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การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ภารกิจหลัก
แผนงานก่อสร้างทาง/สะพาน

่คําขอโครงการ ขทช./สทช./
หน่วยงานอื่น/ประชาชน

ส่วนภมิภาค ส่วนกลาง

จ้างที่ปรึกษา/Feasibility Study
(ดําเนินการเฉพาะสว่นกลาง)

กผง.กลั่นกรองเพื่อแยกหน่วย

ฐ
โครงการทีเ่กิดจากแนวคิดของกรมเอง 

หรือ มีที่มาจากนโยบายรัฐบาล คค. สนข.รายชื่อโครงการ

สวนภูมภาค สวนกลาง

โครงการขนาดเล็ก
ถนน / สะพานขนาดกลาง

โครงการขนาดใหญ่
ถนน / สะพานชมชน

กําหนด TORดําเนินการ

ถนน /  สะพานขนาดกลาง ถนน / สะพานชุมชน

กผง. พิจารณากผง. พิจารณา
ชะลอ/ยกเลิกไม่เหมาะสม

คัดเลือกที่ปรึกษา

ดําเนินการจ้าง
จัดทําข้อมลูเบื้องต้น - เศรษฐกิจ

สังคม ความเหมาะสมและความ
คุม้ค่าในการลงทุน

ความเหมาะสมและความ
คุม้ค่าในการลงทุน

ชะลอ/ยกเลก
โครงการ

เหมาะสม - Logistic/เชื่อมต่อการขนสง่

ดาเนนการจาง
ที่ปรึกษา

งานสะพาน
(QA ผง.ส.1)

งานทาง
(QA ผง.ท.1)

กผง.รวบรวม
เป็นภารกิจของกผง ทําหนังสือแจ้ง

- สงคม
- สิงแวดล้อม
- วิศวกรรมศาสตร์

ได้รายชื่อโครงการเปน็แผนแม่บท
แต่ละกิจกรรม

og st c/เชอม อ รขนส
- แก้ไขปัญหาจราจร
- ผังเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สนับสนนการท่องเที่ยว

โครงการ
ทั่วไป

โครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้างกผง. พิจารณาความ

เหมาะสมเพื่อบรรจุ
เข้าแผน

กผง. พิจารณาความ
เหมาะสมเพื่อบรรจุ

เข้าแผน

ไม่เหมาะสม - ตรวจสอบปัญหา/อุปสรรค 
พื้นที่ดําเนินการ
- เป็นภารกิจของ ทช หรือไม่

เปนภารกจของ
หน่วยงานอื่น

เป็นภารกิจของ ทช.แต่
ป็ โ ี่ ิ

กผง. ทาหนงสอแจง
กลับต้นเรื่อง

จัดทําบัญชีความต้องการ
กผง. พิจารณา

ความจําเป็นในการ
กผง. พิจารณา

ความจําเป็นในการ

เหมาะสม

- สนบสนุนการทองเทยว
- พัฒนาโครงข่ายสะพาน

จําเป็น *แต่งตัง้คณะกรรมการกํากับการ
ทํางานของที่ปรึกษา (บุคลากร ทช)

ผู้ทรงคณุวุฒิ
จากภายนอก

*เขาแผนเขาแผน - เปนภารกจของ ทช. หรอไม เปนโครงการทตด
ปัญหาพื้นที่ดําเนินการ

รายชื่อโครงการทีม่ีที่
มาจากผลการศึกษา

่

- ความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของงานหน่วยดําเนินการทําหน่วยดําเนินการทําไม่อนุญาต อนุญาต

พร้อมจัดลําดับความสําคัญ

จัดทําแผน ระยะ 4 ปี

ความจาเปนในการ
จ้างที่ปรึกษา

ความจาเปนในการ
จ้างที่ปรึกษา

ไม่จําเป็น คณะกรรมการตรวจ

ของที่ปรึกษาในการ
จัดทําแผนแม่บทต่างๆ

ซบซอนของงาน
- พื้นที่ต้องทํา EIA

หนวยดาเนนการทา
เรื่องขออนุญาตใช้

พื้นที่

หนวยดาเนนการทา
เรื่องขออนุญาตใช้

พื้นที่

ุ
ชะลอ/ยกเลิก

โครงการ

สทช./ขทช.คัดโครงการจากแผน 4 ปี และพิจารณาความ
สอดคล้องของพื้นที่ดําเนินการกับแนวคิดในการออกแบบงง

สํารวจออกแบบ/
ประมาณราคา

อนมัติแผน

การจ้าง

การจ้างที่ปรึกษา/Feasibility
สอดคลองของพนทดาเนนการกบแนวคดในการออกแบบ

ผ่านระบบ CRD / RM 

กา
รก

ลั่น
กร

อง
กา

รก
ลั่น

กร
อง

Check 
List

อนุมตแผน
ปฏิบัติงาน

พิจารณาผลงานของ

* หมายเหตุ
  ในกรณีที่โครงการมคีวาม
อ่อนไหวกับประชาชน/ออ

กรณีงานทาง สทช./ขทช. จัดทําข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
ส่งให้ กผง (ภายในกรกฎาคม)

กรณีงานสะพาน กผง. 
จัดทําข้อมลลงใน

- ศึกษาความเหมาะสม (กผง.)
- ศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม (กผง.)

- ออกแบบรายละเอียด (สสอ.)

กร
ะบ

วน
กร

ะบ
วน พจารณาผลงานของ

แต่ละงวด

ั ้ ี่

 ออนไหวกบประชาชน/
  สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
  หน่วยจัดจ้างเป็นผู้

้

ชายแดน
(QA ผง. ท.3)

ยกระดับ
(QA ผง. ท.2)

เคร
ื่อง

มอื
เคร

ื่อง
มอื

ท่องเที่ยว
(QA ผง. ท.4)

สะพาน
(QA ผง. ส.2)

สงให กผง. (ภายในกรกฎาคม) จดทาขอมลูลงใน
แบบฟอร์ม

- สํารวจอสังหารมิทรพัย์ 
 (สกม., สกท., สกส.)

ตรวจรับงานจ้างที
ปรึกษา

พิจารณาเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
  กํากับการทํางานของที่ปรึกษา  

สํารวจออกแบบ/ เชื่อมต่อกับ QA 

StockStock  แบบแบบ

กผง.รวบรวมเป็น
แผนงบประมาณ

ประมาณราคา

กผง แจ้งหน่วยดําเนินการตรวจสอบความ

ด้านสํารวจออกแบบ

กผง.จัดทําแผนงบประมาณประจําปี (Pre-ceiling)  (พ.ย.- ธ.ค.) 

กผง.แจงหนวยดาเนนการตรวจสอบความ
พร้อมของแบบแปลน และประมาณราคา 

   - ในกรณมีแีบบแล้วให้ส่ง ปร.4 ปร.5 
     (ภายในวนัที่ 31 ตุลาคม)

ใ ี ี่ ั ไ ่ ี ป ใ ้ ่ ป ป

กผง.ปรับแผนตาม
ป

เกินกรอบ

      - ในกรณีทียังไมม่แีบบแปลนให้ส่ง ปร.4 ปร.5     
     (ภายในวนัที่ 15 ธันวาคม)

หน่วยดําเนินการส่วนภูมิภาค ส่งแผนที่/คําชีแ้จงงบฯ/ให้ กผง. (ภายใน มี.ค.)

กรอบงบประมาณ
(ภายใน ก.พ.)

อยู่ในแผนงบฯ

เข้าสู่กระบวนการงบประมาณ
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พพ้ืนที่ตลอดร
ร้างเป็น 6/9 

 1. แบบฟ
 2. แบบฟอ
 3. แบบฟ
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บัญชีรายชื่อส
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 เมื่อส่งราย
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มประมาณราค
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องพื้นที่ทําการ
รขอรับสนับส
กล่าว  
ชีความต้องกา
ยะ 4 ปี จากน
ประมาณ โดย
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นตาม Flow
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มิภาค 
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ง. รวบรวมแล
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กโครงการจา
แนวคิดในกา
สายทาง หรือ
งได้หรือไม ่จา
 ท.2(สําหรับกิ
ท.3 (สําหรับกิ
 ท.4 (สําหรบั
ผง. ภายในสิ้น
นําข้อมูลที่ได้จ
มจัดลําดับควา

แบบฟอร์มต่า
จสอบความพร้
 ภายในวันที่ 
จและส่ง ปร.4
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w Chart ภา

รประกันคุณภ
 คําขอโครงก
 และ 3) โครง
อโครงการต่าง
สมเป็นภารกิจ
านดังนี้ 

นโครงการขน
ป็นงานถนน) 
ละพิจารณาค
กอบด้วย การ
ง ทช. หรือไม่ 
ง. จะทําหนัง
แต่ติดปัญหาเ
ช้พ้ืนที่ ซึ่งหาก
าณต่อไป แต

งานส่วนภูมิภา
ระบวนการกลั
 
กแผน 4 ปี ม
รออกแบบถน
ออาศัยระบบ 
ากนั้นจึงทํากา
กิจกรรมยกระ
กิจกรรมก่อสรา้
บก่อสร้างทางห
นเดือนกรกฎา
ากแบบฟอรม์
ามสําคัญและ

างๆ แล้ว จึงเป็
ร้อมของแบบแ
31 ตุลาคม ส
4, ปร.5 มาใ

ารกิจหลัก(แ

าพด้านแผนง
าร 2) โครงก
งการที่มาจาก
งๆ เหล่านี้มาแ
จของหน่วยงา

นาดเล็ก โดย
 และแบบฟอ
วามเหมาะสม
รตรวจสอบปัญ
 ซึ่งหากผลกา
งสือแจ้งกลับ
เรื่องพื้นที่ดําเ
กได้รับอนุญา
ต่หากไม่ได้รับ

าคต้องทําการ
ลั่นกรองเพื่อให

 มาพิจารณาค
นนเป็นขนาด 
 RM หรือ 
ารบันทึกข้อมู
ะดับมาตรฐาน
างทางหลวงชน
หลวงชนบทเพื
คม สําหรับกร
ม QA ผง. ส.1
ะจะประสานใ

ป็นการสํารวจ
แปลนและปร
 ส่วนกรณีที่ยัง
ห้ กผง. ภายใ

แผนงานก่อส

านเริ่มจากที่ม
การที่เกิดจาก
ผลการศึกษา
แล้ว กองแผน
านส่วนกลางห

เริ่มจาก สทช
ร์ม QA ผง.ส
มเพื่อบรรจุเข้
ญหาอุปสรรค
ารตรวจสอบพ
ต้นเรื่อง แต่ห
เนินการ กผง
ต กผง. จะบร

บอนุญาตให้ใช้

รจัดลําดับควา
ห้เกิดความถูก

ความสอดคล้อ
 6/9 หน่วยด
CRD ช่วยใน
ลต่างๆ ลงใน

นทาง, ก่อสร้าง
นบทเพื่อพัฒน
พ่ือสนับสนุนยุ
รณีงานสะพาน
1 มาจัดทําในแ
ให้หน่วยงาน

จออกแบบแล
ระมาณราคาโด
งไม่มีแบบแปล
ในวันที่ 15 ธั

การประกันคุณ

สร้าง) 

มาของรายชื่อ
แนวคิดของก

าของที่ปรึกษา
นงานจะกลั่นก
หรือหน่วยงาน

ช. หรือ ขทช.
ส.1 (กรณีเป็น
ข้าแผนขอรับก
คด้านพื้นที่ดํา
พบว่าโครงการ
หากตรวจสอ
. จะประสาน
รรจุโครงการ
ช้พ้ืนที่ กผง. จ

ามสําคัญโครง
กต้องและเหม

องของพื้นที่ดํ
ดําเนินการอา
นการตรวจสอ
แบบฟอร์ม ได
งถนนลาดยาง
าจังหวัดชายแ
ยุทธศาสตร์กา
นขนาดกลางน
แบบฟอร์มQA
นส่วนภูมิภาคท

ะประมาณรา
ดยกรณีที่มีแบ
ลนให้ดําเนินก
ธันวาคม เพื่อท

ณภาพด้านแผนงาน

โครงการซึ่งมี
กรมเองหรือมี
าในการศึกษา
กรองเพื่อแยก
นส่วนภูมิภาค

 จัดทําข้อมูล
นงานสะพาน)
การสนับสนุน
เนินการ การ
รดังกล่าวเป็น
อบแล้วพบว่า
นให้หน่วยงาน
ดังกล่าวเข้าสู่
จะชะลอหรือ

งการพร้อมทั้ง
มาะสมในการ

ดําเนินการกับ
าจออกสํารวจ
อบว่าสามารถ
ด้แก่ 
ง/คอนกรีต) 
แดนภาคใต้) 
รท่องเที่ยว)  
นั้น กผง. โดย
A ผง. ส.2 ซึ่ง
ทราบผลการ

คา โดย กผง.
บบแปลนแล้ว
การออกแบบ
ที่ กผง. จะได้
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ตามก
กระบ
กระบ
 
 
 
 
 
 

งหลวงชนบท 

วมและนําไป
มีการปรับแผน
าสู่กระบวนกา
ยดําเนินการต
คมเพื่อเข้าสู่กร

4.2 หน่วยง

โครงการก่อ
มคุ้มค่าในการล
วิศวกรรมศาส
แผนแม่บทของ
การสนับสนุนเ
าน โดยส่วนห
ษาซึ่งกรมฯ ได
นในการจ้างท
นการอยู่ในพืน้
และเพื่อให้เ

ําหนด TOR ก
ผลกระทบใน
ที่กํากับและต
พิจารณาเชิญ
ษาด้วยก็ได้ ตั
 พ้ืนที่อ่อนไหว
ารจ้างที่ปรึกษ
ถูกต้องของเนื
นื้อหาที่ได้จาก

ในกรณีที่โ
มาณราคา จา
ceiling) ในช่
กรอบงบประม
บวนการด้านแ
บวนการงบปร

จัดทําเป็นแผ
นตามกรอบงบ
ารด้านแผนงา
ต้องส่งแผนที่
ระบวนการงบ

งานส่วนกลา

อสร้างที่ดําเนิ
ลงทุน โดยมีเ
สตร์ เมื่อคัดกร
งแต่ละกิจกรร
เขตเศรษฐกิจพ
หนึ่งของรายชื
ด้ว่าจ้างให้ทํา
ที่ปรึกษา โด
นที่ซึ่งต้องทํา 
เกิดการควบค
การคัดเลือกที
วงกว้าง หน่ว
รวจสอบการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ัวอย่างเช่น ก
วต่อการเปลีย่
ษาสิ้นสุดลง จ
นื้อหา รายละเ
กการปฏิบัติงา
โครงการดังกล
กนั้น กผง. จึ
วงเดือนพฤศจิ

