒนาตนเองเสัมอ
เพราะการอยู่กับุทีำ�อาจัพบุกับุควัามเส่ั�อมในชีว่ัตได้ เพราะ
ชีว่ัตนั�นจัะขาดซึึ่�งการทำำางานไม่ได้ เม่�อทำำางานดขีึ�นเร่�อย ๆ   
ก็ทำำาให้สับุายใจั 

3. ปลั่อัยวางจากความรู้สึกไม่ดำี : ควัามรู้สัึกทำี�ไม่ด ี
ยอ่มมกีนัทำกุคน แมก้บัุคนรกั คนใกลี้ช้ด่ คนในครอบุครวัั 
ก็ตาม ปลี้่อยวัางทำำาได้ง่าย ๆ โดยการให้อภััยพวักเขา
บุ่อย ๆ จัะช่วัยให้ใจัเราสังบุ แลี้ะดำาเน่นชีวั่ตร่วัมกับุ
บุุคคลี้อ่�นๆ ได้เป็นอย่างดีต่อไป 

4. ช่�นชมตนเอังเสมอั : เม่�อทำำาเร่�องดี ๆ ประสับุ
ควัามสัำาเร็จับุ่อย ๆ ก็ช่�นชมตนเอง จัะทำำาให้รู้สัึกดี
แลี้ะมีพลี้ัง เป็นควัามสัุขลี้ึก ๆ  ในใจั โดยทำี�ไม่ได้ทำำาให้
ใครหมั�นไสั้

5.  เรยีนรูช้วีติคดิำแงบ่วก : ในชวีัต่ประจัำาวันัเราตอ้ง 
อยู่รว่ัมกันกับุผูร่้วัมงาน ยอ่มมใีครบุางคนทีำ�เคมีไมต่รงกัน  
เขาอาจัจัะพูดจัาไม่ดี ชอบุเอาเปรียบุ ถุ้าเราม ี
การตอบุโต้ไปบุ้างก็อาจัจัะไม่ช่วัยทำำาให้อะไรดีขึ�น มีแต่จัะ 
สัรา้งควัามบุาดหมางในองคก์ร หากเราหนัมาหาเหตผุลี้  
ค้นควัามจัร่งจัากสัถุานการณ์์นั�น ๆ แลี้ะค่ดบุวักจัาก
สัถุานการณ์์นั�น ๆ ให้จังได้ ชีวั่ตก็จัะดำาเน่นไปด้วัยดี

*** ถึึงลั้มก็ลัุกขึ้ึ�นมา มีปัญหาก็แก้ไป ใช้ทำุกวินาทำีเพ่�อัวันทำี�รอั แลัะมันก็คุ้มทำี�ฉัันไดำ้ทำุ่มเทำไป 
เม่�อัฝัันไดำ้กลัายเป็นจริง เม่�อัฟ้้ามีรางวัลัให้หัวใจ***
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Miss Unchana Choochuen, Typist Class 4
domiciled in Rai Makham Sub-District, Ban Lat  

District, Phetchaburi Province. A family business  
is a farmer.

- I began public service career working on 
2 June 1997 as typist class 1 in Bureau of 
the Department of Rural Development (Samut 
Sakhon)

- Current Position : Typist Class 4, Bureau 
of Rural Roads 4 (Phetchaburi)

- Graduated with a Bachelor Degree 
of Human Resource Management From  
Phetchaburi Rajabhat University

Prestige
Do your best for work to get the better 

result at work.
Life principles
I believe that all of people want to be suc-

cessful in every day of their life the same as me 
and everyone can achieve your goals by learning  
life while acquiring knowledge to apply in the 
way of your life as mentioned below,

1. Money can’t buy happiness : Although 
you don’t have much money in your account 
but you do not have a debt. If you have less 
money, you should spend it base on your 
income and expense

2. Always do better : Always improving 
yourself

3. Let go of bad feelings : Everyone can 
feel bad but you should let it go by forgiving 
people who made us feel bad that will help 
calm your troubled hearts and help you live 
together with others happily

4. Always admire yourself : When you do  
good things, you should admire yourself  
that will make you feel better and be more  
energetic.

