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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมี การจัดคู่มือการปฏิ บตั ิ งานที่ ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที่ แสดงถึ ง
รายละเอี ย ดขั้น ตอนการปฏิ บ ตั ิ งานของกิ จ กรรม/กระบวนการต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน และสร้ า งมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ มุ่ งไปสู่ การบริ หารคุณ ภาพทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ดผลงานที่ ไ ด้ม าตรฐาน เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ได้ผลผลิตหรื อการบริ การที่มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที่สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง หรื อเผยแพร่ ให้กบั
บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอการรับบริ การที่
ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อใช้กาํ กับ ติดตาม ผลดําเนินงานในแต่ละกระบวนงานซ่อมบํารุ งโครงข่ายทาง ที่มีหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็ นผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการติดตามประเมินผลดําเนินงานทั้งรายบุคคลและ
หน่วยงาน
1.4 เพื่อใช้พฒั นา ปรับปรุ งแนวทางดําเนินงาน รวมถึงการบูรณาการด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างจํากัด ในแต่ละกระบวนงานร่ วมกัน เพื่อลดระยะเวลาดําเนิ นงาน และการซํ้าซ้อนของงาน อันทําให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
2. ขอบเขต
ในทุกปี การซ่ อมบํารุ งโครงข่ายทางหลวงชนบท มี หน่ วยงานทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคที่ ต ้อง
ดํา เนิ น งานร่ ว มกัน จัด ทํา ข้อ มู ล ประมวลผล และติ ด ตามประเมิ น ผลดํา เนิ น การ รวมทั้ง การนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และประมวลผลให้เกิดความรวดเร็ วถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น ในคู่มือการปฏิ บตั ิ งานนี้ จะแสดงให้เห็ นกระบวนงานและกิ จกรรมดําเนิ นงานต่างๆ ที่ เชื่ อมโยงกัน
ในแต่ ล ะกระบวนงาน ซึ่ ง ประกอบด้ว ย กระบวนงานการสํา รวจ การจัด ทํา แผนงบประมาณ การออกแบบ
และประมาณราคา การจัดซื้ อจัดจ้าง และการควบคุมติ ดตามประเมิ นผลดําเนิ นงาน โดยมีรายละเอียดแสดงถึ ง
ขั้นตอนดําเนิ นงาน (Work Flow) ระยะเวลาดําเนิ นงาน หน่ วยงานและผูร้ ั บผิดชอบ จนครบทุกกระบวนงาน
ซ่อมบํารุ งทาง เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน หรื อผูส้ นใจสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเป็ นระบบต่อไป

3. คําจํากัดความ
กระบวนการซ่อมบํารุ งทางของกรมทางหลวงชนบท จะต้องทราบความหมายของคําศัพท์เหล่านี้ เพื่อการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• การบํารุ งรั กษาทาง หมายถึ ง งานที่ ทาํ เป็ นประจํา และตามช่ วงเวลาที่ ออกแบบไว้ เพื่อรั กษาทาง
ให้คงรู ป และมี สภาพใกล้เคี ย งกับตอนก่ อสร้ าง โดยให้สิ้นเปลื องค่าใช้จ่าย และขัดขวางการจราจรน้อยที่ สุด
เท่าที่จะทําได้
• งานจ้ างเหมา หมายถึง งานก่อสร้าง หรื องานซ่อมบํารุ งที่ดาํ เนิ นการโดยผูร้ ับจ้างที่ผ่านขบวนการจัด
จ้างตามระเบียบพัสดุ ประเภทโครงการที่ดาํ เนินการ ได้แก่ งานบํารุ งตามกําหนดเวลา (Periodic Maintenance) และ
งานบํารุ งพิเศษ (Special Maintenance) เป็ นต้น
• งานดําเนิ นการเอง หมายถึ ง งานซ่ อมบํา รุ งที่ ด าํ เนิ น การโดยบุ คลากรที่ เ ป็ นข้าราชการ พนัก งาน
ราชการ หรื อลูกจ้างประจําในสังกัด หรื อในสังกัดอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประเภทโครงการที่ดาํ เนินการ ได้แก่
งานบํารุ งปกติ (Routine Maintenance) งานซ่อมฉุกเฉิ น (Emergency Maintenance) และงานซ่อมสร้างผิวทางลูกรัง
เป็ นต้น
• ระบบบริหารงานบํารุ งทาง (Pavement Maintenance Management System, PMMS) หมายถึง ระบบที่
ช่วยในการบริ หารจัดการงานซ่อมบํารุ งรักษาทาง
• Visual Inspection หมายถึง การประเมินความเสี ยหายของทางด้วยสายตา ด้วยแบบฟอร์ มที่สาํ นัก
บํารุ งทางกําหนด ซึ่ งจะทําการสํารวจความเสี ยหายแต่ละประเภท ในหน่ วยของพื้นที่ความเสี ยหาย และนํามา
ประเมินเป็ นค่าดัชนีประเมินสภาพทาง (Road Condition Index, RCI)
• Instrument Measurement หมายถึง การดําเนินการสํารวจค่าความแข็งแรงของโครงสร้างและสภาพ
การให้บริ การของสายทาง ด้วยอุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ เช่น
อุปกรณ์
Bump Integrator หรื อ ROSY
Traffic Count
Skid Resistance Tester

ข้ อมูลทีไ่ ด้
ค่าดัชนีความเรี ยบสากล (International Roughness Index, IRI
ปริ มาณจราจร (คัน/วัน หรื อ PCU)
ค่าความฝื ดของผิวทาง (Skid Resistance)

• การจัดทํากรอบงบประมาณ หมายถึ ง การนําข้อมูลมาจัดทํากรอบความต้องการของงบประมาณ
ทั้งหมด (Zero Base) ที่จะต้องซ่อมบํารุ งทาง และสะพานให้ได้ตามเป้ าหมายผลผลิตที่กรมฯ ได้วางไว้
• การจัดทําคําขอ หมายถึง กรอบความต้องการงบประมาณที่มากเกิ นขีดจํากัดที่สาํ นักงบประมาณจะ
จัดสรรได้ จึงจําเป็ นต้องจัดทําคําขอที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปั จจัยทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการจัดทําคําขอ

