แผนงาน

ครุภัณฑ

รายชื่อโครงการ

รับแบบกอสรางจากหนวยออกแบบ

การจางที่ปรึกษา Feasibility

กผง.กลั่นกรองเพื่อแยกหนวยดำเนินการ

ดำเนินการโดยสวนภูมิภาค

กอสรางทางและสะพาน

ดำเนินการโดยสวนกลาง

ดานการกอสราง (เครื่องจักร)
สคก.

- ศึกษาความเหมาะสม (กผง.)
- ศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (กผง.)

ดานการทดสอบ
สวว.

ดานซอมบำรุงและอำนวย
ความปลอดภัย สบร./สอป.

มีการแกไข

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ศทส.

สำรวจสภาพ/จำนวน
ครุภัณ่นฑ
เปนภารกิจของหนวยงานอื
ที่มีอยูในปจจุบัน

พิจารณา
ความเหมาะสมความคุมคา
ในการลงทุน

ไมเหมาะสม

เปนสำรวจความต
ภารกิจของหนอวงการ
ยงานอื่น
ใชงานครุภัณฑ

ชลอ/ยกเลิกโครงการ

เหมาะสม
งานทาง (QA ผง.ท.๑)

การจางที่ปรึกษา Feasibility

งานสะพาน (QA ผง.ท.๑)
- Logistic/เชื่อมตอการขนสง
- แกไขปญหาการจราจร
- ผังเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สนับสนุนการทองเที่ยว
- พัฒนาโครงขายสะพาน

รวบรวม
ไดรายชื่อโครงการเปนแผนแมบท
แตละกิจกรรม

ไมเหมาะสม

พิจารณา
ความจำเปนในการจาง
ที่ปรึกษา

เปนภารกิ
แจงจกลั
ของหน
บตนเรืว่อยงานอื
ง ่น

อนุญาต

หนวยดำเนินการทำเรื่อง
ขออนุญาตใชพื้นที่

จำเปน
ดำเนินการจางที่ปรึกษา

ตองใชบุคลากร
ที่มีความชำนาญ

ไมไช
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

โครงการทั่วไป

ไมไช

จัดทำแผนงบประมาณประจำป
(Per-ceiling) เดือน พ.ย. - ธ.ค.

สทช./ขทช. คัดเลือกโครงการจากแผน ๔ ป
และพิจารณาความสอดคลองของพื้นที่ดำเนินการ
กับแนวคิดในการออกแบบ ผาน ระบบ CRD/RM

คณะกรรมการตรวจการจ
ประเมินผลกระทบโครงการาง
เกินกรอบ

ปรับแผนตาม
กรอบงบประมาณ (ภายใน ก.พ.)

ประเมิ
อนุมนัตผลกระทบโครงการ
ิแผนปฏิบัติงาน

สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา

งานสะพาน
- ยกระดับ ตามแบบฟอรม (QA ผง.ส.๒)

อยูในกรอบ
พิจารณาผลงานของแตละงวด

- ในกรณีมีแบบแลวใหจัดสง ปร.๔ และ ปร.๕
(ภายในวันที ๓๑ ตุลาคม )
- ในกรณียังไมมีแบบใหจัดสง ปร.๔ และ ปร.๕
(ภายในวันที ๑๕ ธันวาคม)

ตองเขารับการฝก
อบรมการใชงาน

กผง.แจงหนวยดำเนินการตรวจสอบ
ความพรอมของแบบแปลนและ
ประมาณราคา

- จัดทำขอมูลลงในแบบฟอรม
QA ผง.ค. ๑
- จัดทำคำชี้แจงของบประมาณ
QA ผง.ค. 2 (ภายใน พ.ย.)

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ในกรณีที่โครงการมีความออนไหวกับ
ประชาชน/สิ่งแวดลอมในพื้นที่ ใหอยู
ในดุลยพินิจของหนวยจัดจางเปนผู
พิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิ เขารวมเปน
คณะกรรมการกำกับการทำงานของ
ที่ปรึกษา

งานควบคุ
เตรียมการออกแบบ
มคุณภาพงานทาง

งานสเตรีวนร
ยมการออกแบบ
วมภาคประชาชน

สอร.จัดทำแผนงบประมาณ (ถามี)
เตรีงานควบคุ
ยมการออกแบบ
มวัสดุ
- ตรวจสอบแหลงผลิต
- ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑกอนนำมาใชงาน

คณะกรรมการตรวจการจางและกำกับ
ประเมินการทำงานของที่ปรึกษาเพื่อใช
ประกอบการคัดเลือกที่ปรึกษาในอนาคต

- วัสดุโครงสรางทาง (ทส.๑)
- วัสดุผิวทาง AC (ทส.๓-๒)
- วัสดุผิวทางคอนกรีต (ทส.๓-๓)
- ปายและเครื่องหมายจราจร (ทส.๕)

พรบ.งบประมาณ

- งานกรุยทาง มทช.๒๑๘-๒๕๔๕ (คส.๗/๑)
- งานถมคันทาง มทช.๒๒๐-๒๕๔๕ (คส.๗)
- งานรองพื้นทาง มทช.๒๒๒-๒๕๔๕ (คส.๘)
- งานพื้นทาง มทช.๒๒๓-๒๕๔๕ (คส.๘)
- งานผิวทาง AC มทช.๒๓๐-๒๕๔๕ (คส.๘/๑)
- งานผิวทาง RC มทช.๒๓๑-๒๕๔๕ (คส.๘/๑)
- งานทอระบายน้ำ แบบมาตรฐานงานทาง (คส.๕-๖)
- งานสีตีเสนจราจร มทช.๒๔๑-๒๕๕๓ (คส.๑๐)
- ปายและเครื่องหมายจราจร แบบมาตรฐานงานทาง
(คส.๙ และ ๙/๑)

ไมผาน

General Test
ผาน
เตรียมการออกแบบ
อนุมัติ

ตามแนวทางการตรวจการจาง
- ตรวจสอบมิติ คาระดับ
- ตรวจสอบผลทดสอบ
- รายงาน คส. และ ทส.
- สมเจาะตรวจความหนา ฯลฯ

- สภาพเสนทางกอนเริ่มขนวัสดุ
- ตรวจสอบสภาพเสนทางลำเลียงวัสดุประจำเดือน

- วัสดุโครงสรางทาง (ทส.๒)
- วัสดุผิวทาง AC (ทส.๔-๒)
- วัสดุผิวทางคอนกรีต (ทส.๔-๓)
- ปายและเครื่องหมายจราจร (ทส.๕)

ไมมี

- การจัดจราจรระหวางการกอสราง
(คปภ.๑-๔) ประจำเดือน

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit
ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่กอสราง

ไมมี

แกสัญญา

กรณีมีขอเสนอแนะ

ไมมี

งานขุดและถมดิน
- รายงานประจำวัน/ประจำเดือน

งานเสาเข็ม

ไมพบปญหา

ดำเนินการโดย สสอ.

ดำเนินการโดยสวนภูมิภาค

ศึกษาความเปนมาของโครงการ

รวบรวม คำขอ โครงการ เรื่องเดิม ฯลฯ
ขอมูลจากแผนที่ 1 : 50,000 ภาพถายทางอากาศ
โครงขายการเชื่อมตอโครงการ, รูปแบบถนนเบื้องตน

ศึกษาขอมูลเบื้องตน

ประสานงานแจงผูเกี่ยวของ, เตรียมขอมูลการประชา
สัมพันธเบื้องตน, จัดทำแผนประชาสัมพันธ, แบบสอบ
ถามความตองการ, เตรียมอุปกรณ

ตรวจสอบเขตทาง, พื้นที่
ที่ตองขออนุญาต ฯลฯ

กำหนด TOR

คัดเลือกที่ปรึกษา

ตรวจสอบความพรอมของพื้นที่

จัดการมีสวนรวมเบื้องตน

ดำเนินการจางที่ปรึกษา

มีปญหา
ประมวลผลการมีสวนรวม

ระบบฐานขอมูล CRD, PMMS

ไมเหมาะสม

พิจารณาความ
เหมาะสม
เหมาะสม

ปญหาพื้นที่,เขตทาง
อนุมัติแผนปฏิบัติงาน และแผน QA

ไมมีปญหา

จัดเตรียมอุปกรณสำรวจ
สำรวจรายละเอียดและ
แนวทางกอสรางจัดทำ
หมุดควบคุม เก็บตัวอยาง
วัสดุ

สำรวจรายละเอียด
ตรวจสอบกลองสำรวจ, อุปกรณสิ้นเปลืองในการสำรวจ,
ยานพาหนะสำรวจ, อุปกรณเก็บตัวอยางดินเดิม

- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพยสิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการซอมบำรุง
- องคความรูที่ไดในการดำเนินงานกอสราง (KM)
- อื่นๆ

แตงตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ของโครงการ

สำรวจรายละเอียด,
ออกแบบแนวกอสราง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง ตาม สอ.๑

รวบรวมขอผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

ประมวลผลขอมูลการสำรวจ

คุณสมบัติดินเดิม, เขตชุมชน, ปริมาณจราจร, ลักษณะลำน้ำ,
พื้นที่พิเศษ, โครงสรางพิเศษ

ออกแบบ
รายละเอียดและรางแบบกอสราง

จัดทำแบบแปลนพื้นที่โครงการ

งานเครื่องหมายจราจร

ไมยุงยาก

พิจารณาความ
ยุงยากซ้ำซอน

ยุงยาก

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ไมถูกตอง
จัเตรี
ดทำร
ยมการออกแบบ
างแบบกอสราง

