


 
การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 
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กรมทางหลวงชนบท โดย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายนโยบายในการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวงชนบท ไว้ว่า  

“ถนนกรมทำงหลวงชนบทต้องมีคุณภำพ ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกระบวนงำนรองรับกำรท ำงำน พัฒนำ
ไปในทิศทำงเดียวกัน เพือ่น ำไปสู่ระบบประกันคณุภำพ (Quality Assurance) ของกรมทำงหลวงชนบท” 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม กรมทางหลวงชนบทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท และอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทด้านแผนงาน ด้านส ารวจและออกแบบ ด้านก่อสร้างทาง ด้านก่อสร้างทาง 
ด้านก่อสร้างสะพาน ด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย และด้านก ากับและบังคับใช้กฎหมาย 

คู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของกรมทางหลวงชนบท ด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความ
ปลอดภัย เล่มนี้ จัดท าโดย อนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทด้านบ ารุงรักษาและ
อ านวยความปลอดภัย โดยได้เรียบเรียงขึ้นและปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลของกรมทางหลวงชนบทสามารถน าแนวทางที่ได้จากคู่มือเล่มนี้ไปปฏิบัติตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดคุณภาพงานบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัยที่ดี  หากมีข้อบกพร่องหรือมี
ข้อแนะน าอื่นใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง ซึ่งจะได้น าไปปรับปรุงในการพิมพ์ครั้งต่อไป 
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บทท่ี 1 
การประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท (QA) 

 
1.1 ค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  

การประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่างานที่ได้จะมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ และกิจกรรมในกระบวนผลิตทั้งหมด จะสามารถด าเนินไปอย่าง
มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน และมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของกรมทางหลวงชนบท 

การประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท คือ การด าเนินการเพ่ือให้คุณภาพงานของกรมทางหลวง
ชนบทในทุกด้านมีคุณภาพดี มีการท างานร่วมกัน มีการรับมอบส่งมอบงานแต่ละส่วนงานอย่างเป็นระบบ จน
เชื่อได้ว่างานที่เป็นผลผลิตของกรมทางหลวงชนบท ส่งถึงมือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพทีดี ภายใต้ค าที่ว่า 
“ถูกต้อง ทันเวลา ประชาชนพอใจ” ทั้งนี้ การด าเนินงานการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกรมทางหลวงชนบทและประชาชน ดังนี้  

 ประโยชน์ต่อกรมทางหลวงชนบท  
 การจัดองค์กร การบริหารงาน และการให้บริการเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดปัญหาอุปสรรค และขั้นตอนการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน ตลอดจน

ประหยัดงบประมาณ 
 ถนนและสะพาน รวมถึงการให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน และได้รับการยอมรับก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 
 เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกในเรื่องของคุณภาพมากข้ึน 

ประโยชน์ต่อประชาชน  
 สามารถสัญจรบนโครงข่ายทางหลวงชนบทได้สะดวก และปลอดภัย 
 ได้รับการอ านวยความสะดวก ในการจัดการทางแยก/ทางเชื่อม การจัดการจราจร รวมถึงการ

แนะน าการเดินทาง 
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสองข้างทาง 
 ประหยัดเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
 สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี 

 
ส าหรับการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

แผนงาน ด้านส ารวจและออกแบบ ด้านก่อสร้างทาง ด้านก่อสร้างทาง ด้านก่อสร้างสะพาน ด้านบ ารุงรักษาและ
อ านวยความปลอดภัย และด้านก ากับและบังคับใช้กฎหมาย มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.1  

 



 
2 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมของการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท 
 

จากรูปที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า งานบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย เป็นงานที่เชื่อมโยงกับทุกๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านแผนงาน ด้านก่อสร้างทาง ด้านก่อสร้างสะพาน และด้านก ากับและบังคับใช้กฎหมาย 
ดังนั้น บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทต้องตระหนักถึงความส าคัญของงานบ ารุงรักษาและอ านวยความ
ปลอดภัย ท าความเข้าใจในกระบวนงานและแนวทางปฏิบัติอย่างถี่ถ้วน เพื่อน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จนเกิดผลสัมฤทธิ์อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างที่สุด ส าหรับรายละเอียดของกระบวนงานเพ่ือน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพกระบวนงานด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัยได้น าเสนอไว้ในบทต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท 
ด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย 

 
2.1 กระบวนงานประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย  

กระบวนงานประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย จะเริ่มตั้งแต่เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการค้ าประกันสัญญาจ้างและได้ด าเนินการคืนค้ าประกันสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงระยะเวลาค้ าประกันสัญญาจ้าง ถนนและสะพานจะได้รับงบบ ารุงปกติส าหรับการดูแลองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่นอกเหนือไปส่วนที่อยู่ในค้ าประกันสัญญาจ้าง เพ่ือการดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.1   

ส าหรับกระบวนงานด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 8 ส่วน 
ประกอบด้วย การส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาทาง การส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาสะพาน 
การส ารวจและจัดท าแผนงานอ านวยความปลอดภัย การด าเนินการพิสูจน์ทราบเขตทาง การด าเนินงานกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ งานอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาล/วันหยุดยาว งาน
ควบคุมงานซ่อมบ ารุงและอ านวยความปลอดภัย และงานติดตามประเมินผล จะอธิบายรายละเอียดของแต่ละ
ส่วนในหัวข้อต่อไป  
 
2.2 การส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาทาง (รูปที่ 2.2) 

กระบวนงานส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงบ ารุงรักษาทาง ดังแสดงในรูปที่ 2.2 สามารถแบ่งเป็น
ส่วนย่อยได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย การจัดท าข้อมูลโครงข่ายและลงทะเบียนทางหลวงชนบท การส ารวจและ
จัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรมของสายทาง และการวิเคราะห์และจัดท ากรอบความต้องการงบประมาณงานบ ารุงทาง  

ส่วนที่ 1 : การจัดท าข้อมูลโครงข่ายและลงทะเบียนทางหลวงชนบท  

การจัดท าข้อมูลโครงข่ายและลงทะเบียนทางหลวงชนบท จะเริ่มตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดกระบวนการค้ า
ประกันสัญญาจ้าง และได้ด าเนินการคืนค้ าประกันสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย แขวงทางหลวงชนบท
และหมวดทางหลวงชนบทในพ้ืนที่ต้องพิจารณาคัดแยกประเภทของถนน หากถนนนั้นเป็นถนนในโครงข่ายทาง
หลวงชนบทเดิม ให้ส ารวจข้อมูลสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงส าหรับเตรียมความพร้อมในการจัดท าบัญชีโครงข่าย
ทางหลวงชนบทประจ าปี กรณีที่เป็นถนนนอกโครงข่ายทางหลวงชนบท ให้หน่วยด าเนินการในพ้ืนที่พิจารณา
ความเหมาะสมและจัดท ารายละเอียดของสายทาง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของสายทางเพ่ือบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท ตามแนวทางที่กรม
ก าหนด สายทางที่ผ่านการพิจารณาและได้ด าเนินการพิสูจน์ทราบเขตทางแล้วเสร็จ จะได้รับการน าเสนอต่อ
อธิบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นโครงข่ายต่อไป ส าหรับสายทางที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้หน่วยด าเนินการท า
เรื่องส่งมอบพื้นท่ีคืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือดูแลและบ ารุงรักษา  

สายทางที่เหมาะสมจะต้องเป็นสายทางที่กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะหรือ
บ ารุงรักษาด้วยงบประมาณใดๆ ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 มาตรา 9 และมีความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่เป็นผิวทางลาดยางหรือคอนกรีต อีกทั้งมี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 



 
4 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ 2.1 แผนผังกระบวนงานประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย (แบบย่อ) 
 

 มีลักษณะเป็นโครงข่าย สายทางมีความเหมาะสมควรเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนสายหลัก – 
สายหลัก  สายหลัก - สายรอง โดยมีความต่อเนื่องของเส้นทางและมีปริมาณจราจรที่เหมาะสม 

 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาถนนของกรมทางหลวงชนบท เช่น เส้นทางสนับสนุน
โครงการพระราชด าริ, เส้นทางสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคง, เส้นทางสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว, 
เส้นทางสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์, เส้นทางที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองในภูมิภาค เส้นทางที่
รวมเป็นโครงข่ายกับถนนผังเมืองรวมได้ เส้นทางท่ีอยู่ในเขตเกษตรกรรม และเส้นทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 



 
5 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 มีลักษณะเป็นทางลัด (Short Cut) ทางเลี่ยง (Bypass) หรือมีแนวโน้มสามารถพัฒนาในอนาคตได้
หรือเป็นสายทางท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือเพ่ือความมั่นคง 

ในกรณีเป็นถนนที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้แผนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 40 ง ข้อ 6.1 (7) ให้ชะลอการพิจารณาความเหมาะสมของการ
เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท 

หลังจากด าเนินการพิจารณาประเภทถนนและพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายแล้วเสร็จ ส านัก
บ ารุงทางจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลสายทางเพ่ือจัดท าบัญชีโครงข่ายประจ าปี พร้อมกับปรับปรุง รหัสสายทาง 
ชื่อสายทาง และระยะทาง ตามบัญชีที่ได้จัดท าขึ้นในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (Central 
Road Database, CRD) พร้อมทั้งแจ้งศูนย์สารสนเทศฯ จัดท าเส้นแผนที่ GIS ส าหรับการใช้งาน ทั้งนี้ หน่วย
ด าเนินการต้องเข้าระบบ CRD เพ่ือปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ของสายทางให้เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องและครบถ้วน
ทุกสายทางในความดูแลรับผิดชอบ รวมถึงด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงชนบท และพิสูจน์ทราบเขตทางให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  (หัวข้อ 2.3) 

การลงทะเบียนทางหลวงชนบทนั้น จะต้องมีสรุปรายละเอียดลงทะเบียน และเล่มเอกสารการ
ลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย สารบัญ แบบ ทช.1, แบบ ทช.2, หนังสือรับรองเขตทางสาธารณะประโยชน์ (กรณี
เป็นสายทางที่รับมอบ หรือขอใช้พ้ืนที่เพ่ือเป็นทางสาธารณะประโยชน์จากส่วนราชการที่มิใช่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้แนบเอกสารการรับมอบหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ด าเนินการเพ่ือทางสาธารณะประโยชน์แทน
หนังสือรับรองเขตทางฯ), และแผนที่แสดงเส้นทาง ซึ่งตรงกับสรุปรายละเอียดลงทะเบียนฯ โดยส านักบ ารุงทาง
จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทั้งหมด หากถูกต้องครบถ้วน จะน าเสนออธิบดีเพ่ือลงนาม 
 
ส่วนที่ 2 : การส ารวจและจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของสายทาง 

ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของสายทาง รวมถึงประวัติการซ่อมบ ารุงและก่อสร้าง จัดได้ว่ามีความส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีในการบ ารุงรักษาทาง ทั้งนี้ หน่วยด าเนินการทุกหน่วยต้อง
ด าเนินการส ารวจทุกสายทางตามบัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่จัดท าขึ้นให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ดังมีรายละเอียดดังนี้  

1) การส ารวจค่าความขรขุระสากล (International Roughness Index, IRI) : ด าเนินการส ารวจปี
ละ ๑ ครั้ง โดยส านักบ ารุงทาง และส านักงานทางหลวงชนบท ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดหลังการก่อสร้าง 
หรือซ่อมบ ารุงแล้วเสร็จ ซึ่งมีค่าความละเอียดของข้อมูลทุกช่วงระยะทาง 100 เมตร  

2) การส ารวจค่าการแอ่นตัวของถนน (Deflection, DEF) : ด าเนินการส ารวจปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้
ส านักบ ารุงทางส ารวจด้วยอุปกรณ์ Falling Weight Deflectometer (FWD) และส านักงานทางหลวงชนบท
ส ารวจด้วยอุปกรณ์ Benkelman Beam (BMB) ตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดหลังการก่อสร้าง หรือซ่อมบ ารุง
แล้วเสร็จ โดยสายทางที่มีปริมาณจราจร (PCU) มากกว่า 2,000 คัน/วัน ให้ส ารวจทุกระยะทาง 250 เมตร 
และสายทางที่มีปริมาณจราจร (PCU) น้อยกว่า 2,000 คัน/วัน ให้ส ารวจทุกระยะทาง 500 เมตร 

 



 
6 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ 2.2 กระบวนงานส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาทาง 

 

ส่วนที่ 1 : การจัดท าข้อมูล
โครงข่ายและลงทะเบียนทาง

หลวงชนบท 

ส่วนที่ 2 : การส ารวจและจัดท า
ข้อมูลด้านวิศวกรรมของสายทาง 

ส่วนที ่3 : การวิเคราะห์และ
จัดท ากรอบความต้องการ
งบประมาณงานบ ารุงทาง 



 
7 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

3) การส ารวจข้อมูลปริมาณจราจร (Traffic Volume, คัน/วัน) : ด าเนินการเก็บข้อมูลปริมาณ
จราจรทุกสายทางโดยส านักงานทางหลวงชนบทตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้ ควรพิจารณาต าแหน่งและ
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลปริมาณ
จราจรเฉลี่ยของสายทางอย่างแท้จริงในการเก็บข้อมูล ให้เก็บช่วงละ ๒๐ กม./จุด เป็นเวลาต่อเนื่อง ๕ วัน หรือ 
๑๒๐ ชม. (1 วันหยุดและ 4 วันท าการ) นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ให้หน่วยด าเนินการ
คัดเลือกสายทางท่ีมีความส าคัญและจัดเก็บปริมาณจราจรตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

4) การส ารวจปริมาณและพื้นที่เสียหาย (Visual Measurement) : ด าเนินการส ารวจลักษณะและ 
พ้ืนที่ความเสียหายของถนนผิวทางลาดยางโดยแขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนด ด้วยอุปกรณ์ Tablet Computer ทั้งนี้ ลักษณะความเสียหายจ าแนกได้ 6 ประเภท 
จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความเสียหายหนัก (รอยปะซ่อม หลุมบ่อ ร่องล้อ และยุบตัวเป็นแอ่ง) และความ
เสียหายเบา (หลุดร่อน และรอยแตกร้าว) ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดความรุนแรงที่เกิดขึ้น พร้อมจัดท าเฉดสีแสดงลักษณะ
และปริมาณความเสียหายแต่ละ กม. ของทุกสายทาง 

ทั้งนี้ หลังการด าเนินการส ารวจแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลส ารวจทั้งหมด พร้อมทั้งบันทึก
ประวัติการซ่อมบ ารุง และประวัติก่อสร้างที่มีการด าเนินการเกี่ยวข้องกับผิวทางบนสายทางของกรมทางหลวง
ชนบท เช่น งานยกระดับมาตรฐานทาง หรืองานอ านวยความปลอดภัย เป็นต้น ลงในระบบบริหารงานซ่อม
บ ารุงทาง (Pavement Maintenance Management System, PMMS) ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยส านัก
บ ารุงทางจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานส ารวจและ
บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานทางหลวงชนบทรับทราบทุก 2 เดือน นอกจากนี้ ส านักบ ารุงทางยัง
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานร่วมกับการตรวจติดตามงานของผู้บริหารระดับสูงในขณะลงพ้ืนที่
ภายใต้การดูแลรับผิดชอบอีกทางหนึ่ง 
 
ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์และจัดท ากรอบความต้องการงบประมาณงานบ ารุงทาง 

 ภายหลังการด าเนินการส ารวจข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและลงข้อมูลในระบบครบถ้วนแล้ว ส านักบ ารุง
ทางจัดท าและรวบรวมกรอบความต้องการงานซ่อมบ ารุงทาง (Zero base) เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป โดยกรอบงบประมาณที่ต้องการได้จากผลการวิเคราะห์ด้วยระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงทาง 
(Pavement Maintenance Management System, PMMS) และค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผลการ วิ เค ราะห์ ด้ วย ระบบบริห ารงาน ซ่ อมบ า รุ งท าง  (Pavement Maintenance 
Management System, PMMS) : เป็นกรอบงบประมาณที่ได้จากการวิเคราะห์กิจกรรมซ่อมบ ารุง และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ (เฉพาะผิวทางลาดยาง) ด้วยระบบ PMMS ทั้งนี้  

 การวิเคราะห์กิจกรรมงานซ่อมบ ารุง มีปัจจัยที่น ามาพิจารณาประกอบด้วย ดัชนีความเรียบ
สากล (IRI), พื้นที่ความเสียหาย (หนัก/เบา), ค่าการแอ่นตัว (FWD/BMB), ความลึกร่องล้อ, อายุ
การใช้งาน และปริมาณจราจร (PCU) โดยน าปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือมาก าหนดกิจกรรม
ซ่อมบ ารุงผิวทางลาดยาง 



 
8 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ จะพิจารณาในรูปแบบคะแนนโดยมีคะแนนรวม 100 
คะแนน แบ่งออกเป็นคะแนนทางด้านวิศวกรรม 50 คะแนน และคะแนนทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 50 คะแนน โดยจะเรียงความส าคัญจากคะแนนมากไปคะแนนน้อย 

2) ค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของส่วนภูมิภาค ส าหรับโครงการที่นอกเหนือจากการวิเคราะห์
ด้วยระบบ PMMS เช่น กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ า, ถนนลูกรัง, ถนนลาดยาง 4 ช่องจราจร, ถนน
คอนกรีต 2 และ 4 ช่องจราจร โดยจัดล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย 
 
2.3 การด าเนินการพิสูจน์ทราบเขตทาง (รูปที่ 2.3) 

ในการด าเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทาง เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้กรมทางหลวงชนบทมีความชัดเจนใน
เรื่องของเขตทาง ส าหรับการบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งเขตทางของกรมทางหลวงอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตาม
กฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเรื่องการรุกล้ าเขตทางระหว่างหน่วยงานกับประชาชน บริษัท/ห้าง/ร้าน 
รวมทั้งหน่วยงานสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

รูปที่ 2.3 กระบวนงานพิสูจน์ทราบเขตทาง 



 
9 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

การด าเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทาง (ยกเว้นถนนชลประทาน) เริ่มตั้งแต่การคัดแยกสายทางตามบัญชีโครงข่าย
ทางหลวงชนบทประจ าปี ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มของสายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง และกลุ่ม
ที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง (รูปที่ 2.3) โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มของสายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง  

สายทางที่มีความชัดเจนในแนวเขตทางหลวงซึ่งอาจได้มาด้วยการเวนคืน ขอซื้อ การอุทิศที่ดินที่ได้ด าเนินการ
ตัดแบ่งโฉนด  รวมถึงการได้มาด้วยการรับมอบ การขอใช้ประโยชน์ หรือการขอเปลี่ยนแปลงสภาพจากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังมิได้ด าเนินการใดๆ อีกทั้งมิได้รวบรวมเก็บเอกสารหลักฐานที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ การ
ด าเนินงานส าหรับสายทางในกลุ่มนี้ ขอให้หน่วยด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงแนวเขตทางหลวงที่ชัดเจน
ทั้งหมดที่มีให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สบร.ขทล. 01 พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของกรมต่อไป ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่ต้องรวบรวม ได้แก่  

 บัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืน ผู้ขายที่ดิน และผู้ที่ได้ด าเนินการอุทิศท่ีดินที่ด าเนินการตัดแบ่งโฉนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้มาซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวที่ชัดเจน 

 รายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงถึงการได้รับมอบ การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์  หรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยกรมทางหลวงชนบท ที่มีรายละเอียดของเขตทาง
ชัดเจน 

 แผนผังที่ดิน (ปูโฉนด) แสดงต าแหน่งของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ตลอดสายทาง  
 ด าเนินการติดตั้งหลักเขตทางหลวงให้ชัดเจน  

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มของสายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง  

 สายทางที่ไม่มีความชัดเจนในแนวเขตทางหลวง ขอให้หน่วยด าเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับ ส านักงานที่ดินจังหวัด เพื่อขอระวางที่ดินที่อยู่ในความครอบครองในบริเวณพ้ืนทีท่ี่มีสาย
ทางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่านทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  

 คัดเลือกและส าเนาระวางแผนที่ ที่มีสายทางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่าน  
 คัดหมายเลขโฉนดในระวางแผนที่ ที่มีสายทางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่าน เพ่ือติดต่อขอข้อมูลกับ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานที่ดินจังหวัด  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
และส านักงานธนารักษ์จังหวัด เป็นต้น โดยให้ด าเนินการขอส าเนาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสาร หนังสือจากสื่อบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
พร้อมทั้งสแกนและจัดเก็บเอกสารข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ JPEG file ให้มีความละเอียดของภาพสูงสุด รวมถึงขอ
แผนที่ในรูปแบบ Shape file   