5. Learn life and think positively : In everyday  
of your life, we need to live together with our 
colleagues. They may not speak well and like 
to take advantage of us. If we have some 
retaliation, it might not make anything better. 
It will only create discord in the organization. 
If we find a good reason and think positively 
from any situations so that your life will go 
on well.

Even if you fall, you have to get up. If you have a problem then solve it. Use every 
second of the days you have been waiting for and it was worth all that you spent.

When dreams come true and the sky is rewarded for the heart

History of the Outstanding Civil Servant of the Year 2019
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ผู้อำ�นวยก�รแขวงท�งหลวงชนบท

นายเสมา เบ้าพูนทอง 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นนทบุรี

นายมงคล ศุภนัตร ์
  ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อ่างทอง

นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล  
ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวง 
ชนบทที่ 1 รักษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์  
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สมุทรปราการ

นายเกษม สัจจารักษ ์
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ปทุมธานี

นายชัยบูรณ์ แจ่มศิร ิ
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ชัยนาท

นายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ลพบุรี

นายอิทธิกร ภูมิพันธ ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สิงห์บุรี

นายอนุเทพ อุตมกูล  
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ชลบุรี

นายอิทธิชาติ คำาอุไร  
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ระยอง

นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ 
  ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ประจวบคีรีขันธ์

นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ 
วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ รักษาราชการแทน 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สระบุรี

นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ตราด

นายประทักษ์ เสรีรักษ์ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ราชบุรี

นายทินกร คุณสมิตปัญญา 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

เพชรบุรี

นายสนิท รัตนศฤงค์  
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครราชสีมา

นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิร ิ
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สมุทรสาคร

นายสำาราญ สวัสดิ์พูน 
 ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่ 5 รักษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์

นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

จันทบุรี

นายอภิรัญ สุวรรณคง  
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สมุทรสงคราม
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ผู้อำ�นวยก�รแขวงท�งหลวงชนบท

นายมงคล ดัชนีย ์
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ชัยภูมิ

นายกล้าหาญ ทารักษา 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ขอนแก่น

นายสุพจน์ ภาไชยลา 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

มหาสารคาม

นายธันว์ สินธวาลัย 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

เลย

นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สุรินทร์

นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อุบลราชธานี

นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อำานาจเจริญ

นายปรพัทธ์ ภูงามทอง 
  ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ศรีสะเกษ

นายปรีชา มูลสาร 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ยโสธร

นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครสวรรค์

นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อุตรดิตถ์

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล 
 ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวง
ชนบทที่ 6 รักษาราชการแทน 

ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท
ร้อยเอ็ด

นายธงไชย ชมถนอม 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

ตาก

นายอนันต์ ทิพวันต ์
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

เพชรบูรณ์

นายมีกิจ ชูเกลี้ยง 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อุทัยธานี

นายสามารถ เพิ่มตระกูล 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

พิษณุโลก

นายอำานาจ หงษ์แสนยาธรรม 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

พิจิตร

 นายกชกร โง้วศิริ 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

เชียงใหม่

นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน 
 ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

กำาแพงเพชร

นายนพดล ดีเรือก 
 วิศวกรโยธาชำานาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการแขวง
ทางหลวงชนบทสุโขทัย
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นายพันธ์เกษม ไหลสกุล 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

แม่ฮ่องสอน

นายอารักษ์ เทพศิริ  
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ลำาพูน

นายมงคล ภู่เจริญโภคา 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สุราษฎร์ธานี

นายรักชาติ บุหงาชาต ิ
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครศรีธรรมราช

นายยุทธศักดิ์ ต่อโชต ิ
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ลำาปาง

นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ระนอง

นายอนุพงศ์ จงหวัง 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สงขลา

นายลัทธวุฒิ สุขจุล 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ปัตตานี

นายวโรภาส แสงพายัพ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

สตูล

นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ยะลา

นายสมชาย ชะนะภัย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ปราจีนบุรี

นายสมเกียรติ ตระกูลฮุน 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ชุมพร

นายศราวุธ เริงฤทธิ ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ฉะเชิงเทรา