ถูกตอง
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ถูกตอง

ไมขอ

- ติดตั้งปายเตือน
- ติดตั้งปายหามผาน
- ติดตั้งปายแนะนำเสนทางเลี่ยง
- จำกัดน้ำหนักบรรทุก
- ติดตั้งสะพานแบรี่ หรือสรางทางเบี่ยง
- ติดตั้งอุปกรณอำนวยความปลอดภัย
ใหเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
- ทำคันกั้นน้ำ

ขณะเกิดเหตุ

ขอมูลเขตทาง, ขอมูลน้ำทวม, ขอมูล
CBR Subgrade, ขอมูลแหลงวัสดุ ฯลฯ

แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑคัดเลือกที่ปรึกษา,
คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอและคุณสมบัติ

ประเมินระดับความเสียหาย

ใชงบซอมฉุกเฉิน

ตรวจสอบความ
ถูกตองและครบถวน
ของแบบ/ประมาณการ

- สทช. และ ขทช. ตรวจสอบความซ้ำซอนของโครงการ
จาก สภาพพื้นที่จริงและระบบ PMMS เพื่อใหแบบและ
ประมาณราคามีความถูกตองสมบูรณ ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิกโครงการในอนาคต
- ดำเนินการตามคูมือแนะนำการจัดทำแบบและประมาณราคา
สำหรับงานซอมบำรุง

กรณีมีขอเสนอแนะ

หนวยดำเนินการจัดทำแบบ/ประมาณราคาตามที่ไดรับ
คััดเลือกภายใตกรอบจากสำนักงบประมาณ

พบความเสียหาย

- คณะกรรมการกำกับฯ ตรวจสอบผลงานที่ ที่ปรึกษาเสนอ
และพิจารณาอนุมัติใหที่ปรึกษาสงงาน

- ความเสียหายของโครงสราง
- ความเสื่อมสภาพของวัสดุ
- การทรุดตัวหรือการเคลื่อนตัวที่ผิดปกติ

เอกสารประกอบ/รายงาน

พบความเสียหาย

ตรวจสอบความเสียหาย
กอนสิ้นสุดค้ำประกัน

ใช

ขอแกไขจากหนวยกอสราง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง ตาม สอ.2

กรณีผูรับจางไมเขาซอมหรือซอมไมแลวเสร็จ

ออกแบบโครงสรางทาง, ออกแบบเรขาคณิต,
ออกแบบสิ่งอำนวยความปลอดภัย, ออกแบบ
ระบบระบายน้ำ, ออกแบบภูมิทัศนและองค
ประกอบอื่นๆ

อุิทิศที่ดินและชี้แจง
แบบกอสราง

ไมขอ

ขออุทิศที่ดิน

หนวยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอร
มหรือ มTablet

๑. แจงเตือนแจงผูรับจางซอมครั้งที่ ๒ พรอม Blacklist
๒ หากยังไมดำเนินการตามกำหนดใหดำเนินการจัดจาง
ผูรับจางรายอื่นโดยวิธีพิเศษมาดำเนินการซอม
๓. แจงธนาคารผูค้ำประกันสัญญาทราบ และสงวนสิทธิ์
ที่จะใหผูค้ำประกันำระคา ซอมแซมงานที่ชำรุดตาม
เงื่อนไข
๔. เมื่อไดผลจัดจางแลว และซอมแลวเสร็จทำการเบิกจาย
เงินใหแกผูรับจาง

แจงผูรับจางดำเนินการแกไข

ประมาณราคา/วางแผน
งานซอมบำรุงปกติ

ไมพบความเสียหาย
ไมถูกตอง
คืนค้ำประกันสัญญา

ลูกรัง
- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหาย
ตาม แบบฟอรม S(L)1-S(L)6
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ,

แบบฟอรม Y1-Y๖
-- ตามแบบฟอร
ม Bridge Budget
บทช. ดำเนิ
สำรวจ
> ขทช.
ตรวจสอบ,
-- บทช.
นการ
> ขทช.
ตรวจสอบ,
ขทช. ดำเนิ
สำรวจ
> สทช.
ตรวจสอบ,
- ขทช.
นการ
> สทช.
ตรวจสอบ

หนวยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอร
มหรือ มTablet

- ตาม แบบฟอรม Y(L)1-Y(L)6
- ขทช. ดำเนินการ > สทช. ตรวจสอบ,

หนวยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอรมหรือ Tablet

ประมาณราคา/วางแผน
งานซอมบำรุงปกติ

ประมาณราคา/วางแผน
งานซอมบำรุงปกติ

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ตนปงบประมาณ

คอนกรีต
- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหายใชอมูลจาก
ระบบ PMMS (เฉพาะผิวทางลาดยาง)
- แบบฟอรม S(A)1-S(A)6
- บทช. สำรวจ > ขทช. ตรวจสอบ,
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ,

หนวยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอร
มหรือ มTablet

หนวยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอร
มหรือ มTablet

ประมาณราคา/วางแผน
งานซอมบำรุงปกติ

ประมาณราคา/วางแผน
งานซอมบำรุงปกติ

- ตาม แบบฟอรม Y(C)1-Y(C)6
- ขทช. ดำเนินการ > สทช. ตรวจสอบ,

ขออุทิศที่ดิน

ขอ

ออกแบบทางชลศาสตร, ชองเปด, การปองกัน
การกัดเซาะ, ออกแบบเรขาคณิตของสะพาน,
ตำแหนงตอมอ, โครงสรางสวนบน, ออกแบบ
ฐานราก, โครงสรางสวนลาง, ออกแบบสิ่ง
อำนวยความปลอดภัย,
ออกแบบดานสถาปตยกรรม

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ถูกตอง

จัดทำแบบแปลนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ประชุมชี้แจงแบบกอสราง

ประมวลผลการมีสวนรวม
จัดทำแนวทางปรับปรุงแบบกอสราง

สบร.ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน

ตรวจรับงาน

ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
ตามแบบฟอรม M และ Q
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจรับงาน
ในแตละงวดงาน

แบบฉบับสมบรูณและประมาณราคา

แบบแปลนและรูปตัด, รูปแบบโครงการ
และเขตทางที่ใช

บังคับใชกฏหมาย

กรณีฝาฝนกฏหมาย กรณีความผิดสำเร็จ

มาตรา ๓๗ : เชื่อมทาง
มาตรา ๓๘ : ติดตั้ง แขวน วาง กอง
มาตรา ๓๙/๑ : ระบายน้ำ
มาตรา ๔๗ : สรางอาคาร/สิ่งใดรุกล้ำทางหลวง
มาตรา ๔๘ : ปกเสา พาดสาย วางทอ
มาตรา ๕๙ : กีดกั้นเปลี่ยนแปลงทางน้ำ

มาตรา ๓๙ : ปดกั้นทางหลวง
มาตรา ๔๐ : ทำลายเครื่องหมายจราจร ฯลฯ
มาตรา ๔๓ : ทำลายทางหลวง
มาตรา ๔๔ : ซื้อ ขาย แจกจาย เรี่ยไร บนทางจราจร
มาตรา ๔๕ : ทิ้งขยะ
มาตรา ๖๐ : ใชยานพาหนะบนทางหลวงที่ยังไมเปด

ระบบฐานขอมูลในการติดตามๆ กฏหมาย

จนท./จพง.ทล. แจงเตือนเปนหนังสือ
ใหดำเนินการ ใหถูกตองตามกฎหมาย หรือใหยื่น
คำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยื่นคำขออนุญาต

กลุมที่ ๓

ตรวจสอบความถูกตอง
ตาม สอ.๑

การดำเนินการ

ไมปรับปรุง

มาตรา ๖๑ : บรรทุกน้ำหนักเกิน

ไมยื่นคำขออนุญาต

จพง.ทล. จับกุม
ผูกระทำความิด
จับกุมไมได

ปรับปรุง

ผส./ผอ.ขทช. ออกคำสั่ง
ใหรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามแบบฟอรม ค.๑๗

ไมอนุญาต

- ใชระบบ IT แจงเตือนเจาหนาที่

การดำเนินการ

ปฎิบัติตาม

การดำเนินการ

จับกุมได
น้ำหนักไมเปนไปตามประกาศ
ผอ.ทช

เปนำส
นภารกิ
งเจาจพนั
ของหน
กงานตำรวจ
วยงานอื่น

จพง. ทล. จับกุม
ผูกระทำความผิด

ประเมินคุณภาพ ๔ ดาน : ถูกตอง คุมคา
ทันเวลา ประชาชนพอใจ ตามแบบฟอรม สอ.๕

สทช./ขทช. เขาทำการรื้อถอนเอง
หรือจางผูอื่นดำเนินการ โดยตองมี
จพง.ทล. รวมรื้อถอนดวย

- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพยสิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการกอสราง
- องคความรูที่ไดในการดำเนินงานกอสราง (KM)

ที่ดินอุทิศ
(ดำเนินการใหถูกตองตามกฏหมาย)

ไมแกไข

แจงใหเขาชั่ง

จพง. ทล. จับกุม
ผูกระทำความผิด

จับกุมไมได

การดำเนินการ

จพง. ทล. แจงความดำเนินคดี ฐานความผิดดังนี้
- ฐานกระทำการโดยไมไดรับอนุญาต
- ไมปฎิบัติตามคำสั่งทางปกครอง
- ขัดขวางการปฎิบัติหนาที่