 น าระวางโฉนดที่ดินของสายทางที่ได้มาด าเนินการปูโฉนด และท าเป็นแผนที่แสดงระวางโฉนดที่สาย
ทางหลวงชนบทพาดผ่าน 

 ส ารวจเก็บข้อมูลรายละเอียดระยะห่างจากแนวเส้นกึ่งกลางถนนถึงบริเวณหลักเขตที่ดิน หรือเส้น
แสดงแนวเขตแปลงที่ดิน โดยด าเนินการทุกระยะ 100 เมตร และทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของหลักเขต
ที่ดิน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สบร.ขทล. 02 

 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของกรมต่อไป  
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ในกรณีที่สายทางไม่มีเขตทาง หรือมีไม่เพียงพอ ถ้าหน่วยงานมีความประสงค์ต้องการเขตทางเพ่ิมเติม 
ในกรณีที่เป็นที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ส าหรับกรณีที่เป็นที่ดินเอกชน ให้ด าเนินการอุทิศที่ดิน
ตามกฎหมาย การขอซื้อ หรือการเวนคืน  

 
2.4 การด าเนินงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ (รูปที่ 2.4) 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางคมนาคมถูกตัด
ขาด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้านการสัญจรเป็นจ านวนมาก โครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบ
จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยโดยเร็ว กรมทางหลวง
ชนบทจึงได้ก าหนดแนวทาง “กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.4 นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทยังก าหนดให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อม
ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร 
ยานพาหนะ บุคลากร สะพานแบรี่ ป้ายเตือน และอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งให้ด าเนินการท าความสะอาดช่องทาง
ระบายน้ าโดยก าจัดวัชพืชและเศษกิ่งไม้บริเวณสะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  
 

 
 

รูปที่ 2.4 การด าเนินงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ 
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 ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ (รูปที่ 2.4) ทุกหน่วยด าเนินการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  

1) หน่วยด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ และพิจารณาความ
จ าเป็นในการใช้งานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การจ ากัดการใช้เส้นทางหรือปิดทางสัญจรชั่วคราว โดย
อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ทางหลวง หากถนนหรือสะพานขาดให้จัดหาทางเลี่ยงหรือทางสัญจรชั่วคราว 
นอกจากนี้ ให้หน่วยด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามผ่าน ป้ายแนะน าเส้นทางเลี่ยง ป้ายจ ากัดน้ าหนัก
บรรทุก อุปกรณ์ความปลอดภัยที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน และก่อสร้างคันกันน้ า ตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  

2) หน่วยด าเนินการต้องรายงานสถานการณ์เข้าสู่ระบบบริหารจัดการอุทกภัย (Flood Management 
System, FMS) เป็นประจ าทุกวันก่อนเวลา 17:30 น. จนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุด (รูปที่ 2.5) ข้อมูลที่รายงาน 
ประกอบด้วย หน่วยงาน ข้อมูลสายทาง (รหัสสายทาง ชื่อสายทาง อ าเภอ จังหวัด และระยะทาง) วันที่ส ารวจ 
ชื่อพายุหรือมรสุม วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ช่วงกิโลเมตรที่เกิดเหตุ ลักษณะการท่วมขัง ลักษณะการสัญจร (ผ่าน
ได้ หรือผ่านไม่ได้) ความสูงของระดับน้ า รวมทั้งแนะน าเส้นทางเลี่ยงที่ใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างเกิดเหตุ 
พร้อมภาพถ่ายประกอบ ทั้งนี้ ส ำนักบ ำรุงทำงจะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและรำยงำนให้
ผู้บริหำรของกรมและกระทรวงคมนำคมได้รับทรำบ ก่อนเวลำ 08:30 น. ในวันถัดไป 
 
 

 
 

รูปที่ 2.5 การรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
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อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลที่ ได้รับจำกทั้งอำสำสมัครทำงหลวงชนบท ภำคเครือข่ำยประชำชน หรือ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ ต้องได้จำกกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลโดยบุคลำกรของกรมทำง
หลวงชนบทในพ้ืนที่ ทั้งจำกส ำนักงำนทำงหลวงชนบท แขวงทำงหลวงชนบท หรือหมวดบ ำรุงทำงหลวงชนบท
เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์มำยังกรมได้ นอกจำกนี้ หน่วยด ำเนินกำรสำมำรถ
รำยงำนสถำนกำรณ์ผ่ำนระบบ line อีกช่องทำงหนึ่ง เพื่อเป็นกำรรำยงำนเบื้องต้นให้ผู้บริหำรของกรมทำงหลวง
ชนบทได้รับทรำบสถำนกำรณ์ได้แบบทันต่อเหตุกำรณ์ (Real Time)  

3) เมื่อสถำนกำรณ์กลับเข้ำสู่ภำวะปกติ หน่วยด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ประเมินควำมเสียหำยที่เกิดจำกเหตุ
ฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยแบ่งควำมเสียหำยออกเป็น 2 ระดับ คือ 

 เสียหำยเล็กน้อยหรือไม่กระทบต่อโครงสร้ำงทำง ให้หน่วยด ำเนินกำรเข้ำซ่อมแซมคืนสู่สภำพ
เดิมโดยใช้งบบ ำรุงปกติด ำเนินกำร 

 เสียหำยมำกหรือกระทบต่อโครงสร้ำงทำง ให้หน่วยด ำเนินกำรเข้ำซ่อมชั่วครำวให้สำมำรถสัญจร
ได้ภำยในระยะเวลำ 7 วัน โดยใช้งบฉุกเฉินด ำเนินกำร  

4) กรณีที่เสียหำยมำก หน่วยด ำเนินกำรเร่งด ำเนินกำรส ำรวจ ออกแบบ และประมำณรำคำ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรขอสนับสนุนงบประมำณฟ้ืนฟูฯ ภำยใน 45 วัน โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณดังนี้  

 ล ำดับที่ 1 : สะพำน/ถนนขำด  
 ล ำดับที่ 2 : ถนนที่ถูกกระแสน้ ำกัดเซำะ 
 ล ำดับที่ 3 : ดินโคลนถล่มทบัหรือเกิดกำรเคลื่อนตัว (Slide) ช่องจรำจร 
 ล ำดับที่ 4 : อำคำรระบำยน้ ำถูกน้ ำกัดเซำะเสียหำย 
 ล ำดับที่ 5 โครงสร้ำงทำงเสียหำย 

5) ส ำนักบ ำรุงทำงตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของแบบประมำณรำคำ กรณีไม่ถูกต้องจะส่ง
ข้อมูลให้หน่วยด ำเนินกำรแก้ไขจนกว่ำจะถูกต้องและเหมำะสม กรณีแบบประมำณรำคำถูกต้องครบถ้วน 
เหมำะสม  จะด ำเนินกำรเสนอขอกำรสนับสนุนงบพิเศษ เช่น งบกลำงหรือเหลือจ่ำยประจ ำปี  พร้อมทั้งขอ
สนับสนุนงบประมำณประจ ำปี เพ่ือด ำเนินกำรฟื้นฟูสู่สภำพเดิม 
 
2.5 การส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาสะพาน (รูปที่ 2.6) 

กระบวนงานส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาสะพานจะเริ่มตั้งแต่เมื่อหน่วยก่อสร้างได้รายงานผล
การก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ 2 ส่วน คือ 

1) การแยกประเภทสะพานและการจัดท าข้อมูลบัญชีสะพาน 
2) การตรวจสอบประเมินสภาพสะพาน การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และการจัดท ากรอบ

ความต้องการงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 : การแยกประเภทสะพานและการจัดท าข้อมูลบัญชีสะพาน 

 การแยกประเภทสะพานและการจัดท าข้อมูลบัญชีสะพานจะเริ่มตั้งแต่เมื่อหน่วยก่อสร้างได้รายงานผล
การก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ ให้ส านักบ ารุงทาง ส านักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในพ้ืนที่



 
13 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ทราบ พร้อมรายละเอียดสัญญา บัญชีรายการก่อสร้าง และแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) โดยให้แขวง
ทางหลวงชนบทหรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเป็นผู้ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลสะพานลงในระบบฐานข้อมูลกลาง
ของกรมทางหลวงชนบท (Central Road Database , CRD) ดูรายละเอียดใน “คู่มือการใช้งานระบบ CRD ” 
ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลสะพานดังแสดงในรูปที่ 2.7 
 
 

 
 

รูปที่ 2.6 กระบวนงานส ารวจและจัดท าแผนงานบ ารุงรักษาสะพาน 
 

ส่วนที่ 1 : การแยกประเภทสะพาน
และการจัดท าข้อมูลบัญชีสะพาน 

ส่วนที่ 2 : การตรวจสอบประเมิน
สภาพ และการจัดท ากรอบความ

ต้องการงบประมาณ 
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โดยในส่วนของการจ าแนกประเภทสะพานจะแบ่งออกเป็นสะพานชุมชน และสะพานในโครงข่ายทาง 
ส่วนการจ าแนกขนาดของสะพานจะแบ่งออกเป็นสะพานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือสะพาน
โครงสร้างพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาสะพานในอนาคต ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพสะพาน รวมถึงการก าหนดกิจกรรมและ
งบประมาณท่ีเหมาะสมในการส ารวจและบ ารุงรักษาสะพาน โดยมีเกณฑ์การจ าแนกขนาดของสะพาน ดังนี้ 
 

 

รูปที ่2.7 ตัวอย่างการเพ่ิมข้อมูลสะพานในระบบ CRD 

 
1) สะพานขนาดเล็ก  คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวช่วงไม่เกิน 20 เมตร และมีความ

ยาวรวมไม่เกิน 30  เมตร 

2) สะพานขนาดกลาง  คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวช่วงไม่เกิน 30 เมตร และมี
ความยาวรวมมากกว่า 30  เมตร แต่ไม่เกิน 100  เมตร 

3) สะพานขนาดใหญ่  คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวช่วงไม่เกิน 30 เมตร และมี
ความยาวรวมมากกว่า 100  เมตร  

4) สะพานโครงสร้างพิเศษ  คือ สะพานที่มีความยาวช่วงมากกว่า 30 เมตร หรือมีโครงสร้างพิเศษ 
เช่น สะพานขึง สะพานแขวน เป็นต้น 

กรณีที่เป็นสะพานชุมชนจะต้องจัดท าเอกสารประวัติสะพานตามแบบฟอร์มส ารวจสะพานชุมชน      
(ภาคผนวก) โดยให้ก าหนดรหัสสะพานต่อจากล าดับสุดท้ายที่มีอยู่ เดิม ในการพิจารณาอนุมัติขอเพ่ิมเติมข้อมูล
สะพานในระบบ CRD ส านักบ ารุงทางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกถ่ายโอนเข้าสู่
ระบบบริหารงานบ ารุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System , BMMS) เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลและจัดท าบัญชีสะพานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ส านักบ ารุงทางจะด าเนินการจัดส่งบัญชีสะพานสะพานชุมชน 
และบัญชีสะพานในโครงข่ายทางให้แขวงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้
บัญชีสะพานมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
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ส่วนที่ 2 : การประเมินสภาพสะพาน การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และการจัดท ากรอบความต้องการ 
งบประมาณ 

 การตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานและประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
งานของสะพาน ต้องด าเนินการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุพิบัติต่อโครงสร้าง และกรณีที่ใช้งานปกติส าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก ดังมีรายละเอียดแต่ละกรณีดังนี้  

1) กรณีทีเ่กิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุพิบัติต่อโครงสร้าง 

เมื่อเกิดเหตุพิบัติต่อโครงสร้างสะพาน แขวงทางหลวงชนบท หรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเข้า
ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ทันทีที่ทราบเหตุ เพ่ือประเมินระดับความ
เสียหายของสะพาน พร้อมทั้งประเมินความปลอดภัยในการใช้งานเพ่ือพิจารณาจ ากัดการใช้งานหรือปิดทาง
สัญจร โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ทางหลวง หรือสร้างทางเบี่ยง ทางเลี่ยง หรือสะพานชั่วคราว ตามความ
เหมาะสมโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามรถบรรทุก หรือป้ายแนะน าเส้นทางเลี่ยง และอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยให้เห็นชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลง ให้แขวงทาง
หลวงชนบทและหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทเข้าส ารวจสภาพความเสียหาย โดยส านักงานทางหลวงชนบทและ
แขวงทางหลวงชนบทจัดท าแบบ/ประมาณราคาค่าซ่อมบ ารุงหรือก่อสร้างใหม่ทดแทนส่งให้ส านักบ ารุงทางเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ/ประมาณราคา กรณีที่เป็นสะพานขนาดใหญ่หรือมีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ให้แจ้งส านักบ ารุงทางเพ่ือพิจารณาบูรณาการแก้ไขสะพาที่ช ารุดเสียหายร่วมกับส านักวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนา ส านักส ารวจและออกแบบ และส านักก่อสร้างสะพาน ในการจัดท าแบบ/ประมาณราคาเ พ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ (งบกลางหรืองบเหลือจ่าย) หรือขอสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปตี่อไป 

2) กรณีทีใ่ช้งานตามปกติส าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

 การส ารวจและประเมินความเสียหาย 

ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักบ ารุงทางร่วมกับแขวงหรือหมวดด าเนินการส ารวจตรวจสอบ
สภาพความเสียหายของสะพาน และประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานของสะพานด้วย
สายตา (Visual Inspection) ส าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นประจ าทุกปี โดยมี
ขั้นตอนการประเมินระดับความเสียหาย ดังนี้ 

- ประเมินความเสียหายเบื้องต้น (Screening Inspection) 

แขวงทางหลวงชนบท หรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท เป็นผู้ประเมินความเสียหายเบื้องต้น 
ประเมินจากปัจจัยความปลอดภัย 2 ประเภท ได้แก่ ความปลอดภัยโครงสร้างสะพาน (Bridge Safety) และ
ความปลอดภัยในการสัญจร (Vehicle Safety)  

ระดับความปลอดภัยโครงสร้างสะพาน (Bridge Safety) ประกอบไปด้วย โครงสร้างพ้ืนสะพาน 
(Deck Structure), โครงสร้างส่วนบน (Superstructure), โครงสร้างส่วนล่าง (Substructure), และโครงสร้าง
ป้องกันตลิ่ง (Slope Protection) ซึ่งเกณฑ์การประเมินความเสียหายจะประเมินจากภาพรวมเป็นหลัก  ไม่ก าหนด
ประเภทความเสียหาย  โดยจะอ้างอิงเกณฑ์จากชิ้นส่วนที่มีความเสียหายมากที่สุด ในประเภทนั้นๆ 

 



 
16 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที ่2.8 ตัวอย่างการประเมินความเสียหายเบื้องต้น 
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 ระดับความปลอดภัยในการสัญจร (Vehicle Safety) ประกอบไปด้วย ผิวทาง (Deck Surface), 
โครงสร้างราวกันตก (Bridge Barrier), สภาพคอสะพาน (Approach), และสภาพรอยต่อ (Joint) ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินความเสียหายจะประเมินจากภาพรวมเป็นหลัก โดยไม่ก าหนดประเภทความเสียหาย โดยจะอ้างอิง
เกณฑ์จากชิ้นส่วนที่มีความเสียหายมากท่ีสุด ในประเภทนั้นๆ เช่นเดียวกับการประเมินความเสียหายของระดับ
ความปลอดภัยโครงสร้างสะพาน  ดูรายละเอียดใน “คู่มือการประเมินความเสียหายสะพานเบื้องต้น 
(Screening Inspection)” ตัวอย่างการประเมินดังแสดงในรูปที่ 2.8 

หลังจากที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว แขวงทางหลวงชนบท หรือหมวด
บ ารุงทางหลวงชนบทต้องน าข้อมูลสภาพและรูปถ่ายสภาพความเสียหายเข้าสู่ระบบ BMMS โดยมีตัวอย่าง
หน้าจอการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบดังแสดงในรูปที่  2.9 ซึ่งระบบจะค านวณค่าดัชนีการประเมินเบื้องต้น 
(Screening Index, SI) ให้อัตโนมัต ิเพ่ือเป็นข้อมูลพิจารณาในการประเมินความเสียหายโดยละเอียดต่อไป 

 
 

 

รูปที ่2.9 ตัวอย่างหน้าจอการน าข้อมูลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเข้าสู่ระบบ BMMS 
 

กรณีผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นมีค่า SI > 50 แสดงว่าสะพานอยู่ในสภาพปกติ  
ให้แขวงทางหลวงชนบท หรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทจัดท ากรอบความต้องการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณบ ารุงปกติ (ด าเนินการเอง) กรณีผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นมีค่า SI < 50 แสดงว่า
สะพานอยู่ในระดับ Poor (แย่) หรือ Severe (วิบัติ) 



 
18 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

- กำรประเมินควำมเสียหำยโดยละเอียด (In-Depth Inspection)  

กรณสีะพานอยู่ในระดับ Poor (แย่) หรือ Severe (วิบัติ) ส านักบ ารุงทางจะเป็นผู้ด าเนินการ
ประเมินความเสียหายโดยละเอียด (In-Depth Inspection) เพ่ือการออกแบบและประมาณราคา โดยจะบันทึก
ทั้งขนาดความเสียหาย ต าแหน่งความเสียหาย และระดับความรุนแรง ตามรายละเอียดชิ้นส่วนแต่ละประเภท 
และแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้าง ซึ่งจะมีความเสียหายที่แตกต่างกันออกไป ดูรายละเอียดใน “คู่มือการประเมิน
ความเสียหายสะพานโดยละเอียด (In-Depth Inspection)” 

หลังจากที่ประเมินความเสียหายโดยละเอียดเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินจะต้องน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบ BMMS โดยมีตัวอย่างหน้าจอการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบดังแสดงในรูปที่ 2.10 ซึ่งระบบจะค านวณค่าดัชนี
ความปลอดภัยของโครงสร้าง (Bridge Safety Index, BSI) ให้อัตโนมัติ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
วิธีการซ่อมบ ารุง และการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
 

 

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างหน้าจอการน าข้อมูลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเข้าสู่ระบบ BMMS 

 การจัดล าดับความส าคัญ 

กรณีที่ผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่า สะพานอยู่ในสภาพปกติหรือเสียหาย
เล็กน้อย ให้แขวงทางหลวงชนบทและหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทจัดท ากรอบความต้องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณบ ารุงปกติ (ด าเนินการเอง) 



 
19 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

กรณีผลการประเมินความเสียหายโดยละเอียดพบว่าสะพานอยู่ในสภาพเสียหายเล็กน้อย (ค่า
ดั ชนี ค วามป ลอดภั ยของโครงสร้ าง  : Bridge Safety Index , BSI > 60) เนื่ อ งมาจากการใช้ งาน 
(Serviceability) ได้แก่ พ้ืนผิว รอยต่อและราวสะพาน (ระดับความรุนแรงตามคู่มือ) การบ ารุงรักษาสะพาน  
จะใช้วิธีการบ ารุงตามก าหนดเวลา หรือบ ารุงพิเศษ (จ้างเหมา) โดยจะมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ สะพานชุมชนซึ่งจะใช้ค่า BSI ในการจัดล าดับ และสะพานในโครงข่ายทางซ่ึงจะใช้ค่า
คะแนนความส าคัญด้านวิศวกรรม สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในการจัดล าดับเพ่ือจัดท าแบบ/ประมาณ
ราคาและจัดท ากรอบความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

กรณีผลการประเมินความเสียหายโดยละเอียดพบว่าสะพานอยู่ในสภาพเสียหายหนัก (ค่าดัชนี
ความปลอดภัยต่อการรับน้ าหนักบรรทุก : Bridge Safety Index, BSI < 60) เนื่องจากมีความเสียหายของ
โครงสร้าง (Structure) ได้แก่ เสาตอม่อ และคาน (ระดับความรุนแรงตามคู่มือ) ถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่ต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ทดแทนเป็นการเร่งด่วน กรณีที่เป็นสะพานขนาดใหญ่หรือมีความยุ่งยาก
และซับซ้อน ให้ส านักบ ารุงทางพิจารณาบูรณาการแก้ไขสะพาที่ช ารุดเสียหายร่วมกับส านักวิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนา ส านักส ารวจและออกแบบ และส านักก่อสร้างสะพาน ในการจัดท าแบบ/ประมาณราคา เพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ (งบกลางหรืองบเหลือจ่าย) หรือขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปีต่อไป 

 
2.6 การเตรียมความพร้อมและจัดท าค าชี้แจงงบประมาณงานบ ารุงทางและสะพาน (รูปที่ 2.11) 