มาณ โครงการ
ผนงานในปีงบ
ะมาณต่อไป 

นงบประมาณ
บประมาณ โค
านในปีงบประ
ี่, คําช้ีแจงงบ

บประมาณต่อไ

ง(กองแผนงา

นินการเป็นโค
เกณฑ์การพิจา
รองได้รายชื่อ
รม อาทิ ด้านโ
พิเศษ ด้านกา
ช่ือโครงการที่ไ
าการศึกษาแล
ยมีเกณฑ์การ
 EIA เป็นต้น  
คุมและประกั
ที่ปรึกษา การด
วยจัดจ้างจะแ
ทํางานของที่
จากหน่วยงา

การเชิญผู้ทรง
ยนแปลงสภาพ
ะมีการประเมิ
เอียดที่อยู่ในร
านของที่ปรึกษ
ล่าวไม่มีความ
จึงรวบรวมเป็น
จิกายนถึงธันว
รที่เกินกรอบจ
บประมาณถัด
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ณประจําปี (Pr
รงการที่เกินก
ะมาณถัดไป สํ
บประมาณ, ร
ไป  

าน) 

รงการขนาดใ
าพิจารณาปร
อโครงการที่มี
โลจิสติกส์แล
ารสนับสนุนยุท
ได้รับการบรร
ละจัดทําแผน
รพิจารณาคือ
 
ันคุณภาพงาน
ดําเนินการจ้า
แต่งต้ังคณะกร
ปรึกษาร่วมกั
านภายนอกเข
งคุณวุฒิจาก 
พสิ่งแวดล้อม 
มินความพึงพอ
รายงานฉบับส
ษาไปประกอบ
มจําเป็นต้องจ้
นแผนงบประ
วาคมและประ
ะถูกนํากลับไ

ดไป สําหรับโค

re-ceiling) แ
กรอบจะถูกนาํ
สําหรับโครงกา
รายละเอียดอื

ใหญ่ โดยเริ่ม
ะกอบด้วยปร
ความเหมาะส
ะการเชื่อมต่อ
ทธศาสตร์การ
รจุเข้าแผนแม
แม่บทต่างๆ 
อด้านความยุ่ง

นจ้างที่ปรึกษ
งที่ปรึกษา ซึ่ง
รรมการกํากับ
กับคณะกรรม
ข้ามาร่วมในค
 สผ. เข้ามาร่ว
 เป็นต้น ทั้งนีใ้
อใจของการป
สมบูรณ์ ประก
บการดําเนินก
้างที่ปรึกษา จ
ะมาณและนํา
ะสานสํานักงบ
ปรวบรวมในบ
ครงการที่อยู่ใน

และประสานสํ
ากลับไปรวบร
ารที่อยู่ในกรอ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้

มจากการพิจา
ระเด็นด้านเศร
สมและคุ้มค่า
อการขนส่ง ด้
รท่องเที่ยว แล
ม่บทนี้จะมีที่ม
จากนั้น กผง.
งยากซับซ้อน

ษา กระบวนกา
งหากโครงการ
บการทํางานข
การตรวจการ
คณะกรรมกา
วมในโครงกา
ให้อยู่ในดุลยพิ
ฏิบัติงานของ
กอบกับความพึ
การก่อสร้าง 
 จะไปสู่ขั้นตอน
มาจัดทําเป็น
บประมาณต่อ
บัญชีรายชื่อโค
นกรอบของแ

การประกันคุณ

สํานักงบประม
วมในแผน 4 
อบของแผนงบ
ข้องให้ กผง. 

ารณาความเห
รษฐกิจ สังคม
าในการลงทุน
้านการพัฒนา
ละด้านการพัฒ
มาจากผลการ
. จะทําการพิ
นของงาน หรื

ารจ้างที่ปรึกษ
รที่จ้างที่ปรึกษ
ของที่ปรึกษา
รจ้างอีกคณะ
ารกํากับการท
รที่มีผลกระท
พินิจของหน่วย
ที่ปรึกษาโดย
พึงพอใจของห

นการสํารวจอ
นแผนงบประม
อไป ซึ่งหากมี
ครงการอีกครั้
ผนงบประมา

ณภาพด้านแผนงาน

มาณต่อไป ซึ่ง
 ปีอีกครั้งเพื่อ
บประมาณนั้น
 ภายในเดือน

หมาะสมและ
ม สิ่งแวดล้อม
นแล้วจึงจัดทํา
าถนนผังเมือง
ฒนาโครงข่าย
รศึกษาของที่
จารณาความ
รือการที่พ้ืนที่

ษาจึงเริ่มจาก
ษาดําเนินการ
ขึ้นมาเพื่อทํา
หนึ่งซึ่งอาจมี
ทํางานของที่
ทบด้านระบบ
ยจัดจ้าง และ
พิจารณาจาก
หน่วยก่อสร้าง

ออกแบบและ
มาณประจําปี
การปรับแผน
รั้งเพื่อรอเข้าสู่
ณนั้นจะเข้าสู่
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4.3 การจดั
การจัดทํา C

ติงานด้านแผน
ทํา Check 
กข้อมูลในส่วน
แผนงานก่อสร้

1. แบบฟอร
2. แบบฟอร
3. แบบฟอร
4. แบบฟอร
5. แบบฟอร
ทั้งนี้ ในส่วน

นผู้นําข้อมูลที
านขนาดกลาง

ดทํา Check 
Check list 
นงานว่าได้ดํา
list การประ
นที่เกี่ยวข้องต
้าง) ด้านล่างนี้
ร์ม QA ผง. ท
ร์ม QA ผง. ท
ร์ม QA ผง. ท
ร์ม QA ผง. ท
ร์ม QA ผง. ส
นของข้อมูลกา
ที่ได้จากแบบฟ
 (แบบฟอร์ม 

 list การประ
 การประกัน
เนินการอะไร
ะกันคุณภาพ 
ต่างๆ ลงใน C
นี้จากนั้นจึงจัด
ท.1 (ข้อมูลเบื้อ
.2 (กิจกรรมย
.3 (กิจกรรมก
.4 (กิจกรรมก
.1 (ข้อมูลการ
ารสํารวจเบื้อง
ฟอร์ม QA ผง
 QA ผง. ส.2)
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กันคุณภาพ (
นคุณภาพ (แผ
รไปบ้างแล้ว แ
 (แผนงานก่อส
heck list ดั
ดทําข้อมูลลงใ
องต้นโครงกา
ยกระดับมาตร
ก่อสร้างทางห
ก่อสร้างทางห
รสํารวจเบื้องต
งต้นโครงการส
ง. ส.1 มาจัดท
)และนําเข้าสูก่

 

(แผนงานก่อส
ผนงานก่อสร้า
และยังเหลือสิ่
สร้าง) ขึ้น โด
ดังกล่าว ซึ่งแส
นแบบฟอร์มที
ร งานทาง) 
รฐานทาง,ก่อส
หลวงชนบทเพื่
หลวงชนบทเพื่
ต้นโครงการส
สะพานขนาดก
ทําเป็นสรุปผล
กระบวนการง

สร้าง) 
าง) นั้นเป็นกา
สิ่งที่ต้องดําเนิน
ยขอให้ผู้ปฏิบั
สดงตัวอย่างก
ที่เกี่ยวข้อง ปร

สร้างถนนลาด
อพัฒนาจังหวั
อสนับสนุนยุท
ะพานขนาดก
กลางนั้น กผง
ลการจัดลําดับ
บประมาณต่อ

การประกันคุณ

ารช่วยเตือนค
นการในประเ
บัติงานด้านแผ
การกรอกตามต
ระกอบด้วย  

ดยาง/คอนกรี
วัดชายแดนภา
ทธศาสตร์การ
กลาง) 
ง. โดยกลุ่มพัฒ
บความสําคัญ
อไป 

ณภาพด้านแผนงาน

วามจําแก่ผู้ที่
ด็นใดบ้าง จึง
ผนงานทําการ
ตารางCheck
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หนว่

รวจสภาพสายท

วจสอบวัตถุประ
าสตร์ต่างๆ 

รวจกลุ่มผู้ได้รับ

ารจัดลําดับควา

วจสอบสภาพปั
นท่ีอนุรักษ์ เขตอ
ชายเลนฯลฯ 
วจสอบความสอ

ภาพพื้นที่จริง โด
1 ความกว้างผิว
2 ความยาวเชิงล
3 ตําแหน่งและข
4 ตําแหน่ง ป้าย
วจสอบความซํ้า

1 ซํ้าซ้อนกับโคร
2 ซํ้าซ้อนกับโคร

รดําเนินงานด้าน
กณฑ์ของกรมทา

  

ลงชื่อ........
(.................
ตําแหน่ง......

ผู้จัดทํ

ยเหตุCheck List น

(ตัวอยา่
กิจกร
ช่ือสา

วยงาน...........

รายการ

ทางตลอดระยะท

ะสงค์โครงการกั

ประโยชน์ พื้นที

ามสําคัญโครงกา

ญหา อุปสรรค 
อุทยานแห่งชาติ

อดคล้องของแน
ดยใช้ข้อมูลจากร
จราจรกับความ
ลาดสะพาน (กร
ขนาดของท่อระ
ต่างๆ  
าซ้อนของโครงก
รงการของหน่วย
รงการของกรมท

นการมีส่วนร่วม
างหลวงชนบท 

  

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

........................
........................
ทํา Check List 

นี้มีวัตถุประสงค์เพื

าง) Check Lis
รรม/แผนงาน
ายทาง/โครงก
.....................

ร 

ทาง 

กับเป้าหมายของ

ท่ีเกษตรที่ได้รับป

าร 

 ต่างๆ รวมถึงเข
ติ พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น

นวคิดในการออก
ระบบ RM และ
มกว้างเขตทาง 
รณีท่ีมีสะพานใน
บายน้ํา/รางระบ

การ 
ยงานอื่นเช่น อป
ทางหลวงชนบท

มภาคประชาชน
 

 ดําเนินก

........ 

........) 
.......... 
 

พ่ือช่วยเตือนความ
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st การประกนั
น...สนับสนุนยุ
การ.................
..................  ว

งแผน 

ประโยชน์ 

ขตทาง  
นท่ี 1A 

กแบบกับ 
ะ CRD 

นสายทาง) 
บายน้ํา 

ปท. เป็นต้น 
ทในกิจกรรม 

ตาม 

การแล้ว/อยู่ระห

มจําของผู้ปฏิบัติเท่

 

นคุณภาพ (แผ
ทธศาสตร์การ
.....................
วันที่...../...../.

สถานะ
ดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หว่างดําเนินการ

ล
(...

ผอ.ฝ่า

านั้นไม่ต้องส่งให้ 

ผนงานก่อสรา้
รท่องเที่ยว... 
.....................
.....  ปีงบประ

 
ดําเนินการแ
ท้ังสิ้น 22.5
ทาง 1 แห่ง
ทางกว้างเฉลี
ช่วงที่ยังเป็น
3.250 กม
สอดคล้องกั
ท่องเที่ยว โด
ท่องเที่ยวอา
มีผู้ได้รับประ
ผู้ประกอบก
อยู่ลําดับท่ี 3
สายทาง ใน
อยู่ในพื้นที่ป่
การอนุญาต
หนังสือที่....
พบว่าความ
แนวคิดในกา
ก่อสร้างถนน
ไหล่ทางข้าง
ช่วง กม. ท่ีข

ได้ตรวจสอบ
พื้นที่ และแ
พบความซํ้า

ดําเนินการแ

ร  ยังไ

งชื่อ.................
........................
าย/กลุ่ม/ส่วน..

ผู้รวบรวมCh

 กผง.แต่อย่างใด 

การประกันคุณ

าง) 
 
 

ะมาณ.......... 

รายละเอียด 

แล้ว สายทางนีมี้
500 กม. มีสะพ
 ท่ี กม. 18+2
ลี่ย 10 – 15 เ
นถนนลูกรังระย
.  
ับแผนยุทธศาส
ดยอยู่ในเขตพฒั
ารยธรรมล้านนา
ะโยชน์ได้แก ่เก
การท่องเที่ยว 
3 จากจํานวนท้ั
กิจกรรมเดียวกั
ปาสงวนแห่งชาติ
ตแล้ว รายละเอีย
. 
กว้างเขตทางสอ
ารออกแบบโดย
นผิวจราจรกว้าง
งละ 1.5 เมตร ไ
ขอรับการสนับส

บกับแผนงานขอ
ผนงานบํารุงทา
ซ้อน 

แล้วเมื่อวันที่ ....

ไม่ดําเนินการ 

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

......................) 

........................
heck List 

 

ณภาพด้านแผนงาน

 

มีความยาว
พานในสาย
50 เขต
เมตร โดยมี
ะทาง   

ตร์การ
ฒนาการ
า 
ษตรกร/ 

ท้ังสิ้น 9 
ัน 
ติ แต่ได้รับ
ยดตาม

อดคล้องกับ
ยสามารถ
ง 6 เมตร 
 ได้ตลอด
สนุน 

อง อปท. ใน
างแล้ว ไม่

.... 

 
 
.... 

น 
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5. แ

 
โครงก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกลกั
 

 
 
 
 

งหลวงชนบท 

แนวทางการข

ภารกิจสนั

หน่วยงาน 
การที่จะขอรับก

การจัดทําแ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

โดยให้หน่ว
1. 
2. Q
3. Q

กําหนดการ
- แบ
- แบ
- C

กษณ์ทาง ทช. 

ขับเคลื่อนก

นบัสนนุ (ครุภัณ

 สคก., สสอ., ส
การสนับสนุนง
แผนงบประมา
ครุภัณฑ์ด้านก
ครุภัณฑ์ด้านก
ครุภัณฑ์ด้านก
ครุภัณฑ์ด้านง
ครุภัณฑ์ด้านเท
วยดําเนินการต
Check List กา
QA ผง. ค 1สร
QA ผง. ค 2 คํ
รส่งรายงาน 
บบฟอร์ม QA 
บบฟอร์ม QA 
heck List ไม่ต
 และคณะตรวจ

การประกนัคุ

ณฑ์) มีรายละ

สวว., สบร., สอ
งบประมาณ ปีง
ณสําหรับการจ
การก่อสร้าง หน
การสํารวจ หน่
การทดสอบ หน
งานซ่อมบํารุงแ
ทคโนโลยีสารส
ตามข้อ 1 - 5 
ารประกันคุณภ
รุปคําขอตั้งงบ
คําช้ีแจงคําของ

 ผง ค 1 ให้ส่ง
 ผง ค 2 ให้ส่ง
ต้องส่ง กผง.แต
จติดตามการป
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คณุภาพด้าน

ะเอียดดงันี้ 

อป. และ ศทส.
งบประมาณ พ
จัดซื้อครุภัณฑ์
น่วยดําเนินการ
วยดําเนินการคื
น่วยดําเนินการ
และอํานวยควา
สนเทศ หน่วยด
จัดทําข้อมูลตา
ภาพ (แผนงาน
ประมาณครุภั
งบประมาณ คร

 กผง. ภายในเ
 กผง. ภายในเ
ต่ให้มีการดําเนิ
ประกันคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นแผนงาน (ภ

. ให้ดําเนินการ
พ.ศ. 2561 ดัง
ฑ์ 5 ด้าน ได้แก
รคือ สคก. 
คือ สสอ. 
รคือสวว. 
ามปลอดภัย ห
ดําเนินการคือ 
ามแบบฟอร์มด

นครุภัณฑ์) 
ัณฑ์ 
รุภัณฑ์ 

เดือน มกราคม
เดือน มกราคม
นินการและรอรั
พ (ด้านแผนงาน

ภารกิจสนับ

รตาม Flow Ch
งนี้ 
ก่ 

หน่วยดําเนินกา
 ศทส. 
ดังนี้ 

ม 2560 
ม 2560 
รับการตรวจปร
น) 

การประกันคุณ

บสนุน) 

hart ด้านแผน

ารคือสบร. และ

ระเมินจากคณ

ณภาพด้านแผนงาน

นงาน สําหรับ

ะ สอป. 