ไมแกไข
น้ำหนักเปนไปตามประกาศ
ผอ.ทช

น้ำหนักไมเปนไปตามประกาศ
ผอ.ทช

เปนภารกิติจดของหน
ตามคดีวยงานอื่น

จัเป
บกุนมภารกิ
นำสงจเจของหน
าพนักวงานตำรวจ
ยงานอื่น
ม.๒๓(๒) และ ม.๖๑

เจาหนาที่สวนภูมิภาคเขาเวร
และตรวจสอบลาดตระเวน

ดำเนินการปรับปรุง
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

ไดรับขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ

ดำเนินการแลวเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน

ชุดลาดตระเวนเขาตรวจสอบ
และเก็บขอมูลบริเวณที่เกิดเหตุ

รายงานผลการดำเนินการ
แกไขจุดเกิดอุบัติเหตุ

ขทช.บันทึกรางขอมูลลงระบบ
ARMS
ไมพบปญหา
เจาหนาที่ศูนยฯ ๑๑๔๖
(สอป.) ตรวจสอบขอมูล
ในระบบ ARMS

ไมถูกตอง/ครบถวน

ถูกตอง/ครบถวน
กรณีมีผูเสียชีวิต/รุนแรง

ไมมีผูเสียชีวิต/ไมรุนแรง

กรณีเกิดความเสียหายนอกเหนือชวง
ดำเนินการหรือปริมาณงานไมสอด
คลองกับที่กำหนดในแบบ ไดแก

แกไขสัญญาจาง

- เกิดความเสียหายที่เกี่ยวของกับโครงสราง
(ทางหรือสะพาน) แจงผูออกแบบตรวจ
สอบเพื่อออกแบบแกไข
- ระหวางการกอสรางเกิดภัยพิบัติ (น้ำทวม
/ภัยแลง หรือภัยอื่นๆ) ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายที่นอกเหนือจากระบุไวในแบบ
- ไมสามารถดำเนินการกอสรางตามแบบได
เชนประชาชนในพื้นที่ไมยินยอมใหดำเนิน
การกอสราง, ติดปญหาระบบสาธารณูป
โภคใตดิน, ไมสามารถรื้อยายสาธารณูป
โภคในเขตกอสรางได ฯลฯ

กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหวางการกอสราง

SCENIC

ดำเนินการแกไข
จนเปนที่นาพอใจ

SURE

เปนขอรั
ภารกิ
บเงิจนของหน
สินบนรางวั
วยงานอื
ล ่น

จนท./จพง.ทล. แจงเตือนเปนหนังสือ
ใหดำเนินการ ใหถูกตองตามกฎหมาย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

งานทาง

งานฉาบผิว

ติดตั้งปายเตือนระหวางการกอสราง

SAFE

- การรองเรียนของประชาชน
- การมีสวนรวมภาคประชาชนและ อส.ทช.
- ความพึงพอใจของประชาชนผูใชเสนทาง, ประชาชน
ที่อาศัยในบริเวณสายทาง และ อส.ทช.

SOCIAL

งานเสริมผิวลาดยาง
งานซอมสรางผิวทางลาดยาง

พิจารณาประเมินในประเด็น

- ทางโคง ทางแยก ถนนและสะพานแคบ พื้นที่ในยานชุมชน/เขตโรงเรียน
มีการติดตั้งปายเตือนครบถวน และเพียงพอ

ไมพอใจ

ประเมินผลลัพธ
๕S

สรุปและวิเคราะหผลการประเมิน

- เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานตามแนวทาง
ที่ถูกตองและเปนไปตามหลักวิชาการ
- จัดทำสื่อวีดีทัศนอบรมบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง

- ขอมูลสำรวจความเสียหายถูกตอง
- วิธีการซอมสอดคลองกับสภาพความเสียหาย
- การซอมบำรุงครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
- การดำเนินการซอมเรียบรอยสวยงาม ไรหลุมบอ
- ดำเนินการตีเสนหลังซอมบำรุงแลวเสร็จ
- คุณภาพเครื่องจักรอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงาน
- วัสดที่ใชในการซอมมีคุณภาพดี
- ไมเกิดความเสียหายซ้ำซาก
- ไมมีขอรองเรียน

วิเคราะหอุบัติเหตุ
โดยเจาหนาที่ศูนย สอป./สตป.

สรุปรายงานอุบัติเหตุ
- รายงานผูบริหาร กรม/กระทรวง
- แถลงขาวสื่อมวลชน

ไมสิ้นสุด

พอใจ

ระบบฐานขอมูล
- ขอเสนอแนะและปญหาที่พบเปนประจำ รวมถึง
แนวทางแกไขเพื่อนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในอนาคตใหดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงขอมูลสินทรัพยและ AS-Built ที่เปลี่ยนแปลง

- ทางโคง : 1. มีการตีเสนทึบที่ถูกตองและเพืยงพอ
2. มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัย
3. มีการติดตั้งหลักนำโคงที่มีเปาสะทอนแสงสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนอยางเพียงพอ
๔. มีการติดตั้งราวกันอัตรายที่มีเปาสะทอนแสงสามารถมอง
เห็นไดชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนอยางเพียงพอ

พิจารณาประเมินในประเด็น

- มีปายแนะนำทางซึ่งนำไปสูที่หมายอยางถูกตอง โดย
มีจุดหมายปลายทางที่สอดคลองกันในแตละชวง กม.
- มีปายพวงแนะนำบนทางหลวงแผนดินและ
ทางหลวงชนบท
- หลัก กม. ถูกตองตามมาตรฐาน และจุดหมาย
ปลายทางสอดคลองกับปายแนะนำเสนทาง

สุมตรวจสอบคุณภาพระหวางการกอสราง
- หนวย QCT. ของ สวว./สตว./ขทช.

รายงานเขาระบบ CBMS

งานซอมสรางผิวทางลาดยางดวย
วิธี Pavment In-Place Recycling
งานปรับปรุงแกไขจุดเสี่ยงอัตราย
งานอำนวยความปลอดภัย

- ทางแยก : 1. สัญญานไฟกระพริบถุกตองและสองสวางชัดเจนทั้งกลาง
วันและกลางคืน
๒. มีการตีเสนทึบ หรือเสนชลอความเร็ว
เพื่อเตือนใหขับขี่อยางปลอดภัย
- ถนนและสะพานแคบ :
1. มีการดำเนินการทาสีสะทอนแสงคอสะพาน
๒. ทำความสะอาดชองระบายน้ำเพื่ิอไมใหเกิดน้ำขังบนถนน
และสะพาน

General Test
งานพื้นทาง
- งานดินเดิม, วัสดุคันทาง, : มทช. ๒๐๑-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- วัสดุคัดเลือก : มทช. ๒๐๔-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- วัสดุรองพื้นทาง : มทช. ๒๐๒-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- เก็บตัวอยางเพื่อออกแบบพื้นทาง : มทช. ๒๐๓-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- เก็บตัวอยางเพื่อออกแบบพื้นทางสำหรับงาน Recycling : มทช. ๕๐๑.๒-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
งานผิวทาง
- ผิวทาง AC. : มทช. (๒๐๓-๒๕๔๕) และ มทช. (๒๐๙-๒๕๔๕) : (ทส.๓-๒)
- ผิวทาง Cape Seal : มทช. ๒๐๗-๒๕๔๕ : (ทส.๓-๑) : (ทส.๓-๓)
- ผิวทาง คสล. : มทช. (๒๑๖-๗)-๒๕๔๕, ๑๐๑-๒๕๔๕, และ ๑๐๓-๒๕๔๕ : (ทส.๓-๒)
- งาน Tack Coat : มทช. ๒๒๗-๒๕๔๕
- งาน Prime Coat : มทช. ๒๒๕-๒๕๔๕
งานเสนจราจร
- มทช. ๒๔๑-๒๕๕๓
งานไฟฟาสองสวาง
- แบบมาตรฐานงานไฟฟาแสงสวาง : ฟฟ-(๓๐๑-๓๑๒)/๕๖
Control Test
- ตรวจสอบสถานที่กอสราง : คส.๑/๒-สบร
- แบบตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจาง : คส.๒/๒-สบร
- ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล. : คส.๓-๕๒
- ตรวจสอบงานทอลอดเหลี่ยม : คส.๔-๕๒
- ตรวจสอบงานซอม Deep Patch : คส.๘/๑-สบร.
- ตรวจสอบงานกำแพงปากทอ คสล. : คส.๕-๕๒
- ตรวจสอบงานผิวจราจร : คส.๘-๕๒
- ตรวจสอบงานดิน : คส.๗-๕๒
- ตรวจสอบงาน Skin Patch : คส.๘/๒- สบร.
- ตรวจสอบหินคลุกปรับระดับ : คส.๘/๓-สบร.
- ตรวจสอบความกวางผิวทางลาดยาง : คส.๘/๔-สบร.
- ตรวจสอบความหนาผิวทางลาดยาง : คส.๘/๕-สบร.
- ตรวจสอบงานเสาเข็มสำหรับงานโครงสรางทาง : คส.๘/๖-สบร.
- ตรวจสอบงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง : คส.๑๐-สบร. : (ทส.๕)
- ทดสอบงานโครงสรางทาง : (ทส.๒) บ-๖.๕, บ-๗, บ-๖.๓,
งานอำนวยความปลอดภัย
ตรวจสอบใหเปนไปตามแบบมาตรฐานและ มอก. ที่เกี่ยวของ

สิ้นสุดชวงเทศกาล

- รายงานผลการปฎิบัติงาน ไดแกสถิติ
อุบัติเหตุ, สถิติผูเขาใชหนวยบริการ
ประชาชน, ภาพถายผลการปฎิบัติงาน
- รายงานผูบริหาร กรม/กระทรวง
- แถลงขาวสื่อมวลชน

- ยานชุมชน/เขตโรงเรียน :
1. มีทางมาลายเพียงพอ และถูกตองตรงตำแหนง
๒. มีสัญญานไฟกระพริบถูกตองและสองสวางชัดเจนทั้ง
กลางวันและกลางคืน
๓. มีการทำความสะอาดระบบระบายน้ำเรียบรอยไมมีเศษ
วัสดุปดกั้นทางน้ำใหลและมีการขุดลอกอยางสม่ำเสมอ
๔. มีแผนการจัดการน้ำขังบริเวณไหลทาง

แกไข

งานกอสรางสะพานใหมทดแทนของเดิม
งานขยายความยาว/ความกวางสะพาน
- หนวย QCT. ของ สวว./สตว./ขทช.