• รายละเอียดคําชี้ แจง หมายถึ ง รายการทั้งหมดที่ จ ัดทํากรอบงบประมาณ และจัดทําคําขอรวมถึ ง
รายละเอียดประกอบต่างๆ เช่น เหตุผล ความจําเป็ น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจัดสรร เป็ นต้น
• Terms of Reference (TOR) หมายถึง เอกสารที่กาํ หนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจที่
ผูว้ า่ จ้างต้องการให้ผรู ้ ับจ้างดําเนินการ รวมทั้งความรับผิดชอบอื่นๆ ของผูร้ ับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น
• การจัดจ้ าง หมายถึง กระบวนการตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง “ผูร้ ับจ้าง” ที่สามารถดําเนิ นการ
ได้ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
• การผูกพันสั ญญา หมายถึง การลงนามในสัญญาระหว่าง “ผูร้ ับจ้าง” กับ “ผูว้ ่าจ้าง” เพื่อเป็ นข้อตกลง
สําหรับการดําเนินการโครงการนั้นๆ
• การควบคุมงาน หมายถึ ง การควบคุมและกํากับงาน ณ สถานที่ที่กาํ หนดไว้ในสัญญา หรื อที่ตกลง
ให้ทาํ งานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของงาน ด้วยบุคลากรที่เป็ นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรื อลูกจ้างประจําในสังกัด หรื อในสังกัดอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
• รั ฐ บาล มี ห น้า ที่ มอบหมายนโยบาย พิ จ ารณาคํา ของบประมาณ กํา หนดหลัก เกณฑ์ก ารจัด ทํา
งบประมาณประจําปี และพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี ก่อนนําทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศบังคับใช้
• สํ านักงบประมาณ มีหน้าที่
- พิจารณาจัดทํารายละเอียดงบประจําปี
- จัดทําร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปี
- อนุมตั ิและออกเงินงวด
• กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ รวบรวมคําของบประมาณของกรม และสรุ ปภาพรวมของงบลงทุนของ
ทุกหน่วยงานในสังกัด
• สํ านักบริหารกลาง มีหน้าที่ พิจารณางบประมาณในการโอนเงินงวด
• สํ านักแผนงาน มีหน้าที่ จัดทําคําขอ และรายละเอียดชี้แจงงบประมาณในภาพรวมของกรม
• สํ านักบํารุ งทาง มีหน้าที่
- สํารวจจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ได้จาก สํานักบํารุ งทาง, สํานักทางหลวงชนบท
ที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด, และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
- จัดทํากรอบงบประมาณ, คําของบซ่อมบํารุ ง, และรายละเอียดชี้แจงงบประมาณ
- พิ จ ารณาจัด สรรงบซ่ อ มบํา รุ ง ให้ก ับ สํา นัก บํา รุ ง ทาง,
สํา นัก ทางหลวงชนบทที่ 1 -18,
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด, และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
- สํารวจ, ออกแบบ, ประมาณราคา และอนุมตั ิแบบแปลน
- ดําเนินการซ่อมบํารุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

- ควบคุม กํากับ และติดตามผลการซ่อมบํารุ งทัว่ ประเทศ
• สํ านักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 มีหน้าที่
- สํารวจจัดเก็บข้อมูลสภาพสายทางด้วยอุปกรณ์ (Instrument Measurement)
- ตรวจสอบข้อมูลของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท พร้ อม
รวบรวมนําส่ งสํานักบํารุ งทาง
- สํารวจ, ออกแบบ, ประมาณราคา และอนุมตั ิแบบแปลน
- ดําเนินการซ่อมบํารุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม กํากับ และติดตามผลการซ่อมบํารุ งของหน่วยงานในสังกัด
• สํ านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด มีหน้าที่
- สํารวจจัดเก็บข้อมูลสภาพสายทางด้วยสายตา (Visual Inspection)
- ตรวจสอบข้อมูลของศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท พร้อมรวบรวมนําส่ งสํานักทางหลวงชนบท
- สํารวจ, ออกแบบ, ประมาณราคา และอนุมตั ิแบบแปลน
- ดําเนินการซ่อมบํารุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม กํากับ และติดตามผลการซ่อมบํารุ งของศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
• ศูนย์บํารุ งทางหลวงชนบท มีหน้าที่
- สํารวจจัดเก็บข้อมูลสภาพสายทางด้วยสายตา (Visual Inspection)
- ดําเนินการซ่อมบํารุ งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง

5. Work flow กระบวนการ

(1)

(2)

(3)

(2)

รู ปที่ 5.1 รู ปแบบของแผนผังกระบวนการซ่อมบํารุ งทาง
แผนผังกระบวนการซ่อมบํารุ งทาง ประกอบด้วย 3 ส่วน (รู ปที่ 5.1) โดยแต่ละส่ วนมีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 : แสดงถึง องค์การ หรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวงชนบท
รวมถึง รัฐบาล และสภาผูแ้ ทนราษฎร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมบํารุ งทาง
ส่ วนที่ 2 : แสดงถึง ช่วงระยะเวลาในการดําเนินการ โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้ น 3 ปี งบประมาณ
(ปี งบประมาณ เริ่ มตั้งแต่ ตุลาคม ถึง กันยายน)
ส่ วนที่ 3 : แสดงถึง กิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก ได้แก่ การสํารวจ การจัดทํา
แผนงบประมาณ และการดําเนินการซ่อมบํารุ ง

แสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ

แสดงรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการ

ตั้งแต่จุดเริ่ มต้น จนถึง จุดสิ้นสุด (3 ปี งบประมาณ)

ในช่วง 1 ปี งบประมาณ

ผ ังกระบวนงานบํารุงร ักษาทางของกรมทางหลวงชนบท (แผ่นที่ 1/2)

หน่วยงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน

เดือน

ศบช.

ทชจ.

สทช.ที่
1-18

สบร.

สบร.

สทช.ที่
1-18

ทชจ.

ศบช.

สผง.

สบก.

ระยะเวลาดําเนินงาน

คค.

สําน ักงบฯ

ร ัฐบาล

หน่วยงาน
ภายนอก

สบร.

สทช.ที่
1-18

ทชจ.

เดือน

Visual Inspection
และบ ันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ PMMS

ซ่อมบํารุง

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ต.ค.
Instrument Measurement
และบ ันทึกข้อมูลลงในระบบ PMMS

ต.ค.

ศบช.

จ ัดทําแผน
และงบประมาณ

ส.ค.

ส.ค.
ไม่

ก.ย.

ความ
ครบถ้วน
ของข้อมูล

ต.ค.

วิเคราะห ์ข้อมูล

พ.ย.

จ ัดทํากรอบ
งบประมาณ

พ.ย.

ธ.ค.

จ ัดทําคํา
ของบซ่อม
บํารุง

ธ.ค.

ปร ับปรุงข้อมูล

ก.ย.

ต.ค.

นโยบายร ัฐบาล

จ ัดทําคําขอ
งบประมาณ
ของกรม

ม.ค.