ะตรวจติดตาม

น 

ม
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Flow C
(แ
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Chart ภาร
แผนงานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รกจิสนับส
รุภณัฑ)์ 

สนนุ 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ภารกิจสนับสนนภารกจสนบสนนุ

ครุภัณฑ์

สคก. สวว.สสอ. สบร./สอป. ศทส.

ด้านการก่อสร้าง 
(เครื่องจักร) ด้านการสํารวจ ด้านการทดสอบ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT)
ด้านงานซ่อมบํารุงและ
อํานวยความปลอดภัย

สํารวจสภาพ/จํานวน/
ครุภัณฑ์ที่มใีนปจัจุบัน

สํารวจความต้องการ
ใชง้านครุภัณฑ์

พิจารณาแนวทาง
บริหารจัดการ

พิจารณาแนวทาง
บริหารจัดการ

Check 
List

ซ่อมบํารุง จดัซื้อ
List

ต้องใช้บุคลากร
ผู้ชํานาญ

N

ต้องเข้ารับการต้องเข้ารับการ

Y

Y
กผง.รวบรวมความตองเขารบการ

ฝึกอบรมการใช้งาน
ตองเขารบการ

ฝึกอบรมการใช้งาน
Y

N

ต้องการด้านฝึกอบรม
(ภายใน พ.ย.)

ประสาน สอร เพื่อ จดัให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสาน สอร. เพอ
กําหนดหลักสูตรจดัทําข้อมลูลงในแบบฟอร์ม

 
พร้อมจดัทําคําชีแ้จงคําของบประมาณ

โดยอาจจะมีการเชิญเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์สอนวธิีใชง้าน(QA ผง.ค.1)

                               (ภายใน พ.ย.) สอร.จัดทําแผน
งบประมาณ

(ส่ง กผง ภายใน ธ ค )

(QA ผง.ค.2)

ส่งแผนงบประมาณให้ กผง. 
(สง กผง.ภายใน ธ.ค.)
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6. คํ
 
 
ประก
 
 

จํานว
ความ
ปฏิบัติ
จํานว

ครุภัณ
ที่มีปร
เป็นจํ
ครุภัณ
รวบร
ต้ังงบ
ข้อมูล
กผง. 

 
 
 
ปฏิบัติ
ใดบ้าง
ครุภัณ
ตารา
ประก

 

งหลวงชนบท 

ําอธิบายกา

การประกัน
กอบด้วยครุภัณ

 1. ครุภัณ
 2. ครุภัณ

3. ครุภัณฑ
4. ครุภัณฑ
5. ครุภัณฑ

 
โดยขอให้

วนครุภัณฑ์ที่มี
มต้องการ อาทิ
ติงานซ่อมบํา
นกี่ชุดต่อหน่ว

จากน้ันให้
ณฑ์ที่ชํารุด หรื
ระสบการณ์ห ื
ํานวนเท่าใด ส
ณฑ์แต่ไม่มีหรื
วมความต้องก
ประมาณและ
ลลงในแบบฟอ
 ภายในเดือนพ

 
6.1 การจดั

การจัดทํา C
ติงานด้านแผน
ง จึงได้จัดทํา 
ณฑ์ทําการบัน
งCheck 

กอบด้วย  
1. แบบฟอ
2. แบบฟอ

รดําเนินงาน

คุณภาพการป
ณฑ์ทั้งสิ้น 5 ด้
ฑ์ด้านการก่อ
ฑ์ด้านการสําร
ฑ์ด้านการทด
ฑ์ด้านงานซ่อ
ฑ์ด้านเทคโนโ

 
้ผู้ปฏิบัติงานด
มีในปัจจุบัน จ
ทิ แผนแม่บท
ารุงได้เป็นระ
วยงาน เป็นต้น
ห้พิจารณาแน
รือเป็นการซ่อ
รือความชํานา

 สอดคล้องต่อ
รือขาดแคลน
การฝึกอบรมก
ะกําหนดหลัก
อร์ม QA ผง.
พฤศจิกายน เ
 
ดทํา Check 

Check list 
นงานครุภัณฑ
 Check list ก
ทึกข้อมูลในส่

list(แผนง

อร์ม QA ผง. 
อร์ม QA ผง. 

นตาม Flow

ปฏิบัติงานด้า
ด้าน ดังนี้ 
สร้าง (เครื่อง
รวจ หน่วยงา
สอบ หน่วยงา
มบํารุงและอํา
โลยีสารสนเท

ด้านแผนงาน
จากนั้นสํารวจ
ทครุภัณฑ์ เหต
ยะทาง 150
น 
นวทางการบ ิ
อมบํารุง กรณที
าญเป็นพิเศษห
จํานวนครุภัณ

นบุคลากรที่สา
การใช้งานครภุ
กสูตรฝึกอบรม
 ค.1 และจัด
พ่ือ กผง. จะไ

 list การประ

 การประกัน
ฑ์ว่าได้ดําเนิน
การประกันคุณ
ส่วนที่เกี่ยวข้อ
งานครุภัณฑ์)

 ค.1 (สรุปคํา
 ค.2 (คําช้ีแจง
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w Chart ภา

นแผนงานส่ว

จักร) หน่วยงา
นรับผิดชอบห
านรับผิดชอบ
านวยความปล
ศ (IT) หน่วยง

ที่เกี่ยวข้องกั
จกรอบความต้
ตุผลและความ
0 กม. ต่อปี จึ

ริหารจัดการ
ที่เป็นการซื้อใ
หรือไม่ แล้วใน
ณฑ์ที่มีหรือที่จ
ามารถใช้งาน
ภัณฑ์ดังกล่าว
มต่อไป สําหรั
ทําคําช้ีแจงคํา
ได้รวบรวมแล

กันคุณภาพ (

นคุณภาพ (แผ
นการอะไรไปบ
ณภาพ (แผนง
งต่างๆ ลงใน 
) ด้านล่างนี้ จ

ขอตั้งงบประม
งคําของบประ

 

ารกิจสนับสน

วนที่เป็นภารกิ

านรับผิดชอบ
หลัก สสอ. 
หลัก สวว. 
ลอดภัยหน่วย
งานรับผิดชอบ

ับครุภัณฑ์ทั้ง
ต้องการใช้งาน
มจําเป็นต้องมี

 จึงต้องมีเครื่อ

รครุภัณฑ์ว่าเ
ให้พิจารณาด้ว
นปัจจุบันมีบุค
จะซื้อหรือไม่ ท
นได้ ซึ่งหากพิ
วแล้วแจ้งมายงั
ับกรณีที่พิจาร
าของบประมา
ะนําเข้าสู่กระ

(แผนงานครภุ

ผนงานครุภัณฑ
บ้างแล้ว และ
งานครุภัณฑ์) 
 Check list ด
จากนั้นจึงจัด

มาณครุภัณฑ)์
ะมาณ ครุภัณ

นุน (แผนงา

กิจสนับสนุนเป็

หลัก สคก. 

งานรับผิดชอบ
บหลัก ศทส. 

 5 ด้านนี้ดํา
นครุภัณฑ์ โด
มีครุภัณฑ์ดังก
องจักรประกอ

ป็นการซื้อเพิ
วยว่าครุภัณฑ์
คลากรที่สามา
 ทั้งนี้เพื่อเป็นก
พิจารณาแล้วย
ง กผง. เพื่อที่ 
รณาแล้วไม่ขา
าณในแบบฟอ
ะบวนการงบป

ภัณฑ์) 

ฑ์) นั้นเป็นกา
ยังเหลือสิ่งที่ต
 ขึ้น โดยขอให
ดังกล่าว ซึ่งแส
ดทําข้อมูลลง

) 
ฑ์) 

การประกันคุณ

านครุภัณฑ์)

ป็นเรื่องการจั

บหลัก สบร. 
 

เนินการสํารว
ยอ้างอิงกับที่
กล่าว เช่น เพื
อบด้วยประเ

พ่ิมตามกรอบ
์ที่จะซื้อนั้นต้อ
ารถใช้งานครุภ
การป้องกันไม่
ยังขาดแคลน
 กผง. จะได้ป
าดแคลนบุคล
อร์ม  QA ผง
ประมาณต่อไป
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การประกันคุณ

ประมาณ 

ณภาพด้านแผนงาน
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กิจกรรม หน่วยดําเนินการ
งบประมาณตาม พรบ.
การวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

กผง.

จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําขั้นต่ํา กผง.

จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี เบื้องต้น 
พร้อมลงระบบ E-budgeting ของ สงป. (ในระดับ
้ ื้ ้ )

กผง.

ก.ค.มี.ค.ก.พ. ต.ค. พ.ย.พ.ค.

ปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพ QA ด้านแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.เม.ย. พ.ค.มิ.ย.

ปี งปม. 59

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61 ปี งปม. 62

ปี งปม. 60

ปี งปม. 62 ปี งปม. 63

ข้อมูลเบืองต้น)
จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พร้อมลงข้อมูลในระบบ 
E-budgeting ของ สงป. (ในระดับรายละเอียด)

กผง.

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายส่ง สงป. กผง.

การชี้แจงงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. สงป.

พรบ.งบประมาณประกาศใช้เป็นกฏหมาย สงป.

การเตรียมความพร้อมสําหรับงบประมาณปกติ

 - การสํารวจออกแบบและประมาณราคา หน่วยดําเนินการ
 - ส่งบัญชีรายชื่อสายทางให้ กผง. หน่วยดําเนินการ
 - ส่งแบบและประมาณราคาให้ กผง. หน่วยดําเนินการ
 - ส่งคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ สงป. กผง.

ปี งปม. 61

ปี งปม. 60

ปี งปม. 61

ปี งปม. 60

ปี งปม. 61

ปี งปม. 62

ปี งปม. 60

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 60

ปี งปม. 63

ปี งปม. 63

ปี งปม. 62

ปี งปม. 62

ปี งปม. 62 ปี งปม. 62 ปี งปม. 62

ปี งปม. 62ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 62

ปี งปม. 62

ปี งปม. 61ปี งปม. 61

ปี งปม. 62

 - การจัดทําข้อมูลรายละเอียดโครงการ หน่วยดําเนินการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 - จัดทํา TOR หน่วยดําเนินการ
 - ประกาศประกวดราคา หน่วยดําเนินการ
 - ลงนามในสัญญา หน่วยดําเนินการ
การตรวจสอบความพร้อมของโครงการ

 - ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ แบบแปลน ประมาณราคา
 และรายละเอียดแผนงบประมาณ กผง.

 - ตรวจสอบจํานวนโครงการที่ประกาศ
   ประกวดราคาเทียบกับแผน กผง.

 - ศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่
   ไม่เป็นไปตามแผน กผง.

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 60

ปี งปม. 60

ปี งปม. 60 ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 60

ปี งปม. 62

ปี งปม. 60

ปี งปม. 63

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 61

ปี งปม. 63

ปี งปม. 62

ปี งปม. 62

ปี งปม. 62



กรมทา

 

งหลวงชนบท 

แบบฟอร์มต่างๆ

- แบบฟอร
- แบบฟอร
- แบบฟอร
- แบบฟอร
- แบบฟอร
- แบบฟอร
- แบบฟอร

 

1-17 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนว
สําหรับภารกจิ

ร์ม Check Li
ร์ม QA ผง.ท.
ร์ม QA ผง.ท.
ร์ม QA ผง.ท.
ร์ม QA ผง.ท.
ร์ม QA ผง.ส.1
ร์ม QA ผง.ส.2

 

วก ก. 
จหลัก(แผนงา

st (แผนงานก
1 
2 
3 
4 
1 
2 

านก่อสร้าง) 

ก่อสร้าง) 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



กรมทา

1. สําร
2. ตรว
ยุทธศา
3. สําร
 
4. มีก
 
5. ตรว
    พื้น
    ป่า
6. ตรว
    สภ
   6.1
   6.2
   6.3
   6.4
7. ตรว
   7.1
   7.2
อื่น 
8. การ
หลักเก
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมาย

งหลวงชนบท 

หน่วยงา

รวจสภาพสายท
วจสอบวัตถุประ
าสตร์ต่างๆ 
รวจกลุ่มผู้ได้รับ

ารจัดลําดับควา

วจสอบสภาพปั
นท่ีอนุรักษ์ เขตอ
ชายเลนฯลฯ 
วจสอบความสอ

ภาพพื้นที่จริง โด
1 ความกว้างผิว
2 ความยาวเชิงล
3 ตําแหน่งและข
4 ตําแหน่ง ป้าย
วจสอบความซํ้า

1 ซํ้าซ้อนกับโคร
2 ซํ้าซ้อนกับโคร

รดําเนินงานด้าน
กณฑ์ของกรมทา

  

ลงชื่อ........
(.................
ตําแหน่ง......

ผู้จัดทํ

ยเหตุCheck List น

Chec

ชื่อสายท
าน...............

รายการ

ทางตลอดระยะท
ะสงค์โครงการกั

ประโยชน์ พื้นที

ามสําคัญโครงกา

ญหา อุปสรรค 
อุทยานแห่งชาติ

อดคล้องของแน
ดยใช้ข้อมูลจากร
จราจรกับความ
ลาดสะพาน (กร
ขนาดของท่อระ
ต่างๆ  
าซ้อนของโครงก
รงการของหน่วย
รงการของกรมท

นการมีส่วนร่วม
างหลวงชนบท 

  

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

........................
........................
ทํา Check List 

นี้มีวัตถุประสงค์เพื

ck List การ
กิจกรรม/

ทาง/โครงกา
...................

ร 

ทาง 
กับเป้าหมายของ

ท่ีเกษตรที่ได้รับป

าร 

 ต่างๆ รวมถึงเข
ติ พื้นที่ลุ่มน้ําชั้น

นวคิดในการออก
ระบบ RM และ
มกว้างเขตทาง 
รณีท่ีมีสะพานใน
บายน้ํา/รางระบ

การ 
ยงานอื่นเช่น อป
ทางหลวงชนบท

มภาคประชาชน
 

 ดําเนินก

........ 

........) 
.......... 
 

พ่ือช่วยเตือนความ

1-18 

รประกันคณุภ
/แผนงาน.....
าร................
................  

งแผน 

ประโยชน์ 

ขตทาง  
นท่ี 1A 

กแบบกับ 
ะ CRD 

นสายทาง) 
บายน้ํา 

ปท. เป็นต้น 
ทในกิจกรรม 

ตาม 

การแล้ว/อยู่ระห

มจําของผู้ปฏิบัติเท่

 

ภาพ (แผนง
..................
...................
 วันที่...../.....