การดำเนินการ

นำสงเจาพนักงานตำรวจ

การดำเนินการ

จับกุมไมได

งานปรับปรุงโครงสรางระบายน้ำ
รายงานเขาระบบ CBMS

ระบบฐานขอมูล CRD, PMMS
- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพยสิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการซอมบำรุง
- องคความรูที่ไดในการดำเนินงานกอสราง (KM)
- อื่นๆ

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลใหหนวยที่ดำเนินงาน

กอสรางแลวเสร็จ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit ให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่หลังการกอสราง

ตรวจสอบความเสียหาย
ทุก ๓ เดือน

พบความเสียหาย

แจงผูรับจางดำเนินการแกไข

กรณีผูรับจางไมเขาซอมหรือซอมไมแลวเสร็จ

แจงผูรับจางดำเนินการแกไข

๑. แจงเตือนแจงผูรับจางซอมครั้งที่ ๒ พรอม Blacklist
๒ หากยังไมดำเนินการตามกำหนดใหดำเนินการจัดจาง
ผูรับจางรายอื่นโดยวิธีพิเศษมาดำเนินการซอม
๓. แจงธนาคารผูค้ำประกันสัญญาทราบ และสงวนสิทธิ์
ที่จะใหผูค้ำประกันำระคา ซอมแซมงานที่ชำรุดตาม
เงื่อนไข
๔. เมื่อไดผลจัดจางแลว และซอมแลวเสร็จทำการเบิกจาย
เงินใหแกผูรับจาง

ไมขัดขวาง

จพง. ทล. ผูรับมอบอำนาจจาก
ผส./ผอ.ขทช แจงความดำเนินคดี

งานปรับปรุงโครงสรางสะพานที่ชำรุด

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit ให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ในระหวางการกอสราง

ตรวจสอบความเสียหาย
กอนสิ้นสุดค้ำประกัน

พบความเสียหาย

ไมพบความเสียหาย
คืนค้ำประกันสัญญา

นำสงเจาพนักงานตำรวจ

กอสรางแลวเสร็จ

แกไขแบบของปรึกษา

ติดตั้งปายเตือนระหวางการกอสราง

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลใหหนวยที่ดำเนินงาน

การดำเนินการ
แกไข

งานสะพาน

สุมตรวจสอบคุณภาพระหวางการกอสราง

ขทช./บทช. รวมตรวจสอบกับเจาของงาน

- เลมรายงานตรวจสอบความปลอดภัย
ประกอบดวย
๑. ขอมูลสายทาง แผนที่ และภาพถาย
สภาพทั่วไป
๒. ขอมูลและผังการเกิดอุบัติเหตุ
๓. ขอมูลปริมาณจราจร
๔. แปลนพรอมภาพถายแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ
๕. วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
๖. ประมาณราคา

ปรับปรุงเรงดวน ปรับปรุงระยะยาว

ดำเนินการปรับปรุง
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

พบปญหาเล็กนอย
ไมกระทบตอความมั่นคง
แข็งแรง/ความปลอดภัย

ไมพบความเสียหาย

จับกุมได

จับกุมได

การดำเนินการ

สทช./ขทช. เขาทำการรื้อถอนเอง
หรือจางผูอื่นดำเนินการ โดยตองมี
จพง.ทล. รวมรื้อถอนดวย

ขัดขวาง

จพง.ทล. จับกุม
ผูขัดขวางปฎิบัติหนาที่

- ใชระบบ IT แจงเตือนเจาหนาที่

ผส./ผอ.ขทช. ออกคำสั่ง
ใหรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามแบบฟอรม ค.๖๒

จับกุมได

ขัดขวาง

ระบบฐานขอมูล
แบบเขตทางและเอกสารการอุทิศ

ใชงบประมาณอำนวยความ
ปลอดภัยชวงเทศกาล

อนุมัติขอมูลในระบบ
ARMS

ไมเขาชั่ง

จับกุมไดและ

จัเป
บกุนมภารกิ
นำสงจเจของหน
าพนักวงานตำรวจ
ยงานอื่น
ม.๒๓(๒)

ยุติเรื่อง
แกไขแบบของสวนกลาง

การดำเนินการ

น้ำหนักเปนไปตามประกาศ
ผอ.ทช

จับกุมนำสง
เจาพนักงานตำรวจ
จพง. ทล. แจงความดำเนินคดี
ม.๖๑

ปรับปรุง

ผูแทนหนวยกอสราง/บำรุง/สอป.

- แจงเตือน ๒ ครั้ง
- ใชระบบ IT แจงเตือนเจาหนาที่

ปฎิบัติตาม

จพง. ทล. แจงความดำเนินคดี

จับกุมไมได

แกไขแบบของสวนภูมิภาค

จนท./จพง.ทล. ตรวจตราสายทางตามขอสังเกต
การฝาฝนกฎหมายพบทรัพยสินริมทางหลวง
กีดขวางทางจราจรหรือทำใหทางหลวงเสียหาย

จพง.ทล. เรียกยานพาหนะ
เพื่อตรวจสอบน้ำหนัก

จับกุมไมได

อนุญาต

ไมขัดขวาง

อนุมัติแบบกอสราง

ระบบฐานขอมูลในการติดตามๆ กฏหมาย

จพง. ทล. แจงความดำเนินคดี
การดำเนินการ

มาตรา ๖๒ : ไมดูแลทรัพยสินที่อยูใน ครอบครอง
ทำใหเกิดความเสียหายตอทางหลวง

ไมพบขณะกระทำความผิด

เขาชั่ง

อนุมัติแบบกอสราง

ไมปรับปรุง

กรณีไมปฏิบัติตามคำสั่ง ผอ.ทช. หรือ เจาพนักงาน
ซึ่ง ผอ.ทช.แตงตั้งใหควบคุมทางหลวง

แกไข

ไมแกไข

SERVICE

กลุมที่ ๔

กรณีบรรทุกน้ำหนักเกิน

- แจงเตือน ๒ ครั้ง
- ใชระบบ IT แจงเตือนเจาหนาที่

ผส./ผอ.ขทช.
พิจารณาคำขออนุญาต

ปรับปรุงแบบกอสรางตามหลักวิขาการ
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ระบบฐานขอมูล

- สวนกลางสรุปผล และวิเคราะหการประเมิน พรอมจำแนกประเด็นปญหาในมิติตางๆ เสนอผูบริหาร
- ขอเสนอแนะจากผลการประเมินและจากผูบริหาร นำไปปรับปรุงการดำเนินงานในแตสวนที่เกี่ยวของ
เชน สำรวจ ออกแบบ จัดทำแผน ควบคุมคุณภาพ เปนตน รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการประเมิน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสูเปาหมายของกรมทางหลวงชนบท

จนท. ผูรับมอบอำนาจจาก
ผส./ผอ.ขทช แจงความดำเนินคดี

จนท./จพง.ทล. แจงใหทราบ
ขอกฏหมายเพื่อใหยุติการกระทำความผิด

ประมาณราคาโครงการ

คำนวนปริมาณวัสดุ

Road Safety
Audit

แนวทางการสรุปและวิเคาระห

จพง.ทล. ตั้งดานตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ
ตามระเบียบกรมฯ

ไมปฎิบัติตาม

จัดทำแบบกอสรางฉบับสมบูรณ

ประมาณราคาโครงการ

กรณีกระทำการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต

พบขณะกระทำความผิด

- ตรวจสอบรายงานการมีสวนรวม
- ตรวจสอบการอุทิศที่ดิน

- ตาม แบบฟอรม Y(Sp)1-Y(Sp)6
- ขทช. ดำเนินการ > สทช. ตรวจสอบ,

สวนภูมิภาค จัดทำคำของบ
ประมาณปรับปรุงแกไข
จุดเกิดอุบัติเหตุ

พิจารณาประเมินในประเด็น

พิจารณาประเมินในประเด็น

คำนวนราคาตอหนวย

Road Safety
Audit

คำนวนราคารวมของโครงการ, คำนวณคาแฟคเตอร F,
จัดทำบัญชีปริมาณและราคาวัสดุ ปร.๔, ปร.๕

กลุมที่ ๒

คำนวนปริมาณวัสดุ

แบบฉบับสมบรูณและประมาณราคา

คำนวนราคาตอหนวย

- กำหนดคณะกรรมการ ๒ กลุมประกอบดวย สวนกลางและสวนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการสวนภูมิภาคประเมิน ปละ ๒ ครั้งรายงานผลการประเมินใหสวนกลางและผูบริหารทราบ
- คณะอนุกรรมการสวนกลางประเมิน ปละ ๑ ครั้ง รายงานผลการประเมินใหผูบริหารทราบ

พระราชบัญญตัิทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

จนท./จพง.ทล. ตรวจตราสายทางตามขอสังเกต
การฝาฝนกฎหมายพบผูกระทำผิด

- แจงติดประกาศตามระเบียบที่กำหนด
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ชี้แจงรูปแบบโครงการ แนวเขตทาง
- รวบรวมเอกสารการอุทิศที่ดิน
- จัดทำรายงานการมีสวนรวม

พิจารณาปญหาผลกระทบ
ตอความมั่นคงแข็งแรง
/ความปลอดภัย

สวนภูมิภาค/สตป. RSA
สายทางที่เกิดอุบัติเหตุ
(เสียชีวิต/รุนแรง)

การประเมิน

จัดทำแบบกอสรางฉบับสมบูรณ

จัดทำแผนที่ระวางที่ดิน, ระบุแนวเขตทาง
ที่ตองขออุทิศที่ดิน, ประสานหนวยงานใน
พื้นที่, จัดเตรียมเอกสารสำหรับใชในการ
อุทิศที่ดิน

- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหาย
ตาม แบบฟอรม S(Sp)1-S(Sp)6
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ,

หลังเทศกาล

สรุปรายงานชวงสิ้นสุดเทศกาล

ปรับปรุงแบบกอสราง

รวบรวมขอผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

สวนภูมิภาค จัดทำคำขอ
เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม
ปายและอุปกรณ
อำนวยความปลอดภัย

- คณะกรรมการตรวจการจางและกำกับ ประเมินการทำงาน
ของที่ปรึกษา ตามแบบฟอรม สอ.๔
- ใชประกอบการคัดเลือกที่ปรึกษาในอนาคต

- แบบกอสราง
- เอกสารประมาณราคา
- แบบแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- เอกสารอุทิศที่ดิน (ถามี)
- Finite element model (ถามี)
- เอกสารอื่นๆ ตามสัญญาจาง

- แบบกอสราง คุณลักษณะของวัสดุ และเอกสารสัญญาจางอื่นๆ
- แนวเขตทาง และตำแหนงที่จะกอสราง
- สภาพพื้นที่โดยรอบ
- การเขาถึงพื้นที่ และเสนทางการขนสงวัสดุ

สบร.ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน

รวบรวมเอกสารอุทิศที่ดิน

ตรวจสอบความถูกตองโดยผูที่ไดรับ
มอบหมายตามแบบฟอรม สอ.๒-๒

- ขทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปพรอมเก็บหลักฐานไว
- สทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำป

- ตรวจสอบความถูกตองของแบบและประมาณราคา

สิ้นสุด

กลุมที่ ๑

รวบรวมขอผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

คำนวนราคาคาวัสดุที่แหลง, คาขนสง, คำนวณคาแรง,
คาดำเนินการในการทำงาน

หนวยดำเนินการจัดทำแผน
ตามเงินที่ไดรับการอนุมัติ

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit ให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่

สวนภูมิภาค จัดทำคำของบ
ประมาณลาดตระเวนและคา
เบี้ยเลี้ยง เงินลวงเวลา
ในการปฏิบัติงาน

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ถูกตอง

- ขทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปพรอมเก็บหลักฐานไว
- สทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำป

ประชุมชี้แจงแบบกอสราง

แบบรายละเอียดงานทาง, แบบรายละเอียด
งานสะพาน, แบบสวนประกอบอื่นๆ,
แบบขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ

สวนภูมิภาค ตรวจสอบเสนทาง
สำคัญและดำเนินการ RSA

เตรียมความพรอม พื้นที่กอสราง/
ตรวจสอบพื้นที่กอนดำเนินการ

- ตามแบบฟอรม คส. ๑
- กระบวนการมีสวนรวม (MOU)

หนวยออกแบบ
พิจารณาแกไขแบบกอสราง
ไมถูกตอง

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลใหหนวยที่ดำเนินงาน

ระหวางเทศกาล

จัดซื้อจัดจาง/ทำสัญญาจาง

พบปญหา

- แบบฟอรม Y(A)1-Y(A)๖
Y1-Y๖
- บทช. ดำเนิ
สำรวจนการ
> ขทช.
> ขทช.
ตรวจสอบ,
ตรวจสอบ,
- ขทช. ดำเนิ
สำรวจนการ
> สทช.
> สทช.
ตรวจสอบ,
ตรวจสอบ,

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกตอง

งานจางเหมา

๔ ชองจราจร
- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหาย
ตาม แบบฟอรม S(C)1-S(C)6
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ,

(สทช./ขทช. ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญ)
งานอำนวยความปลอดภัย .
- กิจกรรมเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- กิจกรรมราวกันอันตราย
- กิจกรรมปายและเครื่องหมายจราจร
- กิจกรรมไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร
- กิจกรรมปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย

กอนเทศกาล

รายงานผลการดำเนินการ

- ตามระเบียบพัสดุ

ลาดยาง

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกตอง

ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
ตามแบบฟอรม Bridge Evaluation

ไมใช

สงมอบงาน

ขอ

- เลมรายงานตรวจสอบความปลอดภัย
ประกอบดวย
๑. ขอมูลสายทาง แผนที่ และภาพถาย
สภาพทั่วไป
๒. ขอมูลอุบัติเหตุ
๓. ขอมูลปริมาณจราจร
๔. แปลนพรอมภาพถายแสดงจุดเสี่ยงอันตราย
๕. ระบุสภาพความไมปลอดภัย พรอมทั้งขอเสนอ
แนะและแนวทางแกไข
๖. ประมาณราคา
- แบบฟอรม คำของบประมาณ

บำรุงปกติงานทาง
- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหาย
ตามแบบฟอรม Bridge Screening
- บันทึกขอมูลลงระบบ BMMS
- บทช. สำรวจ > ขทช. ตรวจสอบ,
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ

(สอป. ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญ)
งานปรับปรงุแกไขบริเวณเสี่ยงอันตราย
- กิจกรรมทางแยกและจุดตอเชื่อม
- กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง
- กิจกรรมบริเวณคอขวด (ไหลทาง, สะพาน)
- กิจกรรมบริเวณยานชุมชน
- กิจกรรมสะพานลอยคนเดินขาม

ไมถูกตอง

ไมถูกตอง

หนวยดำเนินการจัดทำแผน
ตามเงินที่ไดรับการอนุมัติ

ไมถูกตอง

สอป.
ตรวจสอบความถูกตอง
ของโครงการ

ดำเนินการแลวเสร็จ

แจงผูรับจางดำเนินการแกไข

สอป.ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูลที่เขาสูระบบ

งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยชวงเทศกาล/วันหยุดยาว

เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจาย)

บำรุงปกติงานสะพาน

- ดำเนินการสำรวจภายหลังมีการปรับปรุงแกไข
จุดเสี่ยงอันตรายแลวเสร็จ

สอป. รวบรวมแผนงาน
และกรอบงบประมาณที่ตองการ

ประเมินผลงานที่ปรึกษา (ถามี)

ตรวจสอบความเสียหาย
ทุก ๓ เดือน

ประกอบดวย
- ผูสงมอบ (เจาของงาน)
- ผูรับมอบ (สบร./สทช.) และ ขทช./บทช. ในพื้นที่

ไมถูกตอง

ใชงบบำรุงปกติดำเนินการ

งานดำเนินการเอง

- คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณา แผนปฏิบัติงานและแผน
QA ที่ ที่ปรึกษาเสนอและอนุมัติแผนฯ ที่ทางคณะเห็นชอบ

ระบบ SMS

ถูกตอง

ตรวจสอบความความถูกตองครบถวนและความเหมาะสมของ
วิธีการซอมบำรุงตามคูมือซอมบำรุงทางและสะพาน

ถูกตอง

จัดทำรางแบบกอสราง

รวบรวมขอผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

- กายภาพของสายทาง แนวเสนทาง ขอมูลโคง
- ขอมูลทั้วไปของสายทาง ชนิดผิว ความกวาง
- ขอมูลระดับ ผิวทางเดิม ดินเดิมขางทาง
- ขอมูล Topo สิ่งปลูกสราง เสาไฟ ตนไม ฯลฯ

ถูกตอง

แจง สอป. ขอสนับสนุนงบประมาณ

- เก็บขอมูลหลังการเกิดอุบัติเหตุ ทุกครั้ง

หนวยดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ
และประมาณราคาตามกิจกรรม

เสียหายนอย

ดำเนินการซอมชั่วคราวใหสามารถ
สัญจรไดภายในระยะเวลา ๗ วัน

สบร. รวบรวมแผนงาน
และกรอบงบประมาณที่ตองการทั้งหมด

ระบบ ARMS

ไมซ้ำซอน

เสียหายมาก

- จัดทำสัญญา
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจางที่ปรึกษา
- แตงตั้งคณะกรรมการกำกับการทำงานของที่ปรึกษา

ไมปรับปรุง

ประเมินผลงาน

แนวทางการออกแบบจำนวนชองจราจร
และรูปแบบจุดเชื่อมตอ, โครงสรางทาง,
ระดับกอสราง, อาคารระบายน้ำ, สะพาน,
องคประกอบอื่นๆ ขอมูลประกอบเพิ่มเติม

- ตรวจสอบจาก ระบบ PMMS
- ตรวจสอบจากฐานขอมูลของ สอป.