 การจัดท าแผนงานบ ารุงรักษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนงานนั้นจะต้องใช้ในการบริหารงาน
ซ่อมบ ารุงตลอดปี ทั้งงานด าเนินการเองหรืองานจ้างเหมา หน่วยงานจึงต้องให้ความส าคัญและตรวจสอบ
รายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน เพราะการจัดท างบประมาณแบบใหม่จ าเป็นต้องลงรายละเอียดโครงการใน 
พรบ.งบประมาณประจ าปี มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ส านักบ ารุงทางรวบรวมแผนงานและกรอบงบประมาณที่ต้องการทั้ งหมด (Zero Base) 
ประกอบด้วย กรอบความต้องการงานซ่อมบ ารุงทางจากระบบ PMMS และกรอบความต้องการนอกเหนือจาก
ระบบ PMMS ที่ส่วนภูมิเสนอขอ รวมทั้งงานซ่อมบ ารุงสะพาน , งานซ่อมฟ้ืนฟูจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดความ
เสียหายทั้งถนนและสะพานที่ยังไม่ได้รับงบพิเศษ (งบกลาง/งบเหลือจ่าย), และครุภัณฑ์งานบ ารุง 

2) ส านักบ ารุงทางแจ้งรายละเอียดกรอบค าของบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
ให้กองแผนงาน เพ่ือรวบรวมเสนอส านักงบประมาณ และด าเนินการลงข้อมูลในระบบของส านักงบประมาณ 
ประกอบด้วย ข้อมูลรายโครงการในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) 
และข้อมูลพิกัดของช่วงด าเนินการแต่ละโครงการที่เสนอค าของบประมาณ พร้อมลงข้อมูลในระบบ e – 
Budgeting 

3) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ/โครงการ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจากส านักงบประมาณ 
เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด โดยส านักบ ารุงทางจะแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคตรวจสอบความซ้ าซ้อน
ของโครงการที่ติดค้ าประกันสัญญา และตรวจสอบกิจกรรมซ่อมบ ารุงที่สอดคล้องกับความเสียหายตามสภาพ
พ้ืนที่จริงอีกครั้ง เพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโครงการในภายหลังที่ ได้รับ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้ว 

 



 
20 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

รูปที่ 2.11 กระบวนงานเตรียมความพร้อมและจัดท าค าชี้แจงงบประมาณ 

 

4) ส านักบ ารุงทางแจ้งหน่วยด าเนินการจัดท าแบบและประมาณราคาตามกรอบงบประมาณ โดย
ด าเนินการจัดท าแบบและประมาณราคาตามคู่มือบ ารุงทาง 

5) ส านักบ ารุงทางด าเนินการจัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 
 เอกสารชี้แจงครุภัณฑ์งานบ ารุง 
 เอกสารชี้แจงรายละเอียดงานบ ารุงทาง 
 เอกสารชี้แจง ถาม-ตอบ งานบ ารุงทาง 
 เอกสารชี้แจงโครงการบ ารุงทางที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 

เหตุผลความจ าเป็น และแผนที่สายทางพร้อมระบุช่วงด าเนินการรายโครงการ 



 
21 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

6) ส านักบ ารุงทางตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของแบบและประมาณราคา กรณีไม่ถูกต้องทั้งใน
ส่วนของราคาต้นทุน, ราคาวัสดุ และหลักทางวิศวกรรม จะแจ้งหน่วยด าเนินการเพ่ือแก้ไขจนกว่าจะถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมรวบรวมส่งส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นรายโครงการ และลงรายละเอียด
ใน พรบ.งบประมาณประจ าปี 

7) เมื่อ พรบ.งบประมาณประจ าปี ผ่านการพิจารณาแล้ว ส านักบ ารุงทางจะด าเนินการแจ้งหน่วย
ด าเนินการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถแยกเป็นงานได้ 2 ประเภท คือ งานด าเนินการเองและ
งานจ้างเหมา  
 
2.7 การส ารวจและจัดท าแผนอ านวยความปลอดภัย (รูปที่ 2.12) 

ในการส ารวจและจัดท าแผนอ านวยความปลอดภัย จะใช้ข้อมูลบัญชีโครงข่ายสายทางประจ าปีที่จัดท าขึ้น
โดยส านักบ ารุงทาง ดังแสดงในรูปที่ 2.12 สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยได้ ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ การ
ส ารวจและจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรมของสายทางเพ่ืออ านวยความปลอดภัย และส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดท า
กรอบความต้องการงบประมาณงานอ านวยความปลอดภัย โดยรายละเอียดในแต่ละส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ : การส ารวจและจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรมของสายทางเพื่ออ านวยความปลอดภัย 

ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมของสายทาง จัดได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปีในการอ านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ทั้งนี้ หน่วยด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
จะต้องด าเนินการส ารวจให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้  

1) ขั้นตอนการส ารวจข้อมูลด้านวิศวกรรมเพื่ออ านวยความปลอดภัย 

 จากฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงชนบทประจ าปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส ารวจข้อมูลด้าน
วิศวกรรมเพ่ืออ านวยความปลอดภัย โดยเป็นการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  

 ข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit : RSA)  

  การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หมายถึง การตรวจสอบอย่างเป็นทางการของโครงการ
ด้านถนนหรือด้านการจราจรในอนาคต หรือถนนที่มีอยู่ โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะรายงานถึง
ศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการหรือถนนดังกล่าว  

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนส าหรับการจัดท าแผนอ านวยความปลอดภัยประจ าปี จะ
เป็นการตรวจสอบเฉพาะถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads) ซึ่งการด าเนินงานจะเริ่มการส ารวจด้วยรถ
ส ารวจสินทรัพย์งานทางที่ติดตั้งกล้องส ารวจและระบบ Mobile Mapping System ที่ด าเนินการโดยส านัก
ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (สตป.) รถส ารวจดังกล่าวนี้ จะท าการจัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอสภาพสาย
ทางตลอดสายทาง เพ่ือใช้คัดกรองหาบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย และสายทางที่มีความเสี่ยงอันตราย พร้อม
ทั้งจัดล าดับความส าคัญ ทั้งนี้ เมื่อจัดล าดับความส าคัญแล้วเสร็จจะแจ้งให้แขวงทางหลวงชนบท และหมวด
บ ารุงทางหลวงชนบทเข้าด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ทั้งสายทาง หรือ เฉพาะบริเวณ
จุดเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม สอป.-RSA-๑ หรือแบบฟอร์มที่ส านักตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ก าหนด ต่อไป 
(วิธีการตรวจสอบสายทางให้เป็นไปตาม “คู่มือการประเมินความปลอดภัยของสายทาง” หรือให้เป็นไปตาม
วิธีการทีส่ านักตรวจสอบความปลอดภัยงานทางก าหนด) 
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รูปที่ 2.12 กระบวนงานส ารวจและจัดท าแผนอ านวยความปลอดภัย 

 

ส่วนที่ 1 : การส ารวจและจัดท า
ข้อมูลด้านวิศวกรรมของสายทาง

เพื่ออ านวยความปลอดภัย 

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์และจัดท า
กรอบความต้องการงบประมาณ

งานอ านวยความปลอดภัย 
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 ข้อมูลค่าความต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistant)  

  ค่าความต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistant)  คือ แรงต้านทานบริเวณผิวสัมผัสระหว่างล้อ
และผิวทาง หรือแรงต้านไม่ให้ล้อลื่นไถลไปบนผิวทาง ค่าความเสียดทานของผิวทางนับเป็นตัวแปรหลักตัวหนึ่ง
ในการประเมินสภาพความปลอดภัยของถนน โดยผิวทางที่มีความเสียดทานของผิวทางไม่พอเพียงย่อมส่งผลให้
สายทางเกิดความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากถนนลื่น หรือสภาพถนนที่มีค่า
ความเสียดทานของผิวทางต่ า โดยส านักอ านวยความปลอดภัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลค่าความสามารถในการ
ต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistant) ในโครงข่ายของทางหลวงชนบททุกสายทางด้วยเครื่องมือวัดค่า       
Skid Resistant ชนิดพ่วงลากแบบต่อเนื่อง (T10) ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการจัดเก็บให้ครบทุกสายทางภายใน
ระยะเวลา 5 ปี และก าหนดให้ส านักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทท าการจัดเก็บข้อมูลค่า
ความสามารถในการต้านทานการลื่นไถลบนสายทางในความรับผิดชอบ สายทางละ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
และทุกๆ ครั้งภายหลังการด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนแล้วเสร็จ ด้วยเครื่อง British Pendulum 
Tester (BPT) โดยเก็บข้อมูลทุกระยะ 500 เมตร หรือตามท่ีส านักอ านวยความปลอดภัยก าหนด 

 ข้อมูลปริมาณจราจร (Traffic Volume) 

  ข้อมูลปริมาณจราจร เป็นข้อมูลที่น ามาจากระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงทาง (Pavement 
Maintenance Management System, PMMS) ของส านักบ ารุงทาง โดยการส ารวจข้อมูลปริมาณจราจรให้
เป็นไปตามที่ส านักบ ารุงทางก าหนด ข้อมูลปริมาณจราจรจะถูกใช้เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญในการ
วางแผนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และวิเคราะห์ส าหรับจัดท ากรอบความต้องการงบประมาณงาน
อ านวยความปลอดภัย  

 ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ (Accidents Data) 

 แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท ต้องบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ บน
ถนนในความรับผิดชอบทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแขวงทางหลวงชนบท และ
หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทจะต้องจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยการคัดลอกข้อมูลบันทึกประจ าวันจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเป็นการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งจากประชาชน หรือ
อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อสทช.) ซึ่งต้องบันทึกตามแบบฟอร์ม อบ.1 ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่จัดเก็บนี้ถือว่า
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวิเคราะห์จุด/บริเวณอันตราย และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

2) ขั้นตอนการจัดเก็บและบันทึกลงระบบฐานข้อมูล  

 เมื่อด าเนินการส ารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอ านวยความปลอดภัยแล้วเสร็จ หน่วย
ด าเนินการจะต้องบันทึกข้อมูลส ารวจทั้งหมดลงในระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงทาง (Pavement Maintenance Management System, PMMS)  

 ส านักอ านวยความปลอดภัย และส านักงานทางหลวงชนบทจะต้องบันทึกข้อมูลค่าความ
ต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistant) ของสายทาง ลงในระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงทาง (PMMS) ตามวิธีการ
ที่ส านักบ ารุงทางก าหนด 
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 ระบบสารสน เทศการรายงาน อุบั ติ เหตุบนทางหลวงชนบท  (Accident Report 
Management System, ARMS) 

แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท น าข้อมูลอุบัติเหตุตามแบบฟอร์ม อบ.๑  
บันทึกลงในระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) โดยใช้ User name และ 
Password ที่ส านักอ านวยความปลอดภัยก าหนดให้ โดยส านักอ านวยความปลอดภัยจะด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เพ่ืออนุมัติ และรายงานผลไปยังระบบการรายงานสภาพจราจรและบริหารจัดการ
อุบัติเหตุด้านการขนส่ง (Traffic Report and Accident Management System, TRAMS) ของกระทรวง
คมนาคมต่อไป ทั้งนี้ วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) ให้เป็นไป
ตาม “คู่มือการใช้งานระบบระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS MANUAL)” 

 ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวงชนบท (Safety 
Management System, SMS) 

 แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท บันทึกข้อมูลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนตามแบบฟอร์ม สอป.-RSA-๑ ลงในระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนของ
กรมทางหลวงชนบท (SMS) ของส านักอ านวยความปลอดภัย โดยระบบ SMS จะท าการพิจารณาปัจจัยด้าน
วิศวกรรมที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปของค่าดัชนีความปลอดภัยของ
ถนน (Road Safety Index, RSI) ทั้งนี้ ส านักอ านวยความปลอดภัยจะน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปจัดกิจกรรม
และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ส าหรับวิธีการใช้งานระบบให้เป็นไปตาม “คู่มือการใช้งานระบบ
บริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน” อย่างไรก็ตาม เมื่อแขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทาง
หลวงชนบท ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงระบบ SMS แล้วแสร็จ ให้น าส่งรายงานตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนนของแต่ละสายทางตามแบบฟอร์ม สอป.-RSA-๑ มายังส านักอ านวยความปลอดภัยเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดท ากรอบความต้องการงบประมาณงานอ านวยความปลอดภัยต่อไป  

 ระบบบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท (Rural Road Network Management 
System, RM)  

 ส านักตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง จะเป็นหน่วยด าเนินการในการน าข้อมูลภาพถ่ายและ
วิดีโอสภาพสายทาง ที่จัดเก็บด้วยรถส ารวจสินทรัพย์ มาบันทึกลงในระบบ RM  

3) ขั้นตอนพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล  

เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบต่างๆ แล้วเสร็จ ส านักอ านวยความ
ปลอดภัยจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานส ารวจ
และบันทึกข้อมูล หากพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล หรือการบันทึกข้อมูลล่าช้า ส านักอ านวยความ
ปลอดภัยจะแจ้งให้หน่วยที่ด าเนินการรับทราบ เมื่อข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและครบถ้วน ส านักอ านวยความ
ปลอดภัยจะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์จัดกิจกรรมและจัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือจัดสรร
งบประมาณในการอ านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขจุดที่เกิดอุบัติเหตุต่อไป 
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ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์และจัดท าแผนงานงบประมาณอ านวยความปลอดภัย (รูปที่ 2.12) 

 การจัดท าแผนงานอ านวยความปลอดภัยมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย    

1) การจัดท ากรอบความต้องการ : หลังจากการส ารวจข้อมูลด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งได้พิจารณาความ
ถูกต้องและความครบถ้วนแล้วเสร็จ ส านักอ านวยความปลอดภัยจะรวบรวมกรอบความต้องการงานอ านวยความ
ปลอดภัย (Zero base) จัดท าแผนงานโครงการโดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยกรอบงบประมาณที่ต้องการได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมโดยส านัก
อ านวยความปลอดภัย และค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ดังมีรายละเอียดดังนี้  

 การจัดแผนงานโครงการ โดยส านักอ านวยความปลอดภัย  

 ส านักอ านวยความปลอดภัย จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมเพ่ืออ านวยความ
ปลอดภัย และคัดกรองสายทางเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการซึ่งประกอบด้วย  

- แผนงานพื้นฐาน งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ทางแยกและจุดต่อเชื่อม กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง กิจกรรมปรับปรุงบริเวณย่าน
ชุมชน และกิจกรรมสะพานลอยคนเดินข้าม 

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (บูรณการ) จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการอ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โครงการก่อสร้างเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานสะพาน โครงการเพ่ิมความปลอดภัยบริเวณทางแยกหลักเวลากลางคืน และ 
โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง  

โดยพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ตามที่แสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.3 ทั้งนี้ ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการจะพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 70) และ ปริมาณจราจรหรือค่า RSI จาก
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (ร้อยละ 30) 

 
ตารางท่ี 2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการงานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (แผนงานพื้นฐาน) 

กิจกรรม เกณฑ์การคัดเลือก 

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม  ทางแยกท่ีมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 หรือทางแยกท่ีมีลักษณะมมุแคบ 
 หรือทางแยกท่ีมีลักษณะทางแคบ มีแถวคอยยาว 

ปรับปรุงเรขาคณติของทาง  ทำงโค้งท่ีมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
 หรือทำงโค้งท่ีมีลักษณะทำงแคบ (ไม่มี Widening)  
 หรือทำงโค้งท่ีไม่มีกำรยกโค้ง (Super Elevation) 
 หรือบริเวณทำงโค้งอันตรำย เช่น รัศมีโค้งไมส่ัมพันธ์กับควำมเร็วยวดยำน  ไมม่ีกำรยก

โค้ง (Super Elevation) โค้งหักศอก โค้งผสมย้อนกลับ โค้งหลังหัก เป็นต้น 
 หรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มระยะกำรมองเห็นปลอดภยั 

ปรับปรุงบรเิวณยา่นชุมชน  บริเวณทีไ่ดร้ับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) แล้ว มีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย เช่น ทางเท้า ท่ีจอดรถ ไฟฟ้าแสง
สว่าง  ระบบระบายน้ า เป็นต้น 
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สะพานลอยคนเดินข้าม  ความกว้างของผิวจราจร มากกว่าหรือเท่ากับ 14 เมตร หรือจ านวนช่องจราจรมากกว่า 4 
ช่องขึ้นไป 

 และปริมาณคนเดินข้ามในช่ัวโมงเร่งด่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 300  คน/ช่ัวโมง 

 

ตารางท่ี 2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการงานอ านวยความปลอดภัย (แผนงานพื้นฐาน) 
กิจกรรม เกณฑ์การคัดเลือก 

เครื่องหมายจราจร 
บนผิวทาง 

 ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน และผิวทางต้องมีอายุการใช้งานได้
อีกไม่น้อยกว่า 2 ป ี

 หรือกรณไีดร้ับการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (RSA)  แล้วมีความจ าเปน็ต้อง
ปรับปรุงแกไ้ขตามหลกัวิศวกรรมความปลอดภัย ให้ช้ีแจงข้อมลูประกอบเป็นโครงการ 

ราวกันอันตราย  ริมทางหลวง มีอันตรายสูง เช่น คันทางสูง เป็นเหว แม่น้ า ล าคลอง ร่องน้ าลึก 
 หรือบริเวณทางโค้งอันตราย เช่น รัศมีโค้งไม่สัมพันธ์กับ ความเร็วยวดยาน  ไม่มีการ

ยกโค้ง (Super Elevation) โค้งหักศอก โค้งผสมย้อนกลับ โค้งหลังหัก เป็นต้น  
 หรือติดตั้งเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางที่ใกล้ช่องทางจราจร เช่น คอสะพานก าแพงกันดิน 

ป้ายและเครื่องหมายจราจร  ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน  
 หรือเพิ่มเติมตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย เพื่อท าให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น 

ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ าแ ส งส ว่ า งแ ล ะ
ไฟสัญญาณจราจร 

ก. ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืนบ่อยครั้ง 
 หรือมีปริมาณคนเดินข้างทางและข้ามทางในเวลากลางคืนสูง 
 หรือบริเวณทางผ่านย่านชุมชน 
 หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางทันทีทันใดระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ 
 หรือบริเวณทางแยก 

 ข. ไฟสัญญาณจราจร 
 ปริมาณจราจรในช่ัวโมงเร่งด่วนบนทางเอก (สองทิศทาง) มากกว่า 900  คัน/ช่ัวโมง และ

ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 100 คัน/ช่ัวโมง 
 หรือเป็นบริเวณทางแยกท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

บ ารุงรักษาอ านวยความ
ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรยีน 

 ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน  
 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผิวทางต้องมีอายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 2 ป ี

เพิ่มประสิทธิภาพการเตือน
ล่วงหน้าบริเวณจุดตัดรถไฟ 

 บริเวณจุดตดัทางรถไฟท่ียังไม่ด าเนินการตามรูปแบบแนะน าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เตือนล่วงหน้าบริเวณจุดตดัรถไฟ 

ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย  เกิดอุบัติเหตุบรเิวณจากการลื่นไถลบ่อยครั้ง หรือคา่ต้านทานการลื่นไถลโดยเฉลี่ยน้อย
กว่า ข้อก าหนดดังนี ้

    ลักษณะเรขาคณติ           ค่าต้านทานการลื่นไถล (BPN) 
ทางโค้ง (รัศมี < 100 ม.)               40 
ทางโค้ง (รัศมี ≥ 100 ม.)               35 
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ตารางท่ี 2.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ (แผนบูรณาการ) 
กิจกรรม เกณฑ์การคัดเลือก 

โครงการอ านวยความปลอดภัย
บริเวณหน้าโรงเรียน 

 สายทางที่ผ่านโรงเรียนหรือสถานศึกษา และผิวทางต้องมี อายุการใช้งานได้อีกไม่น้อย
กว่า 2 ป ี

โครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสะพาน 

 บริเวณสะพานเดิมที่มีลักษณะแคบกว่าตัวถนน 

โครงการเพิม่ความปลอดภยั
บริเวณทางแยกหลักเวลากลางคืน 

 ทางแยกท่ีตัดกับทางหลวงแผ่นดิน และยังไม่ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

โครงการปรับปรุงบรเิวณคอขวด
ไหล่ทาง 

 เส้นทางทีม่ีลักษณะผิวทางแคบเป็นช่วงๆ มสีถิติอุบัตเิหตุบ่อยครั้ง 

 
 ค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  

ส าหรับโครงการในแผนงานพ้ืนฐาน งานอ านวยความปลอดภัย (ตารางที่ 2.2) จ านวน 7 
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กิจกรรมราวกันอันตราย กิจกรรมป้ายและ
เครื่องหมายจราจร กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร กิจกรรมบ ารุงรักษาอ านวยความ
ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเตือนล่วงหน้าบริเวณจุดตัดรถไฟ และกิจกรรม
ปรับปรุงทางเพ่ือความปลอดภัย ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสามารถเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ พร้อม
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ มายังที่ส านักอ านวยความปลอดภัย ทั้งนี้ ในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการจะพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ร้อยละ 70) และ ปริมาณจราจรหรือค่า RSI จากผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน (ร้อยละ 30) เช่นเดียวกับการจัดแผนงานโครงการโดยส านักอ านวยความปลอดภัย  