ม.ค.
กระทรวง
รวบรวม

ก.พ.

ก.พ.
พิจารณา
และจ ัดทํา
รายละเอียด
งบประมาณ
ประจําปี

มี.ค.

สํารวจ
ปร ับปรุง
คําขอ
งบประมาณ

เม.ย.

พ.ค.

ครม. ให้ความเห็นและ
กําหนดหล ักเกณฑ์การ
ปร ับปรุงงบประมาณ

กระทรวง
รวบรวม

เม.ย.

จ ัดทําร่าง
พ.ร.บ.

จ ัดทํา
รายละเอียด
้ จง
ชีแ
งบประมาณ

ประชุมหารือ
แนวทาง
ดําเนินงาน
ซ่อมบํารุง

มี.ค.

ซ่อมบํารุง

พ.ค.

มิ.ย.

มิ.ย.
สํารวจเก็ บ
ข ้อมูล/
ตรวจสอบ
ความ
ซํ ้าซ้อนและ
ปัญหา
้ ที/
พืน
่ ทํา
การมีส่วน
ร่วมในการ
สํารวจ
ออกแบบ/
เก็ บ
ตวั อย่าง/
ออกแบบ
และจ ัดทํา
รายละเอียด
/ตรวจสอบ
แบบแปลน/
ประมาณ
ราคาและ
แบ่งงวด
งาน/อนุม ัติ
แบบแปลน

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สํารวจเก็ บ
ข ้อมูล/
ตรวจสอบ
ความ
ซํ ้าซ้อนและ
ปัญหา
้ ที/
พืน
่ ทํา
การมีส่วน
ร่วมในการ
สํารวจ
ออกแบบ/
เก็ บ
ตวั อย่าง/
ออกแบบ
และจ ัดทํา
รายละเอียด
/ตรวจสอบ
แบบแปลน/
ประมาณ
ราคาและ
แบ่งงวด
งาน/อนุม ัติ
แบบแปลน

สํารวจเก็ บ
ข ้อมูล/
ตรวจสอบ
ความ
ซํ ้าซ้อนและ
ปัญหา
้ ที/
พืน
่ ทํา
การมีส่วน
ร่วมในการ
สํารวจ
ออกแบบ/
เก็ บ
ตวั อย่าง/
ออกแบบ
และจ ัดทํา
รายละเอียด
/ตรวจสอบ
แบบแปลน/
ประมาณ
ราคาและ
แบ่งงวด
งาน/อนุม ัติ
แบบแปลน

ดําเนินการเอง

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

อนุ ม ัติ และ
ออกเงินงวด

ซอซ่มสร้
ซ่
อมสร้
างาง

ซ่อมสร้าง

ซ่อมสร้าง

จ ัดทําแผน
และงบประมาณ

่ มบํ ารุง
บ ันทึกประว ัต ซ
ิ อ

ต.ค.

โอนเงินงวด

การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน

จ ัดจ้าง
ผูกพ ันส ัญญา

จ ัดจ้าง
ผูกพ ันส ัญญา

จ ัดจ้าง
ผูกพ ันส ัญญา

จ ัดทํารายละเอียดจ้างเหมา

ต.ค.

ก.ย.

ครม./สภา
ผูแ
้ ทนราษฎร/
วุฒส
ิ ภา พิจารณาร่าง
พ.ร.บ.
และนํ าขึนทู
้ ลเกล้าฯ
เพือ
่ ประกาศบ ังค ับใช้
ต่อไป

สํารวจ

ก.ย.

ผ ังกระบวนงานบํารุงร ักษาทางของกรมทางหลวงชนบท (แผ่นที่ 2/2)

หน่วยงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน

ไตรมาส

เดือน

ก.ค.

ศบช.

ทชจ.

สทช.ที่ 1-18

สํ ารวจ
สภาพความเสียหาย

สํ ารวจ
สภาพความเสียหาย

สบร.

ศบช.

ทชจ.

คณะตรวจติดตาม
เอกล ักษณ์ ท.ช.

ส.ค.

- ประมาณราคา
- จ ัดทําแผนประจํ าปี
- จ ัดทําแผนไตรมาส 1

- ประมาณราคา
- จ ัดทําแผนประจํ าปี
- จ ัดทําแผนไตรมาส 1

ไม่ถูกต้อง

ก.ย.

ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไตรมาส 1

ต.ค.

อนุม ัต ิเง ินงวดไตรมาส 1

พ.ย.

จ ัดทําแผนไตรมาส 2

ไม่ถูกต้อง

ตรวจติดตามเอกล ักษณ์ ท.ช.

ธ.ค.

จ ัดทําแผนไตรมาส 2

ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ม.ค.
ไตรมาส 2

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถกต้
อง
ถู
กตอง

ก.พ.

อนุม ัต ิเง ินงวดไตรมาส 2

ไม่ถูกต้อง

จ ัดทําแผนไตรมาส 3

ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

เม.ย.
ไตรมาส 3

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ตรวจติดตามเอกล ักษณ์ ท.ช.

จ ัดทําแผนไตรมาส 3

ดําเนินงานซ่อมบํารุงปกติงานทาง

มี.ค.

ถูกต้อง

พ.ค.

อนุม ัต ิเง ินงวดไตรมาส 3

มิ.ย.

จ ัดทําแผนไตรมาส 4

ไม่ถูกต้อง

จ ัดทําแผนไตรมาส 4

ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไตรมาส 4

ก.ค.
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง

ถูกต้อง

อนุม ัต ิเง ินงวดไตรมาส 4

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

สรุปผลการปฏ ิบ ัต ิงานบํารุงปกต ิ
และจ ัดทํ ารายงานประจําปี

ตรวจติดตามเอกล
ด
ักษณ์ ท.ช.

ส.ค.