นายชัยยุทธ เขียวจันทร ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

พัทลุง

นายสำาราญ มีล่อง 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สระแก้ว

นายภากร ภมรศิร ิ
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

พังงา 

นายอติราช วราวิกสิต 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครนายก

นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

ภูเก็ต

นายไผท ทันประจำาสินธุ ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นราธิวาส

นายดำารงศักดิ์ คงช่วย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

กระบี่

ผู้อำ�นวยก�รแขวงท�งหลวงชนบท
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นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

อุดรธานี

นายนฤชิต ชาตะบุตร 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวลำาภู

นายบุญเลิศ สาฝ่าย  
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

หนองคาย

นายอนุชิต ดีชัยทน 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

บึงกาฬ

นายธีรพร จิระรัตนกร 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

ตรัง

นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครพนม

นายวิชัย พลอยกลม 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

มุกดาหาร

นายนพดล กมลสินธุ ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สกลนคร

นายวรวิทย์ ขัตติโย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

เชียงราย

นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

น่าน

นายอะนันธ์ ทองเสนอ 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

กาญจนบุรี

นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ ์
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

กาฬสินธุ์

นายไพบูลย์ เนื่องพืช 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท 

แพร่

นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล           
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

สุพรรณบุรี

นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

นครปฐม

นายประดิษฐ พฤฒพรรลาย 
ผู้อำานวยการแขวงทางหลวงชนบท

พะเยา

ผู้อำ�นวยก�รแขวงท�งหลวงชนบท
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คณะที่ปรึกษา

1.  นายปฐม   เฉลยวาเรศ  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท   ที่ปรึกษา
2.  นายมานพ   สุสิงห์   รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท   ที่ปรึกษา
3.  นายประศักดิ์  บัณฑุนาค  รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท   ที่ปรึกษา
4.  นายโกสินท์  พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท   ที่ปรึกษา
5.  นายวิศว์   รัตนโชติ    วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท   ที่ปรึกษา
6.  นายชัยณรงค์  องอาจวาณิชย์   รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท  ที่ปรึกษา
คณะทำางานจัดหนังสือ

1.  นายไกวัลย์ โรจนานุกูล   รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท   ประธานคณะทำางาน 
2.  ผู้อำานวยการสำานักก่อสร้างทาง        คณะทำางาน 
3.  ผู้อำานวยการสำานักก่อสร้างสะพาน        คณะทำางาน 
4.  ผู้อำานวยการสำานักบำารุงทาง         คณะทำางาน 
5.  ผู้อำานวยการสำานักสำารวจและออกแบบ       คณะทำางาน 
6.  ผู้อำานวยการสำานักอำานวยความปลอดภัย       คณะทำางาน 
7.  ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา       คณะทำางาน 
8.  ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น      คณะทำางาน 
9.  ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย         คณะทำางาน 
10. ผู้อำานวยการสำานักเครื่องกลและสื่อสาร       คณะทำางาน 
11. ผู้อำานวยการสำานักฝึกอบรม         คณะทำางาน 
12. ผู้อำานวยการกองแผนงาน          คณะทำางาน 
13. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      คณะทำางาน 
14. ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน       คณะทำางาน
15. ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาระบบบริหาร        คณะทำางาน
16. ผู้อำานวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต     คณะทำางาน 
17. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 2        คณะทำางาน 
18. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 4        คณะทำางาน
19. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 5        คณะทำางาน 
20. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 8        คณะทำางาน 
21. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 11        คณะทำางาน
22. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 13        คณะทำางาน 
23. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 16        คณะทำางาน 
24. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 17        คณะทำางาน 
25. ผู้อำานวยการสำานักงานทางหลวงชนบทที่ 18        คณะทำางาน 
26. ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง         คณะทำางาน
            และเลขานุการ
27. นางสาววิภา  ธัญญเจริญ  ผู้อำานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางฐิติรัตน์  แก้วคง   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ       
29. นายนนทพัทธ์  เมืองช้าง   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายอภิรักษ์  พักวัน    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทำางานจัดทำาหนังสือ
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