2) การพิจารณาความซ้ าซ้อนของโครงการ : หลังจากจัดท าแผนงานโครงการแล้วเสร็จ ส านักอ านวย
ความปลอดภัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียน และประวัติสายทางจากระบบบริหารงานซ่อมบ ารุง
ทาง (PMMS) และแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการ การติดค้ าประกันสัญญา และ
ความซ้ าซ้อนกับงบประมาณพัฒนาจังหวัด รวมถึงด าเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการให้มีความสอดคล้อง
ตามสภาพพ้ืนที่จริงอีกครั้ง กรณีมีความซ้ าซ้อนของโครงการให้กลับไปด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีไม่มีความ
ซ้ าซ้อนของโครงการให้ด าเนินการส ารวจ ออกแบบและประมาณราคาต่อไป 

3) การส ารวจ ออกแบบและประมาณราคา : เมื่อด าเนินการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการ
แล้วเสร็จ ส านักอ านวยความปลอดภัยจะแจ้งให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ส ารวจ ออกแบบและประมาณราคา 
พร้อมจัดส่งแบบรายละเอียดและประมาณราคาให้ส านักอ านวยความปลอดภัยตรวจสอบ 

4) ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของแบบและประมาณราคา : ส านักอ านวยความปลอดภัย 
ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของแบบและประมาณราคา กรณีไม่ถูกต้องทั้งในส่วนของราคาต้นทุน, ราคา
วัสดุ และหลักทางวิศวกรรม จะแจ้งหน่วยด าเนินการเพื่อแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน  

5) ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง : ส านักงานตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทาง (สตป.) ตรวจสอบแบบความปลอดภัยทางถนนพร้อมกับแบบก่อสร้าง กรณีที่ไม่เหมาะสม
ตามหลักทางวิศวกรรมความปลอดภัย จะแจ้งหน่วยด าเนินการเพื่อแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน 
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6) รวบรวมแผนงานและกรอบงบประมาณประจ าปี  : ส านักอ านวยความปลอดภัยด าเนินการ
รวบรวมแผนงานและกรอบงบประมาณประจ าปี ซึ่งรวมถึงแผนงานพ้ืนฐาน งานป้องกันและอ านวยความ
ปลอดภัยช่วงเทศกาล พร้อมส่งส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นรายโครงการ และลง
รายละเอียดใน พรบ. งบประมาณประจ าปี  

7) จัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณประจ าปี : ส านักอ านวยความปลอดภัยด าเนินการรวบรวมข้อมูล
และจัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณประจ าปี ประกอบด้วย 

 เอกสารชี้แจงรายละเอียดงานอ านวยความปลอดภัย 
 เอกสารชี้แจงครุภัณฑ์งานอ านวยความปลอดภัย 
 เอกสารชี้แจง ถาม-ตอบ งานอ านวยความปลอดภัย 

 เอกสารชี้แจงโครงการอ านวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ที่มีราคา
ต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ประกอบด้วย เหตุผลความจ าเป็น และแผนที่สายทางพร้อม
ระบุช่วงด าเนินการรายโครงการ 

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลระบบของส านักงบประมาณ ประกอบด้วย ข้อมูลรายโครงการในระบบ
ฐานข้อมูลแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และข้อมูลพิกัดของช่วงด าเนินการแต่ละ
โครงการที่เสนอค าของบประมาณ พร้อมลงข้อมูลในระบบ e - Budgeting  

8) พรบ.งบประมาณประจ าปี : เมื่อ พรบ.งบประมาณประจ าปี ผ่านการพิจารณาแล้ว ส านักอ านวย
ความปลอดภัยจะด าเนินการแจ้งหน่วยด าเนินการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถแยกเป็นงานได้ 
2 ประเภท คือ งานด าเนินการเอง และงานจ้างเหมา 
 
2.8 การด าเนินงานอ านวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว 

ช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาว เป็นช่วงระยะเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในแต่ละปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และลอยกระทง อันเนื่องมาจากการเดินทางของประชาชนที่เดินทางไป
เฉลิมฉลองเทศกาล หรือเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ส านักอ านวยความปลอดภัย จึงได้จัดท าแผนและงบประมาณ
งานป้องกันและอ านวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล/วันหยุดยาว เพ่ือรองรับการเดินทางของประชาชน 
ให้มีความสะดวกปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนเทศกาล/
วันหยุดยาว ช่วงระหว่างเทศกาล/วันหยุดยาว และช่วงหลังเทศกาล/วันหยุดยาว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

ช่วงท่ี 1 : ช่วงก่อนเทศกาล/วันหยุดยาว (รูปที่ 2.13) 

 แนวทางการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยช่วงก่อนเทศกาล/วันหยุดยาว จะมุ่งเน้นงานปรับปรุง
แก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายเพือ่รองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  

1) ก่อนเทศกาล/วันหยุดยาว หน่วยด าเนินการส่วนภูมิภาคต้องวางแผนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และ
เจ้าหน้าที่ในการส ารวจตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ของเส้นทางที่มีปริมาณจราจรเป็นจ านวนมาก, 
เส้นทางสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว, ถนนผังเมือง หรือเส้นทางที่ใช้เป็นทางลัดทางเลี่ยง  พร้อมทั้งจัดท าค าขอ
งบประมาณ ตามแบบฟอร์ม สอป.เทศกาล-1 ส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัย เมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ส านักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบท ด าเนินการส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์ผล 
การตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้  



 
29 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ 2.13 กระบวนการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยช่วงก่อนเทศกาล/วันหยุดยาว 
 

2) เมื่อส านักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทด าเนินการส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางส าคัญแล้วเสร็จ ให้ด าเนินการจัดท าและจัดส่งเล่มรายงานผลการ
ตรวจสอบความปลอดภัย และภาพร่างงานปรับปรุงเพ่ืออ านวยความปลอดภัย/ประมาณราคา ตามแบบฟอร์ม 
สอป.-RSA-1 รวมถึงค าขอสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-2 มายังส านักอ านวยความ
ปลอดภัย เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 

3) หลังจากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงเพ่ืออ านวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงชนบทต้องเข้า
ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงช่วงเทศกาลอย่างน้อย 15 วัน พร้อมบันทึกภาพถ่ายก่อน และหลัง
ด าเนินการส าหรับการรายงานผล 

4) หลังจากได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แขวงทางหลวงชนบทรายงานผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ (ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ประเภทกิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ) พร้อมทั้งแนบ
ภาพถ่ายก่อน และหลังด าเนินการลงในแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัย
ช่วงเทศกาล ตามแบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-6 มายังส านักอ านวยความปลอดภัย เพ่ือรวบรวมและสรุปผล
รายงานผู้บริหารต่อไป 

 



 
30 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ช่วงท่ี 2 : ช่วงระหว่างเทศกาล/วันหยุดยาว (รูปที่ 2.14) 

 แนวทางการด าเนินการอ านวยความปลอดภัยช่วงระหว่างเทศกาล จะมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

1) หน่วยด าเนินการในส่วนภูมิภาค ประมาณการจ านวนเจ้าหน้าที่อยู่เวรและชุดลาดตระเวน ประมาณ
การค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ ามัน/ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่อยู่เวรและชุดลาดตระเวน พร้อมทั้งก าหนดจุดตั้งเต็นท์ใน
บริเวณส าคัญ หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และจัดท าค าขอ
งบประมาณมาตามแบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-3 ส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัยเพ่ือจัดสรรงบประมาณต่อไป 

2) ส านักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทด าเนินการตั้งเต็นท์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวร 
อ านวยความสะดวกประชาชนที่มาเข้ารับบริการ รับแจ้ง/รายงานอุบัติเหตุลงในระบบ ARMS และจัดชุด
ลาดตระเวนเพ่ือลาดตระเวนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือเข้าช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมตรวจสอบและเก็บ
ข้อมูลบริเวณท่ีเกิดเหตุ  

3) เมื่อได้รับแจ้งข่าวสารการเกิดอุบัติเหตุผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ส านักงาน, สายด่วน
1146, ไลน์ของกลุ่มจังหวัด, หรือไลน์ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่อยู่เวรประสานชุดลาดตระเวนเร่งเข้าช่วยเหลือ 
ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลจุดเกิดเหตุ 

4) ชุดลาดตระเวนเข้าตรวจสอบและเก็บข้อมูลบริเวณที่ เกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ประกอบด้วย ชื่อสายทาง ประเภทสายทาง ประเภทผิวจราจร สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลผู้ประสบเหตุ ความ
เสียหายต่อตัวบุคคล และลักษณะการชน  

5) เจ้าหน้าที่อยู่เวรน าข้อมูลที่ได้จากชุดลาดตระเวน บันทึกลงในระบบ ARMS ตามแบบฟอร์มรายงาน
อุบัติเหตุในระบบ ARMS 

6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ส านักอ านวยความปลอดภัย ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบ ARMS ว่ามีรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนต้องติดต่อประสานแขวงทางหลวง
ชนบทให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบใหม่ 

7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ส านักอ านวยความปลอดภัย อนุมัติข้อมูลใน
ระบบ ARMS เมื่อพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งสรุปรายงานอุบัติเหตุเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่ง
ประกอบด้วย จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนผู้บาดเจ็บ สถิติอุบัติเหตุรายวันตั้งแต่ วันแรก สถิติ
อุบัติเหตุเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา  

8) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เจ้าหน้าที่ของส านักอ านวยความปลอดภัยและส านักตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทางต้องท าการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสายทาง สภาพบริเวณที่
เกิดเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต การคาดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมภาพร่าง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ 
ARMS และข้อมูลที่ได้จากการประสานงานกับส่วนภูมิภาค 

9) ส านักอ านวยความปลอดภัย ด าเนินการสรุปรายงานอุบัติเหตุประจ าวัน เพ่ือรายงานต่อผู้บริหาร
ของกรม/กระทรวง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต จ านวนผู้บาดเจ็บ สถิติ
อุบัติเหตุรายวันตั้งแต่วันแรกของช่วงเทศกาล สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา และรายงานการวิเคราะห์
อุบัติเหตุ 

 



 
31 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที่ 2.14 กระบวนการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยช่วงระหว่างเทศกาล/วันหยุดยาว 



 
32 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

10) เมื่อสิ้นสุดเทศกาล ส านักอ านวยความปลอดภัย สรุปรายงานช่วงสิ้นสุดเทศกาล เพ่ือรายงานต่อ
ผู้บริหารของกรม/กระทรวง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สถิติอุบัติเหตุ สถิติผู้เข้าใช้หน่วยบริการประชาชน และ
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน 

ช่วงท่ี 3 : ช่วงหลังเทศกาล/วันหยุดยาว (รูปที่ 2.15) 

 แนวทางการด าเนินการอ านวยความปลอดภัยช่วงหลังเทศกาล/วันหยุดยาว จะมุ่งเน้นการตรวจสอบ 
วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขจุดอันตรายที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 2.15 กระบวนการด าเนินงานอ านวยความปลอดภัยช่วงหลังเทศกาล/วันหยุดยาว 
 

1) เมื่อสิ้นสุดช่วงเทศกาล ส านักงานทางหลวงชนบทและส านักตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 
ด าเนินการวางแผนการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ส าหรับสายทางที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือมี



 
33 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ผู้เสียชีวิต โดยประมาณการจ านวนเจ้าหน้าที่ และน้ ามันเชื้อเพลิง รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง 
และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง พร้อมจัดท าค าของบประมาณตามแบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-4 มายังส านักอ านวย
ความปลอดภัย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอ
แนวทางการแก้ไข ตามแบบฟอร์ม สอป.-RSA-1 

2) หลังจากด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) แล้วเสร็จ แขวงทางหลวงชนบทจัดท า
แบบปรับปรุงแก้ไขจุดเกิดอุบัติเหตุ และประมาณราคา พร้อมจัดท าค าของบประมาณตามแบบฟอร์มที่ สอป.-
เทศกาล-5 ส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัย  

3) ส าหรับโครงการปรับปรุงเร่งด่วน (การปรับปรุงแบบระยะสั้น ในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเพ่ือเป็นการ
เตือนผู้ใช้ทางให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนที่จะเตรียมแผนด าเนินการแบบระยะยาวต่อไป) ให้แขวงทาง
หลวงชนบทด าเนินการปรับปรุงตามที่ได้ท าเรื่องของบประมาณมายังส านักอ านวยความปลอดภัยให้แล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน   

4) หลังด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ แขวงทางหลวงชนบทรายงานผลการด าเนินงาน รายละเอียด
โครงการ (ชื่อโครงการ สถานที่ตั้ง ประเภทกิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ) พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายก่อน 
และหลังด าเนินการตามแบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-6 ส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัย เพ่ือรวบรวม และ
สรุปผลรายงานผู้บริหาร 

5) ส าหรับโครงการปรับปรุงระยะยาว ส านักอ านวยความแปลอดภัยตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของโครงการตามที่แขวงทางหลวงชนบท ได้เสนอของบประมาณ หากไม่ถูกต้องส านักอ านวยความ
ปลอดภัยจะแจ้งแขวงทางหลวงชนบทเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ส าหรับโครงการที่ถูกต้องและเหมาะสม ส านักอ านวย
ความปลอดภัยจะเสนอของบพิเศษ (งบกลาง/งบเหลือจ่าย) หากไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าวนี้ ส านักอ านวย
ความปลอดภัยจะเสนอของบปกติในปีงบประมาณถัดไป 
 
2.9 การควบคุมคุณภาพงานด าเนินการเองและงานจ้างเหมา (รูปที่ 2.16 ถึง 2.118) 

หลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้หน่วยงาน
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ใน พรบ.งบประมาณ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น งานด าเนินการเอง และงานจ้าง
เหมา เพ่ือให้ทางและสะพานได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก และปลอดภัย ทั้งนี้ แนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานด าเนินการเองและงานจ้างเหมาสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

1) งานจ้างเหมา (รูปที่ 2.16) 

หลังจากหน่วยด าเนินการรับทราบกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการ ให้เริ่มต้นด้วยการจัดจ้าง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 3 วิธี ได้แก่ 
การตกลงราคา การสอบราคา และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การเลือกวิธีการจัดจ้าง
จะข้ึนอยู่กับวงเงินงบประมาณของแต่ละโครงการ 
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รูปที่ 2.16 กระบวนงานควบคุมคุณภาพงานจ้างเหมา 
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 เมื่อหน่วยด าเนินการได้ท าการจัดจ้าง รวมถึงท าสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้
ควบคุมงาน จะต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมคุณภาพงาน และด าเนินการจัดท าการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนตามที่กรมก าหนด รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง/ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเป็นเหตุให้ไม่
สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบที่ปรากฏในสัญญาจ้าง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม คส.1  

 ในการตรวจสอบหากพบเจอปัญหาอุปสรรคผู้ควบคุมงานต้องด าเนินการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้  ในกรณี
ที่พบว่าปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงต่อโครงสร้าง หรือมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งานหลังด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งรายละเอียดต่อผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนด าเนินการแก้ไขสัญญา [การแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 ข้อ 136 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]  

 โครงการที่ไม่ต้องด าเนินการแก้ไขสัญญา หรือได้ด าเนินการแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานต้อง
ด าเนินการควบคุมปริมาณให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ปรากฎไว้ในสัญญาจ้าง และควบคุมคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมก าหนด รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือบ ารุงทางและสะพาน คู่มือประกันคุณภาพของกรม
ทางหลวงชนบทด้านก่อสร้างทาง และคู่มือประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทก่อสร้างสะพาน 

 ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานต้องติดตั้งป้าย อุปกรณ์ และการจัดการจราจรเพ่ือ
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ในระหว่างการก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืนตามมาตรฐานที่กรมก าหนด พร้อม
ทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
และรายงานผลการด าเนินงานในระบบ Construction and Budget Monitoring System (CBMS) ตามคู่มือ
การใช้งานระบบ CBMS 

 นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างและก่อนเปิดการใช้งานหลังด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้
ด าเนินตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Audit) ตามแนวทางและขั้นตอนที่ส านักตรวจสอบความปลอดภัยก าหนด  

 หลังด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงานต้องด าเนินการจัดท าแบบก่อสร้าง (As-built), บัญชี
รายการสินทรัพย์, บัญชีพิกัดเขตทาง, ประวัติการด าเนินการก่อสร้าง , และองค์ความรู้ที่ได้รับระหว่างการ
ก่อสร้าง เพ่ือจัดเก็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของกรมทางหลวงชนบท (ประวัติการก่อสร้างให้จัดเก็บในระบบ 
PMMS และปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ CRD)  

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ถนนและสะพานจะได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ให้
ด าเนินการติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างในช่วงระหว่างระยะค้ าประกันสัญญาทุกระยะ 3 เดือน โดย
เริ่มจากวันที่ตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง จนกว่าจะด าเนินการคืนค้ าประกันสัญญาแล้วเสร็จ 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี (รูปที่ 2.17)  
 ในการติดตามและตรวจสอบโครงการที่อยู่ในระยะเวลาค้ าประกันสัญญา หน่วยด าเนินการต้อง
ประเมินและรายงานผลทุก 3 เดือน หากพบความเสียหายจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแก้ไขโดยทันที และ
ก่อนครบก าหนดค้ าประกันสัญญา 1 เดือน ให้หน่วยด าเนินการเข้าตรวจสอบสภาพร่วมกับ ผู้แทนส านักงาน
ทางหลวงชนบท และผู้แทนหน่วยงานในพ้ืนที่ (แขวงทางหลวงชนบทหรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบท ) เข้า
ด าเนินการตรวจสอบสภาพและแจ้งผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนด าเนินการคืนค้ าประกัน
สัญญา ทั้งนี้ ในการตรวจสอบสภาพทุกระยะเวลา 3 เดือน หรือก่อนหมดค้ าประกันสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่
เข้าด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือซ่อมไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับแจ้ง ให้ด าเนินการแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้ 
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รูปที่ 2.17 กระบวนการติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างในช่วงระหว่างระยะค้ าประกันสัญญา 
 
เข้าด าเนินการเข้าซ่อมครั้งที่ 2 พร้อม Black List และหากผู้รับจ้างยังไม่ด าเนินการอีก ให้ด าเนินการดังนี้ 

 จัดจ้างผู้รับจ้างรายอื่นโดยวิธีพิเศษมาด าเนินการซ่อม 
 แจ้งธนาคารผู้ค้ าประกันสัญญาทราบ และสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ค้ าประกันช าระค่าซ่อมแซมงานที่

ช ารุดตามเงื่อนไข 
 เมื่อได้ผลจัดจ้าง และซ่อมแล้วเสร็จท าการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างที่ด าเนินการซ่อม 

  
2) งานด าเนินการเอง (รูปที่ 2.18 และ 2.19) 

 งานด าเนินการเอง หมายถึง งานซ่อมบ ารุงที่ด าเนินการโดยบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างประจ าในสังกัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทด าเนินการจัดหา ควบคุม และ
ด าเนินการซ่อมบ ารุง โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท เพ่ือให้งานแล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ งานด าเนินการเอง หรืองานบ ารุงปกติสามารถแบ่งออกเป็น งานบ ารุงปกติงานทาง และ
งานบ ารุงปกติงานสะพาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 การบ ารุงปกติงานทาง (รูปที่  2.18) แยกเป็นกิจกรรมบ ารุงปกติถนนลูกรัง, บ ารุงปกติ
ถนนลาดยาง, บ ารุงปกติถนนคอนกรีต และบ ารุงปกติถนน 4 ช่องจราจร ในทุกกิจกรรมจะต้องด าเนินการส ารวจ 
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ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานบ ารุงปกติ วางแผนการด าเนินงานบ ารุงปกติ ด าเนินงานบ ารุงปกติ 
รายงานผลการด าเนินงาน และตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

 

 
รูปที่ 2.18 กระบวนงานบ ารุงปกติงานทาง  

 
- การส ารวจ เป็นกระบวนกำรแรกสุดของกระบวนกำรซ่อมบ ำรุงทำง กำรส ำรวจสภำพสำย

ทำงในงำนบ ำรุงปกติผิวทำงลูกรัง คอนกรีต และถนน 4 ช่องจราจร จะใช้แบบฟอร์ม S1 ถึง S6 (ตารางที่ 
2.4) เป็นเครื่องมือในการส ารวจ ส าหรับงานบ ารุงปกติผิวทางลาดยางจะใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจด้วยโปรแกรมระบบ RMMS (Routine Maintenance Management System) ดังแสดงในรูปที่ 2.19 
การส ารวจสภาพความเสียหายของสายทางดังกล่าวนี้ จะด าเนินการในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน และ
กรกฎาคมของทุกปี และจัดส่งให้ส านักบ ารุงทางภายในเดือนสิงหาคมพร้อมประมาณราคาและแผนการ
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ด าเนินงานบ ารุงปกติ ทั้งนี้ คู่มือการใช้งาน Tablet ในการส ารวจสามารถดาว์นโหลดได้จากหน้าเว็บไซด์ของ
ส านักบ ารุงทาง ส าหรับ แบบฟอร์ม S1 ถึง S6 มีรายละเอียดดังนี้                                 
 