สถานะ
ดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หว่างดําเนินการ

ล
(...

ผอ.ฝ่า

านั้นไม่ต้องส่งให้ 

านก่อสร้าง)
........ 
...................
./.....  ปีงบป

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ร  ยังไ

งชื่อ.................
........................
าย/กลุ่ม/ส่วน..

ผู้รวบรวมCh

 กผง.แต่อย่างใด 

การประกันคุณ

) 

..... 
ประมาณ.....

รายละเอียด 

ไม่ดําเนินการ 

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

......................) 

........................
heck List 

 

ณภาพด้านแผนงาน

..... 

 

 
 
.... 

น 



กรมทา

 

 

งหลวงชนบท 

แบบฟ

1-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟอรม์ QA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ท.11 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



 

 

รหสัสายทาง…………… 

ข้อมูลเบืองต้นโครงการ (QA ผง. ท.1) 
(โปรดให้ความสําคญัตอ่การกรอกข้อมลูโดยระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนทกุข้อ และหากมีข้อเสนอแนะ  

ให้เพิมเตมิในตารางได้ เพือกรมจกัได้นําข้อมลูดงักลา่วประมวลผลเป็นภาพรวมในการนําเสนอ 

ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณต่อสํานกังบประมาณตอ่ไป 

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1  ชือสายทาง  .................................................................................................................................................. 

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

1.2 สภาพถนน ณ วนัทีเข้าทําการสํารวจเบืองต้น (........../........../..........) ระบ ุวนั/เดือน/ปี 

1.2.1 ระยะทางทงัสิน ............................... กม. 

1.2.2 การก่อสร้างเป็นถนนทีมีผิวจราจรประเภท (ระบปุระเภทถนนทีสํารวจ) 

(    ) ถนนลาดยางผิวจราจรกว้างเฉลยี ................. ม.  ระยะทางรวม ............... กม. 

 ปีงบประมาณ ............ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

 ปีงบประมาณ ............ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

(    ) ถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้างเฉลยี ................. ม.  ระยะทางรวม ............... กม. 

 ปีงบประมาณ ............ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

 ปีงบประมาณ ............ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

(    ) ถนนลกูรังผิวจราจรกว้างเฉลยี ................. ม.  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

(    ) ถนนดินผิวจราจรกว้างเฉลยี .................... ม.  ระยะทาง ............ กม. (กม. ............ ถงึ กม. ............) 

1.2.3 มีสะพานในสายทาง จํานวน .................... แหง่ ประกอบด้วย (หากมีมากกวา่ 3 แหง่ ให้เพิมเติม) 

แห่งที 1 ความยาว ........................... ม. ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 

 ผิวจราจรกว้าง .................... ม. ทางเท้าข้างละ .................... ม. 

 สภาพการใช้งาน  ใช้งานได้ดี 

   ควรก่อสร้างใหม่ ความยาว .................. ม. 

   ผิวจราจรกว้าง ................... ม. ทางเท้าข้างละ ................... ม. 

   ข้อเสนออืนๆ โปรดระบ ุ.......................................................... 

   ............................................................................................ 
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แหง่ที 2 ความยาว ........................... ม. ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 

 ผิวจราจรกว้าง .................... ม. ทางเท้าข้างละ .................... ม. 

 สภาพการใช้งาน  ใช้งานได้ดี 

   ควรก่อสร้างใหม่ ความยาว .................. ม. 

   ผิวจราจรกว้าง ................... ม. ทางเท้าข้างละ ................... ม. 

   ข้อเสนออืนๆ โปรดระบ ุ.......................................................... 

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

แห่งที 3 ความยาว ........................... ม. ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 

 ผิวจราจรกว้าง .................... ม. ทางเท้าข้างละ.................... ม. 

 สภาพการใช้งาน  ใช้งานได้ดี 

   ควรก่อสร้างใหม่ ความยาว .................. ม. 

   ผิวจราจรกว้าง ................... ม. ทางเท้าข้างละ ................... ม. 

   ข้อเสนออืนๆ โปรดระบ ุ.......................................................... 

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

1.2.4 เขตทาง (    )  มีเขตทางตลอดสายข้างละ ............... ม. 

 (    )  ไม่มีเขตทาง 

 (    )  มีเขตทางเป็นบางชว่ง กว้างข้างละ ............... ม. (กม. ................. ถงึ กม. .................) 

    กว้างข้างละ ............... ม. (กม. ................. ถงึ กม. .................) 

    กว้างข้างละ ............... ม. (กม. ................. ถงึ กม. .................) 

1.3 ประเภทของถนนทีสํารวจเบืองต้น 

(    ) ถนนโครงขา่ยสายรอง (ทช. ดําเนินการ) 

 โครงขา่ยสายรองเดิมทีอยูใ่นบญัชีสายทางของกรม 

 โครงขา่ยสายรองใหม ่

(    ) ถนนโครงขา่ยสายย่อย (อปท. ดําเนินการ) 

 โครงขา่ยสายย่อยเดมิทีอยู่ในบญัชีสายทางของกรม(ถ่ายโอนแล้ว) 

 โครงขา่ยสายย่อยใหม ่

1.4 ปริมาณจราจรเฉลียต่อวนั ......................... คนั/วนั รถบรรทกุร้อยละ ................................... 
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1.5  การจดัเตรียมพืนทีสําหรับการก่อสร้างสายทาง 

1.5.1 (    ) ก่อสร้างในแนวเขตทางเดิม  

  เขตทางกว้าง ......................... เมตร 

1.5.2 (    ) ได้รับการอทุศิทีดินเพือการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

  มีหนงัสืออทุศิทีดิน  ยงัไม่มีหนงัสืออทุิศทีดิน 

  เขตทางกว้าง ......................... เมตร 

1.5.3 (    ) ได้รับการอทุศิทีดินเพือก่อสร้างบางสว่น 

  ระบรุายละเอียด ................................................................................................................................... 

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

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

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

1.5.4 (    ) ยงัไม่ได้รับการอทิุศทีดินเพือก่อสร้าง 

 คาดวา่จะได้รับการอทุิศทีดินเพือก่อสร้างได้ทงัหมด 

  ภายในเดือน ......................... พ.ศ. ............ โดยมีเขตทางกว้าง ......................... เมตร 

 คาดวา่จะไม่ได้รับการอทุิศทีดินให้ก่อสร้าง 

1.5.5 (    ) ต้องเวนคืนทีดิน 

  เวนคืนแล้ว  อยู่ระหวา่งเวนคืน    ยงัไม่เวนคืน 

1.6 ความพร้อมของแบบก่อสร้าง 
1.6.1  (    ) ไม่มีแบบก่อสร้าง 

1.6.2 (    ) มีแบบก่อสร้างแล้ว  

  (1)  ช่วง กม. ................................ ถงึ กม. ............................... ระยะทาง .............................. กิโลเมตร

  หน่วยงานทีสํารวจออกแบบ ........................................................................................................... 

  สํารวจ-ออกแบบเมือปี พ.ศ. ........................ 

 ผิวจราจรประเภท .................................................................  กว้าง .......................................... ม. 

  ไหลท่างประเภท ...................................................................  กว้างข้างละ ................................ ม. 

  ชือตามแบบ .................................................................................................................................. 

 ประมาณราคา ระยะทาง .............................. กม. จํานวนเงิน ................................. บาท 

 ไม่มีประมาณราคา
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 (2)  ช่วง กม. ................................ ถงึ กม. ............................... ระยะทาง .............................. กิโลเมตร
  หนว่ยงานท่ีส ารวจออกแบบ ........................................................................................................... 

  ส ารวจ-ออกแบบเมื่อปี พ.ศ. ........................ 
 ผิวจราจรประเภท .................................................................  กว้าง .......................................... ม. 

  ไหลท่างประเภท ...................................................................  กว้างข้างละ ................................ ม. 
  ช่ือตามแบบ .................................................................................................................................. 

 ประมาณราคา ระยะทาง .............................. กม. จ านวนเงิน ................................. บาท 
 ไมม่ีประมาณราคา 

  (3)  ช่วง กม. ................................ ถึง กม. ............................... ระยะทาง .............................. กิโลเมตร
  หนว่ยงานท่ีส ารวจออกแบบ ........................................................................................................... 

  ส ารวจ-ออกแบบเมื่อปี พ.ศ. ........................ 
 ผิวจราจรประเภท .................................................................  กว้าง .......................................... ม. 

  ไหลท่างประเภท ...................................................................  กว้างข้างละ ................................ ม. 
  ช่ือตามแบบ .................................................................................................................................. 

 ประมาณราคา ระยะทาง .............................. กม. จ านวนเงิน ................................. บาท 
 ไมม่ีประมาณราคา 

2. สภาพภูมิประเทศของสายทาง 

2.1 ที่ตัง้โครงการ 
2.1.1 จดุเร่ิมต้นโครงการเช่ือมกบัสายทาง ................................................................................................................. 
 พิกดั GPS จดุเร่ิมต้นโครงการ  (Lat/Long) ………….....…………………………………...… 
 ซึง่เป็นถนน  (    ) ลาดยาง (    ) ลกูรัง  ของหนว่ยงาน ..................................................................................... 
 ที่บริเวณบ้าน ............................. ต าบล ............................ อ าเภอ ............................ จงัหวดั .......................... 
2.1.2 ช่ือหมูบ้่านสายทางผา่น / ประชากรผู้ได้รับประโยชน์ 

1.  บ้าน ..................................... ต าบล ..................................... ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 
 ประชากร .............................. ครัวเรือน 
2. บ้าน ..................................... ต าบล ..................................... ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 
 ประชากร .............................. ครัวเรือน 
3. บ้าน ..................................... ต าบล ..................................... ช่วง กม. .................... ถึง กม. .................... 
 ประชากร .............................. ครัวเรือน 
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2.1.3 ทางหลวง ทางรถไฟทีถนนสายนีตดัผ่าน 

1.  ที กม. ............... สายทาง .............................................. (    ) ทางหลวง .................................. (    ) รถไฟ 

2.  ที กม. ............... สายทาง .............................................. (    ) ทางหลวง .................................. (    ) รถไฟ 

2.1.4 จดุสนิสดุโครงการเชือมกบัสายทาง .................................................................................................................. 

 พิกดั GPS จดุสนิสดุโครงการ (Lat/Long)…….....……………………………………………...… 

 ซงึเป็นถนน  (    ) ลาดยาง (    ) ลกูรัง  ของหนว่ยงาน ..................................................................................... 

 ทีบริเวณบ้าน ............................. ตําบล ............................ อําเภอ ............................ จงัหวดั .......................... 

 (    ) ด้านซ้ายทาง  (    ) ด้านขวาทาง  (    ) เชือมตอ่กนั 

2.2 ข้อจํากดัของสภาพภมิูประเทศ ซงึอาจมีผลทําให้ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ 

(    ) ไม่มี  (กม. ......................... ถงึ กม. .........................) 

(    ) มี (กม. ......................... ถงึ กม. .........................) 

 ผา่นป่าสงวนแห่งชาติ  (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นป่าอนรัุกษ์เพิมเตมิ (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีเขตอทุยานแห่งชาติ (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นเขตรักษาพนัธ์สตัว์ป่า (กม. ....................... ถงึ กม. .......................)  

 ผา่นเขตห้ามลา่สตัว์ป่า (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีลุม่นําชนั 1   (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีลุม่นําชนั 2   (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีป่าชายเลนทีเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ   (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีชายฝังทะเลในระยะ 50 เมตร หา่งจากระดบันําทะเลขนึสงูสดุตามธรรมชาติ  

 (กม. ....................... ถงึ กม. .......................) 

 ผา่นพืนทีทีอยูใ่นหรือใกล้พืนทีชุม่นําทีมีความสําคญัระหวา่งประเทศ หรือแหลง่มรดกโลกทีขนึบญัชี 

แหลง่มรดกโลกตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศ ในระยะทาง 2 กม.  (กม. ............... ถงึ กม. ................) 

 ผา่นพืนทีตงัอยูใ่กล้โบราณสถาน แหลง่โบราณคดี แหลง่ประวติัศาสตร์ หรืออทุยานประวตัิศาสตร์            

ในระยะทาง 2 กิโลเมตร (กม. ...................... ถงึ กม. ......................) 

 ผา่นพืนทีมีแนวเขตแดนระหวา่งประเทศไม่ชดัเจน 

 อืนๆ โปรดระบ ุ................................................................................................................................... 

3. ความสอดคล้องของแนวเส้นทางกับยุทธศาสตร์ 
(    ) ไม่มี   
(    )    มี  

 ยทุธศาสตร์จงัหวดั  
 ยทุธศาสตร์ด้านนโยบายโลจสิตกิส์ 
 ยทุธศาสตร์การท่องเทียว 
 อืนๆ โปรดระบ ุ.......................................................................................................... 
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4. ประโยชน์ทไีด้รับ (สามารถระบปุระโยชน์ได้มากกวา่ 1 ข้อ การระบปุระโยชน์จะทําให้สามารถพิจารณาวา่สายทางที
ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณนนัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ทงัระดบัชาติ ระดบักระทรวง และระดบักรม อย่างไรบ้าง ดงันนั 

ขอให้ระบหุรือเพิมเตมิข้อมลูให้มากทีสดุ) 

(    ) 4.1 ประเภทการขนสง่พืชผลทางการเกษตร 

4.1.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ................................... กม. 

4.1.2 ผา่นพืนทีเพาะปลกูประเภทตา่งๆ (เชน่ ข้าว มนัสําปะหลงั ยาง ส้ม ทเุรียน ฯลฯ) 

 ประเภท ............................................................................. พืนที ...................................................  ไร่ 

 ประเภท ............................................................................. พืนที ...................................................  ไร่ 

 ประเภท ............................................................................. พืนที ...................................................  ไร่ 

(    ) 4.2 ประเภทการขนสง่ประมง 

 4.2.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ...................................... กม. 

4.2.2 ผา่นพืนทีประมงจํานวน ................................................... ไร่ 

(    ) 4.3 ประเภทการขนสง่ปศสุตัว์ 

4.3.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ....................................... กม. 

4.3.2 ผา่นพืนทีปศสุตัว์จํานวน ................................................... แห่ง 

(    ) 4.4 ประเภทการขนสง่อตุสาหกรรม 

4.4.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ....................................... กม. 

4.4.2 ผา่นพืนทีอตุสาหกรรมจํานวน ........................................... แห่ง 

(    ) 4.5 ประเภทการท่องเทียว 

4.5.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ....................................... กม. 

4.5.2 ชือสถานทีแหลง่ท่องเทียวทีได้ประโยชน์ ................................................................................................. 

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

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

4.5.3 จํานวนนกัท่องเทียวเฉลียตอ่ปี ........................................... คน 

(    ) 4.6 ประเภทการพฒันาพืนทีชายแดน 

4.6.1 ร่นระยะทางในการเดินทางเฉลีย ....................................... กม. 

