
ประจําปงบประมาณ 2563

แบบประเมินเอกลักษณทาง ทช.

เอกสาร

กรมทางหลวงชนบท

ประเมินโดย _________________________

หนวยงาน   __________________________

Final : 200227

กระทรวงคมนาคม

วันท่ีประเมิน    _____________________



คะแนนท่ีใช

ประเมิน

คะแนนจากคณะ

เอกลักษณ

คะแนนจากสํานัก

สวนกลาง
หมายเหตุ

7.00

1.1 3.00 3.00 -

1.2 การสงเสริมพัฒนาบุคลากรและการสรางความรักสามัคคีในองคกร 4.00 4.00 -

13.00

2.1 คุณภาพของเครื่องจักรกล 4.00 4.00 -

2.2 คุณภาพของงานทดสอบวัสดุ 9.00 3.00 6.00

72.00

3.1 ดานแผนงาน 10.00 - 10.00 ประเมินโดย กผง.

3.2 ดานสํารวจและออกแบบ 10.00 4.00 6.00

3.3 ดานกอสรางทาง 10.00 5.00 5.00

3.4 ดานกอสรางสะพาน 10.00 5.00 5.00

3.5 ดานบํารุงรักษา 10.00 5.00 5.00

3.6 ดานอํานวยความปลอดภัย 10.00 6.00 4.00

3.7 ดานกํากับและบังคบัใชกฎหมาย 10.00 3.00 7.00
สกม. ประเมิน 70% 

เอกลักษณ 30%

3.8 2.00 2.00 -

มิติท่ี 4 การพัฒนางานเพื่อสงเสริมแนวทางการปฏิบัตงิานใหบรรลุวัตถุประสงค 8.00

4.1 การมีสวนรวมของ อส.ทช. และภาคประชาชน 5.00 5.00 -

4.2 3.00 3.00 -

คะแนนรวม 100.00 52.00 48.00

คะแนน สทช. ขทช. บทช.

อาคารสถานที่ 3.00 3.00 3.00 3.00

พัฒนาบุคลากร 4.00 4.00 4.00 4.00

คุณภาพเครื่องจักรกล 4.00 4.00 4.00 2.00

คุณภาพงานทดสอบ 9.00 9.00 9.00 -

ดานแผนงาน 10.00 10.00 10.00 -

ดานสํารวจ/ออกแบบ 10.00 10.00 10.00 -

ดานกอสรางทาง 10.00 10.00 10.00 -

ดานกอสรางสะพาน 10.00 10.00 - -

ดานบํารุงรกัษาทาง 10.00 2.85 9.60 8.15

ดานอํานวยความปลอดภัย 10.00 - 10.00 7.75

ดานกํากับและบังคับกฎหมาย 10.00 10.00 - -

โครงการที่อยูระหวางค้ําประกันสัญญา 2.00 2.00 2.00 -

การมีสวนรวม 5.00 1.00 5.00 4.00

การสงเสรมิการเปนพี่เล้ียงให อปท. 3.00 3.00 3.00 3.00

100.00 78.85 79.60 31.90

มิติท่ี 3  การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

คะแนนรวม

มิติท่ี 4

การมีสวนรวม/นวัตกรรม

หัวขอประเมินภาคสนาม

คะแนนแบงตามประเภทหนวยดําเนินการ

มิติท่ี 1

สถานที่/บุคลากร

มิติท่ี 2

เคร่ืองจักร/ทดสอบ

มิติท่ี 3

การพัฒนางาน

การบริหารโครงการค้ําประกันสัญญา

การสงเสริมการเปนพี่เลี้ยงให อปท. 

สรุปคะแนนประเมินเอกลักษณทาง ทช.

หนวยงานที่รับการประเมิน ___________________

เกณฑการประเมิน

มิติท่ี 1 พัฒนาคนใหปฏิบัตกิิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยที่ดี มีวินัย มุงหวังใหเกิดคณุภาพ

มิติท่ี 2 คุณภาพเครื่องจักรกลและการทดสอบวัสดุ

ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานและที่พักอาศัย



1) คณะอนุกรรมการฯ สวนภมูิภาค และ สวนกลาง ตรวจติดตามประเมินตามชวงระยะเวลา ดังนี้

 - ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ

 - รายงานคณะทํางานฯ 

2) ตัวอยางระยะเวลาตรวจรวมของคณะอนุกรรมการฯ (สวนภมูิภาค และ สวนกลาง) สามารถเขาตรวจไดตามตัวอยางชวงเวลาดังนี้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2 10 13

4 6 15 17

11 12 14

1  3 9

8 18

3) คณะทํางานฯ สรุปผลการประเมินและรายงานตอผูบริหาร ดังนี้

 - สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของสวนภูมิภาค ครั้งท่ี 1 

 - สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของสวนกลาง 

4) ในการตรวจติดตามประเมินผลแตละครั้ง คณะอนุกรรมการฯ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ควรตรวจทุกหนวย

ดําเนินการในสังกัด

5) สายทาง/โครงการที่เขารับการตรวจประเมิน ไมควรซ้ํากับสายทางในป 2562

6)

7)

วิธีการคิดคะแนนประเมินประจําป

ก.ย.

ครั้งที่ 2

1

ชวงระยะเวลา

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

(ตรวจรวม/สวนกลางและภูมิภาค)

คณะอนุกรรมการฯ 

สวนภูมิภาค

 - รายงานคณะทํางานฯ และรองอธิบดี /

   วิศวกรใหญที่กํากับดูแลพ้ืนที่รับตรวจ

 - ตรวจติดตามประเมินเอกลักษณ

ครั้งที่ 1

4

รายละเอียดการดําเนินงาน

สวนกลาง

คณะอนุฯ 

(สวนกลาง)
ก.ค. ส.ค.

สวนภมูิภาค 2

0.30

0.35

0.35

5

ตัวคูณน้ําหนัก

สวนภมูิภาค 1

ไมมีการตรวจประเมินหมวดเมือง คิดเปนการประเมินการทํางานของ ขทช.

ในหัวขอ 3.7 การออกตรวจครั้งที่ 1 (ไตรมาส 2) จะประเมินโดยคณะเอกลักษณ (สวนภูมิภาค) โดยคิดเปน รอยละ 30

การออกตรวจครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) จะประเมินโดยคณะทํางานสาํนักกฎหมาย โดยคิดเปน รอยละ 70

ผลรวมคะแนน (ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2) จะนํามาใหคะแนนเฉพาะในครั้งที่ 2

ภายใน 15 ต.ค. 63

คณะอนุกรรมการฯ

สวนกลาง

ภายใน 31 ต.ค.

5

7

16

2

3

 - สรุปผลการตรวจติดตามประเมินของสวนภูมิภาค ครั้งท่ี 2 

   และผลการประเมินประจําป

รายละเอียดการดําเนินงาน ชวงระยะเวลา

ภายใน 31 พ.ค.

16 ม.ีค. - 30 เม.ย. 63 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 63

ภายใน 15 พ.ค. 63 ภายใน 15 ต.ค. 63

กําหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจติดตาม ประเมินเอกลักษณ ทช. ประจําปงบประมาณ 2563



ขอท่ี
คะแนนท่ีใช

ประเมิน
คะแนนประเมิน

ดี 1.00

พอใช 0.50

ปรับปรุง 0.00

มีครบทั้ง 2 อยาง 1.00

มีอยางใดอยางหนึ่ง 0.50

ไมมีทั้ง 2 อยาง 0.00

ดี 0.20

พอใช 0.15

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.20

พอใช 0.15

ปรับปรุง 0.00

เรียบรอย 0.20

ไมเรียบรอย 0.00

เรียบรอย 0.20

ไมเรียบรอย 0.00

ปละ 2 ครั้งหรือมากกวา 0.20

ปละ 1 ครั้ง 0.15

ไมดําเนินการ 0.00

3.00 0.00

หมายเหตุ

      1)   ประเมินทุกหนวย

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

1.1.2

1.1.6

หองน้ํา

      1).  สะอาด

      2).  อุปกรณใชงานไดดี ไมมีชํารุดเสียหาย

1.1.4

มิติที่ 1 พัฒนาคนใหปฏิบัตกิิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยที่ดี มีวินัย มุงหวังใหเกิดคุณภาพ

1.1 ความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานและท่ีพักอาศัย  [3.00 คะแนน ] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

ภายในสํานักงาน

เกณฑการประเมิน

1.1.3

1.1.1
อาคารสํานักงาน สะอาด มีการจัดวางโตะและจัดเก็บเอกสารเปนระเบียบเรยีบรอย, 

อุปกรณไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน ไมชํารุดเสียหาย, และมีแสงสวางเพียงพอ

รวม

ภายนอกสํานักงาน

การกองเก็บวสัดุ (Stock pile) สําหรับใชงานเรยีบรอย เชน เปนสี่เหลี่ยมคางหมู

การดําเนินกิจกรรม 5 ส

1.1.7

1.1.5

การกองเก็บวสัดุอุปกรณที่ใชแลว เชน ถังยาง หลักนําโคง หลัก กม. และอุปกรณตางๆ

บริเวณโดยรอบที่พักอาศยัของเจาหนาที่ เรยีบรอย สะอาด มีการคดัแยกขยะ รักษา

สภาพแวดลอมและตัดแตงตนไมรอบบริเวณ

บริเวณโดยรอบสํานักงาน เรียบรอย สะอาด มีการคัดแยกขยะ รักษาสภาพแวดลอม

และตัดแตงตนไมรอบบริเวณ รวมถึงมีการกําหนดพ้ืนที่จอดรถราชการและผูมาติดตอ

เปนระเบียบเรียบรอย

การดาํเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง (ทั้งภายนอกและภายในอาคาร)



ขอท่ี
คะแนนท่ีใช

ประเมิน
คะแนนประเมิน

2.00

1.50

0.75

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

4.00
หมายเหตุ

   ขอ 1.2.1  พิจารณาคะแนนจากเดือนที่ดําเนินการ ใหนับตั้งแตเดือนที่ เกณฑประกาศใชจนถึงเดือนสุดทาย กอนรับการประเมิน

                  เชน เกณฑประกาศ เดือนมกราคม ออกตรวจเดือน พฤษภาคม ตามแบบฟอรม 1.2.1

                  ดังนั้น ครบทุกเดือน = 4 เดือน 

                  มากกวา 50 %     = มากกวา 2 เดือน

                  นอยกวาหรือเทากับ 50 %  = นอยกวาหรือเทากับ  2 เดือน

ขอ 1.2.2 การจัดเก็บรวบรวมความรูเปนรายปพิจารณาจากความรูป 2562 เปนอยางนอย

ปญหาอุปสรรค/สิ่งท่ีควรตองปรับปรุง

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสุขแกบุคลากรในการทํางาน หรือชวยสงเสริม

คุณภาพชีวิต สงผลใหเกิดความรักสามัคคี แกบุคลากรในองคกร เชน การตรวจ

สุขภาพประจําป, การทํา CSR เปนตน

รวม

1.2.1

มิติท่ี 1 พัฒนาคนใหปฏิบตักิิจกรรมจนเกิดเปนนิสัยที่ดี มีวินัย มุงหวังใหเกิดคุณภาพ

เกณฑการประเมิน

(ระบุกิจกรรมที่ดําเนินการ).............................................................

.................................................................................................

