
รายงานผลการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรมทางหลวงชนบท  มีแผนงานที่ได้รับ
งบประมาณ  จ านวน  11 แผนงาน  ประกอบด้วย  39  โครงการ/ผลผลิต  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  49  ตัวชี้วัด      
ซึ่งกรมทางหลวงชนบท  มีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 30 กันยายน  2562 )  ดังนี้ 

1. ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย   2      ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  4.09 

2. ด าเนินการได้เท่ากับเป้าหมาย  33     ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  67.34 

3. ด าเนินการได้สูงกว่าร้อยละ 90             8     ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  16.32 

4. ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 90             6     ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  12.25   

ผลการด าเนินการ กรมทางหลวงชนบท  สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  35  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  71.43  ต่ ากว่าเป้าหมาย  14  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  
28.57  โดยมี  ตัวชี้วัดที่ด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายมากที่สุด  คือด าเนินการได้ร้อยละ  50  คือ  ผลผลิต
โครงการ  แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค  กิจกรรมจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรใน

ปริมณฑลและภูมิภาค ตัวชี้วัด : สายทางที่ได้รับการจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน  เป้าหมาย  2  สายทาง  
ด าเนินการได้  1  สายทาง  และอยู่ระหว่างด าเนินการ  1  สายทาง และ ผลผลิตโครงการ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติภาคตะวันออก กิจกรรม พัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเล    

ตัวชี้วัด : จ านวนรายการทางที่ก่อสร้าง เป้าหมาย  2  สายทาง  ด าเนินการได้  1  สายทาง  และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  1  สายทาง 

 

                                                                               นาย ธนะชัย หล่ออภิบาลกุล 
         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย 
         กองแผนงาน 

4.09% 

67.34% 

16.32% 

12.25% 

ด าเนินการได้สูงก่าเป้าหมาย ด าเนินการได้เท่ากับเป้าหมาย ด าเนินการได้สูงกว่าร้อยละ  90 ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ  90 



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย
 ผลการ

ด าเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ

คน 4,840    6,437     133.00
- ระยะทางที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ กม. 130.500 126.925 97.26
- ความยาวสะพานที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ ม. 2,309 2,245 97.23
- ระยะทางโครงข่ายทางหลวง
ชนบทที่บ ารุงรักษา กม. 47,960 47,960 100.00
- จดุหรือบริเวณเส่ียงอนัตรายที่
ได้รับการแกไ้ข แหง่ 904 904 100.00

- งานอ านวยความปลอดภัยหน้า
โรงเรียนแล้วเสร็จ แห่ง 770 770 100.00

- ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
เข้าสู่ทางแยกหลักแล้วเสร็จ แห่ง 503 503 100.00
- ระบบตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทางที่ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการ

1 1 100.00
มาตรฐานและคู่มือปฏิบติังาน
ส าหรับผู้ตรวจสอบความ
ปลอดภัยงานทางระดับกลาง 
(Auditor)

รายการ

1 1 100.00
- ปรับปรุงทางแยกและจดุ
ต่อเชื่อมแล้วเสร็จ แห่ง 108 106 98.15
- ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง
แล้วเสร็จ แห่ง 30 29 96.67
- ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนแล้ว
เสร็จ แห่ง 70 63 90.00

- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง
กม. 34.023 34.023 100.00

- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 72.462 72.462 100.00
- ทางและสะพานได้รับการ
ปรับปรุง แหง่ 14 14 100.00

2.1 ผลผลิตการพัฒนาบคุคลากรด้านช่างใหก้ับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2.2. ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการพัฒนา

2.3 ผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับการบ ารุงรักษา

ผลการปฏิบัติงานจ าแนกรายตัวช้ีวัด
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