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 แผนผังกระบวนการซ่ อมบํารุ งทาง (แผ่ นที่ 1/2)
ส่ วนที่ 1 : การสํ ารวจ

การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน

2

Visual Inspection
และบันทึกข้ อมูลลง
ระบบ PMMS

Instrument Measurement
และบันทึกข้ อมูลลงระบบ PMMS

1

3
ความครบถ้ วน
ของข้ อมูล

ไม่

ปรับปรุ งข้ อมูล

รู ปที่ 6.1 แผนผังแสดงส่วนการสํารวจ
หน่ วยดําเนินการ

: สํานักบํารุ งทาง สํานักทางหลวงชนบทที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด, และ
ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการ

: ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี

รายละเอียดการดําเนินงาน
1) การสํารวจเป็ นกระบวนการแรกสุ ดของกระบวนการซ่อมบํารุ งทาง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ การ
สํารวจสภาพผิวทางด้วยสายตา (Visual Inspection) และการสํารวจสภาพความเสี ยหายด้วยอุปกรณ์ (Instrument
Measurement) โดยรายละเอียดการปฏิบตั ิงานมีดงั นี้
• การสํารวจสภาพความเสี ยหายด้วยอุปกรณ์ (Instrument Measurement) เป็ นการประเมินสภาพ
ความแข็งแรงของโครงสร้าง และการให้บริ การของแต่ละสายทาง ซึ่ งจะดําเนินการโดยสํานักบํารุ งทาง และสํานัก

ทางหลวงชนบทที่ 1-18 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์สาํ หรับการจัดทําแผนงบประมาณต่อไป การสํารวจความ
เสี ยหายด้วยอุปกรณ์น้ ี ประกอบด้วย
- การเก็บข้อมูลค่าดัชนี ความเรี ยบสากล (International Roughness Index, IRI) เป็ นการเก็บ
ข้อมูลด้วยรถสํารวจที่เรี ยกว่า RoSy Car ในหน่วยของ เมตร/กิโลเมตร การเก็บค่า IRI นี้ หน่วยดําเนิ นการจะต้อง
เก็ บ 2 ครั้ ง/สายทาง/ปี งบประมาณ คื อ ช่ ว งระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง ธั น วาคม (ถื อ ว่ า เป็ นข้อ มู ล ครั้ งที่ 2
ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา) และระหว่างเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน (ถือว่าเป็ นข้อมูลครั้งที่ 1 ของปี งบประมาณที่
ดําเนินการ)
- การวัดค่าการแอ่นตัว (Deflection) เป็ นการตรวจสอบว่าถนนมีการแอ่นตัวเท่าไรภายใต้
นํ้าหนักบรรทุก 1 เพลามาตรฐาน ด้วยอุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Benkelman Beam หรื อ Deflectometer (FWD) การเก็บค่า
การแอ่นตัวนี้ หน่วยดําเนินการจะต้องเก็บ 1 ครั้ง/สายทาง/ปี งบประมาณ ระหว่างเดือน มกราคม ถึง สิ หาคม
- การสํารวจปริ มาณจราจร เป็ นการตรวจสอบปริ มาณรถแต่ละประเภทที่วิ่งบนสายทางด้วย
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Traffic Count ในหน่วยของ คัน/วัน หรื อ PCU (Passenger Car Unit) การเก็บปริ มาณจราจรนี้
หน่วยดําเนินการจะต้องเก็บตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักบํารุ งทางกําหนด 1 ครั้ง/สายทาง/ปี งบประมาณ ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง สิ หาคม
• การสํารวจสภาพผิวทางด้วยสายตา (Visual Inspection) เป็ นการสํารวจสภาพความเสี ยหายของผิว
ทาง ตลอดจนสํารวจข้อมูลอื่นๆ ในสนาม ด้วยแบบฟอร์ ม A3 ที่กรมกําหนด ซึ่ งจะดําเนินการโดยสํานักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัด และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท เพื่ อใช้เ ป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์สําหรั บการจัดทําแผน
งบประมาณร่ วมกับข้อมูลที่เก็บด้วยอุปกรณ์ ซึ่ งการสํารวจผิวทางด้วยสายตาจะดําเนิ นการระหว่างเดือน มิถุนายน
ถึง สิ งหาคม
2) การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน เป็ นกระบวนที่สําคัญที่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และศูนย์
บํารุ งทางหลวงชนบท ต้องประเมินความต้องการของประชาชน จากการพิจารณาจากข้อมูลร้องเรี ยน ข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรื อ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านทางสื่ อต่างๆ เช่น จดหมาย Website หรื อสายด่วน
1146 เป็ นต้น
3) การบันทึ กข้อมูลลงในระบบ PMMS และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากที่ หน่ วย
ดําเนิ นการได้สาํ รวจและเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะต้องบันทึกข้อมุลเหล่านั้นลงในระบบ PMMS โดยทันที ทั้งนี้
สํานักบํารุ งทางจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ซึ่ งหากมีขอ้ ผิดพลาดจะประสานให้หน่วยดําเนิ นการแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกันยายน

ส่ วนที่ 2 : การจัดทําแผนงบประมาณ

วิเคราะห์
ข้ อมูล

นโยบายรัฐบาล

จัดทํากรอบ
งบประมาณ

จัดทําคําขอ
งบซ่ อมบํารุง
จัดทําคําขอ
งบประมาณ
ของกรม

กระทรวง
รวบรวม

พิจารณาจัดทํา
รายละเอียดงบประมาณ
ประจําปี
ปรับปรุงคําขอ
งบประมาณ

จัดทํารายละเอียด
ชี้แจงงบประมาณ

ประชุมหารือ
แนวทาง
ดําเนินงาน
ซ่ อมบํารุง

สํ ารวจเก็บ
ข้ อมูล/…

ครม.ให้ ความเห็นและ
กําหนดหลักเกณฑ์ ปรับปรุง
งบประมาณ

กระทรวง
รวบรวม
จัดทําร่ าง พรบ.

ครม./สภาผู้แทนราษฎร/
วุฒิสภา พิจารณาร่ าง พ.ร.บ.
และนําขึน้ ทูลเกล้าฯเพือ่
ประกาศบังคับใช้ ต่อไป
สํ ารวจเก็บ
ข้ อมูล/…

สํ ารวจเก็บ
ข้ อมูล/…

ดําเนินการเอง
อนุมตั ิและออก
เงินงวด

รู ปที่ 6.2 แผนผังแสดงส่วนการจัดทําแผนงบประมาณ

หน่ วยงานภายนอก

: สํานักบํารุ งทาง, สํานักทางหลวงชนบทที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด, ,
และสํานักแผนงาน
: กระทรวงคมนาคม, สํานักงบประมาณ, รัฐบาล