ครบทุกเดือน

มากกวา 50 % ของทั้งหมด

มีการนําความรูที่ไดเผยแพรมารวบรวม จัดเก็บแยกเปนรายป  สามารถสืบคนได มี

ไมมี

1.2.2

1.2 การสงเสริมพัฒนาบุคลากรและการสรางความรักสามัคคีในองคกร  [4.00 คะแนน ] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

ไมมี

1.2.3

นอยกวาหรือเทากับ 50 % ของ

ทั้งหมด

ไมดําเนินการ

มี

มีการถายทอดความรู และเผยแพรในองคกร เชน การสอนงาน การอบรมภายใน

หนวยงาน การประชุมระดมความเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยจะตอง

ดําเนินการทั้ง 3 ข้ันตอนดังนี้

 1. ถายทอดความรูประจําทุกเดือนอยางนอยเดือนละ 1 เรื่อง

 2. นําความรูที่ถายทอดในทุกเดือน ทําการจดบันทึกเปนเอกสาร

    โดยประกอบดวยชื่อเรื่อง, ที่มา, ผูถายทอดความรู, ผูรับฟง

    เนื้อเรื่อง, และภาพประกอบ 

 3. นําความรู (จากขอที่ 2) จะตองเผยแพรผาน 2 ชองทาง ดังนี้

    3.1 ติดบอรด  3.2 นําเขาระบบการจัดการความรู



คะแนนท่ีใช คะแนน

ประเมิน ประเมิน

2.1.1 1.อาคารโรงซอมฯ และบริเวณโดยรอบสะอาดไมมีน้ํามันเครื่องเลอะบริเวณพื้น ดําเนินการครบทุกกิจกรรม 0.50

2.ตีเสนกําหนดเขตพื้นที/่มีปายเตือนขอความปลอดภัยไวกอน(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ดําเนินการเกินกวา 3 กิจกรรม 0.25

3.จัดวางโตะ, ชั้น/ตู เก็บเอกสาร-เก็บอะไหล เปนระเบียบ และ มีการคดัแยกขยะ ดําเนินการไมถึง 3 กิจกรรม 0.00

4.อุปกรณไฟฟาแสงสวางอยูในสภาพพรอมใชงานไมชํารุด

5.วัสดุอุปกรณบริเวณโดยรอบอาคารโรงซอมฯ จัดวาง/เก็บเปนระเบียบเรียบรอย

2.1.2 1.เคร่ืองมือและอุปกรณประจําโรงซอมจัดวางเปนระเบียบ ดําเนินการครบทุกกิจกรรม 0.50

2.มีปายบอกชื่อ หรือสัญลักษณเครื่องมือชัดเจน ดําเนินการเกินกวา 2 กิจกรรม 0.25

3.บํารุงรักษาทําความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ดําเนินการไมถึง 2 กิจกรรม 0.00

2.1.3 ประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองจักรที่ไดรับการซอมปรับปรุงสภาพ

ประจําปงบประมาณ 2562  ทํางานไดทุกคัน และอุปกรณสวนควบครบ ทํางานไดทุกคัน 1.00

(หนวยงานรับตรวจ สทช. และ ขทช.) คันใดคันหนึ่งทํางานไมได 0.00

2.1.4  - จัดทําทะเบียนครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สคก.4-4)

 - จัดทําบันทึกการใชรถยนตประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-2) 

   หรือบันทึกการใชเครื่องจักรประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-3) จัดทําครบทั้ง 2 แบบฟอรม 1.00

   (แบบฟอรมใดแบบฟอรมหนึ่ง) จัดทําไมครบทั้ง 2 แบบฟอรม 0.00

(หนวยงานรับตรวจ สทช., ขทช. และ บทช.) (ขาดแบบฟอรมใดแบบฟอรมหนึ่ง)

2.1.5 มาตรการปองกันและแกไขปญหาควันดําของ ยานพาหนะ / เคร่ืองจักรกล 

เพื่อแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดําเนินการ 1.00

 - ประสานสาํนักงานขนสงจังหวัดตรวจคาควันไอเสีย (ควันดํา) มีเอกสาร / ภาพ การดําเนินการ

* หนังสือ ดวนที่สุด ที่ คค 0708.2/ว 165 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ไมดําเนินการ 0.00

(หนวยงานรับตรวจ สทช., ขทช. และ บทช.)

*เคร่ืองจักรออกปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการฯ  ไมสามารถทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรได

2) การประเมิน ขอที่  2.1.4 และ 2.1.5 ประเมินทุกหนวย สทช., ขทช. และ บทช.

3) เคร่ืองจักรทํางานไดและอุปกรณสวนควบครบ หมายถึง เคร่ืองจักรขับเคล่ือนได ทํางานไดทุกระบบ รวมถึงอุปกรณและสวนควบครบตามมารตฐานกรมการขนสงทางบก

4) การจัดทําแบบฟอรม หมายถึง จัดทําทะเบียนครุภัณฑยานพาหนะและขนสง แบบฟอรม (สคก.4-4)  และ จัดทําบันทึกการใชรถยนตประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-2)  

    หรือจัดทําบันทึกการใชเครื่องจักรประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-3)  (แบบฟอรมใดแบบฟอรมหนึ่ง)

เกณฑประเมินการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร ขอ 2.1.3

คะแนน  1.00 : เคร่ืองจักรที่ไดรบัการซอมปรับปรุงสภาพทุกคัน  เคร่ืองจักรสตารทติด  เครื่องจักรขับเคลื่อนได ทํางานไดทุกระบบ

คะแนน  0.00 : เคร่ืองจักรที่ไดรบัการซอมปรับปรุงสภาพคันใดคันหนึ่ง  เคร่ืองจักรสตารทติด/ไมติด เครื่องจักรขับเคล่ือนไมได  ทํางานไมได

 ใหหนวยงานแสดงหลักฐานยืนยันการออกปฏิบัติงานของเครื่องจักรนั้นๆ ตอคณะอนุกรรมการฯ ตย.หนังสือ/คําสั่ง ใชเครื่องจักร, ภาพนิ่ง, ภาพเคล่ือนไหว, อื่นๆ

1) การประเมิน ขอที่ 2.1.1, 2.1.2 และ 2.1.3  ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

มิติท่ี 2 คุณภาพเครื่องจักรกลและการทดสอบวัสดุ  

ขอที่ เกณฑการประเมินภาคสนาม

2.1 โรงซอมเครื่องจักรกล/คุณภาพเครื่องจักรกล  [4.00 คะแนน]

โรงซอมเครื่องจักรกล และบริเวณโดยรอบ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร

ทดสอบการทํางานเครื่องจักร

จัดทําแบบฟอรม   

แบบฟอรม  สคก.4-4  และ สคก.1-2 หรือ สคก.1-3   

มาตรการปองกันแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 หมายเหตุ 



คะแนน 1.00 : ดําเนินการประสานสํานักงานขนสงจังหวัดตรวจคาควันไอเสีย (ควันดํา) แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (มีเอกสาร / ภาพ การดําเนินการ)

คะแนน 0.00 : ไมไดดําเนินการ

                  บันทึกไมครบถวน หรือขาดแบบฟอรมใดแบบฟอรมหนึ่ง

                  ขั้นตอนการตรวจสอบ

                   1) ตรวจสอบทะเบียนครภุัณฑยานพาหนะและขนสง แบบฟอรม (สคก.4-4)  และพิจารณาเลือกเคร่ืองจักร/ยานพาหนะ  จํานวน 10 คัน 

                   2) ตรวจสอบบันทึกการใชรถยนตประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-2) หรือ บันทึกการใชเครื่องจักรประจําวัน แบบฟอรม (สคก.1-3) 

                      มีการบันทึกครบถวนในแบบฟอรม (เคร่ืองจักร/ยานพาหนะ จํานวน 10 คัน)

เกณฑประเมินมาตรการปองกันแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ขอ 2.1.5

คะแนน 0.00 : จัดทํา ทะเบียนครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สคก.4-4) และ บันทึกการใชรถยนตประจําวัน (สคก.1-2) หรือ บันทึกการใชเครื่องจักรประจําวัน (สคก.1-3)

เกณฑประเมินการจัดทําแบบฟอรม  ขอ 2.1.4

คะแนน 1.00 : จัดทํา ทะเบียนครุภัณฑยานพาหนะและขนสง (สคก.4-4) และ บันทึกการใชรถยนตประจําวัน (สคก.1-2) หรือ บันทึกการใชเครื่องจักรประจําวัน (สคก.1-3)                   

                  ครบถวนทุกแบบฟอรม



ขอท่ี

2.2 การปฏิบตังิานเพื่อควบคุมคุณภาพวัสดุและงานกอสรางทางตามโครงการ (QCS.)

ดีมาก 0.50

ดี 0.40

พอใช 0.20

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.50

พอใช 0.25

ปรับปรุง 0.00

ดีมาก 0.50

ดี 0.30

พอใช 0.15

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.40

พอใช 0.20

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.40

พอใช 0.20

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.50

พอใช 0.25

ปรับปรุง 0.00

ดี 0.20

พอใช 0.10

ปรับปรุง 0.00

>95 6.00

90-94.99 5.00

85-89.99 4.00

80-84.99 3.00

75-79.99 2.00

70-74.99 1.00

<70 0.00

9.00

หมายเหตุ

1)

2)

3) หมวดบํารุงทางหลวงชนบท ไมตองประเมิน

พรอมใชงาน

ขอ 2.2.8 ใชประเมิน สทช. (กวท. หรือ สบณ.) และแขวงทางหลวงชนบท

2.2.5 มีสถานที่การกองเก็บวัสดทุี่จะทําการทดสอบ ระหวางหรือรอทดสอบเปน

สัดสวน โดยแยกระหวางวัสดุที่ตองใชงานเทาที่จําเปน และขจัดวัสดุที่ไมใช

แลวหรือไมจําเปนทิ้งไป

2.2.6 มีการติดประกาศแสดงอัตราคาธรรมเนียม/ขั้นตอนระยะเวลาการใหบริการ

ทดสอบ รวมถึงการติดประกาศ/ปายประชาสัมพันธ มาตรการและขอกําหนด

ตางๆ ใหผูใชบริการรับรู

2.2.7 มีกลองรับความคิดเห็น และมีขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

การควบคุมคุณภาพงานกอสราง บูรณะทาง และสะพาน [6 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง

2.2.8 ผลคะแนนจากการตรวจติดตามและประเมิลผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ

พัฒนาระบบควบคุมคณุภาพวัสดุและงานกอสรางทาง(QCS.) (ตามเกณฑและ

ตัวชี้วดัการประเมินป 2563 ที่ผานคณะกรรมการพัฒนาระบบแลว)

รวม

ขอ 2.2.1 -2.2.7  ใชประเมิน สทช. (สตว.) และแขวงทางหลวงชนบท

คะแนนท่ีใช

ประเมิน
คะแนนประเมิน

2.2.4 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ และติดปายแสดงชื่อผูรับผิดชอบ/ผูดูแล กํากับที่

เครื่องมือทดสอบแตละชนิด

เกณฑ

ความพรอมหองปฏิบัติการและเครื่องมือทดสอบ [3 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

2.2.1 การรักษาความสะอาดภายในและภายนอกหองปฏิบัติการทดสอบ     

ภายนอก : บริเวณโดยรอบอาคารทดสอบ มีความสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย  ไมมีเศษวัสดุที่ไมไดใชงานวาง กระจัดกระจาย

ภายใน : พื้นท่ีตองสะดวกในการใชงาน ไมรกรุงรัง พ้ืนหองไมมีเศษวัสดุตกคาง

2.2.2 มีการจัดวางเครื่องมือทดสอบ เปนระเบียบเรียบรอย เปนหมวดหมู

ติดปายแสดงเครื่องมือแตละชนิดใหทราบ  และมีวธิกีาร ขั้นตอน

การทดสอบของเครื่องมือแตละชนิดแสดงที่จุดตดิตั้งอยางชัดเจน

2.2.3 เครื่องมือทดสอบอยูในสภาพพรอมใชงาน มีการรักษาความสะอาด

และมีการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง มีผลการสอบเทียบที่เปนปจจุบันและ

มีการจัดแฟมและการจัดวางแบบฟอรมการทดสอบที่เปนระเบียบ



การรักษาความสะอาดภายในและภายนอกหองปฏิบัติการทดสอบ                        

ดี         = มีสถานที่แสดงถึงการกองเก็บวัสดทุี่จะทําการทดสอบหรือรอทดสอบ สะอาด ดี เปนสัดสวน

ขอที่ 2.2.5 มีสถานที่การกองเก็บวัสดทุี่จะทําการทดสอบ ระหวางหรือรอทดสอบเปนสัดสวน โดยแยกระหวางวัสดุท่ี

ตองใชงานเทาที่จําเปน และขจัดวัสดทุี่ไมใชแลวหรือไมจําเปนท้ิงไป

พอใช    = สะอาด ดี เปนสัดสวน พอรับได

ปรับปรุง = ไมสะอาด รกรุงรัง ไมเปนสัดสวน ตอง'ปรับปรุง

ดีมาก      = มีครบทั้ง 4 เรื่องถาวร สวยงาม

ดี           = มี 3 เรื่อง ไมถาวร ความสวยงามพอรับได

พอใช      = มี 2 เรื่อง ไมถาวร ความสวยงามพอรับได

ปรับปรุง  = จัดทํา 1 เรื่องหรือไมจัดทํา

ขอที่ 2.2.4 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบ และติดปายแสดงชื่อผูรับผิดชอบ/ผูดูแล กํากับที่

เครื่องมือทดสอบแตละชนิด

ดี           = มีครบทุกเครื่องมือทดสอบ ถาวร สวยงาม

พอใช      = มีครบทุกเครื่องมือทดสอบไมถาวร สวยงาม(พอรับได)

ปรับปรุง   = จัดทําไมครบหรือไมจัดทํา

พอใช    = มีครบ ทั้ง 3 เรื่อง ไมถาวร ความสวยงามพอรับได

ปรับปรุง  = จัดทําไมครบหรือไมจัดทํา

ขอที่ 2.2.3 1) เครื่องมือทดสอบตองอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

2) มีความสะอาด และมีการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง

3) มีผลการสอบเทียบที่เปนปจจุบัน

4) มีการจัดแฟมและการจัดวางแบบฟอรมการทดสอบที่เปนระเบียบพรอมใช

งาน

ด ี        = มีครบทั้ง 3 เรื่อง ถาวร สวยงาม

เกณฑที่ใชในการพิจารณาประเมิน

ขอที่ 2.2.1

ภายนอก : บริเวณโดยรอบอาคารทดสอบ มีความสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย  ไมมีเศษวัสดุที่ไมไดใชงานวาง กระจัดกระจาย