4.6.2 จํานวนหมู่บ้านเป้าหมายทีได้รับประโยชน์ ......................... หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

1. ชือหมู่บ้าน ............................................................... ประชากร ........................................ครัวเรือน 

2. ชือหมู่บ้าน ............................................................... ประชากร ........................................ครัวเรือน 

3. ชือหมู่บ้าน ............................................................... ประชากร ........................................ครัวเรือน 

4. ชือหมู่บ้าน ............................................................... ประชากร ........................................ครัวเรือน 
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(    ) 4.7 ประเภทอืนๆ โปรดระบแุละเพิมเติมข้อมลู ......................................................................................................... 

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

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

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

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

5. หน่วยงานหรือบุคคลทขีอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

5.1 ชือ ..................................................................................... ตําแหนง่ ........................................................................ 

 ตามหนงัสือที ...................................................................... ลงวนัที ......................................................................... 

5.2 ชือ ..................................................................................... ตําแหนง่ ........................................................................ 

 ตามหนงัสือที ...................................................................... ลงวนัที ......................................................................... 

5.3 ชือ ..................................................................................... ตําแหนง่ ........................................................................ 

 ตามหนงัสือที ...................................................................... ลงวนัที ......................................................................... 

 

 

ชือ .......................................................... ผู้สาํรวจข้อมูล 

 (.........................................................) 

 ตาํแหน่ง .................................................  
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6. ความเหน็ของผู้อาํนวยการแขวงทางหลวงชนบท 

6.1 ในกรณีทีไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตลอดสายทางหรือตลอดความยาวทีเหลือ กรมควรจะจัดสรรเป็นช่วงๆ 

ตามลําดบัความสําคญั ดงันี (กรมมีนโยบายทีจะก่อสร้างในช่วงทีเป็นหมู่บ้าน หรือมีปริมาณการจราจรสงู) 

1. ช่วง กม. ......................... ถงึ กม. ......................... เนืองจากผ่าน ........................................................................ 

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

2. ช่วง กม. ......................... ถงึ กม. ......................... เนืองจากผ่าน ........................................................................ 

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

3. ช่วง กม. ......................... ถงึ กม. ......................... เนืองจากผ่าน ........................................................................ 

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

6.2 ความเห็นในด้านอืนๆ เชน่ ความเหมาะสมทีจะก่อสร้าง ปัญหาอปุสรรคด้านต่างๆ ทีกรมควรพิจารณา เป็นต้น 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                                                                 ชือ ..........................................................  

 (.........................................................) 

                                                                                             ตาํแหน่ง ผู้อาํนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ............... 

 

 

 

หมายเหต ุ ในการจดัทําแผนทีสายทางทีขอรับการสนบัสนนุ โปรดจดัทําให้ชดัเจน โดยระบขุ้อมลูต่างๆ ทีได้สาํรวจมา 
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แผนทสีายทาง 
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ภาพถ่ายสายทาง (ระบุ กม. ททีาํการถ่ายภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 



กรมทางหลวงชนบท 

แบบฟ

1-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ท.22 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ไม่มี มี ปี พ.ศ.ที่
ออกแบบ

 พื้นที่ต้องมี
การขอ
อนุญาต

 ได้รับ
อนุญาตแล้ว

 ยังไม่ได้รับ
อนุญาต

รวม

ลงชื่อ ......................................... ลงชื่อ .........................................
(                                       ) (                                       )

ตําแหน่ง ........................................ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ
ผู้จัดทําข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์ ..........................

หมายเหตุ
(1*) ชื่อสายทาง ให้ระบุชื่อสายทางโดยขอให้ตั้งชื่อให้กระชับ เช่น สาย นว.1098  แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 244+250) - บ.วังหิน พื้นที่ต้องมีการขออนุญาต

ให้ระบุเป็น สายแยก ทล.1 - บ.วังหิน 1 ขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ต้องจัดทํา EIA 1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ
(2*) ตําบล ให้ระบุชื่อตําบล เพียง ตําบลเดียว โดยระบุชื่อตําบล ณ จุดเริ่มต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเริ่มต้นก่อสร้าง) 1.2 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ต้องทํา IEE)
(3*) อําเภอ ให้ระบุชื่ออําเภอ เพียง อําเภอเดียว โดยระบุชื่ออําเภอ ณ จุดเริ่มต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเริ่มต้นก่อสร้าง) 2 ขออนุญาตใช้พื้นที่และต้องจัดทํา EIA 2.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(4*) โครงการประเภทที่ ให้ระบุประเภทของโครงการที่จะดําเนินการ (ระบุเป็นตัวเลข 1, 2, หรือ 3)  โดยถนนแต่ละประเภทแบ่งได้ดังนี้ 2.2 พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2

1 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น ถนนลาดยาง หรือ คสล.  บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็นทางลูกรัง 2.3 พื้นที่ๆ อยู่ในหรือใกล้ที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชี
2 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ คสล. บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่เป็นถนนลาดยางเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมคันทาง หรือขยายความกว้างเพื่อยกระดับชั้นทาง ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะ 2 กิโลเมตร
3 ก่อสร้างถนนลูกรังเป็น ถนนลาดยาง หรือ คสล.  บนถนนโครงข่ายใหม่ที่มีศักยภาพเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทหรือเตรียมลงทะเบียนเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท 2.4 พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามธรรมชาติ

(5*) พิกัด GPS ให้ระบุ พิกัด GPS จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด (Latitude/Longitude) 2.5 พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
(6*) งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณตามประมาณการจริง กรณีที่ยังไม่มีประมาณการ ให้พิจารณาราคาที่ใกล้เคียงที่สุดตามสภาพพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในระยะ 2 กิโลเมตร

กรณีมีสะพาน คสล. หรือ ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ให้คิดราคารวมในช่องงบประมาณด้วย และให้ระบุประเภทและจํานวน ที่ขอสนับสนุนในช่องหมายเหตุ 3 ขออนุญาตใช้พื้นที่ ต้องจัดทํา EIA แล3.1 เขตอุทยานแห่งชาติ
(7*) สถานภาพของแบบแปลน ให้ระบุสถานภาพของ แบบแปลนและประมาณราคา กรณีมีแบบแล้ว ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ออกแบบ และกรณีไม่มีแบบให้ทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ไม่มีแบบ ต้องขอผ่อนผันมติ ครม. ด้วย 3.2 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
(8*) หน่วยสํารวจออกแบบ ให้ระบุหน่วยสํารวจออกแบบ กรณี มีแบบแล้ว หรือ หน่วยที่จะสํารวจออกแบบ กรณียังไม่มีแบบ  (ขทช.,สทช.,สสอ.,สกท.) 3.3 เขตพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1
(9*) ความพร้อมพื้นที่ดําเนินการ ให้ตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการว่าจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่หรือไม่ เช่น พื้นที่ ป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติ, 3.4 ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

กรณี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ไม่ต้องขออนุญาติ 4 อื่นๆ อาทิ เขตทหาร เขตกรมการศาสนา ฯลฯ ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในช่องหมายเหตุ
กรณี อยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ระบุหน่วยงานที่ต้องขออนญุาต และทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ได้รับอนุญาติแล้ว หรือ ยังไม่ได้รับอนุญาต

 (7*)
แนวคิดในการออกแบบ/
สถานภาพของแบบแปลน

(8*)
หน่วย
สํารวจ

ออกแบบ

 ความพร้อมพื้นที่ดําเนินการ (9*)

หมายเหตุ
อุตสา
หกรรม
(แห่ง)

อื่น ๆ
ขนาดความ
กว้างผิวทาง
ที่ออกแบบ

ความกว้าง
เขตทาง

แบบแปลน

 ไม่ต้องขอ
อนุญาติ

 ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่

ลาดยาง คสล. ลูกรัง
จุดเริ่มต้น
ก่อสร้าง
กม.ที่

จุดสิ้นสุด
ก่อสร้าง 
กม.ที่

 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์     
(ไร่) ตลอดสายทาง

ประมง
(ไร่)

ปศุสัตว์
(แห่ง)

พืช
เศรษฐกิจ

ปริมาณ
จราจร

(คัน/วัน)
พืชไร่จํานวน

หมู่บ้าน
จํานวน
ครัวเรือน ข้าว พืชสวน

จุดเริ่มต้น
ก่อสร้าง

จุดสิ้นสุด
ก่อสร้าง

 
ระยะทาง

(กม.)

จุดเริ่มต้น
โครงการ

 จํานวนผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์

(6*)
งบประมาณ

(บาท)

บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ........ (แบบฟอร์ม QA ผง.ท.2)
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง  (ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต)

ลําดับ
ที่

 
ประเภท
ผิวจราจร

รหัส
สายทาง

(1*)
ชื่อสายทาง

(2*)
ตําบล

(3*)
อําเภอ

 
จังหวัด

(4*)
โครงการ
ประเภทที่

ระยะทาง
เต็ม

โครงการ
(กม.)

 สถานภาพปัจจุบันของสาย
ทาง

เป็นถนนประเภท (กม.)

 ช่วง กม.ที่ ขอรับการ
สนับสนุน

 (5*)
พิกัด GPS (Latitude/Longitude) งบประมาณปี

จุดสิ้นสุด
โครงการ



กรมทา

 

งหลวงชนบท 

แบบฟ
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ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ท.33 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ไม่มี มี ปี พ.ศ.ที่
ออกแบบ

 พื้นที่ต้อง
มีการขอ
อนุญาต

 ได้รับ
อนุญาตแล้ว

 ยังไม่ได้
รับอนุญาต

รวม

ลงชื่อ ......................................... ลงชื่อ .........................................
(                                       ) (                                       )

ตําแหน่ง ........................................ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการ
ผู้จัดทําข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ ..........................

หมายเหตุ
(1*) ประเภทงาน ให้ระบุประเภทผิวจราจร เช่น ถนนลาดยาง  ถนนลาดยาง AC หรือ ถนน คสล. พื้นที่ต้องมีการขออนุญาต
(2*) ชื่อสายทาง ให้ระบุชื่อสายทางโดยขอให้ตั้งชื่อให้กระชับ เช่น สาย นว.1098  แยกทางหลวงหมายเลข 1 (กม.ที่ 244+250) - บ.วังหิน 1 ขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ต้องจัดทํา EIA 1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ

ให้ระบุเป็น สายแยก ทล.1 - บ.วังหิน 1.2 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ต้องทํา IEE)
(3*) ตําบล ให้ระบุชื่อตําบล เพียง ตําบลเดียว โดยระบุชื่อตําบล ณ จุดเริ่มต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเริ่มต้นก่อสร้าง) 2 ขออนุญาตใช้พื้นที่และต้องจัดทํา EIA 2.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
(4*) อําเภอ ให้ระบุชื่ออําเภอ เพียง อําเภอเดียว โดยระบุชื่ออําเภอ ณ จุดเริ่มต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเริ่มต้นก่อสร้าง) 2.2 พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 2
(5*) พิกัด GPS ให้ระบุ พิกัด GPS จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด (Latitude/Longitude) 2.3 พื้นที่ๆ อยู่ในหรือใกล้ที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชี
(6*) งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณตามประมาณการจริง กรณีที่ยังไม่มีประมาณการ ให้พิจารณาราคาที่ใกล้เคียงที่สุดตามสภาพพื้นที่ ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะ 2 กิโลเมตร

กรณีมีสะพาน คสล. หรือ ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ให้คิดราคารวมในช่องงบประมาณด้วย และให้ระบุประเภทและจํานวน ที่ขอสนับสนุนในช่องหมายเหตุ 2.4 พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามธรรมชาติ
(7*) พื้นที่เป้าหมาย ให้ระบุชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่สายทางสนับสนุน 2.5 พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์
(8*) สถานภาพของแบบแปลน ให้ระบุสถานภาพของ แบบแปลนและประมาณราคา กรณีมีแบบแล้ว ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ออกแบบ และกรณีไม่มีแบบให้ทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ไม่มีแบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในระยะ 2 กิโลเมตร
(9*) หน่วยสํารวจออกแบบ ให้ระบุหน่วยสํารวจออกแบบ กรณี มีแบบแล้ว หรือ หน่วยที่จะสํารวจออกแบบ กรณียังไม่มีแบบ  (ทชจ.,สทช.,สสอ.,สกท.) 3 ขออนุญาตใช้พื้นที่ ต้องจัดทํา EIA และ 3.1 เขตอุทยานแห่งชาติ
(10*) ความพร้อมพื้นที่ดําเนินการ ให้ตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการว่าจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่หรือไม่ เช่น พื้นที่ ป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติ, ต้องขอผ่อนผันมติ ครม. ด้วย 3.2 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

กรณี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ไม่ต้องขออนุญาติ 3.3 เขตพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1
กรณี อยู่ในพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ระบุหน่วยงานที่ต้องขออนุญาต และทําเครื่องหมาย (/) ในช่อง ได้รับอนุญาติแล้ว หรือ ยังไม่ได้รับอนุญาต 3.4 ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

4 อื่นๆ อาทิ เขตทหาร เขตกรมการศาสนา ฯลฯ ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในช่องหมายเหตุ

 อุตสา
หกรรม
(แห่ง)  อําเภอ

ขนาด
ความกว้าง
ผิวทาง

ที่ออกแบบ

ความกว้าง
เขตทาง

แบบแปลน

 พื้นที่เป้าหมาย (7*)  (8*)แนวคิดในการออกแบบ/
สถานภาพของแบบแปลน

(9*)
หน่วย
สํารวจ

ออกแบบ

 ความพร้อมพื้นที่ดําเนินการ (10*)

หมายเหตุ
 ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่

 พื้นที่ระดับ  ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่  ตําบล  ไม่ต้องขอ
อนุญาติ

 จํานวนผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์  พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์     (ไร่)

 ประมง
(ไร่)

 ปศุสัตว์
(แห่ง) จํานวน

หมู่บ้าน
 จํานวน
ครัวเรือน  ข้าว  พืชสวน  พืชไร่  พืช

เศรษฐกิจ

 สถานภาพปัจจุบันของสายทาง
เป็นถนนประเภท (กม.)

 ช่วง กม.ที่ ขอรับการ
สนับสนุน

 (5*)
พิกัด GPS (Latitude/Longitude)

 
ระยะทาง

(กม.)

ปริมาณ
จราจร

(คัน/วัน) ลาดยาง  คสล.  ลูกรัง  จุดเริ่มต้น
กม.ที่

 จุดสิ้นสุด
กม.ที่

บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี .........  (แบบฟอร์ม QA ผง.ท.3)
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลําดับ
ที่

(1*)
ประเภทงาน รหัส

สายทาง

(2*)
ชื่อสายทาง

(3*)
ตําบล

(4*)
อําเภอ

 
จังหวัด พื้นที่

 (6*)
งบประมาณ

ทั้งสิ้น
(บาท)

 จุดเริ่มต้น
โครงการ

 จุดสิ้นสุด
โครงการ

 จุดเริ่มต้น
ก่อสร้าง

 จุดสิ้นสุด
ก่อสร้าง

 ระยะทาง
เต็ม

โครงการ
(กม.)