ระยะเวลาดําเนินการ

: ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี

หน่ วยดําเนินการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
1) ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม สํานักบํารุ งทาง จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านวิศวกรรม
ซึ่ งประกอบด้วย ค่าดัชนี ความเรี ยบสากล (IRI), ปริ มาณจราจร (PCU), อายุคงเหลือของสายทาง (ได้จากการ
คํานวณจากค่าการแอ่นตัว), ค่าความฝื ดของผิวทาง และอายุการใช้งานของสายทาง ร่ วมกับข้อมูลทางด้านสังคม
และสิ่ งแวดล้อม ที่ สํารวจและบันทึ กไว้ใ นระบบ PMMS ในช่ ว งปี งบประมาณที่ ผ่านมา เพื่อจัดทํากรอบ
งบประมาณ และคําของบซ่อมบํารุ ง ส่งให้กบั สํานักแผนงานโดยสํานักบํารุ งทางจะ
• กําหนดวิธีการซ่อมบํารุ งที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละสายทาง และวงเงินงบประมาณที่ตอ้ งการ
(Zero Base)
• จัดทําคําของบซ่ อมบํารุ งตามลําดับความสําคัญของโครงการซ่ อมบํารุ งทาง พร้ อมจัดทําบัญชี
รายชื่อโครงการแยกตามแต่ละกิจกรรม
2) ช่วงเดือน มกราคม สํานักแผนงาน รวบรวมคําขอของทุกสํานักงาน และจัดทําคําของบประมาณของกรม
ทางหลวงชนบท โดยอาศัยแนวทางการจัดทํางบประมาณที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบในกรอบวงเงินงบลงทุนเบื้องต้นใน
แต่ละกระทรวงและแต่ละด้าน (Sector) โดยกระทรวงคมนาคมจะรวบรวมและสรุ ปภาพรวมงบลงทุนทั้งหมด
3) ช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน สํานักงบประมาณจะพิจารณาและจัดทํารายละเอียดรายจ่าย
ประจําปี เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
4) เดื อ นเมษายน คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี พร้ อ ม
หลักเกณฑ์การปรับปรุ งงบประมาณฯ
5) รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบ หรื อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดมอบนโยบายให้ กระทรวง ส่ วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ๆ ปรับปรุ งรายละเอียดงบประมาณประจําปี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ และ
รวบรวมส่ งสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาและปรับปรุ งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
6) เดื อนพฤษภาคม สํานักงบประมาณจะดําเนิ นการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี และเอกสารประกอบงบประมาณ ในเวลาเดียวกันนี้ สํานักแผนงานจะดําเนิ นการจัดทํารายละเอียดชี้แจง
งบประมาณ เพื่อนําเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎร
7) ช่ ว งระหว่ า งเดื อ น พฤษภาคม ถึ ง สิ ง หาคม สภาผู ้แ ทนราษฎรจะพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี ในวาระที่ 1 – 3 และต้นเดื อนกันยายน วุฒิสภาจะพิจารณาจะพิจารณาร่ าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี และและสํานักเลขารั ฐมนตรี น ําร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็ นกฎหมาย ซึ่ งหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําปี ได้ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย สํานักงบประมาณจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการอนุ มตั ิและออกเงินงวดให้กบั กรมทาง
หลวงชนบทต่อไป
8) ขณะที่สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี สํานักบํารุ งทางจะ
จัดประชุ มหารื อแนวทางการดําเนิ นงานซ่ อมบํารุ ง ร่ วมกับ สํานักทางหลวงชนบท สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด เพื่อให้การดําเนินการสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ และอนุมตั ิแบบแปลนสําหรับงานจ้างเหมาเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
9) ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน สํานักทางหลวงชนบท สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
และสํานักบํารุ งทาง นําแนวทางที่ได้จากการประชุ มหารื อร่ วมกันไปดําเนิ นการสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ
และอนุ มตั ิ แบบแปลน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมระหว่างรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
ประกาศใช้เป็ นกฎหมาย
ส่ วนที่ 3 : การดําเนินการซ่ อมบํารุ ง
จัดทํารายละเอียดจ้ างเหมา

ดําเนินการเอง

จัดจ้ าง , ผูกพันสํ ญญา
ซ่ อมบํารุ ง

บันทึกประวัติซ่อมบํารุง

รู ปที่ 6.3 แผนผังแสดงส่วนของการดําเนินการซ่อมบํารุ ง

การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน

จัดจ้ าง , ผูกพันสํ ญญา
ซ่ อมงํารุง

ซ่ อมบํารุ ง

จัดจ้ าง , ผูกพันสํ ญญา

โอนเงินงวด

หน่ วยงานภายนอก

: สํานักบํารุ งทาง, สํานักทางหลวงชนบทที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด,
และสํานักบริ หารกลาง
: ภาคประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ

: ตุลาคม – กันยายน ของทุกปี

หน่ วยดําเนินการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
1) ช่วงเดือนตุลาคม หลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เป็ นกฎหมายเป็ นที่เรี ยบร้ อย สํานักบํารุ งทาง
สํานักทางหลวงชนบทที่ 1-18 และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดที่ ได้รับการจัดสรรโครงการจ้างเหมา จะต้อง
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพื่อดําเนิ นการจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2549 ซึ่ งการ
จัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุดงั กล่าว มีหลายวิธี แต่ที่ใช้ปฏิบตั ิในการบํารุ งรักษาทาง
โดยปกติมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ วิธีสอบราคา และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• วิธีสอบราคา : เป็ นการจัดซื้ อจัดจ้างครั้งหนึ่ ง ซึ่ งมีราคาไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท
ถ้วน) โดยมีข้นั ตอนดําเนินการดังนี้
- จัดทําราคากลาง
- รายงานขอซื้ อหรื อขอจ้าง
- จัดทําประกาศและเอกสารสอบราคา
- ส่ งเอกสารสอบราคา และปิ ดประกาศ
- รับเอกสารสอบราคา
- ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผูเ้ สนอราคา
- รายงานผลการเปิ ดซองสอบราคา
- ขออนุมตั ิจา้ ง
- ลงนามในสัญญาจ้าง
• การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ : เป็ นการจัดซื้ อจัดจ้าง ซึ่ งมี วงเงิ นตั้งแต่
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงานดังนี้
- จัดทําราคากลาง
- จัดทําร่ าง TOR และร่ างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ ทาง Web Site ของกรมทางหลวง
ชนบท และกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทัว่ ไป และผูส้ นใจเสนอราคา

- นําความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุ งจัดทํา TOR และเอกสารประกวดราคา แล้วเผยแพร่ ทาง
Web Site ของกรมทางหลวงชนบท และกรมบัญชีกลาง
- เสนอกรมบัญชีกลางแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การตลาดกลาง
- จัดทํารายงานขอซื้ อหรื อขอจ้าง
- เผยแพร่ ประกาศประกวดราคา
- รับเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบคุณสมบัติผเู้ สนอราคา
- แจ้งผลการพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคาแต่ละรายทราบ
- พิจารณาการอุทธรณ์ (ถ้ามี)
- แจ้งนัดหมายผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเข้าร่ วมเสนอราคา
- แจ้งผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางเตรี ยมการเสนอราคา
- ลงนามในหนังสื อเงื่อนไข 3 ฝ่ าย
- รายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้าง
- แจ้งผลการพิ จารณาจัด ซื้ อ จัดจ้าง ทาง Web Site ของกรมทางหลวงชนบท และ
กรมบัญชีกลาง พร้อมแจ้งผูเ้ สนอราคาทราบทุกราย
- ดําเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กวพอ. กรณี มีอุทธรณ์ (ถ้ามี)
- ลงนามในสัญญาจ้าง
• เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- แนวทางการปฏิ บ ัคิ ต ามระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยการพัส ดุ ด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- ตัวอย่างประกาศกรมทางหลวงชนบท
2) หลังจากผ่านขบวนการจัดจ้างตามระเบี ยบพัสดุ จนได้ผูร้ ั บจ้างแล้ว หน่ วยดําเนิ นการจะได้รับการโอน
เงินงวดจากสํานักบริ หารกลาง และเมื่อผูร้ ับจ้างลงนามผูกพันในสัญญาจ้างเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว หน่วยดําเนิ นการ
จะต้องควบคุมและกํากับผูร้ ั บจ้างให้ปฏิ บตั ิ งานตามรู ปแบบ รายการและข้อกําหนดของสัญญาจ้าง เพื่อให้ได้
คุณภาพของงานเป็ นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท รวมทั้งข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป็ นหน้าที่
ของผูค้ วบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยโครงการซ่อมบํารุ งจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเดือน
กันยายน หรื อก่อนสิ้ นปี งบประมาณ และหน่วยดําเนินการต้องร่ วมกันถือปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้

ที่
ขั้นตอน
1 แต่งตั้ง
ผูร้ ับผิดชอบ
2 ตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้าง
3 อนุมตั ิแผนงาน
4 จัดเตรี ยม
สํานักงานชัว่ คราว
5 จัดทํา MOU.
6

-

- บันทึกความร่ วมมือ 3 ฝ่ าย เพื่อ
คุณภาพ และความโปร่ งใส
ส่ งวัสดุออกแบบ - ไม่มี

7

ควบคุมคุณภาพ
วัสดุ

8

การจัดทํารายงาน ผลการปฏิบตั ิงาน -

-

-

9

เอกสาร/แบบฟอร์ ม
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและผูค้ วบคุมงาน
แบบฟอร์ ม รายงานผล (คส.1-สบร.,
คส. 1/2 – สบร.)
แผนงานของผูร้ ับจ้าง
ไม่มี

การตรวจรับงาน

-

ผู้รับผิดชอบ
สบร./สทช./ทชจ.

ระยะเวลา

สบร./สทช./ทชจ.

ภายใน 15 วัน

สบร./สทช./ทชจ.
สบร./สทช./ทชจ.

ภายใน 15 วัน
เริ่ มต้นโครงการ

ผูค้ วบคุมงาน

ภายใน 15 วัน

ผูค้ วบคุมงาน/สวว./ ภายใน 15 วัน
สทช.
ผูค้ วบคุมงาน/สวว./ ตลอดเวลาการ
คู่มือมาตรฐานงานทาง
ปฏิบตั ิงาน
คู่ มื อ ปฏิ บ ตั ิ งานควบคุ มคุ ณ ภาพวัส ดุ สทช.
(ทส.4 – สบร. ถึง ทส.7-สบร.)
ผูค้ วบคุมงาน
- ประจําวัน
บันทึกประจําวัน
- ประจําสัปดาห์
รายงานประจําสัปดาห์
- วันที่ 20 ของ
รายงานประจําเดือน
เดือน
- ภายใน 3 วัน
รายงานประจํางวด
เมื่อครบกําหนด
แต่ละงวดงาน
- ผูร้ ับจ้าง
เมื่อผูร้ ับจ้างขอส่ง
หนังสื อขอส่ งมอบงาน
มอบงาน
บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง - ผูค้ วบคุมงาน
หนัง สื อ แจ้ง สตง. ทราบกํา หนดวัน - สบร./สทช./
ตรวจรับงาน
ทชจ.
เอกสารประกอบการตรวจรับงาน
- ผูค้ วบคุมงาน
เอกสารผลการตรวจสอบ/ทดสอบวัสดุ - ผูค้ วบคุมงาน
เอกสารรายงานผลการตรวจการจ้า ง - คณะกรรมการ
(คส.2-สบร., คส.2/2- สบร.)
ตรวจการจ้าง
เอกสารส่ งงานแจ้ง สทช., ทชจ.
- ผูค้ วบคุมงาน

ที่
ขั้นตอน
10 งานแล้วเสร็ จ

เอกสาร/แบบฟอร์ ม
- รายงานแล้วเสร็ จโครงการ
- บันทึกข้อมูลลงระบบ PMMS, CRD

ผู้รับผิดชอบ
- ผูค้ วบคุมงาน
- หน่วย
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน จาก
วั น ตรวจรั บ งาน
งวดสุ ดท้าย

3) การดําเนินงานโครงการซ่อมบํารุ งทุกโครงการ หน่วยดําเนิ นการต้องทําการมีส่วนร่ วมภาคประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกําหนด ดังมีรายละเอียดดังนี้
• ค่างานก่อสร้างไม่เกิน 2 ล้านบาท และมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 30 วัน :
- ดําเนินการให้ประชาชนร่ วมตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างตามที่กรมกําหนด
- ทํารายงานตามแบบ กสร.1-3 พร้อมแนบภาพถ่าย หรื อคลิปวีดีโอ จัดส่ง สอร.
• ค่างานก่อสร้างเกิน 2 ล้านบาท
- จัดให้มีการประชุมและลงนามบันทึกความร่ วมมือ 3 ฝ่ าย
- ดําเนินการให้ประชาชนร่ วมตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างตามที่กรมกําหนด
- ทํารายงานตามแบบ กสร.1-3 พร้อมแนบภาพถ่าย หรื อคลิปวีดีโอ จัดส่ง สอร.
• หากหน่ วยดําเนิ นการไม่สามารถดําเนิ นการมีส่วนร่ วมภาคประชาชนตามนโยบายของกรมได้
เนื่องจากเหตุสุดวิสยั ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- ให้หน่ วยดําเนิ นการทําบันทึกเสนอชี้ แจงเหตุผลและความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนํา
เรี ยนท่านอธิ บดีทราบเป็ นรายโครงการ
- ให้ส่งภายถ่ายการเข้าควบคุมงานของผูค้ วบคุมงานทุกขั้นตอนที่ตอ้ งปฏิบตั ิ (ตามขั้นตอนที่
ระบุในแผ่นพับ) ระบุวนั เวลาและสถานที่ก่อสร้ างชัดเจนในการเข้าควบคุมงาน โดยให้อพั
โหลดรู ปลง Web Site ที่ สอร. จัดเตรี ยมไว้ให้ ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากเข้าควบคุมงาน
หรื อทํากิจกรรมนั้นๆ
- ทํารายงานตามแบบ กสร.1-3 พร้อมแนบภาพถ่าย หรื อคลิปวีดีโอ จัดส่ง สอร.
- ให้หน่วยดําเนินการต้นสังกัด (หน่วยจัดจ้าง) กํากับ ดูแลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด
4) เมื่อหน่ วยดําเนิ นการดําเนิ นงานแล้วเสร็ จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว หน่วยดําเนินการต้องบันทึกประวัติการซ่อมบํารุ งลงในระบบ PMMS ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อ
ใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรงบประมาณในปี ถัดไป