ภายใน : พ้ืนที่ตองสะดวกในการใชงาน พ้ืนหองไมมีเศษวัสดุตกคาง

ดีมาก    = บริเวณพ้ืนท่ีทั้งภายในภายนอก มีความสะอาด เรียบรอยดีมาก

ดี         = บริเวณพ้ืนท่ีทั้งภายในภายนอก มีความสะอาด แตยังมีการวางวัสดุ

ไมเปนระเบียบอยูบางพอใช    = บริเวณพ้ืนท่ีทั้งภายในภายนอก สะอาด แตยังมีการวางวัสดุไมเปน

ระเบียบแตพอรับไดปรับปรุง = บริเวณพ้ืนท่ีทั้งภายในภายนอก มีเศษวัสดเุหลือจากการทดสอบ

วางอยูเครื่องมือ อุปกรณการทดสอบ

ขอที่ 2.2.2 1) มีการจัดวางเครื่องมือทดสอบ เปนระเบียบเรียบรอย เปนหมวดหมู

2) มีการติดปายแสดงเครื่องมือแตละชนิดใหทราบ

3) มีโปสเตอรแสดงวธิกีาร ขั้นตอนการทดสอบ ของเครื่องมือแตละชนิดแสดง

ที่จุดติดตั้งอยางชัดเจน



ผลการประเมิน คะแนนที่ไดรบั

>95.00 6.00

90-94.99 5.00

85-89.99 4.00

80-84.99 3.00

75-79.99 2.00

70-74.99 1.00

<70 0.00

พอใช    = มีครบ ทั้ง 4 เรื่อง ดูไมถาวร ความสวยงามพอรับได

ปรับปรุง = จัดทําไมครบ หรือไมจัดทํา

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

2.2.7 มีกลองรับความคิดเห็น และมีขอมูลแสดงใหเห็นถึงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทดสอบ

ดี           = มีครบทั้งสองอยาง ถาวร สวยงาม เปนระเบียบ

พอใช      = มีอยาใดอยางหนึ่ง หรือครบแตไมถาวร สวยงาม(พอรับได)

ปรับปรุง   = จัดทําไมครบหรือไมจัดทํา

การควบคุมคุณภาพงานกอสราง บูรณะทาง และสะพาน

2.2.8 ผลคะแนนจากการตรวจติดตามและประเมิลผลการปฏิบัตงิานตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคณุภาพ

วัสดแุละงานกอสรางทาง(QCS.) (ตามเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินป 2563 ที่ผานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบแลว)

1)  คะแนนจากการตรวจติดตามฯ  คณะภูมิภาค(สตว.) ใหใชแบบประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดปงบประมาณ

2563 ตามแบบ สวว.QC 08-1(เทียบอัตราสวน 30 คะแนน เปน 100 คะแนน)

2)  คะแนนจากการตรวจติดตามฯ  คณะสวนกลาง(สวว.) ใหใชแบบประเมินตามเกณฑตัวชี้วัด ตามแบบ 

สวว.QC 08-2 (ใชผลการตรวจติดตามรอบ 9 เดือน และเทียบอัตราสวน 70 คะแนน เปน 100 คะแนน)

ขอที่ 2.2.6 1) มีการจัดบอรดหรือติดโปสเตอรแสดงอัตราคาธรรมเนียม

2) มีการจัดบอรดหรือติดโปสเตอรแสดงขั้นตอนระยะเวลาการทดสอบ

3) มีการติดประกาศ/ ปายประชาสัมพันธ วิธีการทดสอบหรือการควบคุมคุณภาพวัสดุ

4) มีการจัดบอรดหรือติดโปสเตอรดมาตรการและขอกําหนดตางๆเพ่ือใหผูรับบริการรับรูรับทราบ

ดี         = มีครบ ทั้ง 4 เรื่อง ดูถาวร สวยงาม



ขอที่

3.1 การพัฒนางานดานแผนงาน [10.00 คะแนน] (คะแนนจากสํานักสวนกลาง)

สามารถใช Excel ในการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ของ

โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2564 ได
1.50

ผลการตรวจสอบความถูกตอง ของโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป 2564 โดยกองแผนงาน เชน ชื่อ รหัสสายทาง ตําแหนง ระยะทางเปน

ตน และความพรอมเบื้องตนของโครงการ เชน เขตทาง พื้นที่อนุรักษ 

โบราณสถานหรือพื้นที่ตองขออนุญาติ

1.50

ผลการนําขอมูลประวัติกิจกรรมลงใน One Page Summary ของระบบ RM ให

เปนปจจุบัน
1.50

โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณป2563 ไมมีการยกเลิกในขั้นตอนการ

พิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณของกรรมมาธิการฯ
1.50

โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณป2563 ไมมีการยกเลิกในขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจาง
1.50

โครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณป 2563 ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายระ

เอียดสําคัญของโครงการกอนลงนามในสัญญากับผูรับจาง เชน ระยะทาง ความ

ยาวสถะพาน สถานที่ (อําเภอ)

1.50

10.00

หมายเหตุ

1. หัวขอ 3.1 ประเมินโดย กผง.

2. หมวดบํารุงทางหลวงชนบท ไมตองประเมิน ขอ 3.1

3 คะแนนของสํานักงานทางหลวงชนบท เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด

คะแนน สทช.= ผลรวมคะแนนของแขวงทางหลวงชนบท/จํานวนแขวง

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

ประเมินประสิทธผิลการวางแผน

และประเมินความพรอมของ

โครงการที่ขอรับการจัดสรร

งบประมาณป 2563

3.1.3

ใชคะแนนที่ไดจากการทําขอสอบ 

(ขอสอบ 10 ขอ คะแนน เต็ม 10 คะแนน)
1.00

เกณฑการประเมินภาคสนาม

3.1.1

คะแนนที่ใช

ประเมิน

คะแนน

ประเมิน

รวมคะแนนการพัฒนางานดานแผนงาน

ความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ

และความสอดคลองของโครงการที่

ขอรับการจัดสรร

งบประมาณประจําป 2564 กับแผน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและ

แผนการปฏิรูประเทศ

ของกรมทางหลวงชนบท

3.1.2 ประเมินประสิทธิผลการวางแผน

และประเมินความพรอมของ

โครงการที่ขอรับการจัดสรร

งบประมาณป 2564



3.2.1 การสํารวจออกแบบ 2.00

        (2 คะแนน) 1.00

0.00

3.2.2 ปริมาณงานและราคาคากอสราง 2.00

        (2 คะแนน) 1.00

0.00

4.00

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

หมายเหตุ

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง 

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

ขอที่ เกณฑการประเมิน คะแนนที่ใชประเมิน

คะแนนประเมิน
ขอผดิพลาดที่

ตรวจพบ3.2 คุณภาพและประสิทธิภาพของการสํารวจและออกแบบ [10 คะแนน]

[4 คะแนน]  คะแนนจากคณะเอกลักษณ

ไมมีรายการผิดพลาด การสํารวจและออกแบบไมมีรายการผิดพลาด

ไมมีรายการผิดพลาด

ผิดพลาด 1 รายการ

ผิดพลาดมากกวา 1 รายการ

ไมมีรายการผิดพลาด

ผิดพลาด 1 รายการ

ผิดพลาดมากกวา 1 รายการ

รวมคะแนน

1)    ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช. โดยการสัมภาษณผูควบคุมงานกอสรางทาง/สะพาน

2)    ขอที่ 3.2.1 ถึง 3.2.2 ประเมินเฉพาะโครงการกอสรางทาง/สะพาน ที่อยูระหวางการกอสรางในป พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 ในไตรมาสที่ 2 โดยคณะอนุกรรมการ

สวนภูมิภาคตรวจติดตาม จํานวน 1 โครงการ/หนวย ครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 3/4 จํานวน 1 โครงการ/หนวย และคณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคตรวจติดตาม จํานวน

 1 โครงการ/หนวย

3)  เกณฑการประเมินขอ 3.2.1 ถึง 3.2.2 มีรายละเอียด ดังนี้

     (1) การสํารวจและออกแบบ (2.00 คะแนน)

ผิดพลาด 1 รายการ การสํารวจและออกแบบมีรายการผิดพลาด 1 รายการ เปนเหตุใหตองแกไข

สัญญา เชน ความถูกตองของแนวสํารวจ, คาระดับ, ขนาดทอระบายน้ํา, 

ประเภทของฐานราก เปนตน

         ผิดพลาดมากกวา 1 รายการ การสํารวจและออกแบบมีรายการผิดพลาดมากกวา 1 รายการ เปนเหตุให

ตองแกไขสัญญา เชน ความถูกตองของแนวสํารวจ, คาระดับ, ขนาดทอ

ระบายน้ํา, ประเภทของฐานราก เปนตน

     (2) ปริมาณงานและราคากอสราง (2.00 คะแนน)

ไมมีรายการผิดพลาด ปริมาณงานและราคากอสรางไมมีรายการผิดพลาด

ผิดพลาด 1 รายการ ปริมาณงานและราคากอสรางมีรายการผิดพลาด 1 รายการ เปนเหตุใหตอง

แกไขสัญญา

          ผิดพลาดมากกวา 1 รายการ ปริมาณงานและราคากอสรางมีรายการผิดพลาดมากกวา 1 รายการ เปนเหตุ

ใหตองแกไขสัญญา



ขอที่

ถูกตองและครบถวน 0.50

ถูกตองแตไมครบถวน 0.25

ไมถูกตอง 0.00

ถูกตองและครบถวน 0.50

ถูกตองแตไมครบถวน 0.25

ไมถูกตอง 0.00

เหมาะสม 0.60

ไมเหมาะสม 0.00

เหมาะสม 0.60

ไมเหมาะสม 0.00

เหมาะสม 0.60

ไมเหมาะสม 0.00

เหมาะสม 0.60

ไมเหมาะสม 0.00

เหมาะสม 0.60

ไมเหมาะสม 0.00

สอดคลอง 2.00

คลาดเคลื่อน 1 ประเด็น 1.60

คลาดเคลื่อน 2 ประเด็น 1.20

คลาดเคลื่อน มากกวา 2 ประเด็น 0.80

คลาดเคลื่อนจนไมสามารถกอสรางได 0.00

6.00

หมายเหตุ

1)     ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

เกณฑการประเมิน

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

3.2.3 ความถูกตองและครบถวนของหมุด

อางในงานสํารวจ (1.00 คะแนน)

1. ความถูกตองและครบถวนของ

หมุดอางอิงคาระดับ (BM) (0.50 

คะแนน)

2. ความถูกตองและครบถวนของ

หมุดอางอิงแนวสํารวจ (RP)  (0.50 

คะแนน)

3.2.4 ความเหมาะสมของการออกแบกับ

สภาพพื้นที่  (3.00 คะแนน)

1. ความเหมาะสมของการออกแบบ

รูปตัดโครงสรางทาง (0.60 คะแนน)

2. ความเหมาะสมของการออกแบบ

แนวถนนโครงการ  (0.60 คะแนน)

3. ความเหมาะสมของการออกแบบ

ระดับถนนโครงการ  (0.60 คะแนน)

4. ความเหมาะสมของการออกแบบ

งานระบายน้ําและงานปองกันการกัด

เซาะ (0.60คะแนน)

5. ความเหมาะสมของการออกแบบ

ดานความปลอดภัย  (0.60 คะแนน)

3.2.5 ความถูกตองและครบถวน

ของการสํารวจรายละเอียด

(2.00 คะแนน)

ความสอดคลองของแบบ

รายละเอียดกับสภาพพื้นที่     (2.00

 คะแนน)

รวมคะแนน

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

2)     ขอ 3.2.3 ถึง 3.2.5 ประเมินเฉพาะโครงการกอสรางทาง/สะพาน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ในไตรมาสที่ 2 

โดยคณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคตรวจติดตาม จํานวน 1 โครงการ/หนวย ครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่ 3/4 โดยคณะทํางาน สสอ. ตรวจติดตามจํานวน 1 โครงการ/

หนวย และคณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคตรวจติดตาม จํานวน 1 โครงการ/หนวย

 [6 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง

คะแนน

ที่ใชประเมิน
คะแนนประเมิน



3)     เกณฑการประเมิน ขอ 3.2.3 ถึง 3.2.5 มีรายละเอียด ดังนี้

          3.2.3 ความถูกตองและครบถวนของหมุดอางอิงในงานสํารวจ (1.00 คะแนน)

ถูกตองและครบถวน หมายถึง

ถูกตองแตไมครบถวน หมายถึง

ไมถูกตอง หมายถึง

ถูกตองและครบถวน หมายถึง

ถูกตองแตไมครบถวน
หมายถึง

ไมถูกตอง หมายถึง

เหมาะสม หมายถึง

ไมเหมาะสม หมายถึง

เหมาะสม หมายถึง

ไมเหมาะสม หมายถึง

รายละเอียดเปนไปตามเกณฑถูกตองและครบถวน ยกเวน (2) มีจํานวนหมุด

ไมครบถวนตามที่ระบุไวในแบบกอสราง

                1. ความถูกตองและครบถวนของหมุดอางอิงคาระดับ (BM) (0.50 คะแนน)