 

 

รูปที่ 2.19 หน้ำจอโปรแกรมส ำรวจบ ำรุงปกติผิวทำงลำดยำง  
 

 
ตารางท่ี 2.4 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีใช้แบบฟอร์ม S 

แบบฟอร์ม กิจกรรม 
ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ถนน 4 ช่องจราจร 

S1 = ส ารวจงานบ ารุงปกติ X - X X 
S2 = ส ารวจงานตัดหญ้า X - X X 
S3 = ส ารวจงานจราจรสังเคราะห์ X - X X 
S4 = ส ารวจงานโครงสร้างระบายน้ า X - X X 
S5 = รายงานการปฏิบัติงานบ ารุงปกติ X - X X 
S6 = แปลนความเสียหายต่อระยะทาง 1 กม. X - X X 

หมายเหตุ :  1. แบบฟอร์ม S หมายถึง แบบฟอร์มส ารวจ  
2. เครื่องหมาย X เท่ากับ กิจกรรมที่ใช้แบบฟอร์ม  

 
+ แบบฟอร์ม S1 หมายถึง แบบส ารวจงานบ ารุงปกติผิวทาง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 

ผู้ส ารวจ, รหัสสายทาง, วันที่ส ารวจ, กม.ที่เสียหายจากศูนย์กลางถนน, ประเภทความเสียหาย, และปริมาณ
ความเสียหาย  
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+ แบบฟอร์ม S2 หมายถึง แบบส ารวจงานตัดหญ้า ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ผู้ส ารวจ
, รหัสสายทาง, วันที่ส ารวจ, กม.ที่ด าเนินการ, ต าแหน่ง (ซ้าย/กลาง/ขวา), และปริมาณงาน 

+ แบบฟอร์ม S3 หมายถึง แบบส ารวจงานจราจรสงเคราะห์  ซึ่ งมี รายละเอียด
ประกอบด้วย ผู้ส ารวจ, รหัสสายทาง, วันที่ส ารวจ, กม.ที่ด าเนินการติดตั้ง/ปรับปรุง, ต าแหน่ง (ซ้าย/กลาง/
ขวา), กิจกรรมที่ด าเนินการ 

+ แบบฟอร์ม S4 หมายถึง แบบส ารวจโครงสร้างระบายน้ า ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย 
ผู้ส ารวจ, รหัสสายทาง, วันที่ส ารวจ, กม.ทีด่ าเนินการ,ประเภทและขนาดโครงสร้างระบายน้ า, และกิจกรรมที่ด าเนินการ 

+ แบบฟอร์ม S5 หมายถึง รายงานการปฏิบัติบ ารุงปกติผิวทาง ซึ่ งมีรายละเอียด
ประกอบด้วย ผู้ส ารวจ, รหัสสายทาง, ผู้ปฏิบัติงาน, ข้อมูลส ารวจ และผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ   

+ แบบฟอร์ม S6 หมายถึง แปลนความเสียหายงานผิวทางต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร   

ทั้งนี้หน่วยด าเนินการส ารวจจะต้องส ารวจด้วยความละเอียดถี่ถ้วน หัวหน้าชุดส ารวจควรมี
ประสบการณ์และความช านาญสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมบ ารุงได้เป็นอย่างดี 

- การประมาณราคาและวางแผนการซ่อมบ ารุงทาง หลังจากด าเนินการส ารวจแล้วเสร็จ ให้
หน่วยด าเนินการน าข้อมูลส ารวจมาประมาณราคางานบ ารุงปกติ  ส าหรับงานบ ารุงปกติผิวทางลาดยาง 
คอนกรีต และถนน 4 ช่องจราจร ให้จัดท าข้อมูลประมาณราคาตามแบบฟอร์ม Y1 ถึง Y6 (ตารางที่ 2.5) ใน
ส่วนของงานบ ารุงปกติผิวทางลูกรังให้จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม Y1-1 (สรุปปริมาณงาน), Y2-1 (ประมาณ
ราคาค่าบ ารุงรักษา), และแบบฟอร์ม Y3 ถึง Y6 โดยให้ด าเนินแล้วเสร็จแล้วจัดส่งให้ส านักบ ารุงทางเพ่ือ
พิจารณาพร้อมกับ ข้อมูลการส ารวจ (S1 ถึง S6) ภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ผู้ประมาณราคาส าหรับงานซ่อม
บ ารุงปกติทั้ง 4 กิจกรรมนั้น ควรเป็นผู้มีคุณสมบัติและความช านาญ รวมทั้งต้องลงรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน 
ทบทวน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมบ ารุง ส าหรับแบบฟอร์ม
Y1 ถึง Y6, Y1-1, Y2-1 มีรายละเอียดดังนี้  

+ แบบฟอร์ม Y1  และ Y1-1 หมายถึง สรุปปริมาณงานงานบ ารุงปกติ ซ่ึงรายละเอียด
ประกอบไปด้วย ผู้ตรวจสอบ, ผู้เห็นชอบ, หน่วยด าเนินการ, วันทีด่ าเนินการ, และปริมาณงานกิจกรรมบ ารุงปกติ 

+ แบบฟอร์ม Y2 และ Y2-1 หมายถึง ประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาผิวทาง ซึ่งมีรายละเอียด
ประกอบด้วย รายละเอียดของหน่วยงานที่ประมาณราคา, รหัสสายทางและชื่อสายทาง, ระยะทางรวม, ชนิดผิวทาง/
ไหล่ทาง, ปริมาณงาน, ปริมาณเครื่องจักรกลที่ใช้, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าเครื่องจักร และค่าซ่อมบ ารุงต่อหน่วย  

+ แบบฟอร์ม Y3 หมายถึง ตารางสรุปข้อมูลวัสดุงานบ ารุงปกติ ซึ่ งมีรายละเอียด
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบ, หน่วยด าเนินการ, ผู้เห็นชอบ, วันที่ประมาณการ, รายละเอียดวัสดุ, สถานที่เก็บ,
ปริมาณวัสดุ, แหล่งวัสดุ, ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุ, ราคาวัสดุที่แหล่ง, และค่าวัสดุต่อหน่วย   

+ แบบฟอร์ม Y4 หมายถึง ตารางสรุปราคางานบ ารุงปกติ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ผู้
ตรวจสอบ, หน่วยด าเนินการ, ผู้เห็นชอบ , วันที่ประมาณการ, รหัสสายทางและชื่อสายทาง, ระยะทาง, 
งบประมาณท่ีได้รับ, ช่วงติดค้ าประกันสัญญา (ระยะทาง/ตัดหญ้า), ช่วง กม. ที่ด าเนินการบ ารุงปกติ 

+ แบบฟอร์ม Y5 หมายถึง สรุปประมาณค่าบ ารุงรักษาทางและระยะด าเนินงานบ ารุงปกติ ซึ่งมี
รายละเอียดประกอบด้วย รหัสสายทางและชื่อสายทาง, ระยะทางด าเนินการ, ค่าจ้าง, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าเครื่องจักร 

+ แบบฟอร์ม Y6 หมายถึง แผนปฏิบัติงานบ ารุงปกติ  
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   ในการพิจารณาข้อมูลประมาณการพร้อมกับข้อมูลส ารวจ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ส านัก
บ ารุงทาง จะส่งให้หน่วยด าเนินการแก้ไขจนถูกต้องและครบถ้วน ก่อนอนุมตัิเงินงวดต่อไป  

    
ตารางท่ี 2.5 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีใช้แบบฟอร์ม Y1 ถึง Y6 

แบบฟอร์ม กิจกรรม 
ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ถนน 4 ช่องจราจร 

Y1 = สรุปปริมาณงานบ ารุงปกติ - X X X 
Y1-1 = สรุปปริมาณงานบ ารุงปกติ X - - - 
Y2 = สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษา - X X X 
Y2-1 = สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษา X - - - 
Y3 = สรุปข้อมูลวัสดุงานบ ารุงปกติ X X X X 
Y4 = สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาทาง X X X X 
Y5 = สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาทาง

และระยะทางด าเนินงานบ ารุงปกติ 
X X X X 

Y6 = แผนปฏิบัติงาน งานบ ารุงปกติ X X X X 

หมายเหตุ :  1. แบบฟอร์ม Y หมายถึง แบบฟอร์มสรุปปริมาณงานบ ารุงปกติ  
2. เครื่องหมาย X เท่ากับ กิจกรรมที่ใช้แบบฟอร์ม  

- การอนุมัติเงินงวด เมื่อส านักบ ารุงทางตรวจสอบพบว่า ข้อมูลส ารวจและประมาณการมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน จะด าเนินการอนุมัติงบประมาณบ ารุงปกติ โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ประกอบด้วย งวดที่ 
1 ส าหรับไตรมาสที่ 1, งวดที่ 2 ส าหรับไตรมาสที่ 2 และ 3, และงวดที่ 3 ส าหรับไตรมาสที่ 4 

- การด าเนินการซ่อมบ ารุงปกติ ภายหลังได้รับอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยด าเนินการเข้าซ่อมบ ารุงปกติตามแผนที่วางไว้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม D, M, และ Q  (ตารางที่ 2.6 ถึง 2.8) ซ่ึงแต่ละแบบฟอร์มมีรายละเอียดดังนี ้ 

+ แบบฟอร์ม D หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์ม 
D1 ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานบ ารุงปกติผิวทางลาดยาง คอนกรีต และถนน 4 ช่องจาราจร, แบบฟอร์ม 
D1-1 ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานบ ารุงปกติผิวทางลูกรัง, และแบบฟอร์ม D2 ส าหรับรายงานการเบิกพัสดุ 

+ แบบฟอร์ม M หมายถึง รายงานผลกการปฏิบัติงานประจ าเดือน ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์ม 
M1 ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานบ ารุงปกติผิวทางลาดยาง คอนกรีต และถนน 4 ช่องจาราจร, แบบฟอร์ม M1-
1 ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานบ ารุงปกติผิวทางลูกรัง, แบบฟอร์ม M2 ส าหรับรายงานการใช้วัสดุประจ าเดือน, 
และแบบฟอร์ม M3 ส าหรับภาพถ่ายการด าเนินการบ ารุงปกติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังด าเนินการ 

+ แบบฟอร์ม Q หมายถึง รายงานผลกการปฏิบัติงานประจ าไตรมาส ซึ่งประกอบด้วย 
แบบฟอร์ม Q1 ส าหรับรายงานการปฏิบัติงานประจ าไตรมาส, แบบฟอร์ม Q2 ส าหรับรายงานการใช้วัสดุประจ า
ไตรมาส, และแบบฟอร์ม Q3 ส าหรับภาพถ่ายการด าเนินการบ ารุงปกติทั้งก่อน ระหว่าง และหลังด าเนินการ ทั้งนี้ 
รายงานตามแบบฟอร์ม Q ให้หน่วยด าเนินการจัดส่งส านักบ ารุงทางสิ้นเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีใช้แบบฟอร์ม D 
แบบฟอร์ม กิจกรรม 

ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ถนน 4 ช่องจราจร 

D1 = รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน - X X X 
D1-1 = รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน X - - - 
D2 = รายงานการเบิกพัสดุ X X X X 

หมายเหตุ :  1. แบบฟอร์ม Y หมายถึง แบบฟอร์มรายงานประจ าวัน 
2. เครื่องหมาย X เท่ากับ กิจกรรมที่ใช้แบบฟอร์ม  

 
ตารางท่ี 2.7 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีใช้แบบฟอร์ม M 

แบบฟอร์ม กิจกรรม 
ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ถนน 4 ช่องจราจร 

M1 = รายงานการปฏิบัติงานเดือน - X X X 
M1-1 = รายงานการปฏิบัติงานเดือน X - - - 
M2 = รายงานการเบิกพัสดุประจ าเดือน X X X X 
M3 = ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน X X X X 

หมายเหตุ :  1. แบบฟอร์ม M หมายถึง แบบฟอร์มรายงานประจ าเดือน 
2. เครื่องหมาย X เท่ากับ กิจกรรมที่ใช้แบบฟอร์ม  

 
ตารางท่ี 2.8 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีใช้แบบฟอร์ม Q 

แบบฟอร์ม กิจกรรม 
ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต ถนน 4 ช่องจราจร 

Q1 = รายงานการปฏิบัติงานไตรมาส - X X X 
Q2 = รายงานการใช้วัสดุประจ าไตรมาส X - - - 
Q3 = ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน X X X X 

หมายเหตุ :  1. แบบฟอร์ม Q หมายถึง แบบฟอร์มรายงานประจ าไตรมาส 
2. เครื่องหมาย X เท่ากับ กิจกรรมที่ใช้แบบฟอร์ม  
 

- การตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินการซ่อมบ ารุงปกติ ในระหว่างปีงบประมาณ ส านัก
บ ารุงทาง จะมีการติดตามผลการด าเนินงานบ ารุงปกติ ตามที่ได้รายงานตามแบบฟอร์ม D, M, และ Q ด้วย
วิธีการสุ่มตรวจในพื้นที่โดยคระติดตามประเมินผลงานบ ารุงปกติ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักบ ารุง
ทาง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ได้ด าเนินการถูกต้อง ถูกวิธี และถูกเวลา ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  
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 การบ ารุงปกติงานสะพาน (รูปที่ 2.19) เป็นการบ ารุงรักษาสะพานและส่วนประกอบอ่ืนๆอยู่
เป็นประจ าเพ่ือให้สะพานอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตามปกติ และเพ่ือป้องกันมิให้ความช ารุดเสียหายลุกลามแผ่
กว้างออกไป ได้แก่ งานล้างท าความสะอาดพ้ืนผิวสะพาน และช่องระบายน้ า  งานซ่อมแซมถนนบริเวณคอ
สะพานและเชิงลาด งานหยอดยางรอยต่อ งานตัดหญ้า งานทาสีราวสะพานและสิ้นสุดสะพาน (ปีเว้นปี) งาน
ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร และงานเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 

 

 

รูปที่ 2.19 กระบวนงานบ ารุงปกติงานสะพาน 
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โดยในแต่ละปีงบประมาณหน่วยด าเนินการจะต้องท าการส ารวจตรวจสอบสภาพความเสียหาย
ของสะพาน และประเมินผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานของสะพานด้วยสายตา (Visual 
Inspection) ส าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นประจ าทุกปี ตามแบบฟอร์มการประเมิน
ความเสียหายเบื้องต้น (Screening Inspection) (ภาคผนวก) พร้อมทั้ง บันทึกข้อมูลสภาพสะพานและรูปถ่าย
เข้าสู่ระบบ BMMS ซึ่งระบบจะค านวณค่าดัชนีการประเมินเบื้องต้น (Screening Index, SI) ให้อัตโนมัติ กรณี
ผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นมีค่า SI > 50 แสดงว่าสะพานอยู่ในสภาพปกติ การบ ารุงรักษาสะพานจะ
ใช้วิธีการบ ารุงปกติ (ด าเนินการเอง) กรณีที่เป็นสะพานในโครงข่ายทางงบประมาณที่ใช้ในการบ ารุงปกติจะ
รวมอยู่ในงบบ ารุงปกติงานทาง ให้หน่วยด าเนินการกรอกข้อมูลสะพานลงในแบบฟอร์ม S4 ส่วนกรณีที่เป็น
สะพานชุมชนให้หน่วยด าเนินการจัดท าประมาณราคาตามแบบฟอร์มประมาณราคาบ ารุงปกติสะพานชุมชน 
(ภาคผนวก) และส่งตรวจสอบผ่านสายงานบังคับบัญชาก่อนส่งให้ส านักบ ารุงทาง โดยส านักบ ารุงทางจะ
ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมจะแจ้งหน่วย
ด าเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ จึงจะอนุมัติงบประมาณบ ารุงปกติต่อไป 
 
2.10 งานติดตามและประเมินผลงานบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย (รูปที่ 2.19) 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัยได้คุณภาพตามที่ต้องการ 
ส านักบ ารุงทางจึงได้ก าหนด การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานซึ่งจะประเมินในมิติต่างๆ ทั้งสิ้น 5 
ด้าน ประกอบด้วย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.19 กระบวนการติดตามประเมินผล 

 
 



 
44 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

1) การประเมินคุณภาพหรือความสามารถในการให้บริการ (Service) เป็นการประเมิน
ความสามารถในการดูแลถนนและสะพานภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่
มีความเสียหายเป็นหลุมบ่อ หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเพื่อการสัญจรไปมาของประชาชน  

2) การประเมินคุณภาพของการดูแลสภาพข้างทางให้ดูเรียบร้อยสวยงาม (Scenic) เป็นการ
ประเมินความสามารถในการดูแลสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของทางและสะพาน ให้มีความเป็นเรียบร้อย 
และสวยงาม เช่น การรักษาไม่ให้มีกองขยะหรือกองวัสดุข้างทาง และการตัดหญ้า/ต้นไม้ 

3) การประเมินคุณภาพของการน าไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง (Sure) เป็นการประเมิน
ความสามารถในการด าเนินงานให้ผู้สัญจรสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้ตามที่ต้องการ  

4) การประเมินคุณภาพของความปลอดภัยในการใช้สัญจร (Safe) เป็นการประเมินความสามารถ
ในการด าเนินการให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

5) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Social) เป็นการประเมินถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการทางและสะพานทั้งในเรื่องของคุณภาพทาง ความสวยงาม การเดินทางไปสู่จุดหมาย
ปลายทางได้อย่างถูกต้อง และความปลอดภัยในการเดินทาง  

การตรวจติดตามการประเมินทั้ง 5 ด้าน จะแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินในด้าน 
Service, Scenic, Sure, และ Safe (ประเมิน 4S) ซึ่งประเมินด้วยแบบฟอร์ม 4S-1 ถึง 4S-3 ทุกเดือน โดย
หน่วยด าเนินการ และการประเมินในทุกด้าน ด้วยวิธีการสุ่มตรวจประเมินโดยคณะเอกลักษณ์ทาง ทช. ที่
มอบหมายโดยกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ ผลการประเมินที่ได้ในแต่ละครั้งจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ  
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บทท่ี 3 
การควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทด้าน

บ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย 
 
 การด าเนินงานควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบท ด้านบ ารุงรักษาและ
อ านวยความปลอดภัย เป็นการควบคุมในทุกขั้นตอนตามกระบวนที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ให้หน่วยด าเนินการที่
เกี่ยวข้องด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในทุกๆ กิจกรรม ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของกรมทาง
หลวงชนบท ด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย ได้ก าหนดให้มี การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น 9 ส่วน ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลการส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงาน
บ ารุงทาง การติดตามและประเมินผลการส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานบ ารุงสะพาน การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทาง การติดตามและประเมินผลงานด าเนินการเอง (บ ารุงปกติ) การ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจ้างเหมา การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกรณีเหตุฉุกเฉินหรือ
เหตุภัยพิบัติ การติดตามและประเมินผลงานส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานอ านวยความปลอดภัย การ
ติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล และการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ดังมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละส่วนดังนี้  
 
3.1 การติดตามและประเมินผลการส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานบ ารุงทาง 

เพ่ือให้การส ารวจและการจัดท าแผนงบประมาณงานบ ารุงทางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ตรวจ
ติดตามและประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ ประกอบด้วย  

1) การจัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม One Page :  ส านักบ ารุงทางจะติดตามและตรวจสอบการ
จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม One Page ของแต่ละสายทางให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องเป็นประจ า
ทุกเดือน  และครบถ้วนทุกสายทางภายในเดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ   

2) การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบฐานข้อมูลกลาง (CRD) : ส านักบ ารุงทางจะติดตามและ
ตรวจสอบการปรับปรุงและบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของทุกสายทางที่มีการด าเนินการก่อสร้างในกิจกรรมต่างๆ 
ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามสภาพที่เป็นปัจจุบัน โดยการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ดังกล่าวนี้
จะต้องด าเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