6.2 แผนผังกระบวนการซ่ อมบํารุ งทาง (แผ่ นที่ 2/2)
แผนผังกระบวนการซ่อมบํารุ งทาง (แผ่นที่ 2/2) นี้ เป็ นการอธิ บายถึงงานดําเนินการเอง กิจกรรมบํารุ งปกติ
ที่ตอ้ งดําเนิ นการ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ การดําเนิ นงานก่อนปี งบประมาณ และการดําเนิ นการระหว่าง
ปี งบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
ส่ วนที่ 1 : การดําเนินงานก่ อนปี งบประมาณ

สํารวจ
สภาพความเสี ยหาย

สํ ารวจ
สภาพความเสี ยหาย

- ประมาณราคา

- ประมาณราคา

- จัดทําแผนประจําปี

- จัดทําแผนประจําปี

- จัดทําแผนไตรมาส 1

- จัดทําแผนไตรมาส 1

ไม่ ถูกต้ อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้ อง

ถูกต้ อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
ถูกต้ อง
อนุมตั ิเงินงวดไตรมาส 1

รู ปที่ 6.4 แผนผังการดําเนินการก่อนปี งบประมาณของกิจกรรมบํารุ งปกติ

หน่ วยดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

: สํานักบํารุ งทาง, สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด,
และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
: กรกฎาคม – ตุลาคม

รายละเอียดการดําเนินงาน
1) ช่วงเดื อน กรกฎาคม ถึง สิ งหาคม ของทุกปี ก่อนเริ่ มปี งบประมาณใหม่ ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ต้องดําเนินการสํารวจสภาพความเสี ยหาย
2) เดือนกันยายน หลังจากดําเนินการสํารวจสภาพความเสี ยหายแล้วเสร็ จ ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบทและ
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ต้องจัดทํารายละเอียดประมาณราคางานซ่ อมบํารุ งปกติ พร้ อมแผนประจําปี
และแผนไตรมาสที่ 1 โดย
• ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท จัดส่ งเอกสารที่ได้ดาํ เนินการให้กบั สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบทต้องดําเนินแก้ไขใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้อง
• สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จัดส่ งเอกสารที่ได้ดาํ เนินการให้กบั สํานักงานทางหลวงชนบท
ตรวจสอบ หากไม่ถูกต้องสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ต้องดําเนิ นแก้ไขใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้อง
• สํานักงานทางหลวงชนบทมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่สาํ นักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบทจัดทําขึ้น หากไม่ถูกต้องให้ดาํ เนินการส่ งคืนเพื่อดําเนินการแก้ไข
• หลังจากที่สาํ นักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องทั้งหมด ต้องดําเนิ นการรวบรวม
และจัดส่งให้กบั สํานักบํารุ งทาง
• สํานักบํารุ งทางมี หน้า ที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ ได้รับจากสํานักงานทางหลวง
ชนบท หากเอกสารไม่ถูกต้อง จะจัดส่ งคืนเพื่อดําเนินการแก้ไข
• หลังจากที่สาํ นักบํารุ งทางตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องทั้งหมด จะดําเนิ นการอนุมตั ิเงินงวดไตรมาส
ที่ 1 ภายในเดือน ตุลาคม

ส่ วนที่ 2 : การดําเนินงานระหว่ างปี งบประมาณ

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง

ตรวจติดตามเอกลักษณ์ ทช.

จัดทําแผนไตรมาส 2

ดําเนินงานซ่ อมบํารุงปกติ

จัดทําแผนไตรมาส 2

ถูกต้อง
อนุมตั ิเงินงวดไตรมาส 2

รู ปที่ 6.5 แผนผังการดําเนินการระหว่างปี งบประมาณของกิจกรรมบํารุ งปกติ
หน่ วยดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

: สํานักบํารุ งทาง, สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18, สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด,
และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท
: ตุลาคม – กันยายน

รายละเอียดการดําเนินงาน
1) ตลอดช่วงเดื อนตุลาคม – กันยายน หน่ วยดําเนิ นการจะต้องดําเนิ นงานซ่ อมบํารุ งปกติงานทาง โดย
ระหว่างการดํา เนิ นงานนั้น จะมี ตรวจติ ด ตามผลการดําเนิ นงาน 3 ครั้ ง/ปี งบประมาณ โดยคณะตรวจติ ดตาม
เอกลักษณ์ทาง ทช. ทั้งคณะตรวจติดตามฯ ส่ วนภูมิภาค และส่ วนกลาง
2) เดือน มกราคม, เมษายน, และกรกฎาคม ซึ่ งเป็ นเดือนเริ่ มต้นของแต่ละไตรมาส จะต้องดําเนินการดังนี้
• ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท และสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจัดทําแผนไตรมาสที่ 2, 3, 4
ตามลําดับ

• ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบท จัดส่ งเอกสารที่ ได้ดาํ เนิ นการให้กบั สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบทต้องดําเนิ นแก้ไขใหม่จนกว่าจะ
ถูกต้อง
• สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด จัดส่ งเอกสารที่ได้ดาํ เนิ นการให้กบั สํานักงานทางหลวงชนบท
ตรวจสอบ หากไม่ถูกต้องสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ต้องดําเนินแก้ไขใหม่จนกว่าจะถูกต้อง
• สํานักงานทางหลวงชนบทมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่สาํ นักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
และศูนย์บาํ รุ งทางหลวงชนบทจัดทําขึ้น หากไม่ถูกต้องให้ดาํ เนินการส่ งคืนเพื่อดําเนินการแก้ไข
• หลังจากที่สาํ นักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องทั้งหมด ต้องดําเนิ นการรวบรวม
และจัดส่งให้กบั สํานักบํารุ งทาง
• สํานักบํารุ งทางมี หน้า ที่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ ได้รับจากสํานักงานทางหลวง
ชนบท หากเอกสารไม่ถูกต้อง จะจัดส่ งคืนเพื่อดําเนินการแก้ไข
• หลังจากที่สาํ นักบํารุ งทางตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องทั้งหมด จะดําเนิ นการอนุมตั ิเงินงวดไตรมาส
ที่ 2, 3, และ 4 ภายในเดือน กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, และสิ งหาคม ตามลําดับ
3) เดื อนตุ ล าคม หลังจากดําเนิ น งานซ่ อมบํารุ งปกติ แ ล้วเสร็ จ สํานักบํารุ งทางจะทําการสรุ ปผลการ
ปฏิบตั ิงานซ่อมบํารุ งปกติ และจัดทํารายงานประจําปี ต่อไป
7. มาตรฐานงาน
รายการแบบมาตรฐานสําหรับการควบคุมการซ่อมบํารุ งทางมีดงั นี้
1) มาตรฐานวัสดุถมคันทาง (Embankment : Material)
2) มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)
3) มาตรฐานวัสดุพ้ืนทาง (Crushed Rock Aggregate Type Base)
4) มาตรฐานวัสดุคดั เลือก (Selected Material)
5) มาตรฐานวัสดุมวลรวมสําหรับงานแอสฟัลต์คอนกรี ต (Aggregate for AC)
6) มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) สําหรับผิวจราจรคอนกรี ต
7) มาตรฐานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
8) มาตรฐานงานถมคันทาง (Embankment : Construction)
9) มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase)
10) มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง (Base)
11) มาตรฐานงานไพร์ มโคท (Prime Coat)

มทช.201-2545
มทช.202-2545
มทช.203-2545
มทช.204-2545
มทช.209-2545
มทช.216-2545
มทช.217-2545
มทช.220-2545
มทช.222-2545
มทช.223-2545
มทช.225-2545

12) มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)
13) มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรี ต (Asphalt Concrete)
14) มาตรฐานการฉาบผิวทางแบบสเลอรี่ ซีล (Slurry Seal)
15) มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเคพซีล (Cape Seal)
16) วิธีการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม
(Field Density Test)
17) มาตรฐานงานคอนกรี ต และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
18) มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริ มคอนกรี ต
19) มาตรฐานงานไม้
20) มาตรฐานงานฐานราก
21) มาตรฐานงานเสาเข็ม
22) แบบมาตรฐานสะพานและอาคารประกอบ
23) แบบมาตรฐานงานบํารุ งรักษาทาง

มทช.227-2545
มทช.230-2545
มทช.232-2545
มทช.233-2545
มทช.(ท)501.4-2545
มทช.101-2545
มทช.103-2545
มทช.104-2545
มทช.105-2545
มทช.106-2545

8. ระบบติดตามประเมินผล
1) รายงานระยะทางซ่อมบํารุ งแล้วเสร็ จ
2) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) การรายงานผลเข้าระบบบริ หารงานบํารุ งของสํานักบํารุ งทาง
4) การประกันผลงานซ่ อมบํารุ ง กําหนดระยะเวลา 2 ปี หน่วยดําเนิ นการตรวจสอบสภาพความเสี ยหาย
พร้อมรายงานผลทุกๆ 3 เดือน หากมีความเสี ยหายเกิดขึ้นจะต้องแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างให้ผรู ้ ับจ้างซ่ อมแซม
แก้ไขและรายงานผลหลังการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพดีข้ ึนทันที
9. เอกสารอ้ างอิง
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ, 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) คู่มือบํารุ งปกติ, สบร.
3) คู่มือควบคุมงานบํารุ งทาง, สบร.
4) คู่มือการซ่อมบํารุ งทางโดยวิธีนาํ วัสดุช้ นั ทางเดิมกลับมาใช้งานใหม่ (Pavement In-Place Recycling)
10. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
1) แบบฟอร์ ม คส.1

การรายงานผลการตรวจสอบปั ญหาอุปสรรคการตรวจสอบสถานที่ ก่อสร้ าง
ก่อนดําเนินการก่อสร้าง

2) แบบฟอร์ ม คส.2
3) แบบฟอร์ ม คส.3

แบบแนวทางการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
การตรวจสอบงานก่อสร้ างสะพาน คสล. (แบบฟอร์ มแสดงรายละเอียดรู ปตัด
สะพาน คส.3/1 – คส.3/6)
4) แบบฟอร์ ม คส.4
การตรวจสอบงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
5) แบบฟอร์ ม คส.5
การตรวจสอบงานกําแพงปากท่อ
6) แบบฟอร์ ม คส.6
การตรวจสอบงานวางท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
7) แบบฟอร์ ม คส.8/1
การตรวจสอบผิวจราจร
8) แบบฟอร์ ม คส.8
การตรวจสอบประกอบการตรวจการจ้าง (แสดงความกว้างทุก ๆ ระยะ 50 เมตร
และความหนาทุกๆ ระยะ 100 เมตร)
9) แบบฟอร์ ม คส.9/1
การตรวจสอบงานเครื่ องหมายและป้ ายจราจร
10) แบบฟอร์ ม คส.10
ตารางสรุ ปการตรวจสอบงานเครื่ องหมายจราจรบนผิวทาง
11) แบบฟอร์ ม ทส.1
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุโครงสร้างทาง (General Test)
12) แบบฟอร์ ม ทส.2
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุโครงสร้างทาง (Control Test)
13) แบบฟอร์ ม ทส.3-1
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Cape Seal (General Test)
14) แบบฟอร์ ม ทส.3-2
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Asphaltic Concrete (General Test)
15) แบบฟอร์ ม ทส.3-3
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Concrete (General Test)
16) แบบฟอร์ ม ทส.4-1
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Cape Seal (Control Test)
17) แบบฟอร์ ม ทส.4-2
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Asphaltic Concrete (Control Test)
18) แบบฟอร์ ม ทส.4-3
สรุ ปรายงานผลการทดสอบวัสดุผิวทาง Concrete (Control Test)
19) แบบฟอร์ ม ทส.5
สรุ ปป้ าย/เครื่ องหมายจราจร
20) แบบฟอร์ มประเมินความพึงพอใจขณะดําเนินการก่อสร้าง
21) แบบฟอร์ มประเมินความพึงพอใจหลังดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
22) แบบฟอร์ มบันทึกความร่ วมมือ 3 ฝ่ าย เพื่อคุณภาพ และความโปร่ งใส
23) แผ่นพับ บ.1-บ.6