ความถูกตองและครบถวนของหมุดอางอิงคาระดับ (BM) กําหนดดังนี้ (1) คา

ระดับมีความถูกตองสอดคลองกับแบบกอสรางและอางอิงจากคา

ระดับน้ําทะเลปานกลาง(รทก.:MSL) โดยทําการถายระดับจากหมุดของศูนย

เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท หรือ หมุดของหนวยงาน

อ่ืนๆที่นาเชื่อถือ ในกรณทีี่มีหมุดของศูนยเทคโนโลยี และสารสนเทศ กรม

ทางหลวงชนบท อยูภายในรัศมี 3 กิโลเมตร ใหอางอิงหมุดของศูนย

เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท (2)จํานวนหมุดครบถวน

ตามที่ระบุไวในแบบกอสราง (3) ความเหมาะสมของการจัดทําหมุด เชน มี

ความมั่นคงแข็งแรง ตําแหนงที่ตั้งเหมาะสม มีปายกํากับชัดเจน เปนตน

รายละเอียดเปนไปตามเกณฑถูกตองและครบถวน ยกเวน (2) มีจํานวนหมุด

ไมครบถวนตามที่ระบุไวในแบบกอสราง

รายละเอียดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน เชน ใชระดับอางอิงสมมุติ

 หมุดอยูในเขตกอสราง การจัดทําหมุดไมมั่นคงแข็งแรง หมุดบางหมุดไม

สอดคลองตามที่ระบุไวในแบบกอสราง เปนตน

                   2.ความถูกตองและครบถวนของหมุดอางอิงแนวสํารวจ (RP) (0.50 คะแนน)

ความถูกตองและครบถวนของหมุดอางอิงแนวสํารวจ (RP) กําหนดดังนี้ (1) มี

ความถูกตองสอดคลองกับแบบกอสราง (2) จํานวนหมุดครบถวนตามที่ระบุไว

ในแบบกอสราง (3) ความเหมาะสมของการจัดทําหมุด เชน มีความมั่นคง

แข็งแรง ตําแหนงที่ตั้งเหมาะสม เปนตน

ไมเปนไปตามรายการดังกลาวขางตน

รายละเอียดไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวขางตน การจัดทําหมุดไมมั่นคง

แข็งแรงหมุดบางหมุดไมสอดคลองตามที่ระบุไวในแบบกอสราง เปนตน

                  3.2.4  ความเหมาะสมของการออกแบบกับสภาพพื้นที่ (3.00 คะแนน)

                           1.ความเหมาะสมของการออกแบบรูปตัดโครงสรางทาง (0.60 คะแนน)

1) การกําหนดรูปแบบการกอสรางมีความเหมาะสมกับสภาพความเสียหาย

ปจจุบัน

2) รูปตัดโครงสรางทางอยูในเขตทาง (R.O.W.)

3) การกําหนดความกวางชองจราจรและไหลทางสอดคลองกับสภาพ

การจราจรในปจจุบัน

4) การกําหนดคุณสมบัติวัสดุของโครงสรางทางสอดคลองกับแหลงวสัดุใน

พื้นที่บริเวณท่ีตั้งโครงการ

ไมเปนไปตามรายการดังกลาวขางตน

                            2. ความเหมาะสมของการออกแบบแนวถนนโครงการ (0.60 คะแนน)

1) มีการออกแบบรวบโคงที่มีลักษณะเปนโคงหลังหัก (Broken Back Curve) 

 กรณีที่มีเขตทางเพียงพอ

2) การออกแบบความเร็วในโคงและการยกโคง เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ



เหมาะสม หมายถึง 1) การกําหนดระดับกอสรางมีระยะพนน้ํา (Free Board) ที่เพียงพอ 

2) การกําหนดระดับกอสรางไมกระทบกับประชาชนบริเวณสองขางทาง 

ไมเหมาะสม หมายถึง ไมเปนไปตามรายการดังกลาวขางตน

เหมาะสม หมายถึง

ไมเหมาะสม หมายถึง

เหมาะสม หมายถึง

ไมเหมาะสม หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

หมายถึง

ไมเปนไปตามรายการดังกลาวขางตน

                              3.2.5 ความถูกตองและครบถวนของการสํารวจรายละเอียด (2.00 คะแนน)

                                     ความสอดคลองของแบบรายละเอียดกับสภาพภูมิประเทศ (2.00 คะแนน)

                            3. ความเหมาะสมของการออกแบบระดับถนนโครงการ (0.60 คะแนน)

                              4. ความเหมาะสมของการออกแบบงานระบายน้ําและงานปองกันการกัดเซาะ (0.60 คะแนน)

1) การกําหนดขนาดหรือรูปแบบอาคารระบายน้ําในสายทางมีความเหมาะสม

2) การกําหนดรูปแบบระบบปองกันการกัดเซาะของน้ําในสายทางมีความ

เหมาะสม

ไมเปนไปตามรายการดังกลาวขางตน

                              5. ความเหมาะสมของการออกแบบดานความปลอดภัย (0.60 คะแนน)

                         คลาดเคลื่อนมากกวา 2 ประเด็น ขอมูลสํารวจรายละเอียดมีความคลาดเคลื่อนมากกวา 2 ประเด็น แตสามารถ

นําไปกอสรางได เชน ขาดรายละเอียดทางเชื่อม ขนาดและตําแหนงของทอ

ระบายน้ําไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ตําแหนงและรายละเอียดภูมิประเทศ

บริเวณขางทางไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เปนตน

                               คลาดเคลื่อนจนไมสามารถกอสรางได ขอมูลสํารวจรายละเอียดมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่จนไมสามารถ

นําไปกอสรางได เชน Cross Section ของงานถนนในพื้นที่ภเูขาที่อยูในเขต

อุทยานตองตัดเขาดาน Back Slope คอนขางมาก แนวถนนตกไหลเขาหรือ

อยูในคลอง เปนตน

                               สอดคลอง
ขอมูลสํารวจรายละเอียดมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และสามารถ

นําไปใชกอสรางได

               คลาดเคลื่อน 1 ประเด็น ขอมูลสํารวจรายละเอียดมีความคลาดเคลื่อน 1 ประเด็น แตสามารถนําไป

กอสรางได เชน ขาดรายละเอียดทางเชื่อม ขนาดและตําแหนงของทอระบาย

น้ําไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ตําแหนงและรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณ

ขางทางไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เปนตน

               คลาดเคลื่อน 2 ประเด็น ขอมูลสํารวจรายละเอียดมีความคลาดเคลื่อน 2 ประเด็น แตสามารถนําไป

กอสรางได เชน ขาดรายละเอียดทางเชื่อม ขนาดและตําแหนงของทอระบาย

น้ําไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ตําแหนงและรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณ

ขางทางไมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เปนตน

1) การติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัยและไฟฟาแสงสวาง เหมาะสมและ

เพียงพอ

2) การติดตั้งปายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ถูกตองและ

เหมาะสม

3) ทางแยก/ทางเชื่อม หรือจุดเสี่ยง มีการออกแบบปรับปรุงอยางเหมาะสม



 3.3 การพัฒนางานดานกอสรางทาง  [10.00 คะแนน ]

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

5.00

หมายเหตุ ใชในการตรวจประเมินโดย คณะตรวจติดตามเอกลักษณ

1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

2)

3)

4)

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

พึงพอใจและไมไดรบัความเดือดรอนทั้ง 3 ราย

พึงพอใจและไมไดรบัความเดือดรอน 1-2 ราย

ไมพึงพอใจและไดรับความเดือดรอนทั้ง 3 ราย

3.3.5 ความปลอดภัยระหวางการกอสราง

(ใหตรวจสอบการติดตั้งปายและอุปกรณอํานวยความ

ปลอดภัยระหวางการกอสราง วาเปนไปตามสัญญาจาง 

หรือรูปแบบมาตรฐาน หรือไม)

ดําเนินการครบถวน

ใหตรวจประเมินคุณภาพ โครงการกอสรางทางที่เร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ 2563 จํานวนอยางนอย 2 โครงการ/หนวยงาน และไมซ้ํากับการตรวจที่ผานมา

จาก 3.3.1 ความกาวหนาตรงตามแผนงานกอสราง  “เหตุจําเปนของความลาชา” ใหอางอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

มาตรา 102 เฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้

    (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ

    (2) เหตุสดุวิสัย

    (3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย

    (4) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎหมาย

จากขอที่ 3.3.3 หากมีการสุมตรวจความหนาของช้ันผิวทาง ใหตรวจสอบโดยอางอิงจากเอกสารหลักฐานแสดงการ Coring ที่มีอยูแลวกอน 

ทั้งนี้ หากไมพบเอกสารหลักฐานดังกลาว ใหดําเนินการ Coring และตรวจสอบในสนาม

รวมคะแนนประเมิน การพัฒนาคุณภาพงาน ดานกอสรางทาง

3.3.4 ผลกระทบตอประชาชนระหวางการกอสราง

(ใหสุมสอบถามประชาชน จํานวน 3 ราย)

3.3.3 ความถูกตองตามรูปแบบ

(ใหตรวจสอบทุก คส. ที่สามารถดําเนินการตรวจสอบได

ในโครงการ โดยสุมตรวจอยางนอย คส. ละ 3 จุด 

วามีความถูกตอง เปนไปตามรูปแบบและ คส. หรือไม)

มีความถูกตองทุกจุดที่ตรวจสอบ

ไมถูกตองทุกจุดที่ตรวจสอบ 

แตมีความถูกตองมากกวารอยละ 50 

ของจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด

มีความถูกตองนอยกวารอยละ 50

ของจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด

3.3.1 ความกาวหนาตรงตามแผนงานกอสราง

(ใหตรวจสอบจากผลงานกอสราง)

ตรงตามแผนหรือสูงกวาแผน หรือ 

ลาชากวาแผนแตมีเหตุจําเปนของความลาชา

ชากวาแผนรอยละ 0-10 

โดยไมมีเหตุจําเปนของความลาชา

ชากวาแผนเกินรอยละ 10 

โดยไมมีเหตุจําเปนของความลาชา

มิติที่ 3  การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

ดําเนินการแตไมครบถวน

ไมดําเนินการ

แบบฟอรมประเมินเอกลักษณทาง ทช. ประจําปงบประมาณ 2563 (สําหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสราง*)

ขอที่ เกณฑการประเมิน
คะแนนประเมิน

 [5 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

คะแนน

ที่ใชประเมิน

โค
รง

กา
ร 

  ...
...

...
...

...
...

.

โค
รง

กา
ร 

  ...
...

...
...

...
...

.

3.3.2 การควบคุมวิธีการกอสราง 

(ใหตรวจสอบวิธกีอสรางและจํานวนเคร่ืองจักร โดยสุมตรวจ

 3 วธีิการตาม มทช.  เชน หากตรวจสอบวธีิการกอสรางตาม

 มทช. ผิวทาง AC ใหพิจารณาวาภาพถาย

แสดงใหเห็นหรือไม วามีจํานวนรถบดเปนไปตามที่ มทช. 