กรมทางหลวงชนบท 

แบบฟ
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ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ท.44 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ไม่มี มี
ป ีพ.ศ.ที่
ออกแบบ

 พ้ืนที่ต้องมี
การขอ
อนุญาต

 ได้รับ
อนุญาตแล้ว

 ยงัไม่ได้
รับอนุญาต

รวม

ลงชื่อ ......................................... ลงชื่อ .........................................
(                                       ) (                                       )

ต าแหน่ง ........................................ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มวชิาการ
ผู้จดัท าข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ ..........................

หมายเหตุ

(1*) ประเภทงาน ให้ระบุประเภทผิวจราจร เชน่ ถนนลาดยาง  ถนนลาดยาง AC หรือ ถนน คสล. เขตพฒันาการท่องเที่ยว จังหวดั พื้นที่ต้องมีการขออนุญาต
(2*) ชือ่สายทาง ให้ระบุชือ่สายทางโดยขอให้ต้ังชือ่ให้กระชบั เชน่ สาย นว.1098  แยกทางหลวงหมายเลข 1
(กม.ที่ 244+250) - บ.วงัหิน 1 อารยธรรมล้านนา เชยีงใหม่,เชยีงราย,ล าพนู,พะเยา 1 ขออนุญาตใชพ้ื้นที่ไม่ต้องจัดท า EIA 1.1 ป่าสงวนแห่งชาติ

ให้ระบุเป็น สายแยก ทล.1 - บ.วงัหิน 2 ฝ่ังทะเลตะวนัออก ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด 1.2 ป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม (ต้องท า IEE)
(3*) ต าบล ให้ระบุชือ่ต าบล เพยีง ต าบลเดียว โดยระบุชือ่ต าบล ณ จุดเร่ิมต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเร่ิมต้นกอ่สร้าง) 3 อารยธรรมอสีานใต้ นครราชสีมา,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อบุลราชธานี 2 ขออนุญาตใชพ้ื้นที่และต้องจัดท า EIA 2.1 เขตห้ามล่าสัตวป์่า
(4*) อ าเภอ ให้ระบุชือ่อ าเภอ เพยีง อ าเภอเดียว โดยระบุชือ่อ าเภอ ณ จุดเร่ิมต้นที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณ (จุดเร่ิมต้นกอ่สร้าง) 4 ฝ่ังทะเลตะวนัตก เพชรบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์,ชมุพร,ระนอง 2.2 พื้นที่ลุ่มน้ าชัน้ที่ 2
(5*) พกิดั GPS ให้ระบุ พกิดั GPS จุดเร่ิมต้น และจุดส้ินสุด (Latitude/Longitude) 5 อนัดามัน ภเูกต็,กระบี,่พงังา,ตรัง,สตูล 2.3 พื้นที่ๆ อยูใ่นหรือใกล้ที่ชุม่น้ าที่มีความส าคัญระหวา่งประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ขึน้บัญชี
(6*) งบประมาณ ให้ระบุงบประมาณตามประมาณการจริง กรณีที่ยงัไม่มีประมาณการ ให้พจิารณาราคาที่ใกล้เคียงที่สุดตามสภาพพื้นที่ 6 ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง สิงห์บุรี,อา่งทอง,พระนครศรีอยธุยา,ปทุมธานี,นนทบุรี ตามอนุสัญญาระหวา่งประเทศในระยะ 2 กโิลเมตร

กรณีมีสะพาน คสล. หรือ ท่อลอดเหล่ียม คสล. ให้คิดราคารวมในชอ่งงบประมาณด้วย และให้ระบุประเภทและจ านวน ที่ขอสนับสนุนในชอ่งหมายเหตุ 7 วถิชีวีติแม่น้ าโขง เลย,หนองคาย,บึงกาฬ,นครพนม,มุกดาหาร,อบุลราชธานี 2.4 พื้นที่ชายฝ่ังทะเลในระยะ 50 เมตร ห่างจากระดับน้ าทะเลขึน้สูงสุดตามธรรมชาติ
(7*) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ให้ระบุชือ่/ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่สายทางสนับสนุน 8 มรดกโลกด้านวฒันธรรม ตาก,สุโขทัย,ก าแพงเพชร,พษิณุโลก,กาฬสินธุ,์มหาสารคาม,มุกดาหาร 2.5 พื้นที่ที่อยูใ่กล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์หรืออทุยานประวติัศาสตร์
(8*) สถานภาพของแบบแปลน ให้ระบุสถานภาพของ แบบแปลนและประมาณราคา กรณีมีแบบแล้ว ให้ระบุปี พ.ศ. ที่ออกแบบ และกรณีไม่มีแบบให้ท าเคร่ืองหมาย (/) ในชอ่ง ไม่มีแบบ ตามกฎหมายวา่ด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุในระยะ 2 กโิลเมตร
(9*) หน่วยส ารวจออกแบบ ให้ระบุหน่วยส ารวจออกแบบ กรณี มีแบบแล้ว หรือ หน่วยที่จะส ารวจออกแบบ กรณียงัไม่มีแบบ  (ทชจ.,สทช.,สสอ.,สกท.) พื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด น่าน,ล าปาง,เพชรบูรณ์,จันทบุรี,ตราด,เลย,บุรีรัมย์,ราชบุรี,สมุทรสงคราม 3 ขออนุญาตใชพ้ื้นที่ ต้องจัดท า EIA และ 3.1 เขตอทุยานแห่งชาติ
(10*) ความพร้อมพื้นที่ด าเนินการ ให้ตรวจสอบพื้นที่ด าเนินการวา่จะต้องขออนุญาตใชพ้ื้นที่หรือไม่ เชน่ พื้นที่ ป่าสงวน,อทุยานแห่งชาติ, ชมุพร,นครศรีธรรมราช,ตรัง ต้องขอผ่อนผันมติ ครม. ด้วย 3.2 เขตรักษาพนัธสั์ตวป์่า

กรณี ไม่อยูใ่นพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ท าเคร่ืองหมาย (/) ในชอ่ง ไม่ต้องขออนุญาติ 3.3 เขตพื้นที่ลุ่มน้ าชัน้ที่ 1
กรณี อยูใ่นพื้นที่ต้องขออนุญาต ให้ระบุหน่วยงานที่ต้องขออนุญาต และท าเคร่ืองหมาย (/) ในชอ่ง ได้รับอนุญาติแล้ว หรือ ยงัไม่ได้รับอนุญาต 3.4 ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

4 อืน่ๆ อาทิ เขตทหาร เขตกรมการศาสนา ฯลฯ ให้ระบุชือ่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในชอ่งหมายเหตุ

 ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่
 ศิลปหัตถกรรม

ประเพณี
วัฒนธรรม

 อ่ืน ๆ
ระบุ

ขนาดความ
กว้างผิวทาง
ที่ออกแบบ

ความกว้าง
เขตทาง

แบบแปลน

 ไม่ต้องขอ
อนุญาติ

 (8*) แนวคิดในการออกแบบ/
สถานภาพของแบบแปลน

(9*)
หน่วย
ส ารวจ

ออกแบบ

 ความพร้อมพ้ืนที่ด าเนินการ (10*)

หมายเหตุ

 ลาดยาง  คสล.  ลูกรัง
 จุดเริม่ต้น

กม.ที่
 จุดสิ้นสุด

กม.ที่

 จุดเริม่ต้น
โครงการ

ปริมาณ
จราจร

(คัน/วัน)

 จ านวนผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์

 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว

 (7*)
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

 เขตพัฒนา
การ

ท่องเที่ยว

 อยูใ่นพ้ืนที่
"12 เมือง
ต้องห้าม

 ....พลาด"

 ช่วง กม.ที่ ขอรับการ
สนับสนุน

 (5*)
พิกัด GPS (Latitude/Longitude)

 
ระยะทาง

(กม.)

 (6*)
งบประมาณ

ทั้งสิ้น
(บาท)

 จุดสิ้นสุด
โครงการ

 จุดเริม่ต้น
ก่อสรา้ง

 จุดสิ้นสุด
ก่อสรา้ง

บัญชีรายชื่อสายทางที่ขอรบัการสนับสนุนงบประมาณปี ..........  (แบบฟอรม์ QA ผง.ท.4)
กิจกรรมก่อสรา้งทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนยทุธศาสตรก์ารท่องเที่ยว

ล าดับ
ที่

(1*)
ประเภทงาน

รหัส
สายทาง

(2*)
ชื่อสายทาง

(3*)
ต าบล

(4*)
อ าเภอ



จังหวัด พ้ืนที่

 จ านวน
หมู่บา้น

 จ านวน
ครัวเรือน

 ธรรมชาติ
 วัด/โบราณ

สถาน

 ระยะทาง
เต็ม

โครงการ
(กม.)

 สถานภาพปจัจุบนัของสายทาง
เปน็ถนนประเภท (กม.)



กรมทางหลวงชนบท 

แบบ
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ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ส.11 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



ข้อมูลการสํารวจเบืองต้น (สะพานขนาดกลาง) (QA ผง. ส.1) 
หน่วยงาน......................... 

 
1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 ชือโครงการ…………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 สถานทีตงัโครงการ 

1.2.1  ฝังขวาของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ)   ( เป็น           ฝังจุดเริมตน้โครงการ /           ฝังจุดสินสุดโครงการ  ) 

 หมู่ที………….. บา้น......................................................................... ตาํบล...................................................... 

 อาํเภอ..................................................................................................จงัหวดั.................................................... 

1.2.2 ฝังซา้ยของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ) 

  หมู่ที………….. บา้น......................................................................... ตาํบล..................................................... 

 อาํเภอ..................................................................................................จงัหวดั.................................................... 

1.2.3 พิกดัตาํแหน่งทีจะก่อสร้างสะพาน 

 - จุดเริมตน้สะพาน    Lat………………………… Long……………………………… 

 - จุดสินสุดสะพาน     Lat………………………. Long……………………………… 

1.3  ลกัษณะภมิูประเทศทวัไป บริเวณทีตงัโครงการ 

 (......) ทีราบ (…..) ทีเนิน (…..) ภเูขา (….) อืนๆ(ระบุ)…………………...... 

1.4 ผูที้ขอโครงการก่อสร้าง 

 สภาตาํบล.......................................................... นายอาํเภอ............................................................................ 

 อืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................................................................... 

โดยไดข้อโครงการผา่น ( โปรดแนบสาํเนาหนงัสือมาดว้ย ) 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดั……………………………………………………………………………………………. 

 สมาชิกสภาผูแ้ทน……………………………………………………………………………………………... 

 รัฐมนตรี………………………………………………………………………………………………………. 

 อืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………............ 
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1.5 ปัญหาโครงการซาํซอ้นกบัหน่วยงานอืน 

 ไม่ซาํซอ้น 

 ซาํซอ้นกบัหน่วยงานราชการ............................................................................................................................. 

 ชือผูใ้หข้อ้มูล............................................................................................... ตาํแหน่ง.............................................................. 

1.6 ปัญหาเรืองขออนุญาตกบัหน่วยราชการอืน 

 ไม่มี 

 มี กบัหน่วยงานราชการ...................................................................................................................................... 

1.7 รายชือเจา้หนา้ทีผูน้าํชีสถานทีก่อสร้าง (พร้อมรูปถ่าย แสดงการชีจุดทีจะดาํเนินการก่อสร้าง) 

1)............................................................................................................. ตาํแหน่ง........................................................ 

 หน่วยงาน............................................................................................ โทรศพัท.์...................................................... 

2)............................................................................................................. ตาํแหน่ง........................................................ 

 หน่วยงาน............................................................................................ โทรศพัท.์...................................................... 

1.8 ประโยชน์ของโครงการ 

 ใชท้ดแทนสะพานเดิมทีชาํรุดทรุดโทรมมาก..................................................................................................... 

 เป็นประโยชน์ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรม…………………………………………. 

 เป็นประโยชน์ต่อการร่นระยะการเดินทาง……………………………………………………………………. 

 เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเทียว…………………………………………………………………….. 

 อืนๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………… 

2. ข้อมูลประกอบการพจิารณาคดัเลอืกสะพานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวงชนบท 

2.1 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นโครงข่ายคมนาคม 

2.1.1 การเชือมโยงเป็นโครงข่าย 

 สะพานและถนนในโครงการเชือมโยงเป็นโครงข่ายทงัสองดา้น 

 เป็นถนนของหน่วยงาน……………………………………………………………………………….. 

 สะพานและถนนในโครงการเชือมโยงเป็นโครงข่ายดา้นเดียว 

 เป็นถนนของหน่วยงาน……………………………………………………………………………….. 

ไม่เชือมโยงเป็นโครงข่าย 

- แนวของโครงการผา่นหน่วยราชการทีสาํคญั  คือ………………………………………………….......... 
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2.1.2 ขอ้มูลสะพานขา้งเคียงในลาํนาํเดียวกนั 

 ระยะห่างระหวา่งสะพานขา้งเคียง มากกวา่ 10 กม. 

 ระยะห่างระหวา่งสะพานขา้งเคียง ตงัแต่ 5-10 กม. 

 ระยะห่างระหวา่งสะพานขา้งเคียง นอ้ยกวา่ 5 กม. 

- ขอ้มูลสะพานขา้งเคียงในลาํนาํเดียวกนั 

1) ชือสะพาน……………………………………………………หน่วยงาน........................................... 

สถานทีตงั……………………………………………………………………................................... 

สร้างอยูด่า้น เหนือนาํ ทา้ยนาํ 

ความยาวสะพาน ........................... เมตร สะพานกวา้ง ......................... เมตร 

ทางเทา้ขา้งละ ................................เมตร 

ความกวา้งสุทธิของตอม่อกลางลาํนาํ .......................................................................................... เมตร 

ความสูงสุทธิของตอม่อกลางนาํ ...........................................................................................เมตร 

ชนิดของสะพาน คอนกรีตเสริมเหลก็ เหลก็ 

 ไม ้  อืนๆ (ระบุ)................. 

 วางบนเสาเขม็ เป็นฐานรากแผ ่

ระยะห่างจากสะพานทีจะก่อสร้าง   .......................................  กม. 

ระยะร่นระหวา่งสะพานทีจะก่อสร้างถึงสะพานขา้งเคียง   .......................................  กม. 

2) ชือสะพาน……………………………………………………หน่วยงาน........................................... 

สถานทีตงั................................................................................................................................................................... 

สร้างอยูด่า้น เหนือนาํ ทา้ยนาํ 

ความยาวสะพาน ........................... เมตร สะพานกวา้ง ......................... เมตร 

ทางเทา้ขา้งละ ................................เมตร 

ความกวา้งสุทธิของตอม่อกลางลาํนาํ .......................................................................................... เมตร 

 ความสูงสุทธิของตอม่อกลางนาํ ...........................................................................................เมตร 
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ชนิดของสะพาน คอนกรีตเสริมเหลก็ เหลก็ 

 ไม ้  อืนๆ (ระบุ)................. 