3) การส ารวจและบันทึกข้อมูลวิศวกรรมในระบบบริหารงานซ่อมบ ารุงทาง (PMMS) : ส านัก
บ ารุงทางจะติดตามและตรวจสอบผลการส ารวจและบันทึกข้อมูลค่าความขรุขระของสายทาง (IRI), ค่าการแอ่น
ตัวของโครงสร้างชั้นทาง (Deflection) และค่าปริมาณจราจรของทุกสายทางที่ด าเนินการส ารวจในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยจะตรวจสอบจากข้อมูลที่แสดงอยู่ในระบบ PMMS เป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลด้านวิศวกรรมต่างๆ ได้มีการบันทึกในระบบ PMMS นอกจากมีความ
ครบถ้วนทุกสายทางแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์ด้วย  

4) ความซ  าซ้อนของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี : เป็นการตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของโครงการที่ขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี ไม่เห็นเกิดความผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ยกเลิกโครงการ



 
46 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

หรือแก้ไขสัญญาจ้างในภายหลัง โดยส านักบ ารุงทางจะติดตามผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อนทั้งในแง่ของพ้ืนที่
ด าเนินการ และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม ของแต่ละปี  

 
3.2 การติดตามและประเมินผลการส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานบ ารุงสะพาน 

เพ่ือให้การส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณบ ารุงสะพานมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ จัดท าบัญชีสะพาน การจัดท าข้อมูลทั่วไปของสะพาน (Inventory 
Data) และการส ารวจสภาพความเสียหายเบื้องต้นของสะพานชุมชน (Screening Inspection) ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้  

1) การจัดท าบัญชีสะพาน : ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ ได้ก าหนดให้
ด าเนินการจัดท าบัญชีสะพานชุมชนในปีงบประมาณ 2560 ตามแบบฟอร์ม สบร.บส.-01 ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ส านักบ ารุงทางจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานจากข้อมูลที่ได้รับพร้อมสรุป
รายงานให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบภายในเดือน มีนาคม 2560 

2) การจัดท าข้อมูลทั่วไปสะพานชุมชน (Inventory Data) : ภายหลังการจัดท าข้อมูลบัญชีสะพาน
ชุมชนแล้วเสร็จตามที่ก าหนดข้างต้น ให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลทั่วไปของสะพานชุมชนให้ถูกต้องและครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม สบร.บส.-02 ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 โดยส านักบ ารุงทางจะด าเนินการติดตามผล
การด าเนินงาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือสรุปรายงานให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบภายใน
เดือน มิถุนายน 2560 

3) การส ารวจสภาพความเสียหายเบื องต้นสะพานชุมชน (Screening Inspection) : สามารถ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดท าข้อมูลทั่วไป ตามแบบฟอร์ม สบร.บส.-03 ให้แล้วเสร็จภายใน พฤษภาคม 
2560 โดยส านักบ ารุงทางจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
เพ่ือสรุปรายงานให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบภายในเดือน มิถุนายน 2560 

 
3.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทาง  

ในการด าเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางตามที่ระบุไว้ในบทที่ 2 ได้ก าหนดให้ด าเนินการทุกสายทาง 
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2560 ส านักบ ารุงทางได้ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 20 กม./
หน่วยงาน ซึ่งกระบวนการพิสูจน์ดังกล่าวนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) ตรวจสอบระวางแผนที่ ที่สายทางตัดผ่าน โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 

2) ประสานงานขอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
ส านักงานป่าไม้จังหวัด เป็นต้น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

3) ด าเนินการปูโฉนดแผนที่ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
4) ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนปีงบประมาณที่

ด าเนินการ 
5) จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์ม สบร.ขทล.-02 โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

ปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 
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6) จัดท าแปลนผังข้อมูลตามแบบฟอร์ม สบร.ขทล.-03 โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคมปีงบประมาณท่ีด าเนินการ 

ทั้งนี้ ส านักบ ารุงทางจะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
พร้อมทั้งสรุปรายงานให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

 
3.4 การติดตามและประเมินคุณผลงานด าเนินงานของงานด าเนินการเอง (บ ารุงปกติ) 

กระบวนการด าเนินงานบ ารุงปกติ สามารถแบ่งออกได้ 4 ส่วน ประกอบด้วย การส ารวจข้อมูลความ
เสียหายของสภาพทาง การประมาณราคางานซ่อมบ ารุงปกติ การวางแผนงานซ่อมบ ารุงปกติ และการ
ด าเนินงานซ่อมบ ารุงปกติ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพและเกิดผลผลิตที่ดี  จึง
ก าหนดให้ด าเนินการติดตามและประเมินคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยสรุปดังนี้  

1) การส ารวจสภาพความเสียหาย : การด าเนินการส ารวจตรวจสอบสภาพความเสียหายจะ
ด าเนินการในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม ของแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ ข้อมูลสภาพความ
เสียหายถนนผิวทางลาดยาง ส านักบ ารุงทางจะติดตามและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ส ารวจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกในระบบ PMMS ในกรณีของถนนผิวทางลูกรัง ผิวทางคอนกรีต และ
ถนน 4 ช่องจราจร ส านักบ ารุงทางจะติดตามและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล จาก
แบบฟอร์ม S1 – S6 ที่หน่วยด าเนินการได้จัดส่งให้กับส านักบ ารุงทางพร้อมกับประมาณราคางานซ่อมบ ารุง
ปกติ โดยจะรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบภายในเดือน กันยายน  

2) การประมาณราคา : การด าเนินการประมาณราคางานซ่อมบ ารุงปกติ จะประมาณจากผลการ
ส ารวจสภาพความเสียหายที่ได้ด าเนินการ ทั้งนี้ การประมาณราคางานซ่อมบ ารุงปกติจะด าเนินการในช่วงเดือน 
สิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม Y1 – Y6 จราจร ส านักบ ารุงทางจะติดตามและตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลของการประมาณราคา ตามแบบฟอร์ม Y1 – Y6 ที่ได้รับ พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบภายในเดือน กันยายน  

3) การวางแผนงานซ่อมบ ารุงปกติ : เพ่ือให้งานซ่อมบ ารุงปกติมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพ
ความเสียหาย หน่วยด าเนินการต้องวางแผนการซ่อมบ ารุงปกติ (ซ่อมแซมสายทางที่ช ารุดเสียหายมากก่อน ) 
และจัดล าดับความส าคัญของการซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาวางแผนการซ่อมบ ารุงตามข้อมูลในแบบฟอร์ม Y-6 
ทั้งนี้ ส านักบ ารุงทาง จะติดตามและตรวจสอบแผนการซ่อมบ ารุงรายไตรมาสเปรียบเทียบกับข้อมูลส ารวจตาม
แบบฟอร์ม S และประมาณราคาตามแบบฟอร์ม Y พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลให้กับ
คณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

4) การด าเนินงานซ่อมบ ารุงปกติ : ภายหลังหน่วยด าเนินการได้รับจัดสรรงบประมาณ หน่วย
ด าเนินการจะเข้าซ่อมบ ารุงตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานทางหลวงชนบท 
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ส านักบ ารุงทาง ทุกวันที่ 25 ของเดือนตามแบบฟอร์ม M และทุกไตรมาสตาม
แบบฟอร์ม Q ทั้งนี้ ส านักบ ารุงทางจะตรวจสอบความสอดคล้องการใช้วัสดุกับปริมาณการซ่อมบ ารุงและวิธีการ
ซ่อมบ ารุงในแต่ละประเภท (Deep Patch, Skin Patch, Crack Seal, และตัดหญ้า เป็นต้น) ประกอบกับ
ภาพถ่ายการด าเนินงานที่รายงาน  และทุกเดือนกันยายนของแต่ละปีงบประมาณ หน่วยด าเนินการต้องสรุปผล
การด าเนินงานในรอบ 1 ปี เพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานบ ารุงปกติประจ าปี (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง 
กันยายน) และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของการด าเนินงานบ ารุงปกติ กรมทางหลวงชนบทจึงได้ก าหนดให้
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หน่วยด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบและประเมินความช ารุดเสียหายทุก 15 วัน (X-Ray) พร้อมทั้งประเมิน 4S 
(Service, Scenic, Sure, และ Safe) ส่งให้ส านักบ ารุงทางทุกวันที่ 25 ของเดือน  

ในการด าเนินการ X-Ray นั้น หากพบถนนที่เป็นหลุมบ่อ ให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วัน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบ และถ้าพบว่าถนนที่
ช ารุดเสียหายดังกล่าว มีแผนที่จะได้รับงบซ่อมบ ารุงตามก าหนดเวลา หรือบ ารุงพิเศษ ให้ด าเนินการซ่อม
ชั่วคราวให้ประชาชนสามารถสัญจรได้จนกว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง เพ่ือด าเนินการโดยผู้รับจ้างต่อไป  

ทั้งนี้ ส านักบ ารุงทาง จะด าเนินการติดตามและตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานซ่อมบ ารุงปกติ การประเมิน 4S และ X-Ray ตามรอบระยะเวลาของแต่ละ
กิจกรรมให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ก าหนดให้มีการตรวจติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการในทุกภารกิจอย่างมี
คุณภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคณะติดตามที่ได้รับมอบหมายโดยกรมทางหลวงชนบทจะด าเนินการ
ติดตามประเมินผลคุณภาพสายทางในด้านต่างๆ ที่เรียกว่า 4S ประกอบด้วย Service, Scenic, Sure, และ 
Safe พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชน (Social Satisfaction) เป็น S ด้านที่ 5 ซึ่งรวมกันทั้ง 5 
ด้าน เรียกว่า 5S โดย ส านักบ ารุงทางจะสรุปและรายงานผลการประเมิน 5S ให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

 
3.5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจ้างเหมา 

การด าเนินงานติดตามประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า งานจ้างเหมา ส านักบ ารุงทางจะ
ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้รับจากคณะตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ที่
เข้าสุ่มตรวจคุณภาพของโครงการทั้งที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการค้ า
ประกันสัญญา ว่าได้ปฏิบัติหรือด าเนินการตามที่กรมก าหนดครบถ้วนทุกขั้นตอนหรือไม่ โดยจะน าผลการ
ประเมินที่ได้นั้นมาสรุปและรายงานผลให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

 
3.6 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ  

การควบคุมและติดตามประเมินผลการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ ได้ก าหนด
รูปแบบการติดตามเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลการด าเนินงานในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเหตุการณ์ภัยพิบัตสิิ้นสุดลง ดังมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

1) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ  : เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุกหน่วย
ต้องด าเนินการตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านระบบ Flood Management System, FMS 
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถานการณ์ประจ าวันก่อน 17 :00 น. ของแต่ละวัน (ตารางที่ 3.1) โดยส านัก
บ ารุงทางจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รายงานผ่านระบบ FMS ก่อนรายงานผู้บริหาร ทั้งนี้ ส านักบ ารุง
ทางจะท าการประเมินผลของการรายงานดังกล่าว ว่ามีการรายงานที่ครบถ้วนและได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละวันหรือไม่ พร้อมรายงานผลให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

2) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสิ นสุดลง : เมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลง 
ส านักบ ารุงทางจะตรวจสอบและติดตามประเมินว่าได้ด าเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลา 7 วัน และ
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมกับรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้ส านักบ ารุงทางหรือไม่ นอกจากนี้ในกรณีที่เกิด
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ความเสียหายหนัก ส านักบ ารุงทางจะตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินการส ารวจ ออกแบบ และ
ประมาณราคา ส าหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฟ้ืนฟู ที่ต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 45 วัน  

 
ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลที่ต้องรายงานผ่านระบบ FMS ประกอบด้วย  

สายทางในโครงข่าย สายทางนอกโครงข่าย การช่วยเหลือหน่วยงานอื่น 

1. ส านักงานทางหลวงชนบทที่  
2. จังหวัด 
3. รหัสสายทาง/ช่ือสายทาง/ช่วง กม. ที่

เสียหาย 
4. การสัญจร (ผ่านได้ หรือ ผ่านไม่ได)้ 
5. รายละเอียดความเสียหาย 
6. ความสูงของน้ าจากผิวจราจร (ซม.) 
7. เส้นทางเลี่ยง 
8. ช่ือพายุ/ร่องมรสุม 
9. ลักษณะการท่วมขัง 
10. การช่วยเหลือเบื้องต้น 
11. ประมาณการโดยใช้งบฉุกเฉิน (ล้าน

บาท) 
12. ประมาณการงบฟื้นฟูสายทาง (ล้าน

บาท) 
13. ภาพถ่ายความเสียหาย 

๑. วันที่เกิดเหตุ 
๒. จังหวัด 
๓. อ าเภอ 
๔. ช่ือสายทาง/ช่วง กม. ที่เสียหาย 
๕. รายละเอียดความเสียหาย 
๖. กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
๗. งบประมาณ (ล้านบาท) 
๘. ภาพถ่ายความเสียหาย 

 
 

๑. วันที่ 
๒. จังหวัด 
๓. บุคลากรที่ไปช่วยเหลือ (คน) 
๔. เครื่องจักร (คัน) 
๕. รายละเอียดการช่วยเหลือ 
๖. ภาพถ่าย 

 
3.7 การติดตามและประเมินผลการส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานอ านวยความปลอดภัย 

เพ่ือให้การส ารวจและจัดท าแผนงบประมาณงานอ านวยความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้
ติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการ ประกอบด้วย  

1) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน และบันทึกข้อมูลระบบบริหารงานความปลอดภัยทาง
ถนน (Safety Management System, SMS)  : ส านักอ านวยความปลอดภัยจะด าเนินการติดตามและ
ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของสายทาง หรือบริเวณเสี่ยงอันตราย ตาม
แบบฟอร์ม สอป.-RSA-1  และการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารงานความปลอดภัยทางถนน (SMS)  โดยจะ
ตรวจสอบการด าเนินการให้ครบทุกสายทางภายในปีงบประมาณและท าการปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องทุกปี โดย
ข้อมูลจะต้องมคีวามถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 

2) ระบบสารสนเทศรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (Accident Report Management 
System, ARMS) : ส านักอ านวยความปลอดภัยจะติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุลงในระบบ
สารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) โดยใช้ User Name และ Password ที่ส านัก
อ านวยความปลอดภัยก าหนด โดยแขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทจะต้องคัดลอกข้อมูล
บันทึกประจ าวันจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน และรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์ม อบ.1 ไปยัง
ส านักทางหลวงชนบทต้นสังกัดภายในวันที่ 2 ของเดือน โดยส านักทางหลวงชนบทต้องติดตามการรายงานสรุป
ข้อมูลอุบัติเหตุประจ าเดือนของหน่วยงานภายในสังกัด และรายงานมายังส านักอ านวยความปลอดภัยทุกวันที่ 
5 ของเดือน หากกรณีไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ต้องท าบันทึกรายงานยืนยันไม่มีอุบัติเหตุที่
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เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบด้วย ส านักอ านวยความปลอดภัย จะด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลอุบัติเหตุ
ในระบบสารสนเทศการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

3) ความซ  าซ้อนของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี  : การวิเคราะห์และจัดท า
แผนงานงบประมาณอ านวยความปลอดภัย จ าเป็นต้องมีกระบวนการตรวจติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
กระบวนงานว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากที่สุด โดยส านักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบท จะต้องตรวจสอบความซ้ าซ้อนของ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และแจ้งผลการพิจารณาภายใน เดือนกันยายน มายังส านักอ านวย
ความปลอดภัย เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  
 
3.8 การติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล 

การติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล ประกอบด้วย การติดตามช่วงก่อน
เทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1) ช่วงก่อนเทศกาล : การติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงก่อนเทศกาล มีการ
ด าเนินการอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่  

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลักษณะงานที่ 1 : เมื่อส านักงานทางหลวงชนบท และ
แขวงทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส่งค าขอรับงบประมาณ ตามลักษณะงานที่ 1 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านัก
อ านวยความปลอดภัยจะพิจารณางบประมาณที่จะจัดสรรให้แต่ละส านัก โดยพิจารณาจากจ านวนเจ้าหน้าที่ 
และปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 การติดตามผลการด าเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) : เมื่อส านักงานทาง
หลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทลงพ้ืนที่ด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ตามที่ได้
วางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินการ RSA และน าส่งกลับมายังส านักอ านวย
ความปลอดภัย  

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลักษณะงานที่ 2 : เมื่อแขวงทางหลวงชนบท ได้ด าเนินการ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) และส่งเล่มพร้อม แบบฟอร์มของบประมาณปรับปรุงและ
อ านวยความปลอดภัยตามลักษณะงานที่ 2 มายังส านักอ านวยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส านักอ านวยความปลอดภัยจะด าเนินการพิจารณางบประมาณ โดยการค านึงถึงความเหมาะสม
ทางด้านวิศวกรรม ค่าก่อสร้าง และสายทางที่ท าการปรับปรุง จ าเป็นต้องเป็นสายทางเดียวกับที่ได้ท าการ
ส ารวจ RSA  

 การรายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงและอ านวยความปลอดภัย : เมื่อแขวงทางหลวงชนบท 
ได้ด าเนินการปรุบปรุงสายทางเป็นที่เรียบร้อย จะต้องส่งผลการด าเนินงาน โดยมีภาพถ่าย ก่อนและหลัง
ด าเนินการ พร้อมทั้งส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัย เพ่ือให้ส านักอ านวยความปลอดภัยด าเนินการ
รวบรวม สรุปข้อมูลสายทางที่แขวงทางหลวงชนบท ได้ท าการของบ เปรียบเทียบกับ ผลการด าเนินการ ว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งสรุปรายงานต่อผู้บริหาร 

2) ช่วงระหว่างเทศกาล : การติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงระหว่างเทศกาล 
มีการด าเนินการอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่  
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 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลักษณะงานที่ 3 : เมื่อส านักงานทางหลวงชนบท และ
แขวงทางหลวงชนบทได้วางแผนจัดก าลังเจ้าหน้าที่ ในการอยู่เวรอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล และ
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงและน้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ ตามแบบฟอร์ม
ที่ สอป.-เทศกาล-3 ส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านัก
อ านวยความปลอดภัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมเพียงพอในต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 การตรวจสอบร่างข้อมูลในระบบ ARMs : กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่อยู่เวรจะต้องด าเนินการ
รายงานข้อมูลลงในระบบ ARMs ตามแบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุในระบบ ARMs เมื่อบันทึกข้อมูลเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท จะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบ ถ้วน
ของข้อมูลก่อนจะอนุมัติลงในระบบ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะประสานกับ หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อขอ
ข้อมลูเพิ่มเติม 

 การวิเคราะห์อุบัติเหตุกรณีมีผู้เสียชีวิต : กรณีมีผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกรมทาง
หลวงชนบท จะด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบ ARMs เพ่ือรายงาน
ต่อผู้บริเวณในแต่ละวัน 

 การสรุปรายงานอุบัติเหตุต่อผู้บริหาร : เมื่อสิ้นสุดวัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกรมทาง
หลวงชนบท จะรวมรวบข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละวัน โดยประกอบด้วย จ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต 
จ านวนผู้บาดเจ็บ ข้อมูลอุบัติเหตุเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

3) ช่วงหลังเทศกาล : การติดตามและประเมินผลงานอ านวยความปลอดภัยช่วงหลังเทศกาล มีการ
ด าเนินการอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน ได้แก่  

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลักษณะงานที่ 4 : เมื่อส านักงานทางหลวงชนบท ได้
ด าเนินการส่งค าขอรับงบประมาณ ตามลักษณะงานที่ 4 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส านักอ านวยความปลอดภัยจะ
พิจารณางบประมาณที่จะจัดสรรให้แต่ละส านัก โดยพิจารณาจากจ านวนเจ้าหน้าที่ และปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง
ให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 การติดตามผลการด าเนินงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ส าหรับสายทางที่เกิด
อุบัติเหตุรุนแรง/มีผู้เสียชีวิต : เมื่อส านักงานทางหลวงชนบทลงพ้ืนที่ด าเนินการ RSA สายทางที่เกิดอุบัติเหตุ
รุนแรง/มีผู้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินการ RSA และน าส่งกลับมายัง 
ส านักอ านวยความปลอดภัย 

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลักษณะงานที่ 5 : ส านักอ านวยความปลอดภัย จะ
ด าเนินการพิจารณางบประมาณ โดยการค านึงถึงความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม ค่าก่อสร้าง และสายทางที่
ท าการปรับปรุง จ าเป็นต้องเป็นสายทางเดียวกับที่ได้ท าการ RSA  

 การรายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงและอ านวยความปลอดภัย : เมื่อแขวงทางหลวงชนบท 
ได้ด าเนินการปรับปรุงสายทางเป็นที่เรียบร้อย จะต้องส่งผลการด าเนินงาน โดยมีภาพถ่าย ก่อนและหลัง
ด าเนินการ พร้อมทั้งส่งมายังส านักอ านวยความปลอดภัย เพ่ือให้ส านักอ านวยความปลอดภัยด าเนินการ
รวบรวม สรุปข้อมูลสายทางที่แขวงทางหลวงชนบท ได้ท าการของบ เปรียบเทียบกับ ผลการด าเนินการ ว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งสรุปรายงานต่อผู้บริหาร 
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ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มตามลักษณะงานในแต่ละช่วงเทศกาล สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2  
 