กําหนด เปนตน)

ภาพถายเปนไปตาม มทช. ทั้ง 3 วธีิการ

ภาพถายเปนไปตาม มทช. 1-2 วธีิการ

ภาพถายไมเปนไปตาม มทช. ทั้ง 3 วธีิการ



 3.3 การพัฒนางานดานกอสรางทาง  [10.00 คะแนน ]
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หมายเหตุ ใชในการตรวจประเมินโดย คณะตรวจติดตามเอกลักษณ

1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

2)

3)

4)

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

ใหตรวจประเมินคุณภาพ โครงการกอสรางทางที่เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2563 จํานวนอยางนอย 2 โครงการ/หนวยงาน และไมซ้ํากับการตรวจที่ผานมา

จากขอที่ 3.3.1 ความกาวหนาตรงตามแผนงานกอสราง  “ดําเนินการตามระเบียบ” หมายถึง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐

จากขอที่ 3.3.3 หากมีการสุมตรวจความหนาของชั้นผิวทาง ใหตรวจสอบโดยอางอิงจากเอกสารหลักฐานแสดงการ Coring ที่มีอยูแลวกอน 

ทั้งนี้ หากไมพบเอกสารหลักฐานดังกลาว ใหดาํเนินการ Coring และตรวจสอบในสนาม

3.3.5 ความปลอดภัยระหวางการกอสราง

(ใหตรวจสอบการติดต้ังปายและอุปกรณอํานวยความ

ปลอดภยัระหวางการกอสราง วาเปนไปตามสัญญาจาง 

หรือรูปแบบมาตรฐาน หรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดจาก

แบบฟอรมรายงาน คปภ. 1 - คปภ. 4)

ดําเนินการครบถวน

ดําเนินการแตไมครบถวน

ไมดําเนินการ

รวมคะแนนประเมิน การพัฒนาคณุภาพงาน ดานกอสรางทาง

3.3.3 ความถูกตองตามรูปแบบ

(ใหตรวจสอบทุก คส. ที่สามารถดําเนินการตรวจสอบได

ในโครงการ โดยสุมตรวจอยางนอย คส. ละ 3 จุด 

วามีความถูกตอง เปนไปตามรูปแบบและ คส. หรือไม)

มีความถูกตองทุกจุดที่ตรวจสอบ

ไมถูกตองทุกจุดที่ตรวจสอบ 

แตมีความถูกตองมากกวารอยละ 50 

ของจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด

มีความถูกตองนอยกวารอยละ 50

ของจํานวนจุดตรวจสอบทั้งหมด

3.3.4 ผลกระทบตอประชาชนระหวางการกอสราง

(ใหสุมสอบถามประชาชน จํานวน 3 ราย)
พึงพอใจและไมไดรับความเดือดรอนทั้ง 3 ราย

พึงพอใจและไมไดรับความเดือดรอน 1-2 ราย

ไมพึงพอใจและไดรับความเดือดรอนทั้ง 3 ราย

3.3.1 ความกาวหนาตรงตามแผนงานกอสราง

(ใหตรวจสอบจากผลงานกอสราง)

ดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา หรือ

ดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญาจนเกิดคาปรับ 

แตโครงการไดดําเนินการตามระเบียบแลว

ดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา

จนเกิดคาปรับรอยละ 0 - 10 ของวงเงินคาจางตามสัญญา

และโครงการไมไดดาํเนินการตามระเบียบ

ดําเนินการไมแลวเสร็จตามสัญญา

จนเกิดคาปรับเกินรอยละ 10 ของวงเงินคาจางตามสัญญา

และโครงการไมไดดาํเนินการตามระเบียบ

3.3.2 การควบคุมวิธีการกอสราง 

(ใหตรวจสอบวิธีกอสรางและจํานวนเครื่องจักร โดยสุมตรวจ

 3 วิธีการตาม มทช.  เชน หากตรวจสอบวิธีการกอสรางตาม

 มทช. ผิวทาง AC ใหพิจารณาวาภาพถาย

แสดงใหเห็นหรือไม วามีจํานวนรถบดเปนไปตามที่ มทช. 

กําหนด เปนตน)

ภาพถายเปนไปตาม มทช. ทั้ง 3 วิธีการ

ภาพถายเปนไปตาม มทช. 1-2 วิธีการ

ภาพถายไมเปนไปตาม มทช. ทั้ง 3 วิธีการ

แบบฟอรมประเมินเอกลักษณทาง ทช. ประจําปงบประมาณ 2563 (สําหรับโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ*)

ขอท่ี เกณฑการประเมิน
คะแนนประเมิน

คะแนน

ที่ใชประเมิน

โค
รง

กา
ร 

  ...
...

...
...

...
...

.

โค
รง

กา
ร 

  ...
...

...
...

...
...

.

[5 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ 



ขอที่

 3.3 การพัฒนางานดานกอสรางทาง [10 คะแนน] 

1.50

2.00

1.50

5.00

หมายเหตุ ใชในการตรวจประเมินโดย คณะทํางานยอยจากสํานักกอสรางทาง 

1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

2)

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอรมประเมินเอกลักษณทาง ทช. ประจําปงบประมาณ 2563

เกณฑการประเมิน

คะแนน

ที่ใชประเมิน

คะแนนประเมิน

เฉลี่ยของทุกโครงการ

[5 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง 

ใหตรวจประเมินคุณภาพ ทุกโครงการกอสรางทางท่ีเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2563

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

3.3.6 ความครบถวนของการดําเนินงานโครงการ
ความครบถวนของการดําเนินงาน

ชวงกอนเริ่มการกอสราง

ความครบถวนของการดําเนินงาน

ชวงระหวางการกอสราง

ความครบถวนของการดําเนินงาน

ชวงหลังกอสรางแลวเสร็จ

รวมคะแนนประเมิน การพัฒนาคุณภาพงานดานกอสรางทาง ภาคเอกสาร



3.4 การพัฒนางานดานกอสรางสะพาน  [10.00 คะแนน ]

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

0.00

5.00

หมายเหตุ

3.4.3

มีผลกระทบตอประชาชนอยางมาก ยอมรับไมได

มีจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุเล็กนอย

ไมมีผลกระทบตอประชาชน

มีจุดเสี่ยงอันตรายที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง

3.4.5 ความปลอดภัยระหวางกอสราง ไมมีจุดเสี่ยงอันตรายอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ

ไมมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้น หรือดําเนินการแกไขแลว

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

3.4.1 ความกาวหนาตามแผนงาน เร็วกวาหรือเปนไปตามแผนงาน หรือลาชาโดยมีเหตุจําเปน

ลาชากวาแผนในชวงรอยละ 0-10

ลาชากวาแผนงานในชวงรอยละ 10

ขอ เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ใช

ประเมิน
ผลการประเมิน

การประเมินภาพรวมของโครงการ [5 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ 

ขอสังเกตุท่ีพบเห็น/สิ่งท่ีควรปรับปรุง

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

1.สุมตรวจสอบ สทช. และ ขทช. เฉพาะหนวยงานท่ีโครงการกอสรางสะพาน อยางนอย1โครงการ

2.พิจารณาสุมเลือกโครงการตามลําดับ ดังน้ี สะพานชุมชน สะพานในสายทาง หรืองานปรับปรุงสะพาน

3.นําคะแนนของ สทช. และ ขทช. ในสังกัด มาเฉลี่ยเพื่อประเมินคะแนนเปนราย สทช.

มีความชํารุดบกพรองรายแรง มีผลตอความมั่นคงแข็งแรงหรือ

ความทนทาน

มีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบบางเล็กนอย ไมมีผลตอพฤติกรรม

โครงสรางหรือความปลอดภัย
มีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบอยางมาก มีผลตอพฤติกรรม

โครงสรางหรือความปลอดภัย

มีผลกระทบตอประชาชนเล็กนอย สามารถยอมรับได

3.4.2

รวมคะแนนการพฒันางานดานกอสรางสะพาน

มีความชํารุดบกพรองบางเล็กนอย ไมมีผลตอความมั่นคงแข็งแรง

หรือทนทาน

ความถูกตองตามรูปแบบ กอสรางสอดคลองกับรูปแบบตามสัญญาทุกประการ

3.4.4 ผลกระทบตอประชาชนระหวาง

การกอสราง

คุณภาพของงานกอสราง



5.00
1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

2)  3.4.6 คะแนนการประเมินวิธกีารกอสรางสะพาน ใชคะแนนประเมินจาก คณะอนุฯ กอสรางสะพาน

ไมมีการติดตามจากคณะเอกลักษณ 

คะแนนประเมิน
3.4 การพัฒนางานดานกอสรางสะพาน  [10.00 คะแนน ]

3.4.6 การประเมินวิธีการกอสรางสะพาน [5 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

รวมคะแนน

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

ขอท่ี เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ใช

ประเมิน



3.5 การพัฒนางานดานบํารุงรักษาทางและสะพาน : [10.00 คะแนน]

1.
...

...
...

..

2.
...

...
...

..

3.
...

...
...

..

4.
...

...
...

..

1.30

ขอสังเกตุ -1.00

(2) ความกวางของถนน/Widening เมื่อกอสรางแลวเสร็จ

 เทาเดิม 0.50

 แคบกวาเดิม 0.00

 มี/เทาเดิม 0.50

 มี พ.ท.ดําเนินการแตไมดําเนินการ 0.00

(3) การตีเสนหลังซอม

0.40

0.00

2.70

0.30

ขอสังเกตุ 0.15

0.00

ไมมีปายผิดกฎหมายในสายทาง 0.25

มีปายผิดกฎหมายในสายทาง 0.00

ไมมีขยะ/ กองวัสดุ/ เศษดิน/ เศษวัสดุ 0.25

มีขยะ/ กองวัสดุ/ เศษดิน/ เศษวัสดุ 0.00

0.80

3.50

หมายเหตุ

1) เลือกใชแบบฟอรมท่ี 1 หรือ 2 ตามจํานวนชองจราจรของสายทางที่ประเมิน

2) ขทช. ประเมินทุกหัวขอ

3) บทช. ไมตองประเมินหัวขอ ทางสบาย (Service) (2) ความกวางของถนน/Widening เมื่อกอสรางแลวเสร็จ

4) สทช. ประเมินเฉพาะหัวขอ ทางสบาย (Service) (2) ความกวางของถนน/Widening เมื่อกอสรางแลวเสร็จ

5) ประเมินหนวยละ 4 สายทาง เปนอยางนอย

6) กรณีท่ี ขทช./ บทช.ที่มีถนนทั้ง 2 ประเภท (ถนน 2 ชองจราจร และถนนมากกวา 2 ชองจราจร) ตองรับการประเมินถนนทั้ง 2 ประเภท 

ใหทําการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินฯ ทั้ง 2 แบบ และคิดคะแนนประเมิน ดังน้ี

คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนท่ีทําการตรวจในแตละประเภท / จํานวนท่ีทําการตรวจ

 คะแนนรวมงานทาง 2 ชองจราจร Service+Scenic 0.00

ความสูงของหญาไมเกิน 20 - 80 ซม. 

ความสูงของหญาเกิน 80 ซม. / มีหญาปกคลุมไหลทาง 

(2) ปายผิดกฎหมาย

(3) ขยะ/ กองวัสดุ/ เศษดิน/ เศษวัสดุ

คะแนนรวม Scenic แตละสายทาง

คะแนนเฉลี่ยรวมดาน Scenic

2. ทางสวยงาม (Scenic)

    : [0.80 คะแนน]

(1) การตัดหญา (ความกวางไมนอยกวา 2.00 ม./สุดเขตทาง)

ความสูงของหญาไมเกิน 20 ซม.

1. ทางสบาย (Service)

   : [2.70 คะแนน]

(1) หลุมบอ

ไมมีหลุมบอ

มีหลุมบอ (ไมมีการปะซอมหรือขุดซอม)

ความกวางถนน

บริเวณทางโคง

ดําเนินการ

ไมดําเนินการ

คะแนนรวม Service แตละสายทาง

คะแนนเฉลี่ยดาน Service

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอรมที่ 1 : สําหรับประเมินถนน 2 ชองจราจร
ขอท่ี เกณฑการประเมิน

คะแนนท่ี

ใชประเมิน

คะแนนประเมิน

3.5.1 การพัฒนางานบํารุงรักษาทาง (แบบฟอรมที่ 1) : [3.50 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ



1.
...

...
...

..

2.
...

...
...

..

3.
...

...
...

..

4.
...

...
...

..

ผิวทางลาดยาง/ คอนกรีต อยูในสภาพดี 1.40

ชํารุดเสียหาย มีการซอมแซมแตไมไดมาตรฐาน 0.00

ชํารุดเสียหาย และไมไดรับการซอมแซม -0.50

มีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน 0.35

ชํารุดเสียหาย 0.00

มีความมั่นคงแข็งแรง พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 0.35

ชํารุดเสียหาย ไมสามารถใชงานได หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน 0.00

มีความมั่นคงแข็งแรง พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย 0.35

ชํารุดเสียหายบางสวน แตสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย 0.20

ชํารุดเสียหาย และไมปลอดภัยตอการใชงาน 0.00

2.45 0.00 0.00 0.00 0.00

0.25

0.00

0.30

มีการรุกล้ํา แตมีการดําเนินการตามกฎหมาย 0.25

มีการรุกล้ํา และไมมีการดําเนินการใดๆ 0.00

ไมมีปายผิดกฎหมายในสายทาง 0.25

มีปายผดิกฎหมายในสายทาง 0.00

ไมมีขยะ/ กองวัสด/ุ เศษดิน/ เศษวัสดุ 0.25

มีขยะ/ กองวัสด/ุ เศษดิน/ เศษวัสดุ 0.00

1.05 0.00 0.00 0.00 0.00

3.50

หมายเหตุ

1) ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลถนนสําหรับถนนมากกวา 2 ชองจราจร/

  อุโมงค/ ทางลอด/ ทางตางระดับ/ จุดกลับรถ

2) เลือกใชแบบฟอรมที่ 1 หรือ 2 ตามจํานวนชองจราจรของสายทางที่ประเมิน

3) ประเมินหนวยละ 4 สายทาง เปนอยางนอย

4) กรณีที่ ขทช./ บทช.ที่มีถนนทั้ง 2 ประเภท (ถนน 2 ชองจราจร และถนนมากกวา 2 ชองจราจร) ตองรับการประเมินถนนทั้ง 2 ประเภท 

ใหทําการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินฯ ทั้ง 2 แบบ และคิดคะแนนประเมิน ดังนี้

คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนที่ทําการตรวจในแตละประเภท / จํานวนที่ทําการตรวจ

 คะแนนเฉลี่ยรวมดาน Scenic 0.00

 คะแนนรวมสําหรับถนนมากกวา 2 ชองจราจร Service+Scenic 0.00

ไมดําเนินการ

(2) การรุกล้ําเขตทางหลวง

ไมมีการรุกล้ํา

(3) ปายผิดกฎหมาย

(4) ขยะ/ กองวัสด/ุ เศษดิน/ เศษวัสดุ

คะแนนรวม Scenic แตละสายทาง

 คะแนนเฉลี่ยดาน Service 0.00

2. ทางสวยงาม (Scenic) : 

    [1.05 คะแนน]

(1) การตัดหญา บริเวณขางทาง/ เกาะกลาง และการตัดแตงไมพุม/ ตนไมใหญ

ดําเนินการ

 คะแนนรวม Service แตละสายทาง

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอรมที่ 2 : สําหรับประเมินถนนที่มีชองจราจรมากกวา 2 ชองจราจร

ขอที่ เกณฑการประเมิน คะแนนที่

ใชประเมิน

คะแนนประเมิน

3.5.2  การพัฒนางานบํารุงรักษาทาง (แบบฟอรมที่ 2) : [3.50 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

1. ทางสบาย (Service) : [2.45 

คะแนน]

(1) สภาพการดูแลรักษาผิวทาง

(2) สภาพการดูแลทางเทา/ ทางจักรยาน/ จุดพักรถ/ ที่พักผูโดยสาร (ปายหยุดรถประจําทาง)

(3) สภาพการดูแลรักษาระบบระบายน้ํา (ฝาบอพกั/ฝาตะแกรง)

(4) สภาพการดูแลสะพานลอยคนขาม



1.
 ..