 วางบนเสาเขม็ เป็นฐานรากแผ ่

ระยะห่างจากสะพานทีจะก่อสร้าง   .......................................  กม. 

ระยะร่นระหวา่งสะพานทีจะก่อสร้างถึงสะพานขา้งเคียง   .......................................  กม. 

2.1.3 สภาพการสัญจรขา้มลาํนาํในปัจจุบนั 

 ใชส้ะพาน/ทางขา้ม (เป็นสะพานสาํหรับคนเดิน) 

 ใชเ้รือหรือแพรับจา้ง 

 อืนๆ(ระบุ).............................................................................................................................................. 

 -  กรณีมีสะพานเดิม ผวิจราจรกวา้ง…………....เมตร ยาว....................เมตร 

    ทางเทา้ขา้งละ........................เมตร  

    ช่องลอดช่วงกลางนาํ    กวา้ง....................เมตร สูง...................เมตร 

  พืนสะพานเดิม เป็นคอนกรีต เป็นไม ้

    เป็นเหลก็ อืนๆ (ระบุ)..................... 

  ตอม่อสะพานเดิม เป็นคอนกรีต เป็นไม ้

    เป็นเหลก็ อืนๆ (ระบุ)..................... 

  ฐานรากสะพานเดิมชนิด เสาเขม็ตอก ฐานแผ ่

    อืนๆ (ระบุ).......................................................................................... 

  สภาพสะพานเดิม ชาํรุดทรุดโทรมมาก ยงัพอใชง้านได ้

    สภาพดี อืนๆ (ระบุ)..................... 

2.2 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นความพร้อมของพืนทีโครงการ 

2.2.1 การจดัหาพืนทีโครงการ 

  เป็นทีสาธารณะ หรือไดรั้บการอุทิศทีดินเพือการก่อสร้างแลว้เสร็จสมบูรณ์ หรือก่อสร้างในแนวเขตทางเดิม 

(1) ฝังขวาของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ) 

เขตทางกวา้ง............................ เมตร ความยาวจากริมตลิง ........................................เมตร 

(2) ฝังซา้ยของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ) 

เขตทางกวา้ง............................เมตร ความยาวจากริมตลิง ........................................เมตร 
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มีหนงัสืออุทิศทีดินบางส่วน /หรือมีการเตรียมการอุทิศทีดินแลว้ 

(…...) ไดรั้บการอุทิศทีดินเพือการก่อสร้างบางส่วน 

ระบุรายละเอียด........................................................................................................................... 

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

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

 ………………………………………………………………………………... 

 (โปรดแสดงรายละเอียดแผนที) 

 

 

 

 

 

(…...) มีการเตรียมการและคาดวา่จะไดรั้บการอุทิศทีดินเพือก่อสร้างทงัหมด 

 ภายในเดือน................................................................  พ.ศ………………………………… 

ฝังขวาของลาํนาํ เขตทางกวา้ง...........................เมตร ยาวจากริมตลิง..............................เมตร 

ฝังซา้ยของลาํนาํ เขตทางกวา้ง...........................เมตร ยาวจากริมตลิง..............................เมตร 

ยงัไม่มีการเตรียมการอุทิศทีดิน 

2.2.2 สภาพถนนต่อเชือมมายงัสะพานในปัจจุบนั 

 ถนนต่อเชือมมีเขตทางมากกวา่ 15.00 ม. ชือ/หมายเลขถนน………………………. …… 

 ถนนต่อเชือม มีเขตทางตงัแต่ 8.00 ม.- 15.00 ม. ชือ/หมายเลขถนน……………………………. 

 ถนนต่อเชือม มีเขตทางตงัแต่ 6.00 ม.- 8.00 ม. ชือ/หมายเลขถนน……………………………. 

 ถนนต่อเชือม มีเขตทางนอ้ยกวา่ 6.00 ม. ชือ/หมายเลขถนน............................................. 

(1) ฝังขวาของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ) 

 -  เขตทางกวา้ง......................... เมตร ความยาวถนนต่อเชือม............................. เมตร  

 -  สภาพพืนที  (….) ทุ่งนา      (….) สวน      (….) ชุมชน      (….) อืนๆ(ระบุ)............................ 

 -  ลกัษณะถนนทีจะเชือมต่อสะพานทีจะก่อสร้าง 

  (......)  ไม่มีถนนเดิม 

  (......) มีถนนเดิม หน่วยราชการทีเป็นเจา้ของ........................................................................ 
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   ผวิจราจรกวา้ง.......................... เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ......................... เมตร 

   ชนิดของถนน (….) ดิน    (….) ลกูรัง    (….) ลาดยาง    (….) คอนกรีตเสริมเหลก็ 

   นาํหลากท่วมถนนเดิม  (….) ไม่ท่วม 

    (….) ท่วม สูงจากถนนเดิม............................ เมตร 

(2) ฝังซา้ยของลาํนาํ (หนัหนา้ตามนาํ) 

 -  เขตทางกวา้ง......................... เมตร ความยาวถนนต่อเชือม............................. เมตร  

 -  สภาพพืนที  (….) ทุ่งนา      (….) สวน      (….) ชุมชน      (….) อืนๆ(ระบุ)............................ 

 -  ลกัษณะถนนทีจะเชือมต่อสะพานทีจะก่อสร้าง 

  (......)  ไม่มีถนนเดิม 

  (......) มีถนนเดิม หน่วยราชการทีเป็นเจา้ของ........................................................................ 

   ผวิจราจรกวา้ง.......................... เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ......................... เมตร 

   ชนิดของถนน (….) ดิน    (….) ลกูรัง    (….) ลาดยาง    (….) คอนกรีตเสริมเหลก็ 

   นาํหลากท่วมถนนเดิม  (….) ไม่ท่วม 

    (….) ท่วม สูงจากถนนเดิม............................ เมตร 

2.3 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นการสนบัสนุนยทุธศาสตร์ต่างๆ 

2.3.1 ดา้นการขนส่ง 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการขนส่ง-มาก 

  ระบุเหตุผลและประเภทของสินคา้ทีขนส่ง……………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการขนส่ง-ปานกลาง 

  ระบุเหตุผลและประเภทของสินคา้ทีขนส่ง………………………………………………………..........
  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการขนส่ง-นอ้ย 

  ระบุเหตุผลและประเภทของสินคา้ทีขนส่ง……………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 7

2.3.2 ดา้นการท่องเทียว 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการท่องเทียว-มาก 

  ระบุเหตุผลและแหล่งหรือสถานทีท่องเทียว…………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการท่องเทียว-ปานกลาง…………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ช่วยสนบัสนุนดา้นการท่องเทียว-นอ้ย………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

2.3.3 ดา้นความมนัคง 

  มีความจาํเป็นดา้นความมนัคงในระดบั-สูง 

- ระบุเหตุผล ความจาํเป็น…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  มีความจาํเป็นดา้นความมนัคงในระดบั-ปานกลาง 

- ระบุเหตุผล ความจาํเป็น…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

  มีความจาํเป็นดา้นความมนัคงในระดบั-นอ้ย 

-   ระบุเหตุผล ความจาํเป็น………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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2.3.4 ดา้นการปกครอง, การศึกษา, สังคม,สาธารณสุขและศาสนา 

   สนบัสนุนการเชือมโยงโครงข่ายดา้นการปกครอง,การศึกษา,สังคม,สาธารณสุขและศาสนา (ระบุสถานที) 

   …………………………………………………………………………………………………………..... 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

   ไม่สนบัสนุนการเชือมโยงโครงข่ายดา้นการปกครอง,การศึกษา,สังคม,สาธารณสุขและศาสนา 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นผลกระทบสิงแวดลอ้ม 

 2.4.1 พืนทีศึกษา EIA 

   ไม่อยูใ่นพืนทีทีตอ้งจดัทาํรายงาน EIA 

   อยูใ่นพืนทีทีตอ้งจดัทาํรายงาน EIA 

   (.......) พืนทีเขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าและเขตหา้มล่าสัตว ์

   (.......) พืนทีเขตอุทยานแห่งชาติ  (.......) พืนทีในระยะ 50 เมตรจากระดบันาํทะเลขึนสูงสุด 

   (.......) พืนทีเขตลุ่มนาํชนั 1B  (.......) พืนทีเขตลุ่มนาํชนั 2 

   อยูใ่นพืนทีทีตอ้งจดัทาํรายงาน EIA และตอ้งขอละเวน้มติคณะรัฐมนตรี ไดแ้ก่ 

   (.......) พืนทีเขตลุ่มนาํชนั 1A  (.......) พืนทีเขตป่าชายเลนทีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

 2.4.2 ผลกระทบจากการดาํเนินงานโครงการ 

  ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม 

  มี ผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม – นอ้ย 

  (มีขอบเขตจาํกดั/ระยะเวลาสนัๆ/กาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ขใหผ้ลกระทบนอ้ยลงหรือไม่มีเลยได)้ 

  เนืองจาก………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 
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มี ผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม – ปานกลาง 

  (มีขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง/ระยะเวลาค่อนขา้งนาน/กาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ขใหผ้ลกระทบนอ้ยลงได)้ 

  เนืองจาก………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  มี ผลกระทบต่อชุมชนและสิงแวดลอ้ม – มาก 

  (มีขอบเขตกระจายเป็นวงกวา้ง/เปลียนแปลงสิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง ถาวร/ไม่สามารถกาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ขได)้ 

  เนืองจาก………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นวศิวกรรม 

2.5.1 ลกัษณะลาํนาํบริเวณตาํแหน่งสะพาน 

  ลาํนาํเป็นทางตรง  ลาํนาํเป็นทางโคง้หรือคุง้นาํ 

 เรขาคณิตของสะพาน 

- ลกัษณะทางราบของสะพาน 

  สะพานอยูใ่นช่วงทางตรง  สะพานอยูใ่นช่วงทางโคง้ 

- ลกัษณะทางดิงของสะพาน 

 ความชนันอ้ยกวา่ 5.00 %  ความชนัมากกวา่ 5.00 % 

- มุมเฉียงของสะพานกบัลาํนาํ 

 นอ้ยกวา่ 25 องศา  มากกวา่ 25 องศา 

 เรขาคณิตของถนนต่อเชือมในระยะ 150.00 ม.จากคอสะพาน 

  สามารถออกแบบทางดา้นเรขาคณิตไดต้ามมาตรฐาน 

  ไม่สามารถออกแบบทางดา้นเรขาคณิตไดต้ามมาตรฐาน 

  เนืองจาก…………………………………………………………………………………………………..  
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2.6 การพิจารณาตามปัจจยัดา้นเศรษฐศาสตร์ 

2.6.1 มูลค่าการลงทุน 

  ก่อสร้างสะพานยาวนอ้ยกวา่ 100 เมตร 

  ก่อสร้างสะพานยาวระหวา่ง 100-200 เมตร 

  ก่อสร้างสะพานยาวมากกวา่ 200 เมตร 

- ขอ้มูลเบืองตน้ของสะพานและถนนเชิงลาดทีจะก่อสร้าง 

(1)  ความยาวของสะพาน ....................... เมตร ผวิจราจรกวา้ง  .............................. เมตร 

  ทางเทา้กวา้งขา้งละ ............................... เมตร   

  ช่องลอดสูง ................................ เมตร    ช่องลอดกวา้ง .................................... เมตร 

  ตอม่อชนิด  (......)   ฐานแผ ่ (......)   เสาเขม็ตอก (......)   ควรเป็นชนิดกนัซุง 

(2) ความยาวถนนเชิงลาดดา้นฝังขวาของลาํนาํ(หนัหนา้ตามนาํ) ยาว ............................ เมตร      

  ผวิจราจรกวา้งขา้งละ ......................... เมตร  ไหล่ทางกวา้งขา้งละ............................ เมตร 

  ชนิดของถนน (......)   ดิน (......)   ลกูรัง (......)   ลาดยาง (......)  คอนกรีตเสริมเหลก็ 

(3)  ความยาวถนนเชิงลาดดา้นฝังซา้ยของลาํนาํ(หนัหนา้ตามนาํ) ยาว ............................ เมตร 

  ผวิจราจรกวา้งขา้งละ ............................... เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ............................ เมตร 

  ชนิดของถนน (......)   ดิน (......)   ลกูรัง (......)   ลาดยาง (......)  คอนกรีตเสริมเหลก็ 

2.6.2 ประโยชน์ต่อชุมชน 

  จาํนวนครัวเรือนจากชุมชนทงัสองฝังลาํนาํ มากกวา่ 50 ครัวเรือน 

  จาํนวนครัวเรือนจากชุมชนทงัสองฝังลาํนาํ 10-50  ครัวเรือน 

  จาํนวนครัวเรือนจากชุมชนทงัสองฝังลาํนาํ นอ้ยกวา่ 10 ครัวเรือน 

- จาํนวนครัวเรือนหรือวดัหรือโรงเรียนทงัสองฝังลาํนาํทีไดรั้บประโยชน์ (ระบุจาํนวน).............ครัวเรือน(............คน) 

ไดข้อ้มูลจาก (......) การสาํรวจ (......) สอบถามจาก………………………… 

2.6.3 ประโยชน์ในการขนส่งสินคา้ 

  คาดวา่มีการขนส่งสินคา้-มาก 

- มีการขนส่งสินคา้หรือผลผลิตของชุมชนผา่นสะพานคาดวา่จาํนวน…………………… 

 ชนิดและสินคา้ทีขนส่งผา่นสะพานนี ระบ◌ุ.………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
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  คาดวา่มีการขนส่งสินคา้-ปานกลาง 
- มีการขนส่งสินคา้หรือผลผลิตของชุมชนผา่นสะพานคาดวา่จาํนวน……………………. 

 ชนิดและสินคา้ทีขนส่งผา่นสะพานนี ระบุ………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

  คาดวา่มีการขนส่งสินคา้-นอ้ย 
- มีการขนส่งสินคา้หรือผลผลิตของชุมชนผา่นสะพานคาดวา่จาํนวน……………………. 

 ชนิดและสินคา้ทีขนส่งผา่นสะพานนี ระบุ………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ลกัษณะพนืทีโครงการและสภาพของลาํนํา 

1)   ชนิดของนาํ (.......) นาํจืด (.......) นาํเคม็ (.......) นาํกร่อย 

2)   สภาพลาํนาํอยูใ่นความรับผิดชอบของ (.......) กรมการขนส่งทางนาํและพาณิชยนาวี 

     (.......) กรมชลประทาน (.......) อืนๆ  

3) ขอ้กาํหนดของกรมการขนส่งทางนาํและพาณิชยนาว/ีกรมชลประทาน ในเขตพืนทีตงัโครงการ 

-  ช่องลอดทางราบ ............................. เมตร 

- ช่องลอดทางดิง ......................... เมตร 

4)   ลกัษณะดินเดิมริมฝัง ...................................... กลางทอ้งนาํ ............................................. 

5)   ชนิดของลาํนาํ     (......) แม่นาํ    (......) คลองสาธารณะ    (......) คลองชลประทาน    (......) อืนๆ (ระบุ)............... 