- รายงานสถานการณ เขาระบบ FMS
- ติดตามและรายงานสถานการณจนกวากลับเขาสูภาวะปกติ
- ดำเนินการตามคูมือ การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ
อุทกภัยและดินโคลนถลม

ตรวจสอบพื้นที่
รายงานสถานการณ
หลังเกิดเหตุ

คา Road Safety Index (RSI)

- ดำเนินการสำรวจทุก ๑ ป
- ดำเนินการสำรวจภายหลังมีการปรับปรุงแกไข
จุดเสี่ยงอันตรายแลวเสร็จ

พิจารณาความซ้ำซอน
ของโครงการ

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
ฟนฟูสูสภาพเดิม

ออกแบบสะพาน

ผูแทนหนวยกอสราง/บำรุง/และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

จัดทำแบบกอสรางสำหรับการมีสวนรวม

รวบรวมขอผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

พิจารณาความจำเปนในการใชงาน
(จำกัดการใชงาน/ปดทางสัญจร)
พรอมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตาม พรบ.ทางหลวง

ภูมิภาคเสนอกรอบความตองการที่นอกเหนือจาก
ระบบ PMMS เชน ปรับปรุงโครงสรางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และอื่นๆ

สำรวจความพึงพอใจประชาชน

- บำรุงปกติระหวางค้ำประกันเฉพาะ
สวนที่ไมอยูในค้ำประกันสัญญา
- ตรวจสอบ IRI และ Deﬂection
หลังการกอสราง

จัดทำแบบแปลน
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วิเคราะห
เตรียแมการออกแบบ
ละออกแบบสะพาน

ตรวจสอบความถูกตองรวมกับหนวยกอสราง
ตามแบบฟอรม สอ.๓ และ RSA

งานทดสอบวัสดุ

ที่ปรึกษาแกไขแบบ/ประมาณราคา

ถูกตอง

จัเตรี
ดทำร
ยมการออกแบบ
างแบบกอสราง

คำนวนปริมาณวัสดุที่ใชกอสรางโครงการ

วิเคราะหจัดกิจกรรมซอมบำรุง
และจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการซอมบำรุง (Zero Base)
เฉพาะถนนลาดยาง

จัดทำแผนงานโครงการ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ

- สำรวจลักษณะ/ประเภทความเสียหายของผิวทางรวมทั้งปริมาณ
พื้นที่ความเสียหายโดย ขทช. และ บทช. ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กำหนด
- จำแนกความเสียหายทั้ง ๖ ประเภท จัดแบงเปน ๒ กลุม คือ
เสียหายหนัก และเสียหายเบา พรอมจัดทำเฉดสีแสดงลักษณะ
และปริมาณความเสียหายแตละ กม. ของทุกสายทาง

พิจารณาความถูกตอง/
ครบถวนของขอมูล

ภูมิภาคคำขอสนับสนุนงบประมาณและ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ

ซ้ำซอน

พิจารณาลำดับความสำคัญ/โครงการตามกรอบงบประมาณ
ที่ไดรับจากสำนักงบประมาณ

ไมถูกตอง

เตรียมการออกแบบ

เตรี
ออกแบบสะพาน
ยมการออกแบบ

แกไขแบบราง, จัดทำแบบแปลนและรูปตัดตามยาว,
แบบงานโครงสราง, แบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ประเภทงาน

ตรวจรับงาน

ผูแทนหนวยกอสราง/บำรุง/สอป./แผนงาน

วิเคราะหและออกแบบทาง

ขออุทิศที่ดินและชี้แจงแบบกอสราง

ถูกตอง

ถูกตอง

- ตามเงื่อนไขและขั้นตอนในกระบวน
การแกไขสัญญาจาง

หนวยออกแบบ
พิจารณาแกไขแบบกอสราง

สบร.ตรวจสอบความครบถวน
และถูกตองของขอมูที่เขาสูระบบ
PMMSโดยจะติดตามเรงรัดการ
ดำเนินงานทุก ๒ เดือน

รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได
ดำเนินการบนผิวจราจร ไดแก
- ระยะเวลากอสราง (เริ่มตนและสิ้นสุด)
- กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ชวง กม. ที่ดำเนินการ
- ปงบประมาณ/งบประมาณกอสราง
- ผูรับจาง
(ยกเวนโครงการหรือกิจกรรม ติดตั้งไฟฟา
แสงสวางและไฟสัญญานจราจร, ปรับปรุง
ปายและอุปกรณอำนวยความปลอดภัย)

ออกแบบทาง

เตรียมการออกแบบ

เตรียมการออกแบบ

รวบรวมขอผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

ถูกตอง

เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจาย)

อนุมัติเงินงวด

แกไข

ออกแบบทาง

แบบรายละเอียดงานทาง, แบบรายละเอียด
งานสะพาน, แบบสวนประกอบอื่นๆ
แบบอนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของ

บำรุงปกติงานสะพาน

ไมถูกตอง

ตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบ/ประมาณราคา

ตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบ/ประมาณราคา

ประวัติการซอม/กอสราง
ในปงบประมาณที่ผานมา

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซอมบำรุง

ปรับปรุง

ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

กำหนดแนวทางการออกแบบ
เตรียมการออกแบบ

ออกแบบทางดานเรขาคณิต, ออกแบบ
สะพานตามแบบมาตรฐานของกรมฯ

ไมสำคัญ

- รายละเอียดที่เกี่ยวของกับเขตทางทั้งหมด

- ปริมาณจราจรมากกวา ๑,๕๐๐ คัน เก็บทุก ๓ ป
- ปริมาณจราจรนอยวา ๑,๕๐๐ คัน เก็บทุก ๖ ป

ถูกตอง

กรณีไมมีเขตทาง หรือมีไมเพียงพอ
- ที่ดินของรัฐ ดำเนินการตามกฏหมาย
- ที่ดินเอกชน สามารถดำเนินการไดดังนี้
๑. ดำเนินการอุทิศที่ดินตามกฏหมาย
๒. ขอซื้อ
๓. เวนคืน

ระบบฐานขอมูล

อนุมัติเงินงวด (ไตรมาส ๑-๔)

ถูกตอง

ออกแบบทางดานเรขาคณิต, ออกแบบ
โครงสรางทางองคประกอบอื่นๆ
ตามแบบมาตรฐานกรมฯ

จัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ/สะพาน
สำคัญมาก

ดำเนินการสำรวจทุก ๑ ป หรือกรณีเกิดเหตุกรณี
มีผูเสียชีวิต/รุนแรง

จัดเก็บและบันทึกลงระบบฐานขอมูล

RM

วิเคราะหจัดกิจกรรม
และจัดลำดับความ
สำคัญของโครงการ

ดำเนิอนมูการพิ
สูจบนเขทาราบเขตทาง
รวบรวมข
ลจัดเก็
สูระบบสารสนเทศ
(กรณีที่สายทางยังไมไดดำเนินการ)

- ดำเนินการเก็บขอมูลทุกสายทางโดย สทช. ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กำหนด ทั้งนี้ พิจารณาตำแหนงและชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อใหไดขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยของสายทางอยางแทจริง
- ในการเก็บขอมูล ใหเก็บชวงละ ๒๐ กม./จุด เปนเวลาตอเนื่อง
๕ วัน หรือ ๑๒๐ ชม. ( ๔ วันทำการและวันหยุดยางนอย ๑ วัน)
- ดำเนินการเก็บขอมูลในชวงเทศกาลตางๆ โดย สทช.

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลใหหนวยที่ดำเนินงาน

ขทช., บทช. ดำเนินการนำขอมูลที่ได ทำการปูโฉนด แบงแยกประเภทที่ดิน, เก็บ
ขอมูลความกวางจากกึ่งกลางถนนถึงเขตที่ดิน พรอมทั้งทำแผนที่กำหนดแปลงที่ดิน

ปริมาณ/พื้นที่ความเสียหาย (RCI)

พิจารณาความถูกตอง/
ครบถวนของขอมูล

สถิติอุบัติเหตุ

CRD

ไมถูกตอง

- ดำเนินการสำรวจปละ ๑ ครั้ง โดย สบร. ดวย FWD และ
สทช. ดวย BMB ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
- ดำเนินการสำรวจหลังการกอสราง หรือซอมบำรุงแลวเสร็จ

จัดเก็บและบันทึกลงระบบ PMMS

พิสูจนทราบเขตทาง

ประสานไปยังหนวยที่เกี่ยวของ เชนกรมที่ดิน, กรมธนารักษ, สำนักงานพระพุทธฯ
ฯลฯ ในพื้นที่เพื่อติดตอขอขอมูลเพื่อนำไปสูกระบวนการปูโฉนด

- ดำเนินการสำรวจปละ ๑ ครั้ง ทั่วประเทศ โดย สบร. และ
สทช. ตามแผนปฏิบัตงานที่กำหนด
- ดำเนินการสำรวจหลังการกอสราง หรือซอมบำรุงแลวเสร็จ

คาความขรุขระ (IRI)

PMMS

บันทึกขอมูลโครงการ

ตรวจสอบความถูกตองโดยผูออกแบบตามแบบฟอรม สอ.๑

ขอมูลเขตทาง, ขอมูลน้ำทวม, ขอมูล CBR
Subgrade, ขอมูลแหลงวัสดุ ฯลฯ

Road Safety
Audit

จัดทำแบบแปลนพื้นที่โครงการ

เขียนแบบแปลนสภาพสายทางเดิม, จัดทำโปรไฟลสายทาง
เดิม, ระบุตำแหนงทางเรขาคณิตโครงการ, ระบุตำแหนงราย
ละเอียดโครงการ