...
...

...
..

กม ...
...

...
...

.
1.

 ..
...

...
...

..

กม ...
...

...
...

.
1.

 ..
...

...
...

..

กม ...
...

...
...

.
1.

 ..
...

...
...

..

กม ...
...

...
...

.

0.20

ขอสังเกตุ ปานกลาง 0.10

แย 0.00

0.20

ปานกลาง 0.10

แย 0.00

คะแนนรวม Service แตละสายทาง 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
คะแนนเฉลี่ยดาน Service

(1) ความสะอาดพื้นสะพานและชองระบายน้ํา
0.20

ขอสังเกตุ ปานกลาง 0.10

แย 0.00

0.20

ปานกลาง 0.10

แย 0.00

คะแนนรวม Scenic แตละสายทาง 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
คะแนนเฉลี่ยรวมดาน Scenic

(1) ปายชื่อคลอง/ปายรหัสสะพาน
0.20

ขอสังเกตุ 0.10

ไมมี 0.00

คะแนนรวม Sure แตละสายทาง 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) ราวกันอันตรายคอสะพาน

0.30

ขอสังเกตุ 0.15

ไมมี 0.00

0.20

ปานกลาง 0.10

แย 0.00

คะแนนรวม Safe แตละสายทาง 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00

1.50

หมายเหตุ

1) ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.

2) ตรวจทุกสะพานในสายทางที่ดําเนินการตรวจคุณภาพของงานบํารุงรักษาทาง (4S)

2.1)  คะแนนการพัฒนางานบํารุงรักษาสะพาน แตละสายทาง (4S) คิดเฉลี่ยจากคะแนนทุกสะพานในสายทางนั้นๆ

2.2)  คะแนนการพัฒนางานบํารุงรักษาสะพาน (4S) แตละหนวยงาน คิดเฉลี่ยจากคะแนนแตละสายทางตามขอ 2.1)

 คะแนนรวมงานสะพาน Service+Scenic+Sure+Safe 0.00

4. ความปลอดภัยในการสัญจร (Safe) : 

[0.50 คะแนน] มี (สภาพด)ี

(2) สีสะทอนแสงหัวทายสะพาน

ดี

คะแนนเฉลี่ยรวมดาน Safe 0.00

มี (สภาพชํารุด)

3. ความไมหลง (Sure) : [0.20 คะแนน]
มี (สภาพด)ี

มี (สภาพชํารุด)

คะแนนเฉลี่ยรวมดาน Sure 0.00

0.00

1. ความสะดวกสบายในการสัญจร 

(Service)  : [0.40 คะแนน]

(1) พื้นผิวสะพาน

ดี

(2) รอยตอพื้นสะพาน/คอสะพาน

ดี

0.00

2. ความสะอาดเรียบรอย/สวยงาม 

(Scenic) : [0.40 คะแนน] ดี

(2) ความเรียบรอย/สวยงาม ราวสะพาน

ดี

มิติท่ี 3 การพฒันางานของกรมทางหลวงชนบท

ขอท่ี เกณฑการประเมิน
คะแนนที่ใช

ประเมิน

คะแนนประเมิน

3.5.3 การพัฒนางานบํารุงรักษาสะพาน : [1.50 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ สําหรับ

ถนนทุกจํานวนชองจราจร



ขอท่ี

1.1 การจัดทํา One Page

1.2 การสํารวจขอมูลทางวิศวกรรมและการบันทึกขอมูล

1.3 การดําเนินการตรวจ สอบความซ้ําซอน ของโครงการ จากระบบ pmms และ ขอมูล One Page

2.1 การตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน

2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน/การรายงานผลความกาวหนา บํารุงปกติสะพานชุมชน     

3.1 การรายงานผลการดําเนินงานบํารุงปกติงานทาง

3.2 การตรวจสอบผลการดําเนินงานบํารุงปกติ

3.3 โครงการสรางบานแบรนด (4S)

3.4 การดําเนินการ X-Ray

4.1 ขั้นตอนการนําระวางแผนท่ี อัพโหลดลงระบบ R.O.W.

4.2 ขั้นตอนการปูโฉนดแผนท่ี การสรางรูปแปลงที่ดิน และลงขอมูลกรรมสิทธิ์ ในระบบ R.O.W.

5.00

คะแนนประเมินการพัฒนางานดานบํารุงรักษาทางและสะพาน ใชคะแนนประเมินจาก สํานักบํารุงทาง

ไมมีการติดตามจากคณะเอกลักษณ 

 หมายเหตุ

2.00

4. การดําเนินการพสิูจนทราบเขตทาง (กรณี สายทางที่ไมมีเขตทางชัดเจน)

1.00

รวม

3. การติดตามและประเมินผลงานบาํรุงรักษาทาง

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

เกณฑการประเมิน

1. การสํารวจและจัดทําแผนงานบํารุงรักษาทาง

1.00

2. การสํารวจและจัดทําแผนงานบํารุงรักษาสะพาน

1.00

3.5.4  การประเมินผลการปฏิบตังิานบํารุงรักษาทางและสะพาน [5.00 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง

คะแนนท่ีใช

ประเมิน

คะแนน

ประเมิน



3.6 การพัฒนางานดานอํานวยความปลอดภัย : [10.00 คะแนน]
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0.75

ขอสังเกตุ 0.00

0.75

0.30

0.00

0.50

0.00

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.75

0.25

0.00

0.75

0.25

0.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.00

หมายเหตุ

1) ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.

2) ประเมินหนวยละ 4 สายทาง เปนอยางนอย

3) กรณีที่ ขทช./ บทช.ที่มีถนนทั้ง 2 ประเภท (ถนน 2 ชองจราจร และถนนมากกวา 2 ชองจราจร) ตองรับการประเมินถนนทั้ง 2 ประเภท 

ใหทําการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินฯ ทั้ง 2 แบบ และคิดคะแนนประเมิน ดังนี้

คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนที่ทําการตรวจในแตละประเภท / จํานวนที่ทําการตรวจ

 คะแนนดาน Safe
 คะแนนดาน Safe 0.00

 คะแนนรวมงานอาํนวยความปลอดภัย (Sure+Safe) ถนน 2 ชองจราจร 0.00

ดําเนินการ (นอยกวา 50 %)

(4) อุปกรณอาํนวยความปลอดภัย เชน ไฟกระพริบ การดเรล (ตลอดทั้งสายทาง)

อยูในสภาพใชการไดดี

ชํารุดเสียหาย

(5) ระยะมองเห็นบริเวณจุดเสี่ยง

    (5.1) ตัดหญา/ตนไม รื้อยายปายหรือสิ่งบดบังที่สามารถรื้อยายได ใหมีระยะการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางโคงไมนอยกวา 

65 เมตร สูงไมเกิน 0.8 เมตร

ดําเนินการครบถวนทุกแหง/ดําเนินการไมไดแตติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ดําเนินการ (มากกวา 50 %)

ดําเนินการ (นอยกวา 50 %)

   (5.2) ตัดหญา/ตนไม รื้อยายปายหรือสิ่งบดบังที่สามารถรื้อยายไดที่อยูในสามเหลี่ยมการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางแยก  

โดยมีดานประกอบมุมฉากไมนอยกวา 45 เมตร สูงไมเกิน  0.8 เมตร

ดําเนินการครบถวนทุกแหง/ดําเนินการไมไดแตติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ดําเนินการ (มากกวา 50 %)

ชํารุดเสียหาย

 คะแนนรวมดาน Sure 0.00

2. ทางปลอดภัย (Safe)

   : [4.00 คะแนน]

(1) การติดตั้งปายบังคับ(ปายจํากัดความเร็ว,ปายหยุด) และปายเตือนบริเวณทางโคงและทางแยก

มีการติดตั้งปายบังคับและปายเตอืนเพียงพอตอการแจงขอมูลแกผูขับขี่

ไมมีการติดตั้ง หรือติดตั้งไมเพียงพอตอการแจงขอมูลแกผูขับขี่ หรือ ไมถูกตอง

(2) สภาพปายเตือนและปายบังคับ (ตลอดทั้งสายทาง)

อยูในสภาพใชการไดดี

ชํารุดเสียหาย

(3) สภาพเสนจราจรบริเวณทางโคง ทางแยก และจุดเสี่ยง

อยูในสภาพใชการไดดี

 คะแนนรวม Sure แตละสายทาง

1. ทางไมหลง (Sure)

   : [2.00 คะแนน]

(1) การติดตั้งปายชุดระบุทิศทาง (ปายพวง)

มีการติดตั้งปายชุดระบุทิศทาง แนะนํากอนเขาเสนทาง

ไมมีปายชุดระบุทิศทาง

(2) สภาพของปายแนะนาํ (น.2), (น.3), (น.4)

อยูในสภาพใชการไดดี เห็นชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคนื

อยูในสภาพใชการไดดีและแนะนําใชเสนทางอยางตอเนื่อง (ไมหลง)

อยูในสภาพใชการไดดีแตมีการติดต้ังบางสวน (หลง) / ไมมีการติดตั้งปาย

แนะนํา/ติดตั้งไมครบถวน/ชํารุดเสียหาย

(3) สภาพของหลักกิโลเมตร

อยูในสภาพใชการไดดี เห็นชัดเจนแนะนําจุดหมายถูกตอง

ไมมีการปรับปรุง

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอรมที่ 2 : สําหรับประเมินถนน 2 ชองจราจร
ขอที่ เกณฑการประเมิน

คะแนนที่

ใชประเมิน

คะแนนประเมิน

3.6.1 การพัฒนางานอาํนวยความปลอดภัย [6.00 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ



3.6 การพัฒนางานดานอํานวยความปลอดภยั : [10.00 คะแนน]
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อยูในสภาพใชการไดดี เห็นชัดเจน แนะนําจุดหมายถูกตอง 0.75

ชํารุดเสียหาย 0.00

อยูในสภาพใชการไดดี และแนะนําใชเสนทางอยางตอเนื่อง 0.75

ชํารุดเสียหาย 0.00

อยูในสภาพใชการไดดี เห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 0.25

ชํารุดเสียหาย 0.00

อยูในสภาพใชการไดดี เห็นชัดเจน 0.25

ชํารุดเสียหาย 0.00
2.00

1.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.75

0.25

0.00

0.75

0.25

0.00

4.00
หมายเหตุ

6.00

หมายเหตุ

1) ประเมินเฉพาะ ขทช. และ บทช.