-   ความกวา้งของลาํนาํ ………………….. เมตร 

-   ความลึกประมาณ ........................... เมตร 

6)   ความเร็วของกระแสนาํขณะสาํรวจ ..................................... เมตร/วนิาที 

7)   ความเร็วของกระแสนาํฤดูนาํหลาก (.......) ไม่เชียว    (.......) เชียวปานกลาง   (.......) เชียวมาก 

8)   ระดบันาํสูงสุดจากทอ้งลาํนาํเฉลีย ............................... เมตร 

 ระดบันาํตาํสุดจากทอ้งลาํนาํเฉลีย ............................... เมตร 

 ระดบันาํขณะสาํรวจ (จากทอ้งลาํนาํ) ............................... เมตร 

 ระดบันาํหลากสูงสุด (จากทอ้งลาํนาํ) ............................... เมตร ปี พ.ศ. ................................. 

9)   เรือสัญจร (.......) มีบา้ง ชนิดและขนาด  ......................................................................................   

   (.......) มีหนาแน่น ชนิดและขนาด ………………………………………………………………… 

   (.......) ไม่มี 
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10) ขอนไม,้ ตน้ไม ้ทีลอยนาํผา่นแนวก่อสร้างสะพาน 

 (.......) มีบา้ง มีขนาด Ø ………………… เมตร  ยาว ........................................ เมตร 

 (.......) มีหนาแน่น  มีขนาด Ø ………………… เมตร  ยาว ........................................ เมตร 

 (.......) ไม่มี 

11) แพซุง 

 (.......) มีบา้ง มีขนาด Ø ………………… เมตร  ยาว ........................................ เมตร 

 (.......) มีหนาแน่น  มีขนาด Ø ………………… เมตร  ยาว ........................................ เมตร 

 (.......) ไม่มี 

12) วตัถุทีลอยนาํ อืนๆ (ระบุ) 

  (.......) มีบา้ง ไดแ้ก่ ....................................................................................................................... 

 (.......) มีหนาแน่น ไดแ้ก่ ....................................................................................................................... 

 (.......) ไม่มี 

13)  ลกัษณะการไหลของนาํ (.......) ขึนลงประจาํวนั (.......) ไม่ขึนลงประจาํวนั 

14) นาํกดัเซาะตลิง (ตามทิศทางนาํไหล) 

 (.......) ดา้นซา้ย  (.......) ดา้นขวา  (.......) ไม่มีการกดัเซาะ 

 ความลาดชนัของตลิง (ระยะราบ / ระยะดิง)...........................................................................................................  

15) ลาํนาํเอียงทาํมุมกบัแนวศูนยก์ลางสะพานประมาณ  ............................................... องศา 

16) การก่อสร้างทางเบียง (.......) ไม่จาํเป็น เพราะ........................................................................................ 

   (.......) จาํเป็น เพราะ........................................................................................ 

17) หากจาํเป็นตอ้งก่อสร้างทางเบียงควรเป็นประเภท 

 (.......) ฝังท่อแลว้ถมดิน ความยาวประมาณ ............................. เมตร กวา้ง ............................. เมตร 

 (.......) สะพานเบียง ความยาวประมาณ ............................. เมตร กวา้ง ............................. เมตร  

18) ความยาวเสาเขม็เฉลียประมาณ .................................... เมตร (พิจารณาจากสะพานใกลเ้คียงหรือสอบถามเจา้หนา้ที)  

19) ลกัษณะยานพาหนะทีคาดวา่จะสัญจรผา่นสะพานนี  .......................................................................................... 

20) โครงสร้างเกียวกบัการกกัเกบ็นาํในลาํนาํ 

- ตน้นาํ   (..….) ไม่มี (..….) มีชนิด............................ หน่วยงาน............................................. 

-  ทา้ยนาํ  (..….) ไม่มี (..….) มีชนิด............................ หน่วยงาน............................................. 

-  ระยะห่างจากจุดก่อสร้างสะพาน ...................................... กม. 

-  ลกัษณะโครงสร้าง และสภาพการใชง้าน …………………………………………………………………………… 
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21) อาคารระบายนาํเดิมทีจะตอ้งรือทิง  (..….) ไม่มี (..….) มีขนาด 

22) บา้น อาคาร แนวรัวทีอยูใ่กลเ้คียงแนวก่อสร้างสะพาน  (..….) ไม่มี (..….) มีขนาด 

จาํนวน ........................... หลงั วสัดุทีใชก่้อสร้างชนิด .................................................................... 

23) ตน้ไมใ้หญ่ทีอยูใ่กลเ้คียงแนวสะพาน  (..….) ไม่มี (..….) มี จาํนวน.................................... 

24) เสาไฟฟ้าทีอยูใ่กลเ้คียงแนวสะพาน (..….) ไม่มี (..….) มี จาํนวน.................................... 

25) เสาไฟฟ้าแรงสูงทีอยูใ่กลเ้คียงแนวสะพาน  (..….) ไม่มี (..….) มี จาํนวน.................................... 

26) ท่อระบายนาํ บ่อพกัทีอยูใ่กลเ้คียงแนวสะพาน   (..….) ไม่มี (..….) มี จาํนวน.................................... 

27) ถนนเขา้ถึงโครงการฯ 

 (..….) ไม่มี 

 (..….) มีถนนเดิม หน่วยราชการทีเป็นเจา้ของ …………………………………………………………………… 

  ผวิจราจรกวา้ง …………………. เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ ................................................. เมตร 

  ชนิดของถนน  (…...)  ดิน     (…...)  ลกูรัง     (…...)  ลาดยาง     (…...)  คอนกรีตเสริมเหลก็ 

4. คาํแนะนําของผู้สํารวจข้อมูลเบืองต้น 

  ไม่เหมาะสมทีจะก่อสร้าง เพราะ…………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 

  เหมาะสมทีจะก่อสร้าง 

- การป้องกนัการทรุดตวัของถนนคอสะพาน 

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 

- การป้องกนันาํเซาะคอสะพาน    

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 

- การเปลียนทางนาํ   

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 

- การป้องกนันาํกดัเซาะตลิง   

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 

- การป้องกนันาํเคม็    

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 

- การมีเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 (…...)  ไม่จาํเป็น (…...) จาํเป็นเพราะ…………………………………………………. 
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-  อืนๆ........................................................................................................................................................... 

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

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

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

5. ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบและก่อสร้าง    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 ลงชือ…………………………………………….. ผู้บันทกึ 

                                                                                                                            (....................................................................) 

 ตาํแหน่ง....................................................... 

 วนัท.ี.............../.................../................. 

 

                                                                                       ลงชือ…………………………………………….. ผู้ตรวจสอบ 

                                                                                                                            (....................................................................) 

 ตาํแหน่ง....................................................... 

                        วนัท.ี.............../.................../................. 



กรมทางหลวงชนบท 

แบบ

1-24 
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แบบฟอรร์มต่างๆสําห
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- แบบฟอ
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ภาคผนว
หรับภารกิจส

อร์ม Check 
อร์ม QA ผง.
อร์ม QA ผง.

 
 
 
 
 

 

วก ข. 
สนับสนุน(แผ

 List (แผนง
ค.1 
ค.2 

ผนงานครุภัณ

านครุภณัฑ์)

การประกันคุณ

ณฑ์) 

) 

ณภาพด้านแผนงานน 



กรมทา

1. สําร
 
2. จัด
 
3. วาง
    ระย
 
4.กําห
    รับ
    ภา
    อุป
5. ปร
    ใชง้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมาย

งหลวงชนบท 

ห

รวจจํานวนและ

ทํากรอบความต

งแผนจัดซ้ือครุภั
ยะยาว 

หนดแนวทางกา
การจัดสรรไปพ
ยในหรือระหวา่

ปกรณ์ต่างๆ 
ะสานกองแผนง
งานครุภัณฑ์ท่ีจ

ลงชื่อ........
(.................
ตําแหน่ง......

ผู้จัดทํ

ยเหตุCheck List น

(ตัวอย่าง) 

หน่วยงาน....

รายการ

ะสภาพครุภัณฑท์

ต้องการใช้งานค

ภณัฑ์เพื่อให้ได้จํ

รบริหารจัดการ
พลางก่อน เช่น แ
างหน่วยงาน ขอ

งานเพื่อเสนอคว
ะจัดซ้ือ 

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

........................
........................
ทํา Check List 

นี้มีวัตถุประสงค์เพื

 Check List
ชื่อรา

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

ร 

ท่ีมีอยู่เดิม 

ครุภัณฑ์ 

ํานวนตามกรอบ

รเพื่อใช้งานครุภั
 แผนการบูรณาก
องเครื่องมือ/เครื

วามต้องการฝึกอ

 
 
 
 

........ 

........) 
.......... 
 

พ่ือช่วยเตือนความ
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ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ค.11 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



 จัดซื้อเพิ่ม
ตามกรอบ

 ซื้อทดแทน
ของเดิม  ซ่อม  จัดซื้อเพิ่ม

ตามกรอบ
 ซื้อทดแทน
ของเดิม  ซ่อม  จัดซื้อเพิ่ม

ตามกรอบ
 ซื้อทดแทน
ของเดิม  ซ่อม

 จํานวน
ทั้งสิ้น  ใช้งานได้

 จํานวน
บุคลากรที่
ขาดแคลน

 ประสาน 
สอร.

 ปี 61

 ชํารุด

 จํานวน
บุคลากรที
ใช้งาน

ครุภัณฑ์นี้ได้

สรุปคําขอตั้งงบประมาณปี ........ (ครุภัณฑ์) (QA ผง. ค.1)
หน่วยเสนอคําขอ ..........................................................

ประเภท.........................................
 ลําดับ

ที่
 กิจกรรม

 รายการ
 กรอบ
ความ

ต้องการ

 หน่วย
นับ

 ที่มีอยู่เดิม  เป็นครุภัณฑ์ที่ต้องใช้คนที่มีความ
ชํานาญพิเศษ

 แผนจัดซื้อ/ซ่อม ระยะ 3 ปี

 รวม (61 - 63) ปี 62  ปี 63  คงเหลือ

จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน จัดซื้อจํานวน วงเงิน
วงเงิน ซ่อมจํานวน วงเงิน
จํานวน

ิ

ุ

1

2

3

4

5

6

รวมทั้งสิ้น
วงเงิน

ลงชอื ......................................... ลงชอื ......................................... ลงชอื .........................................
(                                       ) (                                       ) (                                       )

ตําแหน่ง ........................................ ตําแหน่ง ผอ.กลุม่/สว่น.................. ตําแหน่ง ผอ.สํานัก.................
ผูจ้ัดทําขอ้มลู



กรมทางหลวงชนบท 

แบบ
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ฟอรม์ QA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ผง. ค.22 

การประกันคุณณภาพด้านแผนงานน 



คําชี้แจงคําของบประมาณรายจา่ยประจําปี (QA ผง. ค.2) 
ประเภทครุภัณฑ์................................ 

หน่วยเสนอคําขอ:…………………………………. 
 

ชื่อรายการ    

จํานวน     

หลักการและเหตุผล   

 

 

 

วัตถุประสงค์    

 

 
คุณลักษณะ(Specification) พร้อมภาพถ่าย 
 
 

ค่าพิกัด GPS (Latitude/Longitude) 

วงเงิน  

ท่ีมาของราคา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 

 

 

หมายเหต ุ ให้แนบภาพถ่ายครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ  และแผนการจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ  



กรมทา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 นา

 ว่า

 
 
 บ
 นา

 ว่า

  
 
 ออ
 นา

 นา

 นา

งหลวงชนบท 

ายผดุงศักด์ิ 

ายสุพน   

ายสานิตย ์

ายพิชัย   

ายแอ๊ด 

ายสว่าง 

ายสมโภชน ์

ายปรพัทธ ์

ายธนะชยั 

ายบุญจอม  

ายชยทัต 

างสาววิสาข

ายนพปฎล 

ายโกศล 

าที่ร้อยตรีถิร

รรณาธิการ 
ายชยทัต 

าที่ร้อยตรีถิร

อกแบบปกแ
ายคุณมาศ 

ายเรวัตน์ 

ายพันกร 

คณะทํ

 สรุจิกําจ

เดชพลม

ศรีสุข 

สุขอยู่ 

เพชรฤท

รัตนนรา

 เรืองพระ

 ภูงามทอ

หล่ออภบิ

   พรหมทอ

วัฒนกูล 

า นิมิตรปก

 เสี่ยงบุญ

จันมนฑา

รวัจน์  ผกผ่า

 
วัฒนกูล 

รวัจน์  ผกผ่า

และรปูเล่ม 
 พันธุเตช

สุขขํา 

ทองมา 

ํางานจดั

รวฒันะ ผู้

มาตย์ ผู้

ผู้

ผู้

ทธิ ์ ผู้

า ผู้

ะยา นั

อง ผู้

บาลกุล ผู้

อง ผู้

 นั

กรณ์ นั

ญ วิ

า วิ

า วิ

 นั

า วิ

 
ชะ วิ

น

 เจ้
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ดทําคู่มอื
 

้อํานวยการก

้อํานวยการส

้อํานวยการส

้อํานวยการส

้อํานวยการส

้อํานวยการส

นกัวิเคราะห์น

้อํานวยการแ

้อํานวยการก

้อํานวยการกล

นกัวิเคราะห์น

นกัวิเคราะห์น

ศวกรโยธาชํ

ศวกรโยธาป

ศวกรโยธาป

นกัวิเคราะห์น

ศวกรโยธาป

ศวกรโยธาชํ

นายช่างโยธา

จ้าพนักงานธุ

 

อ QA ด้า

กองแผนงาน

สํานักส่งเสริ

สํานักงานทา

สํานักงานทา

สํานักงานทา

สํานักงานทา

นโยบายและ

แขวงทางหล

กลุ่มพัฒนาโ

ลุ่มติดตามแล

นโยบายและ

นโยบายและ

ชาํนาญการ (

ปฏิบัติการ (ส

ปฏิบัติการ (ส

นโยบายและ

ปฏิบัติการ (ส

ชาํนาญการพิ

ปฏิบัติงาน (

ธุรการ 

านแผนง

น 

มการพัฒนา

างหลวงชนบ

างหลวงชนบ

างหลวงชนบ

างหลวงชนบ

ะแผนเชี่ยวชา

ลวงชนบทอํา

โครงข่าย (กผ

ละประเมินผล

ะแผนชํานาญ

ะแผนชํานาญ

(สบร.) 

สบร.) 

สสท.) 

ะแผนชํานาญ

สสท.) 

พิเศษ (สบร.)

(สบร.) 

การประกันคุณ

งาน 

าทางหลวงท้

บทที ่1 

บทที ่7  

บทที ่16 

บทที ่17 

าญ (กผง.) 

านาจเจริญ 

ผง.) 

ลทางหลวงท้อ

ญการ (กผง.)

ญการ (กผง.)

ญการ (กผง.)

) 

ณภาพด้านแผนงาน

ทอ้งถิ่น 

 

 

องถิ่น (สสท.) 

) 

) 

) 

น 

 