ออกแบบรายละเอียด
และรางแบบกอสราง

แบบกอสราง

สำรวจรายละเอียดพื้นที่

ประมวลผลพิกัด, แนวและระดับประมวลผลรายละเอียด
ในสายทาง

รวบรวมขอผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

พิจารณาผลงานที่ปรึกษา
ในแตละงวดงาน

บันทึกขอมูลโครงการ

ภาพถายโครงการทุกระยะที่กำหนด, วีดีทัศน, ภาพตำแหนง
สำคัญในโครงการ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมมี

สำรวจสภาพสายทางและขอมูล
ดานวิศวกรรมเพื่อการบำรุง

ไมถูกตอง

คัดลอกสถิติจากสถานีตำรวจ ทุกระยะ ๒ เดือน

คา Skid Resistant

ประเมินผลงานผูควบคุมงาน

จัดเตรียมอุปกรณสำรวจ

สำรวจแนวและระดับเสนทาง, เก็บขอมูลโครงสราง, อาคาร
ระบายน้ำ, เก็บขอมูลรายละเอียดพื้นที่, ภูมิประเทศ, เก็บตัว
อยางดินเดิม, สำรวจปริมาณจราจร

ไมถูกตอง

ลงทะเบียนทางหลวง

- ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
ประกอบดวย แบบ ทช.๑, ทช.๒, หนังสือรับรอง
เขตทางสาธารณะประโยชน, สรุปรายละเอียด
ลงทะเบียนทางหลวงชนบทในพื้นที่ และแผนที่
one page

ประเมินและวิเคราะหดวยระบบ BMMS

แกสัญญา

ไมพบความเสียหาย

ดานการใชงาน, ดานสิ่งแวดลอม, ดานสังคม, ดานเศรษศาสตร

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซอมบำรุง

รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงแนว
เขตทางหลวงที่ชัดเจน
- บัญชีรายชื่อผูถูกเวนคืนอาคาร
สิ่งปลูกสราง
- แผนผังที่ดิน (ปูโฉนด) แสดงตำ
แหนงของอาคาร สิ่งปลูสราง ฯลฯ
- ดำเนินการติดตั้งหลักเขตทางหลวง
ชนบทใหชัดเจน
- บันทึกขอมูล ตามแบบฟอรม
สบร.ขทล.๐๑

ลงขอมูล/ปรับปรุงขอมูล
ในระบบ CRD

สายทางทีไ่ มมีความชัดเจน
เรื่องแนวเขตทาง

สายทางประเภทนี้ เชน สายทางที่ไดจากการ
เวนคืนหรือมีการทำเรื่องขอใชประโยชน
ตามกฏหมายแลว (ถนนผังเมือง, ถนนที่
กอสรางใหมหรือยกระดับมาตรฐานทาง,
ถนนโลจีสติกส เปนตน)

จัดทำโครงขายประจำป

สบร.ตรวจสอบ
ความถูกตอง/ครบถวน

เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

สำรวจรายละเอียด
สงกลับแกไข

จุดเสี่ยงอันตราย

- ตรวจสอบความความถูกตองครบ
ถวน ความเหมาะสมและความ
ยากงายในการทำงาน ใหเปน
ไปตามคูมือซอมบำรุงสะพาน
- ตรวจสอบวิเคราะหแนวทาง
แกไขปญหา

สายทางที่มีความชัดเจน
เรื่องแนวเขตทาง

ขอมูลปริมาณจราจร (PCU)

ตรวจสอบความความถูกตองครบ
ถวน ความเหมาะสมและความ
ยากงายในการทำงานใหเปน
ไปตามคูมือซอมบำรุงทางและ
สะพาน

ตรวจสอบความ
ถูกตองและครบถวน
ของแบบ/ประมาณการ

ในโครงขาย

สบร.
- รหัส/ชื่อสายทาง, ระยะทาง
หนวยดำเนินการในภูมิภาค
- ประเภทผิวทางและชวง กม.ของ
ชนิดผิวทาง
- ขอมูลสินทรัพย เชน อุปกรณ
อำนวยความปลอดภัยตางๆ
หลัก กม. ฯลฯ
สบร. และ ศสท.
- ปรับปรุงแผนที่ GIS

ปริมาณจราจรจากระบบ PMMS

การตรวจสอบความปลอดภัย (RSA)

- ใชงบประมาณอำนวยความปลอดภัยชวงเทศกาล

ตรวจสอบ
ความพรอมของพื้นที่

ศึกษาขอมูลเบื้องตน

มีจุดเสี่ยง

- ติดตั้งปายเตือนสะพานชำรุด
- ติดตั้งปายหามผาน
- ติดตั้งปายแนะนำเสนทางเลี่ยง
- จำกัดน้ำหนักบรรทุก
- ติดตั้งสะพานแบรี่ หรือสรางทางเบี่ยง
- ติดตั้งอุปกรณอำนวยความปลอดภัย
ใหเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

เหมาะสม

เสียหายหนัก
ไมเสียหาย
ประเมินระดับความเสียหาย
เนื่องดวยโครงสราง
(Structure) ไดแก เสาตอมอและคาน
เสียหายเล็กนอยเนื่องดวยการใชงาน
(ระดับความรุนแรงตามคูมือ)
(Serviceability) ไดแก พื้นผิว, รอยตอ และ
ราวสะพาน (ระดับความรุนแรงตามคูมือ)

สำรวจขอมูลดานวิศวกรรม
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

พิจารณาประเภทถนน

Visual Inspection
ตรวจสอบความเสียหายตามรอบ
ระยะเวลา ตามแบบฟอรม BI 1-2

อำนวยความปลอดภัย

ดำเนินการพิสูจนทราบเขตทาง
(กรณีที่สายทางยังไมไดดำเนินการ)

คาการแอนตัว (Deﬂection)

สทช./ขทช./บทช. ประเมินและ
พิจารณาความจำเปนในการใชงาน
(จำกัดการใชงาน/ปดทางสัญจร)
พรอมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตาม พรบ.ทางหลวง
จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซอมบำรุง/กอสรางใหม

นอกโครงขาย

พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงขาย

- ไมขัดแยงกับกฏหมายที่ดิน มาตรา ๒, ๘,
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๕/๒๕๕๒
และ พรบ.กระจายอำนาจฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมถึงกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับที่ดิน
- ไมอยูในความรับผิดชอบของ อปท.
- มีการรับมอบ/สงมอบ ที่เปนลายลักษณ
อักษรจากหนวยงานภาครัฐเชน ทล.,
ชลประทาน, สปก. เปนตน
- มีหนังสือนุญาตใหใช/ดูแล/ดำเนินการกอ
สรางในพื้นที่ๆ มีกฏหมายเฉพาะเชนพื้น
ที่ปาไม, อุทยาน, ราชพัสดุ
- มีการรับมอบจากเอกชน หรือการอุทิศ
และดำเนินการตัดแบงจากโฉนดกรมที่ดิน
เปนที่เรียบรอย

กรณีใชงานปกติสำหรับสะพานขนาดใหญ, ขนาดกลางและขนาดเล็ก

- ติดตั้งปายเตือนสะพานชำรุด
- ติดตั้งปายหามผาน
- ติดตั้งปายแนะนำเสนทางเลี่ยง
- จำกัดน้ำหนักบรรทุก
- ติดตั้งสะพานแบรี่ หรือสรางทางเบี่ยง
- ติดตั้งอุปกรณอำนวยความปลอดภัย
ใหเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน

ไมเหมาะสม

ตรวจการจางเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

ผูแทนหนวยกอสราง/บำรุง/สอป.

สำรวจความเหมาะสม
และการมีสวนรวม

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit
ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่กอสราง

โครงการกอสราง โครงการกอสราง
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก

พบปญหา

งานไฟฟาแสงสวาง

ตรวจสอบจุดเสี่ยงกอนงานแลวเสร็จ

มีขอเสนอ
แนะและ
กระทบ
ตอรูปแบบ

ปญหาอุปสรรค
ระหวางการกอสราง

งานโครงสรางสวนบน

ตรวจการจางระหวางดำเนินการ

จางที่ปรึกษา

- การจัดจราจรระหวางการกอสราง
(คปภ.๑-๔) ประจำเดือน

ขอเสนอแนะภาคประชาชน

รายงานผลการกอสราง

งานตอมอสะพาน

- คุณลักษณะของวัสดุที่ใช
- จำนวนและตำแหนงที่ติดตั้ง
- ความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง

แจง สอป. ขอสนับสนุนงบประมาณ

งานอำนวยความปลอดภั
เตรียมการออกแบบ ย

กระบวนการกอสราง

- การขออณุญาตติดตั้งมาตรวัด
- คุณลักษณะของอุปกรณ
- จำนวนและตำแหนงที่ติดตั้ง
- ความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง

- ตามเงื่อนไขและขั้นตอนในกระบวน
การแกไขสัญญาจาง

งานสเตรีวนร
ยมการออกแบบ
วมภาคประชาชน
- การตรวจสอบผลงานกอสรางรวมกับ
ภาคประชาชน (แผนพับ)
- การรับและแกไขขอรองเรียน
- สำรวจความพึงพอใจระหวางกอสราง