2) ประเมินหนวยละ 4 สายทาง เปนอยางนอย

3) กรณทีี่ ขทช./ บทช.ที่มีถนนทั้ง 2 ประเภท (ถนน 2 ชองจราจร และถนนมากกวา 2 ชองจราจร) ตองรับการประเมินถนนทั้ง 2 ประเภท 

ใหทําการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินฯ ทั้ง 2 แบบ และคิดคะแนนประเมิน ดังนี้

คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนแตละโครงการที่ทําการตรวจ / จํานวนโครงการที่ทําการตรวจ

 คะแนนดาน Safe
 คะแนนดาน Safe 0.00

 คะแนนรวมงานอํานวยความปลอดภยั (Sure+Safe) ถนนมากกวา 2 ชองจราจร 0.00

ดําเนินการ (นอยกวา 50 %)

(4) อุปกรณอํานวยความปลอดภัย เชน ไฟกระพริบ การดเรล แบรริเออร (ตลอดทั้งสายทาง)

อยูในสภาพใชการไดดี

ชํารุดเสียหาย

(5) ระยะมองเห็นบริเวณจุดเสี่ยง

    (5.1) ตัดหญา/ตนไม รื้อยายปายหรือสิ่งบดบังที่สามารถรื้อยายได ใหมีระยะการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางโคงไมนอย

กวา 65 เมตร สูงไมเกิน 0.8 เมตร

ดําเนินการครบถวนทุกแหง/ดําเนินการไมไดแตติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ดําเนินการ (มากกวา 50 %)

ดําเนินการ (นอยกวา 50 %)

   (5.2) ตัดหญา/ตนไม รื้อยายปายหรือสิ่งบดบังที่สามารถรื้อยายไดที่อยูในสามเหลี่ยมการมองเห็นปลอดภัยบริเวณทางแยก

  โดยมีดานประกอบมุมฉากไมนอยกวา 45 เมตร สูงไมเกิน  0.8 เมตร

ดําเนินการครบถวนทุกแหง/ดําเนินการไมไดแตติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ดําเนินการ (มากกวา 50 %)

ชํารุดเสียหาย

 คะแนนรวมดาน Sure
2. ทางปลอดภยั (Safe)

   : [4.00 คะแนน]

(1) การติดตั้งปายบังคับ(ปายจํากัดความเร็ว,ปายหยุด) และปายเตือนบริเวณทางโคงและทางแยก

มีการติดตั้งปายบังคบัและปายเตือนเพียงพอตอการแจงขอมูลแกผูขับขี่

ไมมีการติดตั้ง หรือติดตั้งไมเพียงพอตอการแจงขอมูลแกผูขับขี่ หรือ ไมถูกตอง

(2) สภาพปายเตือนและปายบังคบั (ตลอดทั้งสายทาง)

อยูในสภาพใชการไดดี

ชํารุดเสียหาย

(3) สภาพเสนจราจรบริเวณทางโคง ทางแยก และจุดเสี่ยง

อยูในสภาพใชการไดดี

 คะแนนรวม Sure แตละสายทาง

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

แบบฟอรมที่ 2 : สําหรับประเมินถนนที่มีชองจราจรมากกวา 2 ชองจราจร
ขอที่ เกณฑการประเมิน คะแนนที่

ใชประเมิน

คะแนนประเมิน

3.6.1 การพัฒนางานอํานวยความปลอดภยั [6.00 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

1. ทางไมหลง (Sure) : [2.00 คะแนน]
(1) สภาพของปายชุดระบุทิศทาง (ปาย Over head/ Over hang)

(2) สภาพของปายแนะนําสถานที่

(3) สภาพของปายบอกจุดหมายปลายทาง บริเวณทางแยก/ ทางตางระดับ/ วงเวียน

(4) สภาพของหลักกิโลเมตร/ ปายกิโลเมตร



ขอที่

3.6.3  ผลการประเมินการปฏิบตังิานบาํรุงรักษาทางและสะพาน [4.00 คะแนน] คะแนนจากสํานักสวนกลาง

1.1 การบันทึกขอมูลอุบัติเหตุระบบ ARMS ชวงเทศกาลปใหม 0.25

1.2 การบันทึกขอมูลอุบัติเหตุระบบ ARMS ชวงเทศกาลสงกรานต 0.25

1.3 ขอมูลอุบัติเหตุในระบบ ARMS มีความถูกตอง ไมขัดแยงกันเอง 0.75

2.1 สงคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรงตามกําหนดเวลา 0.25

2.2 0.50

3.1 ผลการพิจารณาความซ้ําซอนของลักษณะกิจกรรมที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 0.50

4.1 สงแบบกอสรางและประมาณราคาของคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2564 ตามกําหนดเวลา 0.25

4.2 ตรวจสอบเนื้องานแบบกอสรางและประมาณราคา วาถูกตองกับกิจกรรมของคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2564 0.50

4.3 แบบกอสรางและประมาณราคาของคําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2563 ครบถวนตามรายการคําขอจัดสรรงบประมาณ 0.25

5.ผลดําเนินการและการใชจายงบประมาณปรับปรุงจุดเส่ียง/จุดอันตรายชวงเทศกาล ปใหม

5.1 รายงานผลดําเนินการและการใชจายงบประมาณปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ชวงเทศกาลปใหมไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามกําหนดเวลา 0.25

6.ผลดําเนินการและการใชจายงบประมาณปรับปรุงจุดเส่ียง/จุดอันตรายชวงเทศกาล สงกรานต

6.1 รายงานผลดําเนินการและการใชจายงบประมาณปรับปรุงจุดเสี่ยง/จุดอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานตไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามกําหนดเวลา 0.25

4.00

1)  ขทช ประเมินทุกขอ

2) บทช ประเมิน เฉพาะ 1 5 และ 6

3)

4)
คะแนนรวมการพัฒนางานดานอํานวยความปลอดภัยของ ขทช. = 10 คะแนน

คะแนนรวมการพัฒนางานดานอํานวยความปลอดภัยของ บทช. = 7.75 คะแนน

มิติที่ 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

คะแนนที่ใช

ประเมิน
คะแนนประเมิน

 2. คําขอจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2564

เกณฑการประเมิน

 1. การรายงานขอมูลอุบัติเหตุ

คําขอจัดสรรงบประมาณประจําป 2564 สอดคลองกับขอมูลอุบัติเหตุในระบบ ARMS และ/หรือ ขอมูลจุดเสี่ยงในระบบ RM

3 .ความซ้ําซอนของโครงการที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณประจําป พ.ศ.2564

4. แบบกอสรางและประมาณราคา 

รวม

 หมายเหตุ



3.7 การพัฒนางานดานกํากับและบงัคับใชกฏหมาย : [10.00 คะแนน]

ครบถวน 0.5

ไมครบถวน 0.3

ไมดําเนินการ 0

ครบถวน 1

ไมครบถวน 0.5

ไมดําเนินการ 0

ถูกตอง 2

ไมถูกตอง 0

ครบถวน 3

ไมครบถวน 1.5

ไมดําเนินการ 0

ไมเพ่ิม 1

เพิ่ม 0

10

หมายเหตุ  การใหคะแนน จะเปนการรวมคะแนนทั้ง 2 รอบ (ครั้งที่ 1 และครั้งท่ี 2) และนํามาใหคะแนนในรอบที่ 2 โดยสัดสวนมีดังนี้

1. การออกตรวจครั้งที่ 1 (ไตรมาส 2) จะดําเนินการประเมินโดยคณะเอกลักษณ (สวนภูมิภาค) โดยคิดคะแนนเต็ม รอยละ 30

2. การออกตรวจครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) จะดําเนินการประเมินโดยคณะทํางานสํานักกฎหมาย โดยคิดคะแนนเต็ม รอยละ 70

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

นําคะแนนของ ขทช. และ บทช. มาหาคาเฉล่ีย เพื่อเปนคะแนนของ สทช.

4.3 มีการบังคบัใชกฎหมายกับผูที่ฝาฝน

กฎหมายครบทุกรายตามที่รายงานหรือไม

4.4 จํานวนผูกระทําความผิดลดลงจากการ

รายงานครั้งแรกหรือไม

คะแนนเต็ม

4 การตรวจสายทาง 4.1 การติดตั้งปายประชาสัมพันธการกํากับ

และบังคับใชกฎหมายในสายทางท่ีคัดเลือกใน

จํานวนที่เหมาะสม แตตองไมต่ํากวา 2 ปายตอ

สายทาง

4.2 มีจํานวนผูกระทําความผิดถูกตองตามท่ี

รายงานหรือไม

ผลการ

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินการ

ผลการ

ดําเนินการ

ลาชากวากําหนดไม

เกิน 5 วัน
1

ไมดําเนินการ 0

1.5

หากมีขอสงสัยติดตอ คุณเอกพงศ สุรพันธพิชิต นิติกรชํานาญการ โทร. 08 6364 7131 ID Line : paulbylaw

2 การประชาสัมพันธ

บทความ

การเผยแพรบทความดานกฎหมาย จํานวน 14 

เรื่อง ผานชองทางตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

เชน รายการวทิยุ ทช. หมอทาง รายการเสียง

ตามสายของชุมชน หรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น การติดประกาศ โดยใหดําเนินการ

เดือนละ 2 บทความ จนครบ 14 เรื่อง

ผลการ

ดําเนินการ

1

3 การรายงานผลการ

ดําเนินการตาม

แบบฟอรม QA

รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน ตาม

แบบฟอรม QA 6-03 ภายในวนัสิ้นเดอืน ของ

ทุกเดือน ผลการ

ดําเนินการ

ภายในกําหนด

ลาชากวากําหนด

เกิน 10 วัน
0

1 การคัดเลอืกสายทาง การคดัเลือกสายทางท่ีจะดําเนินการในป พ.ศ. 

2563 จํานวน 70% ของสายทาง ทั้งหมดท่ี

รับผิดชอบ

ผลการ

ดําเนินการ

[3 คะแนน] คะแนนภาคเอกสาร

ผลการประเมิน

ไมครบถวน 0.5

ครบถวน

ลําดับท่ี หัวขอ รายละเอียดการดําเนินการ แนวทางการประเมิน คะแนนท่ีใช

ประเมิน

ลําดับท่ี หัวขอ รายละเอียดการดําเนินการ แนวทางการประเมิน
ผลการประเมิน

[7 คะแนน] คะแนนภาคสนาม

คะแนนท่ีใช

ประเมิน



กก. ................ กก. ................ กก. ................ กก. ................

มีครบ 0.50

ไมครบ 0.00

      ภายใน 12 เดือน    (กอสราง

ภายในป 62)
-2.00

           ภายใน 24 เดือน         

(กอสรางภายในป 61)
-1.00

1.50

มีรายงาน ดําเนินการซอมแลว

หรือกําลังซอม
0.50

ไมมีรายงาน หรือมีรายงานแตไม

ดําเนินการซอม
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ

1) ประเมินเฉพาะ สทช. และ ขทช.

2) โครงการที่อยูระหวางค้ําประกันสัญญา ของ กิจกรรมกอสรางทาง กิจกรรมกอสรางสะพาน กิจกรรมบํารุงทาง และ

กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย  อยางนอย กิจกรรมละ 1 โครงการ

คะแนนประเมิน = ผลรวมของคะแนนแตละโครงการที่ทําการตรวจ / จํานวนโครงการท่ีทําการตรวจ

รวม 2.00
0.00

1 การจัดทําบัญชีรายช่ือโครงการและแผนการตรวจสภาพทางที่อยูระหวางค้ําประกันสัญญา

การจัดทําบัญชี

รายชื่อโครงการ

2 ความชํารุดเสียหายของโครงการที่อยูระหวางค้ําประกันสัญญา

พบเจอความ

เสียหาย

ไมพบเจอความเสียหายระหวางค้ําประกันสัญญา

กรณีเสียหาย

มิติท่ี 3 การพัฒนางานของกรมทางหลวงชนบท

เกณฑการประเมิน 
คะแนนท่ีใช

ประเมิน

คะแนนประเมิน

กิจกรรม

กอสรางทาง

กิจกรรมกอสราง

สะพาน

กิจกรรมบํารุง

ทาง

กิจกรรมอํานวย

ความปลอดภัย

3.8 การดูแลโครงการที่อยูระหวางค้ํา [2.00 คะแนน] 

คะแนนจากคณะเอกลักษณ



ขอท่ี
คะแนนที่ใช

ประเมิน

คะแนน

ประเมิน

1.00

0.00

4.1.2 พอใจ 0.50

ไมพอใจ 0.00

พอใจ 0.50

ไมพอใจ 0.00

1.00

0.50

-1.00

1.00

0.50

0.00

1.00

0.50

-1.00

5.00

หมายเหตุ

1)

2) ขทช. ประเมินทุกขอ

3) บทช. ไมตองประเมินขอ 4.1.3

ปญหาอุปสรรค/สิ่งที่ควรตองปรับปรุง

ดําเนินการ 2 ครั้ง/ป

ไมดําเนินการ

ไมดําเนินการ

ความพึงพอใจสภาพผิวทาง

และความปลอดภัยในการใช

ถนน

สัมภาษณความพึงพอใจของประชาชนผูใชเสนทาง

สัมภาษณ 1 คน ตอ 1 สายทาง

ชื่อ..........................................................................................

ดําเนินการไมครบถวน

ดําเนินการครบถวน

สทช. ประเมินเฉพาะขอ 4.1.3 เทานั้น 

การดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน

รวม

ไมดําเนินการ

ความพึงพอใจในการ

ใหบริการงานซอมบํารุง

จํานวนแผนพับที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวม เฉลี่ยวนัละ 1 

แผน รวม 6 แผน/เดือน (ตอชุด)

การดําเนินการทํา MOU / แผนพับ ท1 - ท7 / สํารวจความพึง

พอใจประชาชนระหวางและหลังกอสราง

ดําเนินการ 3 ครั้ง/ป

ดําเนินการ (1-5 แผน / เดือน)

การมีสวนรวมในงานซอมบํารุงปกติ

4.1.5 โครงการดําเนินงานกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน

  - โครงการขับขี่ปลอดภัย รวมสรางวนิัยจราจรกับกรมทาง

    หลวงชนบท

  - โครงการถนนสวยงามและถนนไรหลมุบอ

  - กิจกรรมอื่นๆ ที่ทํารวมกับสังคม ชุมชน หรือหนวยงาน

    ตาง ๆ

4.1.3

4.1.4 ดําเนินการ (6 แผน / เดือน) ขึ้นไป  

มิติที่ 4 การพัฒนางานเพื่อสงเสริมแนวทางการปฏบัิติงานใหบรรลุวัตถุประสงค

เกณฑการประเมิน

4.1.1

การมีสวนรวมภาคประชาชน

การมีสวนรวมของ อส.ทช.