ตารางท่ี 3.2 ช่วงระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์มในแต่ละช่วงเทศกาล 

เทศกาล ช่วงระยะเวลาในการส่งแบบฟอร์ม 
เทศกาลลอยกระทง - ข้อมูลลักษณะงานท่ี 1, 2, และ 3 ส่งภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม 

- ข้อมูลลักษณะงานท่ี 4 และ 5 ส่งภายในสัปดาห์แรก ของเดือนธ้นวาคม 
เทศกาลปีใหม่ - ข้อมูลลักษณะงานท่ี 1, 2, และ 3 ส่งภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

พฤศจิกายน 
- ข้อมูลลักษณะงานท่ี 4 และ 5 ส่งภายในสัปดาห์แรก ของเดือนกมุภาพันธ ์

เทศกาลสงกรานต์ - ข้อมูลลักษณะงานท่ี 1, 2, และ 3 ส่งภายในสัปดาห์สดุท้าย ของเดือน
กุมภาพันธ ์

- ข้อมูลลักษณะงานท่ี 4 และ 5 ส่งภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม 
 
3.9 การควบคุมและติดตามประเมินคุณภาพของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ผลลัพธ์จากการซ่อมบ ารุงและอ านวยความปลอดภัยมีคุณภาพ อีกทั้ง
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ส านักบ ารุงทางก าหนดให้ติดตามและประเมินคุณภาพของการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากคณะตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ที่เข้าสุ่มตรวจการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานในพ้ืนที่ กับ อาสาสมัครทางหลวง
ชนบทในสายทาง รวมถึงการสุ่มสัมภาษณ์ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยจะน าผลการประเมินที่
ได้นั้นมาสรุปและรายงานผลให้กับคณะติดตามฯ ได้รับทราบ 

 



 

 

ก-1 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานบ ารุงทาง 

 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกต ิ
 บันทึกแต่งตั้งคณะตรวจตดิตามการด าเนินงานบ ารุงปกติ 
 แบบฟอร์มประเมิน 4S 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก-2 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ก-1 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S1) 
 
 
 

 
 

รูปที่ ก-2 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S2) 
 
 
 
 
 



 

 

ก-3 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ก-3 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S3) 
 
 
 

 

รูปที่ ก-4 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S4) 
 
 
 



 

 

ก-4 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ก-5 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S5) 

 

 

รูปที่ ก-6 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (S6) 
 

 

รูปที่ ก-7 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y1) 



 

 

ก-5 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ก-8 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y1-1) 

 

 

 

รูปที่ ก-9 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y2) 
 
 



 

 

ก-6 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที่ ก-10 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y2-1) 

 

 

 
รูปที่ ก-11 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y3) 

 



 

 

ก-7 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที่ ก-12 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y4) 

 
รูปที่ ก-13 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y5) 

 

แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      
แผนงาน -      
ผลงาน -      

-         -                 0.00%

งานตัดหย้า

งานตัดหย้า

ระยทาง
ด าเนินงาน

งานผิวทาง
,จราจร,

โครงสร้าง
ระบายน ้า

งานผิวทาง
,จราจร,

โครงสร้าง
ระบายน ้า

แผนปฎิบตัิงาน งานบ ารงุปกติผิวทาง…. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ...........

ล าดับ รหสัสายทางและชื่อสายทาง ระยะทาง(กม.)
รวมเปอร์

เซ้นต์
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2557

สิงหาคม

แผนงาน
ผลงาน
แผนงาน
ผลงาน
แผนงาน
ผลงาน

พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม

   เปอรเ์ซ็นต์ 
     งานตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

พ.ศ.2556

กันยายนกุมภาพันธ์ มีนาคม
คิดเปน็เปอรเ์ซ็นต์

แผนงาน

กันยายน

ผลงานประจ าเดือน

ระยะทางด าเนินงาน (กม.)

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมรวมทัง้สิ้น ตุลาคม

เปอรเ์ซ็นต์ผลงาน

ผลงานสะสม

ระยะทางด าเนินงาน (กม.)
แผนงาน
ผลงาน

แผนงาน
ผลงาน

เปอรเ์ซ็นต์ผลงาน

จ านวนเงิน (บาท)

ผลงาน

แผนงาน
ผลงาน

จ านวนเงิน (บาท)

กุมภาพันธ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
รูปที่ ก-14 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Y6) 



 

 

ก-8 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

รหัสสายทาง

ช่วงด้าเนินงาน

กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วย

ปะซ่อม ตร.ม. รถบรรทุก 4 ล้อ จ้านวน คัน วศิวกรโยธา คน

ขุดซ่อม ตร.ม. รถบรรทุก 6 ล้อ จ้านวน คัน นายช่างโยธา คน

อดุรอยแตก เมตร รถบรรทุก 18 ล้อ จ้านวน คัน นายช่างเคร่ืองกล คน

ตัดหญ้า ตร.ม. รถเอนกประสงค์ 6 ล้อ จ้านวน คัน หัวหน้าชุดซ่อม คน

ปรับปรุงป้ายจราจร ชุด รถซ่อมถนน จ้านวน คัน พนักงานขับรถ คน

ปรับปรุงหลัก กม. หลัก รถบดล้อเหล็ก (3ตัน) จ้านวน คัน ธรุการ คน

ปรับปรุงหลักน้าโค้ง หลัก รถเกรด จ้านวน คัน ลูกจ้างชั่วคราว คน

ปรับปรุงราวกนัตก เมตร รถบดล้อเหล็ก จ้านวน คัน คนงาน คน

ปรับปรุงแผงกั นไม้ เมตร รถบดล้อยาง จ้านวน คัน

ปรับปรุงไฟกระพริบ แห่ง รถบดส่ันสะเทือน จ้านวน คัน

ทาสีราวสะพาน แห่ง/เมตร รถบรรทุกน ้า จ้านวน คัน

ล้างท้าความสะอาดสะพาน แห่ง/เมตร รถลาดยาง จ้านวน คัน

ท้าความสะอาดท่อลอดกลม แห่ง/เมตร รถตัก จ้านวน คัน

ท้าความสะอาดรางระบายน ้า เมตร รถตักหน้าขุดหลัง จ้านวน คัน

รถตัดหญ้า จ้านวน คัน

เคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน คัน

หมายเหตุ

ผู้รายงาน

( )

ต้าแหน่ง

รายงานประจ าวนังานบ ารุงปกตผิิวทาง....

เครื่องจกัรกล บคุลากร

สภาพอากาศ

วนัที่

 

รูปที่ ก-15 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (D1) 
 
 
 

  D1 



 

 

ก-9 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

รหัสสายทาง

ช่วงด้าเนินงาน

กิจกรรม ปริมาณงาน หน่วย
ปรับเกล่ีย ตร.ม. รถบรรทุก 4 ล้อ จ้านวน คัน วศิวกรโยธา คน
ตัดหญ้า ตร.ม. รถบรรทุก 6 ล้อ จ้านวน คัน นายช่างโยธา คน
ปรับปรุงป้ายจราจร ชุด รถบรรทุก 18 ล้อ จ้านวน คัน นายช่างเคร่ืองกล คน
ปรับปรุงหลัก กม. หลัก รถเอนกประสงค์ 6 ล้อ จ้านวน คัน หัวหน้าชุดซ่อม คน
ปรับปรุงหลักน้าโค้ง หลัก รถซ่อมถนน จ้านวน คัน พนักงานขับรถ คน
ปรับปรุงราวกนัตก เมตร รถบดล้อเหล็ก (3ตัน) จ้านวน คัน ธรุการ คน
ปรับปรุงแผงกั นไม้ เมตร รถเกรด จ้านวน คัน ลูกจ้างชั่วคราว คน
ปรับปรุงไฟกระพริบ แห่ง รถบดล้อเหล็ก จ้านวน คัน คนงาน คน
ทาสีราวสะพาน แห่ง/เมตร รถบดล้อยาง จ้านวน คัน
ล้างท้าความสะอาดสะพาน แห่ง/เมตร รถบดส่ันสะเทือน จ้านวน คัน

ท้าความสะอาดท่อลอดกลม แห่ง/เมตร รถบรรทุกน ้า จ้านวน คัน

ท้าความสะอาดรางระบายน ้า เมตร รถลาดยาง จ้านวน คัน

รถตัก จ้านวน คัน

รถตักหน้าขุดหลัง จ้านวน คัน

รถตัดหญ้า จ้านวน คัน

เคร่ืองตัดหญ้า จ้านวน คัน

หมายเหตุ

ผู้รายงาน

( )

ต้าแหน่ง

รายงานประจ าวนังานบ ารุงปกตผิิวทางลูกรัง
วนัที่

สภาพอากาศ

เครื่องจกัรกล บคุลากร

 

รูปที่ ก-16 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (D1-1) 
 
 
 
 
 
 

  D1-1 



 

 

ก-10 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

เลขที่ …………..……..

วันที ่ …………..……..

เรียน หัวหน้าหน่วยพสัดุ

ล าดบั หน่วย เบกิจ านวน ใช้ในสายทาง คงเหลอืจ านวน

หมายเหตุ

ลงชื่อ ………………………………………  ผู้เบิก

     (…………..…………………………….)

ลงชื่อ ………………………………………  ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ ………………………………………  ผู้ส่ังจ่าย

     (…………..…………………………….)      (…………..…………………………….)

         ต าแหน่ง  เจา้หน้าทีพั่สดุ

ลงชื่อ ………………………………………  ผู้จ่าย ลงชื่อ ………………………………………  ผู้รับของ

     (…………..…………………………….)      (…………..…………………………….)

         ต าแหน่ง  เจา้หน้าทีพั่สดุ    ต าแหน่ง ………………………………..

ใบเบิกพัสดุ

ข้าพเจ้า …………………..……...………..…………. ต้าแหน่ง………...………..…………... มคีวามประสงค์ขอเบิกวสัดุ อปุกรณ์

หน่วยด าเนินงาน ……………………………………………………

         ต าแหน่ง  หวัหน้าหน่วยพัสดุ

 เพือ่ใช้ในงาน…………………………………...ดังรายการต่อไปนี 

รายการ

 

รูปที่ ก-17 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (D2) 

 

 

 



 

 

ก-11 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ขุดซ่อม ปะซ่อม อุดรอยแตก

Deep Patch Skin Patch Crack Seal

(กม.)  (ตร.ม.)  (ตร.ม.) (ม.) (ตร.ม.)

หมายเหตุ

รวม

รายงานประจ าเดอืนปริมาณงาน งานผิวทางและตดัหญ้า ผิวทางลาดยาง

ล าดับที่  รหสัสายทาง ช่วงด าเนินงาน

ระยะทาง
ด าเนินงาน

งานตัดหญ้า งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

 

รูปที่ ก-18 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (M1) 

 
 

(กม.)  (ตร.ม.) (ตร.ม.)

รวม

ปรบัเกลี่ย

รายงานประจ าเดอืนปริมาณงาน งานผิวทางและตดัหญา้ ผิวทางลูกรัง

ล าดับที่  รหสัสายทาง ช่วงด าเนินงาน

ระยะทาง
ด าเนินงาน

งานตัดหญ้า งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ งานอ่ืนๆ
หมายเหตุ

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

 

รูปที่ ก-19 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (M1-1) 

 

M1 

M1-1 



 

 

ก-12 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

หนิคลกุ หนิ 3/8 หนิ 1/2 หนิ 3/4 ลกูรัง ทราย
ปนูซีเมน

ต์
ยาง 

CSS-1

ยาง 
CMS-
2h

ยาง 
CRS-2

ยาง 
AC 60-

70

Pre 
Mix

 Hot 
Mix

 น้ ามัน
   ดเีชล

น้ ามัน
เบนซิน

อ่ืนๆ อ่ืนๆ หมายเหตุ

ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ถุง ลติร ลติร ลติร ลติร ตนั ตนั ลติร ลติร

รหสัสายทางและชื่อสายทางล าดับ

รายงานประจ าเดอืนการใช้วัสด ุงานผิวทางและงานตดัหญา้ ผิวทาง ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

 

รูปที่ ก-20 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (M2) 

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

ด าเนินงานแลว้เสร็จ

ภาพถ่ายงานบ ารุงปกต ิงานผิวทางและงานตดัหญา้ ผิวทาง…

ก่อนด าเนินงาน ขณะด าเนินงาน

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

                                                                                                                                                                                            

 

รูปที่ ก-21 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (M3) 

  M2 

  M3 



 

 

ก-13 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

อ่ืนๆ

ทดแทน ปรบัปรงุ ทดแทน ปรบัปรงุ ทดแทน ปรบัปรงุ

 (ชุด)  (ชุด)  (หลัก)  (หลัก)  (หลัก)  (หลัก)  (ม.)  (ม.) (แหง่) แหง่ เมตร แหง่ เมตร แหง่ เมตร  (ม.)

หลักโค้ง

หมายเหตุ

รวม

รายงานประจ าไตรมาสปริมาณงาน งานจราจรสงเคราะหแ์ละงานโครงสร้างระบายน้ า ผิวทาง …

ที่  รหสัสายทาง ช่วงด าเนินงาน

ราง
ระบาย

น้ า

Guard 
Rail

สะพาน ทอ่ลอดกลม ทอ่ลอดเหลี่ยม
Timber 

Barricade

สัญญาณ
ไฟ

กระพรบิ

ปา้ยจราจร หลัก กิโลเมตร

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                           

 

รูปที่ ก-22 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Q1) 

 

ปนูซีเมนต์
หนิผสม
ซีเมนต์

ทราย
สน้ี า

พลาสตกิ
สน้ี ามัน ปา้ยจราจร

สตกิเกอร์
สะทอ้น
แสง

เสาปา้ย
จราจร

สสีะทอ้น
แสง

อ่ืนๆ อ่ืนๆ
น้ ามันดี

เชล
น้ ามัน
เบนซิน

ถุง ลบ.ม. ลบ.ม. ลติร ลติร ชุด ตร.ม. ตน้ กระปอ๋ง ลติร ลติร

รายงานประจ าไตรมาสการใช้วัสด ุงานจราจรสงเคราะหแ์ละงานโครงสร้างระบายน้ า ผิวทาง …

ล าดับ รหสัสายทาง หมายเหตุ

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       

 

รูปที่ ก-23 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Q2) 

Q1 

Q2 



 

 

ก-14 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

ก่อนด าเนินงาน ขณะด าเนินงาน

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

ภาพถ่ายงานบ ารุงปกต ิงานจราจรสงเคราะหแ์ละงานโครงสร้างระบายน้ า ผิวทาง…

ด าเนินงานแลว้เสร็จ

รูปถ่าย รูปถ่าย รูปถ่าย

                                                                                                                                                                                       

 

รูปที่ ก-24 แบบฟอร์มงานบ ารุงปกติ (Q3) 

 

 
 

Q3 



 

 

ก-15 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

รูปที่ ก-25 แนวทางการประเมิน 4S 
 



 

 

ก-16 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

A 1.6
C 0.8
D 0

A 1.6
B 1.2
C 0.8
D 0

A 0.8
B 0.6
C 0.4
D 0

A 2.4
B 1.8

C 0.8

D 0

A 0.8
D 0

A 0.8
D 0

A 2.0
B 1.4
C 0.7
D 0

A 2.0
B 1
D 0

A 2.4
B 1.6
C 0.8
D 0

A 1.6
B 1
D 0

…

หมายเหตุ

1 เกรด A B ลงชื่อ
ชว่งคะแนน ≥ 3.5 2.5 - 3.49 

2 ผอ.ขทช. หรือ ผอ.บทช. เปน็ผู้ตรวจสอบประเมินคุณภาพสายทางเทา่นั น (..............................................................)

เดือน............................................................. พ.ศ. .....................................

C D ............................................................. (ผอ.ขทช. / ผอ.บทช.)

1.5 - 2.49 < 1.5

วนัทีป่ระเมิน

ช้ารุดเสียหาย (น้อยกวา่ 50%)
ช้ารุดเสียหาย (มากกวา่ 50%)
ช้ารุดเสียหายทั งหมด

4.2 ตัดหญ้า / ต้นไม้บริเวณจุดเส่ียง (Black Spot)
ด้าเนินการทกุจุดที่เปน็จุดอนัตราย
ด้าเนินการบางส่วน แต่ไม่ครบทกุจุดเส่ียงอนัตราย
ไม่ด้าเนินการ

คะแนนรวม
เกรด

คะแนนรวมเฉลี่ย 4 ด้าน 
เกรด

อยู่ในสภาพดี

ตรวจพบปา้ยช้ารุดเสียหายบางส่วน (น้อยกวา่ 50%)
ตรวจพบปา้ยช้ารุดเสียหายบางส่วน (มากกกวา่ 50%)
ช้ารุดเสียหายทั งหมด

3.2 หลัก กม.
อยู่ในสภาพดี
ช้ารุดเสียหายบางส่วนแต่อยู่ในสภาพดี มากกวา่ 50 %
ไม่ด้าเนินการปรับปรุง / ช้ารุดเสียหาย

คะแนนรวม
เกรด

4. ทางปลอดภยั (Safe)
4.1 ปา้ยบงัคับ ปา้ยเตือน หลักน้าโค้ง และอปุกรณ์ความปลอดภยั

อยู่ในสภาพดี

ไม่ด้าเนินการ ความสูงของหญ้ามากกวา่ 80 ซม.
2.2 ปา้ยผิดกฎหมาย

ไม่มีปา้ยผิดกฎหมายในสายทาง
มีปา้ยผิดกฎหมายในสายทาง

2.3 ขยะ / กองวสัดุ
ไม่มีขยะ / กองวสัดุในสายทาง
มีขยะ / กองวสัดุในสายทาง

คะแนนรวม
เกรด

3. ทางไม่หลง (Sure)
3.1 ปา้ยแนะน้าประเภทต่างๆ 

มากกวา่ 50 ซม.แต่ไม่เกนิ 80 ซม.

ด้าเนินการบางส่วน (มากกวา่ 50%)
ด้าเนินการบางส่วน (น้อยกวา่ 50%)
ไม่ด้าเนินการ

คะแนนรวม
เกรด

2. ทางสวยงาม (Scenic)
2.1 การตัดหญ้า

ด้าเนินการแล้ว ความสูงของหญ้าไม่เกนิ 20 ซม.
ด้าเนินการบางส่วน ความสูงของหญ้าส่วนใหญ่
มากกวา่ 20 ซม. แต่ไม่เกนิ 50 ซม.
ด้าเนินการบางส่วน ความสูงของหญ้าส่วนใหญ่

ครบถว้น / เรียบร้อยสวยงามและเปน็ส่ีเหล่ียม
ครบถว้น / แต่ไม่เรียบร้อยหรือไม่เปน็ส่ีเหล่ียม
ด้าเนินการบางส่วน
ไม่ด้าเนินการ

1.3 การตีเส้นหลังการซ่อม
ครบถว้น

กก.xxxx
1.1 หลุมบอ่

ไม่มีหลุมบอ่
มีหลุมบอ่ (ปะซ่อมหรือขดุซ่อมบางส่วน)
มีหลุมบอ่ (ไม่มีการปะซ่อมหรือขดุซ่อม)

1.2 การปะซ่อมถนน / ขดุซ่อม

กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxxกก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx

แบบประเมินคุณภาพสายทาง (4S) หน่วยงาน ..........................................................................
หน่วยงาน ..........................................................................

เดอืน........................................................................
การประเมิน

คะแนน
รหสัสายทาง

1. ทางสบาย (Service)
กก.xxxx กก.xxxx กก.xxxx

 

รูปที่ ก-26 แบบฟอร์มประเมิน 4S-1 



 

 

ก-17 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

รูปที่ ก-27 แบบฟอร์มประเมิน 4S-2 

 

 

 



 

 

ก-18 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ว / ด / ป รหสั / ชื่อสายทาง ข้อเสนอแนะ / แนวทางด าเนินการแก้ไข ผลด าเนินการแก้ไข หมายเหตุ

ทีต่รวจ

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ

ก่อนด าเนินการ หลงัด าเนินการ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................(ผอ.ขทช. / ผอ.บทช.)

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

ขอ้เสนอแนะที่ตรวจพบและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงสายทาง
หน่วยงาน (ขทช. / บทช.)...........................................................................................

ขอ้มลู ณ เดอืน..............................................................................................................