- ขนาด ตำแหนงและระดับของสวนประกอบ
- ความมั่นคงแข็งแรงของค้ำยัน
- ขนาด จำนวน และระยะเรียงของเหล็กเสริม
- ตำแนงการฝงหรือติดตั้งอุปกรณอื่นๆ
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต

จุดเสี่ยงอันตราย

โครงการกอสราง โครงการกอสราง
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก

กระทบ
รูปแบบของสัญญา

เตรีControl
ยมการออกแบบ
Test

มีจุดเสี่ยง

ประเมินระดับความเสียหาย
ของโครงสรางสะพาน

รายงานเขาระบบ CBMS

งานควบคุ
เตรียมมการออกแบบ
คุณภาพงานสะพาน

- การกำหนดความยาวเข็ม
- การเตรียมพื้นที่หลอเสาเข็ม
- ขนาด จำนวนและระยะเรียงของเหล็กเสริม
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต
- ความปลอดภัยของอุปกรณที่ใช
- ระดับหัวเสาเข็ม ระยะเยื้อง ความดิ่ง และความสมบูรณ
ของเสาเข็ม
- จำนวน Blow Count และกำลังรับน้ำหนัก

ตรวจสอบจุ
เตรีดยมการออกแบบ
เสี่ยงกอนงานแลวเสร็จ

ขอเสนอแนะภาคประชาชน
มีขอเสนอ
แนะและ
กระทบ
ตอรูปแบบ

ไมกระทบ
รูปแบบของ
สัญญา

รายงานปญหาอุปสรรค

ตรวจการจางระหวางดำเนินการ

สำรวจและออกแบบ

สะพานขนาดเล็ก

สำรวจตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานและประเมิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชงาน

พิจารณาความจำเปนในการใชงาน
(จำกัดการใชงาน/ปดทางสัญจร)
พรอมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตามพรบ.ทางหลวง

- ระดับและระยะในการขุดหรือถม
- การบดอัดและการทรุดตัวของดิน
- การปองกันการพังทลาย และผลกระทบกับโครงสราง
ขางเคียง

งานอำนวยความปลอดภั
เตรียมการออกแบบ ย

- การตรวจสอบผลงานกอสรางรวมกับ
ภาคประชาชน (แผนพับ)
- การรับและแกไขขอรองเรียน
- สำรวจความพึงพอใจระหวางกอสราง

งานควบคุ
เตรียมการออกแบบ
มวิธีการกอสราง

เตรีขออนุ
ยมการออกแบบ
มัติแหลง

สำรวจเส
เตรียมการออกแบบ
นทางลำเลียงวัสดุ

ดำเนินการเอง

ดำเนินการสง
มอบพื้นที่
คืนเจาของเดิม

จัดเก็บขอมูลทั้งหมดลงระบบ CRD และ BMMS

ตรวจสอบความเสียหายโครงสราง
และสวนประกอบ

ควบคุ
อสรางสะพาน
เตรีมยการก
มการออกแบบ

สอร./ผูผลิต กำหนดหลักสูตร อบรม

เขาสูกระบวนการงบประมาณ

แผนงานฝกอบรม/จัดซื้อครุภัณฑ/ สาธารณูปโภค/อุดหนุน (ทุน)
มอบหมายหนวยดำเนินการ

สะพานขนาดกลาง

สะพานขนาดใหญ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุพิบัติตอโครงสราง

รายงานเขาระบบ CBMS

ควบคุ
การกอสรางทาง
เตรียมมการออกแบบ

รวบรวมความตองการ
ดานการฝกอบรม (ภายใน พ.ย.)

ตรวจรับงานจางที่ปรึกษา

ประเมินผลลัพธของงาน
เมื่อโครงการแลวเสร็จ

ตรวจสอบปรับปรุง
โครงขายทางหลวงชนบท (เดิม/ใหม)

รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีสินทรัพยสะพาน

ไช

หนวย QCT ของ สวว./สตว./ขทช.

สงแผนงบประมาณให กผง.

กำหนดแนวทางดำเนินโครงการและ
แนวทางแกไขปญหอุปสรรค

อนุมัติแผนงานกอสราง/
บุคลากรผูรับจาง

ไช

แตงตั้งคณะกรรมการกำกับการ
ทำงานของที่ปรึกษา

จัดทำแผนระยะ ๔ ป

สทช./ขทช จัดทำขอมูลแลวนำสงให กผง.
ภายในเดือนกรกฏาคม ตามแบบฟอรมประกอบดวย
งานทาง
- ยกระดับ ตามแบบฟอรม (QA ผง.ท.๒)
- ชายแดน ตามแบบฟอรม (QA ผง.ท.๓)
- ทองเที่ยว ตามแบบฟอรม (QA ผง.ท.๔)

กระบวนการมีสวนรวม (MOU)

ประชุมแกไขปญหาอุปสรรคประกอบ
ดวยคณะกรรมการตรวจการจาง
ผูควบคุมงาน และผูรับจาง

จัดซื้อ

รวบรวมเปนแผนงบประมาณ

ชลอ/ยกเลิกโครงการ

Check List

ซอมบำรุง

สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา

รายชื่อโครงการที่มาจากที่ปรึกษา
ของที่ปรึกษา ในการจัดทำ
แผนแมบทตางๆ

จัดทำบัญชีความตองการ
พรอมจัดลำดับความสำคัญ

ตามแบบฟอรม คส. ๑

การดำเนินงานสวนรวมภาคประชาชน
ประชุมความรวมมือ ๓ ฝาย

ไมจำเปน
ไมอนุญาต

เตรียมความพรอม พื้นที่กอสราง/
ตรวจสอบพื้นที่กอนดำเนินการ

คัดเลือกที่ปรึกษา

- ตรวจสอบปญหาอุปสรรค พื้นที่ดำเนินการ
- เปนภารกิจของ ทช. หรือไม

เปนภารกิ
จของวยงานอื
ทช. ่น
เปนภารกิ
จของหน
แตติดปญหาพื้นที่ดำเนินการ

เปนภารกิจของหนวยงานอื่น

- แบบกอสราง และเอกสารตางๆ
- แนวเขตทาง และตำแหนงที่จะกอสราง
- สภาพพื้นที่โดยรอบ และสภาพลำน้ำ
- หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

เขตทาง

งานทาง

พิจารณาและจำแนก
แยกประเภทสะพาน

สะพานโครงสรางพิเศษ

- สะพานโครงสรางพิเศษ คือ สะพานขนาดใหญ มีโครงสรางพิเศษตางจาก
แบบมาตรฐาน เชน สะพานขึง, สะพานแขวน, สะพานคานขึง
- สะพานขนาดใหญ คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวชวง
ไมเกิน ๒๐ เมตร มีความยาวรวมมากกวา ๑๐๐ เมตร และ สะพานที่มี
ความยาวชวงมากกวา ๒๐ เมตร แตไมเกิน ๓๐ เมตร มีความยาวรวม
มากกวา ๑๐๐ เมตร
- สะพานขนาดกลาง คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวชวง
ไมเกิน ๓๐ เมตร มีความยาวรวมมากกวา ๓๐ เมตร แตไมเกิน ๑๐๐ เมตร
- สะพานขนาดเล็ก คือ สะพานตามแบบมาตรฐาน โดยมีความยาวชวง
ไมเกิน ๒๐ เมตร และมีความยาวรวมไมเกิน ๓๐ เมตร

กำหนด TOR

พิจารณาความเหมาะสม
เหมาะสม

สำรวจและวางแผน
งานบำรุงสะพาน

งานสะพาน

เริ่มเขาดำเนินการกอสราง

พิจารณา
แนวทางบริหารจัดการ

Check List

- สะพานชุมชน
- สะพานในสายทาง
- สะพานขามแมน้ำเจาพระยา

จัดซื้อจัดจาง/ทำสัญญาจาง

- สำรวจอสังหาริมทรัพย (สกม./สกท. และ
สกส.)
จัดทำขอมูลเบื้องตน

ปญหาอุปสรรคที่กระทบตอโครงการ
- งบประมาณไมเหมาะสม/ไมถูกตอง
- ปญหาดานการขออนุญาตกอสราง
- ออกแบบไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- กรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภคที่กีดขวาง
- ความซ้ำซอนของโครงการ

ตรวจสอบ
แบบและประมาณราคาให
สอดคลองกับพื้นที่กอสราง

ไมมีการแกไข

- ออกแบบรายละเอียด (สสอ.)

โครงการขนาดใหญ
ถนน/สะพานชุมชน

โครงการขนาดเล็ก
ถนน/สะพานขนาดกลาง

ดานการสำรวจ
สสอ.

บำรงุรักษาและอำนวยความปลอดภัย

- แบบกอสราง
- เอกสารคุณลักษณะของวัสดุ
- บัญชีรายการกอสราง และเอกสารประมาณราคา

- ระดับและระยะในการขุดหรือถม
- การปองกันการพังทลาย และผลกระทบกับโครงสรางขางเคียง
- การกำหนดความยาวเข็ม
- แนวและระดับของสะพาน/ถนน
- จำนวน Blow Count และกำลังรับน้ำหนัก
- ระดับหัวเสาเข็ม ระยะเยื้อง ความดิ่ง และความสมบูรณของเสาเข็ม
- คุณสมบัติวัสดุ
- ออกแบบงานคอนกรีต
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต
- ความมั่นคงแข็งแรงของค้ำยัน

สอป.
ตรวจสอบความถูกตอง
ของโครงการ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

- เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจาย)

- เสนอของบปกติ
ในปถัดไป