การปฏิสัมพันธ ระหวาง หนวยงานกับ อส.ทช. ในสายทาง  ที่

ตรวจสอบ ในดานตาง ๆ ไดแก

ไมมี

4.1 การมีสวนรวมของ อส.ทช. และภาคประชาชน [4.50 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

    1. ดานกํากับทางหลวง (ระบุ) .......................................... 

    2. ดานบํารุงรักษาทาง(ระบุ)............................................  

    3. ดานความปลอดภัยแจงอุบัติเหตุ (ระบุ).........................

    4. ดานการมีสวนรวม/ประชาสมัพันธ (ระบุ).....................

    5. ดานอ่ืนๆ (ระบุ).............................................................

มี



ขอที่
คะแนนที่ใช

ประเมิน

คะแนน

ประเมิน

สําหรับสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18

1.00

0.50

0.00

2.00

1.50

1.00

0.00

3.00

สําหรับแขวงทางหลวงชนบท

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

3.00

สําหรับหมวดบํารุงทางหลวงชนบท

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

3.00

รวมคะแนน ขอที่ 4.1 + 4.2 8.00

หมายเหตุ 

การประเมินในหัวขอ 4.2 การเสริมสรางภารกิจการเปนพี่เลี้ยงใหแก อปท. 

1. สทช. ประเมินเฉพาะขอ 4.2.1 และ 4.2.2 โดยการประเมินในหัวขอ 4.2.2 จะตองจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนด (แบบฟอรม 4.2.2)

2. ขทช. ประเมินเฉพาะขอ 4.2.3,และ 4.2.4 โดยการประเมินในหัวขอ 4.2.4 จะตองจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนด (แบบฟอรม 4.2.4)

3. บทช. ประเมินเฉพาะขอ 4.2.5 โดยการประเมินจะตองจัดทําเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนด (แบบฟอรม 4.2.5)

ไมดําเนินการ

4.2.1

รวม

ไมดําเนินการ

4.2.3
ดําเนินการครบถวนทั้ง 4 รายการ

ดําเนินการ 2 รายการ

ดําเนินการ 1 รายการ

ไมดําเนินการ

4.2.5

รวม

ดําเนินการ 2 ครั้ง

ดําเนินการ 4 ครั้ง

ไมดําเนินการ

ดําเนินการ 5 ครั้ง

มิติที่ 4 การพัฒนางานเพื่อสงเสริมแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค

เกณฑการประเมิน 

4.2.4 การปฏิสัมพันธระหวาง ขทช. กับ อปท. ในพื้นที่ เชน การถายทอดองคความรูหรือการให

คําปรึกษาแก อปท. การสนับสนุนขอมูลดานวิชาการงานทาง การดําเนินกิจกรรมรวมกัน เปน

ตน โดยหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานกับ

 อปท. ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

ดําเนินการ 4 ครั้ง ขึ้นไป

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ดําเนินการครบทุกหนวย

ดําเนินการครบถวนทั้ง 2 รายการการกํากับติดตามการปฎิบัติงานของ ขทช. โดยจะตองดําเนินการทุกรายการ ดังน้ี

1. จัดทําคําสั่งมอบหมายบุคลากร สทช. และ ขทช. ในสังกัด สําหรับปฏิบัติหนาท่ีดานการ

สงเสริมวิชาการดานงานทางใหแก อปท. (คําสั่งแตงตั้งโดย สทช.)             

2. จัดทําแผนการปฏิบัติงานดานการสงเสริมวิชาการงานทางใหแก อปท. รวมกับ ขทช.

ดําเนินการนอยกวารอยละ 50

รวม

ดําเนินการ 1 รายการ

สทช. กํากับติดตามผลการปฎิบัติงาน ดานการสงเสริมวชิาการงานทางใหแก อปท. ของ ขทช.

ทุกแหงในสังกัด โดยจะตองดําเนินการจัดทําสรุปผลการกํากับติดตามการปฎิบัติงานของ ขทช.

 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

4.2.2
ดําเนินการมากกวาหรือเทากับ

รอยละ 50

4.2 การเสริมสรางภารกิจการเปนพี่เลี้ยงใหแก อปท. [3.00 คะแนน] คะแนนจากคณะเอกลักษณ

ดําเนินการ 1 ครั้ง

ไมดําเนินการ

การเตรียมความพรอมในการพัฒนา ขทช. ใหเปนศูนยบริการวิชาการดานงานทางสําหรับ

สงเสริม สนับสนุน แนะนํา ใหคําปรึกษา และตอบขอซักถาม อปท. โดยจะตองดําเนินการทุก

รายการ ดังน้ี

1. มีปายระบุขอความศูนยบริการวิชาการดานงานทางสําหรับ อปท. พรอมดวยช่ือผูรับผิดชอบ

2. มีการจัดพ้ืนที่สําหรับใหบริการทางวิชาการ (เชน โตะรับรอง หรือโตะทํางานของผูที่ไดรับ

มอบหมายใหเปนพี่เลี้ยง อปท.

3. มีตูหนังสือ ที่บรรจุมาตรฐาน คูมือปฏิบัติงาน รวมถึงหนังสือที่เปนองคความรูดานงานทาง 

หรือมีระบบการสืบคนขอมูล สําหรับให อปท. ศึกษาคนควา                   

4. มีการเผยแพรขอมูลทางวิชาการดานงานทาง เชน มาตรฐาน คูมือปฏิบัติงาน บน Website 

หรือบนสื่อออนไลนของหนวยงาน

การปฏิสัมพันธระหวาง บทช. กับ อปท. ในพื้นที่ เชน การถายทอดองคความรูหรือการให

คําปรึกษาแก อปท. การสนับสนุนขอมูลดานวิชาการงานทาง การดําเนินกิจกรรมรวมกัน เปน

ตน โดยหนวยงานจะตองดําเนินการจัดทําเอกสารรายงานการปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานกับ

 อปท. ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด

ดําเนินการ 6 ครั้ง ขึ้นไป

ดําเนินการ 3 รายการ

ดําเนินการ 2 ครั้ง

ดําเนินการ 3 ครั้ง

ดําเนินการ 1 ครั้ง



หนวยงาน ............................................................ ประจําเดือน ......................................................

องคความรู

ที่มาขององคความรู

ผูถายทอด

ผูรับฟง

เนื้อเรื่องโดยยอ

ชองทางการเผยแพร

ภาพประกอบ

แบบฟอรม ประกอบการประเมินตามขอ 1.2.1 การถายทอดความรู  (ใหหนวยรับประเมินจัดทํา)

การถายทอดความรูและเผยแพร

ภาพประกอบ



ประเด็นการกํากับ/ติดตาม

วิธีการกํากับ/ติดตาม      ประชุมประจําเดือน        ลงพ้ืนที่ราย ขทช.

วันที่ดําเนินการกํากับ/ติดตาม

ผูรับผิดชอบการกํากับ/ติดตาม (สทช.)

ผลการกํากับ/ติดตามราย ขทช.

หมายเหตุ 1. ประเด็นการกํากับติดตามจะตองเก่ียวกับการปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานกับ อปท. เชน การกํากับติดตามใหขทช. 

ประชาสัมพันธขอมูล/ใหความรู/ใหคําปรึกษา/ใหการสนับสนุนขอมูลดานวิชาการงานทางใหแก อปท. ฯลฯ รวมถึงการ

พัฒนาศูนยบริการวิชาการดานงานทางใหแก อปท.
2. ให สทช. (หนวยรับประเมินจัดทํา) กรอกรายละเอียดผลการกํากับ/ติดตามราย ขทช. โดยจะตองระบุผลการ

ดําเนินงานที่ ขทช. แตละแหงไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยระบุเปนชื่อกิจกรรม/จํานวนรายการและหรือจํานวนครั้ง ที่ 

ขทช. ไดดําเนินการ

แบบฟอรม ประกอบการประเมินตามขอ 4.2.2 การกํากับติดตามการปฏิบัตงิานของ ขทช. 

ดานการสงเสริมวิชาการงานทางใหแก อปท. (ใหหนวยรับประเมินจัดทํา)

แบบฟอรมรายงานผลการกํากับติดตามการปฏิบัตงิานของ ขทช. ดานการสงเสริมวิชาการงานทางใหแก อปท.

หนวยงาน (สทช.) ..........................

ภาพประกอบการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของ ขทช. ดานการสงเสริมวิชาการงานทางใหแก อปท.



วันที่ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

ผูถายทอด/ใหคําปรึกษา

ผูรับการถายทอด/ขอคําปรึกษา

รายละเอียดการดําเนินงาน

หมายเหตุ 1. ลักษณะการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการปฏิสมัพันธระหวางหนวยงานกับ อปท. มีตัวอยางดังนี้

    1.1 การประชาสัมพันธขอมูล/ใหความรู/ใหคําปรึกษาใหแก อปท. 

    1.2 การสนับสนุนขอมูลดานวิชาการงานทางใหแก อปท.

    1.3 การดําเนินกิจกรรมดานงานทางในพื้นที่รวมกัน

3.  ในกรณีหนวยงานดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.2 ผานทางเว็บไซตหนวยงาน ทาง Facebook เพจของหนวยงานหรือ

ทาง Line โดยตรง ใหหนวยงานแนบภาพประกอบการดําเนินงานโดยการ Capture หนาจอแสดงรายละเอียดการ

ดําเนินงานลงในแบบฟอรม
4. ในกรณีหนวยงานใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท ใหระบุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทติดตอของผูรับการ

ถายทอด/ขอคําปรึกษาดวย โดยไมตองแนบภาพประกอบการดําเนินงานฯ โดยผูตรวจประเมินจะดําเนินการสุม

ตรวจสอบโดยการโทรศัพทหาผูขอรับการถายทอด/ขอคําปรึกษา

แบบฟอรม ประกอบการประเมินตามขอ 4.2.4 การปฏิสัมพันธระหวาง ขทช. กับ อปท. (ใหหนวยรับประเมินจัดทํา)

แบบฟอรมรายงานการปฏิสัมพันธระหวาง ขทช. กับ อปท.

หนวยงาน (ขทช.) ..........................  หนวยงาน (อปท.) .......................... 

ภาพประกอบการดําเนินงาน/การประชาสัมพันธขอมูล/ภาพถายเอกสารหลักฐาน

2. ในกรณีหนวยงานดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.2 ผานทางหนังสือราชการ ใหหนวยงานแนบภาพถายเอกสาร

หลักฐานประกอบ แทนภาพประกอบการดําเนินงานฯ



วันที่ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

ผูถายทอด/ใหคําปรึกษา

ผูรับการถายทอด/ขอคําปรึกษา

รายละเอียดการดําเนินงาน

หมายเหตุ 1. ลักษณะการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการปฏิสมัพันธระหวางหนวยงานกับ อปท. มีตัวอยางดังนี้

    1.1 การประชาสัมพันธขอมูล/ใหความรู/ใหคําปรึกษาใหแก อปท. 

    1.2 การสนับสนุนขอมูลดานวิชาการงานทางใหแก อปท.

    1.3 การดําเนินกิจกรรมดานงานทางในพื้นที่รวมกัน

2. ในกรณีหนวยงานดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.2 ผานทางหนังสือราชการ ใหหนวยงานแนบภาพถายเอกสาร

หลักฐานประกอบ แทนภาพประกอบการดําเนินงานฯ
3.  ในกรณีหนวยงานดําเนินการตามขอ 1.1 – 1.2 ผานทางเว็บไซตหนวยงาน ทาง Facebook เพจของหนวยงานหรือ

ทาง Line โดยตรง ใหหนวยงานแนบภาพประกอบการดําเนินงานโดยการ Capture หนาจอแสดงรายละเอียดการ

ดําเนินงานลงในแบบฟอรม
4. ในกรณีหนวยงานใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพท ใหระบุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพทติดตอของผูรับการ

ถายทอด/ขอคําปรึกษาดวย โดยไมตองแนบภาพประกอบการดําเนินงานฯ โดยผูตรวจประเมินจะดําเนินการสุม

ตรวจสอบโดยการโทรศัพทหาผูขอรับการถายทอด/ขอคําปรึกษา

แบบฟอรม ประกอบการประเมินตามขอ 4.2.5 การปฏิสัมพันธระหวาง บทช. กับ อปท. (ใหหนวยรับประเมินจัดทํา)

แบบฟอรมรายงานการปฏิสัมพันธระหวาง บทช. กับ อปท.

หนวยงาน (บทช.) ..........................  หนวยงาน (อปท.) .......................... 

ภาพประกอบการดําเนินงาน/การประชาสัมพันธขอมูล/ภาพถายเอกสารหลักฐาน


	1
	2
	3