1. ผอ.ขทช. / ผอ.บทช. ตรวจประเมินสายทางแล้วพบข้อบกพร่องของสายทางแต่ละด้าน (4S) ควรเสนอแนะ / แนวทางการด้าเนนิการแก้ไข โดยระบุแนวทางที่จะแก้ไข หรือก้าหนดวันด้าเนนิการเข้าซ่อม / แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบและติดตามผลการด้าเนนิงานในคราวต่อไป

2. ผลการด้าเนินการแกไ้ขให้รายงานผลด้าเนินการจากข้อเสนอแนะตามข้อ (1) ของเดือนทีผ่่านมาเพือ่รายงานผู้บริหารทราบการด้าเนินการแล้วเสร็จ

ภาพถ่ายประกอบการตรวจตดิตาม

 
 

รูปที่ ก-28 แบบฟอร์มประเมิน 4S-3 
 



 
ข-1 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานบ ารุงสะพาน 

 
 
 
 
 

 

 



 
ข-2 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

รหสัสะพาน ...............................
ชื่อสะพาน ...............................

อ าเภอ ...............................
จงัหวัด ...............................

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบท/

แขวงทางหลวงชนบท ...............................

แบบฟอร์มส ารวจสะพานชุมชน

ประจ าปงีบประมาณ......................

รูปที ่2.4 แบบฟอร์มส ำรวจสะพำนชุมชน

 

รูปที่ ข-1 แบบฟอร์มส ำรวจสะพำน 



 
ข-3 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

รหสัสะพาน...........................................................................................................................

ชื่อสะพาน ...........................................................................................................................

อ าเภอ..................................................................................................................................

จงัหวัด.................................................................................................................................

ความยาวถนนตอ่เชื่อม.........................................................................................................เมตร

ประเภทผิวจราจรถนนตอ่เชื่อม................................................กว้าง....................................เมตร

ปริมาณการจราจร..............................................................................................................คัน/วัน

ขทช. / บทช. .....................................................................................................................

วันทีส่ ารวจ.........................................................................................................................

  

  

ต าแหน่ง....................................................................

         ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบ

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

ต าแหน่ง....................................................................

สทช. /ขทช. /บทช.   ………………………………………….

         ลงชื่อ..............................................................ผู้ส ารวจ

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

 

รูปที ่ข-2 ข้อมูลกำรส ำรวจ/เกณฑ์กำรพิจำรณำ 



 
ข-4 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

2.1  การเชื่อมโยงเปน็โครงข่าย  (ทางหลวงแผ่นดนิ , ทางหลวงชนบท , ทางหลวงทอ้งถ่ิน)

สะพานและถนนเชื่อมทางหลวงทัง้ 2 ด้าน

สะพานและถนนเชื่อมทางหลวงด้านเดียว

สะพานและถนนไมเ่ชื่อมทางหลวง

2.2  ข้อมูลสะพานข้างเคียงในล าน  าเดยีวกัน

ระยะห่างระหวา่งสะพานข้างเคียง มากวา่ 10 กม.

ระยะห่างระหวา่งสะพานข้างเคียงต้ังแต่ 5-10 กม.

ระยะห่างระหวา่งสะพานข้างเคียงน้อยกวา่ 5 กม.

2.3  มูลค่าการลงทนุ (ความยาวสะพาน)

สะพานยาวมากกวา่ 150 เมตร

สะพานยาวระหวา่ง 100-150 เมตร

สะพานยาวน้อยกวา่ 100 เมตร

2.4  ข้อมูลประโยชน์ตอ่ชุมชน

ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตทาง มากกวา่ 50 ครัวเรือน

ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตทาง ต้ังแต่ 10-50 ครัวเรือน

ชุมชนทีอ่ยู่ในเขตทาง น้อยกวา่ 10 ครัวเรือน

2.     ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลอืกโครงการ (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง       )

 

 

รูปที ่ข-3 ข้อมูลกำรส ำรวจ/เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ต่อ) 

 

 

 



 
ข-5 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

 

2.5  ภาพถ่ายความเสยีหายประกอบการพิจารณา

มี

ไมม่ี

  

  

ต าแหน่ง....................................................................

รูปที ่2.5 ข้อมูลส ารวจ/เกณฑ์การพิจารณา

         ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน

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

ต าแหน่ง....................................................................

         ลงชื่อ..............................................................ผู้ตรวจสอบ

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

 

 

รูปที ่ข-4 ข้อมูลกำรส ำรวจ/เกณฑ์กำรพิจำรณำ (ต่อ) 

 



 
ข-6 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

จงัหวัด

รหสัสะพาน ม.

ช่ือสะพาน ม.

ช่ือล าน า้ ม. UP DN 1.70

ช่ือหมูบ้่าน ผิว L R CON 8/8

ต าบล ยาว L R 20.00

อ าเภอ คนั/วัน

ปีก่อสร้าง L R -

ม. L R -

ม. L R -

ต้น

ปีงบประมาณ

2557

รูปภาพ

ประวัตสิะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลด้านวิศวกรรม
อย.001 ความยาว 80.00             (10+10+10+10+10+10+10+10)

สะพานข้ามแมน่ า้ลพบรีุ ความกว้าง   8.00

แมน่ า้ลพบรีุ ทางเท้า 1.70

ข้างที่ว่าการ อ.บ้านแพรก ถนนตอ่เช่ือม CON 8/8

บ้านแพรก ม. 15.00

บ้านแพรก ปริมาณจราจร 800 (รถ 4 ล้อขึน้ไป)

กันยายน  2531 Slope Protection -

ประวัติการช่อมบ ารุง
งบประมาณ หนว่ย

งาน / กิจกรรม
บาท ด าเนินการ

ขทช. บ ำรุงปกติ (ด ำเนินกำรเอง)

            X,Y  เป็น ข้อมูล ที ่ สบร.  ยงัไมไ่ด้รับ ข้อมลู ณ   มี.ค.  2554

Approach Slab -

Guard Rail -

ไฟฟ้าแสงสว่าง 9

14.64885

ลองจิจดู     E 100.579

แผนที่สังเขป

พิกัด
ละติจดู       N

28,000

           

           
       

                   

      

        

          

           

N

    

    

 

รูปที ่ข-5 ประวัติสะพำนในเขตชุมชนในภูมิภำค 
 



 
ข-7 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที ่ข-6 แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพำนในเขตชุมชนในภูมิภำค 
 



 
ข-8 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที ่ข-7 แบบฟอร์มทะเบียนประวัติสะพำนในโครงข่ำย 

 



 
ข-9 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ข-8 แบบฟอร์มกำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนสะพำน (Inventory Data) 



 
ข-10 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที ่ข-9 แบบฟอร์มกำรประเมินควำมเสียหำยเบื้องต้น (Screening Inspection) 



 

 
ค-1 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบฟอร์มและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานอ านวยความปลอดภัย 

 แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัยของสายทาง (RSA) 
 แบบฟอร์มช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว 
 แบบฟอร์มการรายงานอุบัตเิหตุ (ARMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค-2 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที่ ค-1 ปกแบบฟอร์มประเมินความปลอดภัยของสายทาง 

 
 
 

 



 

 
ค-3 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 

รูปที่ ค-2 ค าแนะน าในการประเมินความปลอดภัยของสายทาง 

 

 

 



 

 
ค-4 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ส่วนที่ 1 แนวทางและรูปตดัถนน 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 

0-
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40
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0 

60
0-
80
0 

80
0-

10
00

 

แนวโค้งราบ 

  (1) มีโค้งที่มีรัศมีความโค้งมากกวา่ 100 เมตร       

  (2) ทศันวสิยัการมองเห็นบนโค้งราบ       

  (3) การยกโค้ง       

  (4) ไมมี่ทางเชื่อมบริเวณแนวโค้ง       

แนวโค้งดิ่ง 

   (1) ทศันวิสยัการมองเห็นบนโค้งดิ่ง      
สะพาน 

  (1) ความกว้างสะพาน       

  (2) คอสะพานและอปุกรณ์กนัชนมีความสมบรูณ์ (A - C)      

แนวสายทาง 

  (1) ความกว้างชอ่งจราจรและสว่นขยายของสายทาง       

  (2) ความกว้างไหลท่าง       

  (3) จ านวนทางเชื่อมในแนวสายทาง (ระบจุ านวน)      

 
ส่วนที่ 2 ทางแยก/จุดตดัทางรถไฟ 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 

0-
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40
0-
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0 

60
0-
80
0 

80
0-
10
00

 
จุดตัดทางรถไฟ 

  (1) สะพานข้ามทางรถไฟ      

  (2) อปุกรณ์ความปลอดภยั (เชน่ เคร่ืองกัน้/ป้ายจราจร/      

        เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง)  (A - C)      

  (3) มีสญัญาณไฟกระพริบเตือนที่จดุตดัทางรถไฟ  (A - C)      

ทางแยก 

  (1) รัศมีวงเลีย้ว       

  (2) มีชอ่งจราจรส าหรับรอเลีย้วหรือกลบัรถ       

  (3) ป้ายจราจร (ป้าย เตือน/บงัคบั/น าทาง) (A-C)      

  (4) อปุกรณ์น าทาง (ปุ่ มสะท้อนแสง/หลกัน าโค้ง/หลกัน า
ทาง/หลกั กม.) (A - C) 

     

(5) เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง  (A - C)      

(6) สญัญาณไฟจราจร   (A - C)      

รูปที่ ค-3 แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัยของสายทาง 

 



 

 
ค-5 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ส่วนที่ 3 ป้ายจราจร (ไม่รวมบริเวณทางแยก/จุดตดัทางรถไฟ) 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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(1) จ านวนป้ายจราจรเหมาะสมกบัสภาพถนนและ
การจราจร 

               

(2) ต าแหน่งของการติดตัง้ และความสงูของป้ายเหมาะสม                
(3) สามารถมองเห็นป้ายได้ชดัเจน ทกุชว่งเวลาทกุสภาวะ                
(4) ป้ายไมถ่กูบดบงั                
(5) สญัลกัษณ์และข้อความบนป้ายถกูต้อง                

 
ส่วนที่ 4 เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง (ไม่รวมบริเวณทางแยก/จุดตดัทางรถไฟ) 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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เส้นแบ่งทศิทางจราจรมองเห็นได้ชัดเจน (A - C)      
ความยาวของเส้นทบึห้ามแซงมองเหน็ได้ชัดเจน (A - C)      
เส้นขอบทางมองเหน็ได้ชัดเจน (A - C)      

ข้อความเตือนบนผิวทางมองเหน็ได้ชัดเจน (A - C)      

 
ส่วนที่ 5 อุปกรณ์สายทาง (ไม่รวมทางแยกและจุดตดัทางรถไฟ) 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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อุปกรณ์กันชน      
  (1) อปุกรณ์กนัชนในบริเวณทีค่วรติดตัง้ (ราวกนัอนัตราย, Crash Cushion) (A - C)      
  (2) การติดตัง้ตามมาตรฐาน (ความสงูไมน้่อยกวา่ 0.5 - 0.6 เมตร จากผิวทาง)      
สันระนาด (Rumble Strips) 
  (1) สนัระนาดในบริเวณที่ควรตดิตัง้ (A - C)      
  (2) การติดตัง้ตามมาตรฐาน (ความหนาไมน้่อยกวา่ 5 มม.)      
อุปกรณ์น าทาง 
  (1) อปุกรณ์น าทาง (ปุ่ มสะท้อนแสง/หลกัน าโค้ง/หลกัน าทาง/หลกั กม.) (A - C)      

รูปที่ ค-4 แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัยของสายทาง (ต่อ) 

 



 

 
ค-6 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ส่วนที่ 6 สภาพข้างทาง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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ไม่มีส่ิงกีดขวางรุกล า้/ผิดกฎหมายในเขตทาง       
ไม่มีจุดอันตรายจากการตกข้างทาง (เช่น หุบเหว คลอง
ลึก)  

     

ไม่มีต้นไม้และส่ิงกีดขวางทางธรรมชาติ       

ไม่มีความต่างระดับของไหล่ทางกับผิวทาง       

 
ส่วนที่ 7 ไฟฟ้าส่องสว่างและสญัญาณไฟกระพริบ 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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ไฟส่องสว่าง 

  (1) บริเวณทางแยก  (A - C)      

  (2) จดุตดัทางรถไฟ (A-C)      

  (3) ยา่นชมุชน (A-C)      

  (4) ทางโค้ง (A-C)      

  (5) บนสายทาง (A - C)      

สัญญาณไฟกระพริบ 

  (1) มีสญัญาณไฟกระพริบเตือนในจดุที่เหมาะสม  (A - C)      

 
ส่วนที่ 8 ผิวจราจร 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วงสายทาง 
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ไม่มีสภาพความเสียหายของผิวทาง (หลุมบ่อ)       
ค่าความฝืดของสายทาง (ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี)้      
การระบายน า้บนผิวทาง (ไม่มีน า้ขังบนผิวทางใน
ขณะที่มีฝนตก) 

 
    

รูปที่ ค-5 แบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัยของสายทาง (ต่อ) 

 

 

 



 

 
ค-7 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

สทช., ขทช. 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-1 

ค าขอสนับสนุนงบประมาณงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
หน่วยงาน .................................................................. ช่ือ/หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงาน 
…………………….……………………………………………………… 

ลักษณะงานท่ี 1 ค่าตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (RSA) ในเส้นทางส าคัญรองรับการเดินทางช่วงเทศกาล 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 เทศกาลลอยกระทง    
 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
 1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

2 เทศกาลปีใหม่    
 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
     
 2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

3 เทศกาลสงกรานต์    
 3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
 3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

รูปที่ ค-6 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-1) 

 

 



 

 
ค-8 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ขทช. 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-2 

ค าขอสนับสนุนงบประมาณงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
หน่วยงาน .................................................................. ช่ือ/หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงาน 
…………………….……………………………………………………… 

ลักษณะงานท่ี 2 ค่าเตรียมความพร้อมเส้นทางเพื่ออ านวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาล 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
รายการ จ านวน 

ราคา 
(ต่อหน่วย) 

งบประมาณ (บาท) 

ติดตั้งใหม ่
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

1 เทศกาลลอยกระทง     
       
       
       
       
       
  รวม     

2 เทศกาลปีใหม่     
       
       
       
       
       
       
  รวม     

3 เทศกาลสงกรานต์     
       
       
       
       
       
       
  รวม     

รูปที่ ค-7 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-2) 

 

 
 



 

 
ค-9 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

สทช., ขทช. 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-3 

ค าขอสนับสนุนงบประมาณงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
หน่วยงาน .................................................................. ช่ือ/หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงาน 
…………………….……………………………………………………… 

ลักษณะงานท่ี 3 ค่าลาดตระเวนและอ านวยความปลอดภัยในเส้นทางส าคัญช่วงเทศกาล 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 เทศกาลลอยกระทง    
 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดลาดตระเวน    
     
     
 1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

2 เทศกาลปีใหม่    
 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดลาดตระเวน    
     
     
 2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

3 เทศกาลสงกรานต์    
 3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงชุดลาดตระเวน    
     
     
 3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

รูปที่ ค-8 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-3) 

 

 
 



 

 
ค-10 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

สทช. 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-4 

ค าขอสนับสนุนงบประมาณงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
หน่วยงาน .................................................................. ช่ือ/หมายเลขติดต่อ ผู้ประสานงาน 
…………………….……………………………………………………… 

ลักษณะงานท่ี 4 ค่าส ารวจภาคสนามเพื่อสอบสวนวเิคราะห์บรเิวณที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

ล าดับ รายการ จ านวน 
ราคา 

(ต่อหน่วย) 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 เทศกาลลอยกระทง    
 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
 1.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

2 เทศกาลปีใหม่    
 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
 2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
 รวม    

3 เทศกาลสงกรานต์    
 3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง    
     
     
 3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    
     
     
     
 รวม    

รูปที่ ค-9 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-4) 

 

 



 

 
ค-11 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

ขทช. 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-5 

ค าขอสนับสนุนงบประมาณงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
หน่วยงาน ............................................................ ช่ือ/หมายเลขตดิต่อ ผู้ประสานงาน …………………….………………………………… 

ลักษณะงานท่ี 5 คา่ปรับปรุงระยะเร่งด่วนบริเวณทีเ่กิดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 

ล าดับ 
รหัสสาย

ทาง 
รายการ 

จ านว
น 

ราคา 
(ต่อ

หน่วย) 

งบประมาณ (บาท) 

ติดตั้ง
ใหม ่

ปรับปรุง
/

ซ่อมแซม 
1 เทศกาลลอยกระทง     
       
       
       
       
       
       
  รวม     

2 เทศกาลปีใหม่     
       
       
       
       
       
       
  รวม     

3 เทศกาลสงกรานต์     
       
       
       
       
       
       
  รวม     

รูปที่ ค-10 แบบฟอร์มขอสนับสนุนงบประมาณช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-5) 

 

 



 

 
ค-12 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

แบบฟอร์ม สอป.-เทศกาล-6 

แบบรายงานผลการด าเนินงานป้องกันและอ านวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล 
ปีงบประมาณ .................. 

หน่วยงาน ........................................ ช่ือ/หมายเลขตดิต่อ ผู้ประสานงาน …………………….……………………..  
 1. รหัสสายทาง .................................. ช่ือสายทาง ......................อ าเภอ................จังหวดั..................... 
 2.ประเภทงาน/กิจกรรม 
 
 งานอ านวยความปลอดภัย  งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย  งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 
 กิจกรรมเครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

 กิจกรรมทางแยกและจุดเช่ือมต่อ (สาม
แยก/สี่แยก) 

 กิจกรรมปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและไฟสญัญาณจราจรเพื่อความ
ปลอดภัย 

 กิจกรรมราวกันอันตราย  กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง 
 กิจกรรมป้ายและ
เครื่องหมายจราจร 

 กิจกรรมบริเวณคอขวด (สะพาน) 

 กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจร 

 กิจกรรมบริเวณคอขวด (ไหล่ทาง) 

 กิจกรรมปรับปรุงทางเพื่อ
ความปลอดภัย 

 กิจกรรมบริเวณย่านชุมชน 

  กิจกรรมสะพานลอยคนเดินข้าม 
  กิจกรรมแก้ไขปญัหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน : ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสญัญาณไฟวาบ

อัตโนมัต ิ
  กิจกรรมแก้ไขปญัหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน : ทางผ่านเสมอระดับ 
  กิจกรรมปรับปรุงบริเวณอันตรายระยะเร่งด่วนจากผลการตรวจสอบความปลอดภัย

ช่วงเทศกาล 
.3. ลักษณะงาน             จ้างเหมา                        ด าเนินการเอง 
 4. ช่วงด าเนินการ กม.ที่................................... ถึง กม.ที่ ................................................................................................................ 
 5. งบประมาณ ........................................................................................... บาท  
 6. หน่วยงานด าเนินการ.................................................................................................................................................................. 
 8. ผู้ควบคุมงาน……………………………………ต าแหน่ง.................................โทรศัพท์.......................................................................... 
 9. ภาพถ่ายก่อน/หลังด าเนินการ   
   

ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
  

รูปที่ ค-11 แบบรายงานผลการด าเนินงานช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว (สอป.-เทศกาล-6)  



 

 
ค-13 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
รูปที่ ค-12 ตัวอย่างแบบรายงานอุบัติเหตุในระบบ ARMS 

 



 

 
ค-14 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

  
รูปที่ ค-13 ตัวอย่างแบบรายงานอุบัติเหตุในระบบ ARMS (ต่อ) 



 

 
ค-15 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

 

 
รูปที่ ค-14 ตัวอย่างการรายงานผลอุบัติเหตุรายวันในช่วงเทศกาล / วันหยุดยาว 

 
 
 

 

 

 



 

 
ค-16 การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

 
 

รูปที่ ค-15 ตัวอย่างการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
 

 

 

 



 
การประกันคุณภาพด้านบ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท 

คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือ QA ด้ำนบ ำรุงรักษำและอ ำนวยควำมปลอดภัย 
  

นายวิศว์  รัตนโชต ิ  วิศวกรใหญ่ด้านบ ารุงรักษาทางและสะพาน  
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ  ผู้อ านวยการส านักบ ารุงทาง  
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์  ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
นายชูชัย   พนัสอัมพร  วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 
นายคุณมาศ   พันธุเตชะ  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
นายสันติภาพ  ศิริยงค์  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
นายกิตติ มโนคุ้น  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
นายจอม  ตีระวณิชย์  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายธงชัย  วรวิทยธาดา  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายธนิต วิทยเมธ  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายครรชิต อ่ิมสมบัติ  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายเชิดชู ช่วยโต  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายนพปฎล เสี่ยงบุญ  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายพรหมชาติ เชื้อทอง  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายชูโต อุทัยวัฒน์  วิศวกรโยธาช านาญการ 
นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม  นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายเรวัตน์  สุขข า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 

 
 

บรรณำธิกำร 
นายคุณมาศ   พันธุเตชะ  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
 
 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 
นายคุณมาศ   พันธุเตชะ  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
นายเรวัตน์  สุขข า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
นายพันกร ทองมา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
ส ำนักบ ำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท 
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 
โทรศพัท์ 0-2551-5238, http://maintenance.drr.go.th/ 
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