2.4 ผลผลผลิตโครงข่ายทางหลวงชนบทมีความปลอดภัย

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุข
ภาวะที่ดี

3.1 โครงการอ านวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

3.2 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขา้สู่ทางแยกหลัก

3.3 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน

3.4 โครงการปรับปรุงทางแยกและจดุต่อเช่ือม

3.5 โครงการปรับปรุงเรขาคณิตของทาง

3.6 โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน

4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
4.1  โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อา่งฤาไน
5. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.1 โครงการทางหลวงชนบทเพือ่พัฒนาจงัหวัดชายแดนภาคใต้



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย
 ผลการ

ด าเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 307.913 307.913 100.00

- รายการที่ด าเนินการ รายการ 15 15 100.00
- รายการที่ได้รับการจดั
กรรมสิทธ์ิที่ดิน รายการ 4 4 100.00

- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 92.479 92.479 100.00
- สายทางที่ได้รับการจดั
กรรมสิทธ์ิที่ดิน สายทาง 1 1 100.00

- ความยาวสะพานที่ด าเนินการ
กอ่สร้าง ม. 14,135 14,135 100.00
- ระยะทางที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ กม. 833.608 790.440 94.82
- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 113.531 113.531 100.00
- สายทางที่ได้รับการจดั
กรรมสิทธ์ิที่ดิน สายทาง 2 2 100.00
- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 32.765 32.765 100.00
- สายทางที่ได้รับการจดั
กรรมสิทธ์ิที่ดิน สายทาง 3 3 100.00
- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 37.783 37.783 100.00
- สายทางที่ได้รับการจดั
กรรมสิทธ์ิที่ดิน สายทาง 2 1 50.00
ขยายความกว้างสะพานแล้วเสร็จ แหง่ 119 93 78.15
- ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่
ทางแล้วเสร็จ แหง่ 83 82 98.80
- ระยะทางที่ด าเนินการกอ่สร้าง กม. 49.318 49.318 100.00
- ทางและสะพานได้รับการ
ปรับปรุง แหง่ 22 21 95.45

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 5 4 80.00
- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 2 2 100.00

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

7.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนบัสนนุเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

8. แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

8.1 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อขับเคล่ือนเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
6.1 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว

9.4 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง

9.5 โครงการแก้ไขปญัหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค

9.6 โครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน

9.7 โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง

9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
9.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายสะพาน

9.2 โครงการยกระดับมาตรฐานทาง

9.3 โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมต่อ
ระบบขนส่ง

9.8 โครงการทางหลวงชนบทสนบัสนนุเส้นทางรถไฟทางคู่

10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
10.1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติภาคเหนอื

10.2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนอื



ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย
 ผลการ

ด าเนินงาน
คิดเป็น
ร้อยละ

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 18 18 100.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 4 4 100.00
- จ านวนรายการที่ส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ รายการ 1 1 100.00
- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง รายการ 4 3 75.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
รายการ 2 1 50.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 3 3 100.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 3 3 100.00
- จ านวนรายการทางที่ปรับปรุง รายการ 4 4 100.00
- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 13 13 100.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง

รายการ 1 1 100.00
- จ านวนรายการทางที่ปรับปรุง รายการ 13 13 100.00
- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง รายการ 1 1 100.00

- จ านวนรายการทางที่กอ่สร้าง
หรือปรับปรุง รายการ 3 2 66.67

- จ านวนเครือข่ายกรมทาง
หลวงชนบท คน 200 200 100.00
บคุลากรของกรมทางหลวงชนบททีเ่ขา้

ร่วมโครงการฯ ตระหนกัและให ้

ความส าคญัในการพฒันาเกณฑ์

มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน

คน

1,650 2,120 128.48

10.3 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนอื
10.4 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้า
ผลไม้ภาคตะวันออก

10.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

10.6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ
ภาคตะวันออก
10.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนเิวศน ์และ
อารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
10.8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
10.9 โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมือง
ปริมณฑล
10.10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

10.11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

11.2 โครงการพฒันามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

10.12 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

10.13 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอน
ในของภาค

11. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
11.1 โครงการปรับฐานความคิดของเครือข่ายกรมทางหลวงชนบทเพื่อสร้าง
ค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต


