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คานา
สานักบารุงทาง ภายใต้การกากับดูแลกรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม มีบทบาทหน้าที่อัน
สาคัญยิ่งในการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาโครงข่ายทางถนนและสะพาน รวมทั้งบารุงรักษาถนนและสะพานที่อยู่
ในการกากับดูแล ให้ใช้งานได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดินทางเป็นไปอย่างสบาย ปลอดภัย มั่นใจ และ รื่นรมย์
ในปี 2555 สานักบารุงทาง ได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาดูแลบารุงรักษา ถนนและ
สะพานที่อยู่ในโครงข่ายทางกรมทางหลวงชนบท พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่ งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ใช้
เส้นทางได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สาหรับรายงานประจาปี 2555 ของสานักบารุงทาง ซึ่งได้รวบรวมผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากร ทุกกลุ่มส่วนในหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่ อการดาเนินงาน
ของสานักบารุงทาง ภายใต้การกากับดูแลนโยบายของกรมทางหลวงชนบทในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคการศึกษา ตลอดจนประชาชนสามารถ มาข้อมูลจากรายงานประจาปี
2555 ของสานักบารุงทางนี้ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านการบารุงรักษา
ทางที่ยั่งยืนต่อไป

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

โครงสร้าง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
Department of Rural Roads

อธิบดี
รองอธิบดี

รองอธิบดี

สานักงานพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดี

วิศวกรใหญ่

ที่ปรึกษา

สานักบารุงทางและสะพาน
ด้านสารวจและออกแบบ
ด้านควบคุมการก่อสร้าง

สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักงานตรวจสอบภายในด้านการงาน

สานักบริหารกลาง

สานักฝึกอบรม

สานักกฏหมาย

สานักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

สานักก่อสร้างทาง

สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สานักก่อสร้างสะพาน

สานักสารวจและออกแบบ

สานักเครื่องกลและสื่อสาร

สานักอานวยความปลอดภัย

สานักบารุงทาง

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สานักแผนงาน

สานักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18
สานักงานทางหลวง 76 จังหวัด

สำนักบำรุงทำง
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วิสัยทัศน์ Vision
“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อ โครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
“Perfect the national road networks on a sustainable basis for the happiness and welfare of the
people”

พันธกิจ Mission
“พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนา
การเมืองอย่างบูรณาการและยังยืน แก้ไขปัญหาการจราจร โดยการสร้างทางเชื่อม (Mixxing Link) ทางเลี่ยง
(By Pass) ทางลัด (Short Cut) รวมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย”
“To develop and upgrade the standard of rural roads in order to enhance transportation and
tourism, as well as to maintain integrated and sustainable urban development. To construct
mixing links, bypasses. To construct missing links, bypasses,and shortcuts in order to address
traffic problems. To provide the necessary support to local administrative organisations to
enable the effective management of local roads in line with set standards. To develop the
organization in line with the Thai public sector development strategy.”

สำนักบำรุงทำง
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วิสัยทัศน์
“โครงข่ายทางหลวงชนบท สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม”

พันธกิจ
"พัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว
การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทาง
ต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การ
พัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย"

ภาระหน้าที่






กาหนดและพัฒนามาตรฐานงานบูรณะและบารุงทางหลวงชนบท
วางแผนสารวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยทางหลวงชนบท
วางแผน กากับดูแล และดาเนินการเกี่ยวกับงานบูรณะและบารุงรักษาทางหลวงชนบทและสะพาน
ประสาน ติดตาม และประเมินผลการบูรณะและบารุงรักษาทางหลวงชนบทและสะพาน
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักบำรุงทำง
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
[เลือกวันที่]

รายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอการปฏิบตั ริ าชการของส้านักบ้ารุงทาง ประจ้าปีงบประมาณ 2555
มิติ

1.1

มิตภิ ายนอก

1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

มิตภิ ายใน

รอบ 12 เดือน
เป้าหมาย นา้ หนัก
ปี 55 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนน
35
3.9642 ข

ตัวชีวัด

3.1
3.2
3.3
4.1

1.ด้านประสิทธิผลการปฏิบตั ริ าชการ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการฟืน้ ฟูทางหลวง
ระดับ 5 8
ชนบททีเ่ สียหายอันเนื่องจากเหตุมหาอุทกภัย (529 โครงการ)
ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงชนบททีม่ คี า่ ดัชนีความเรียบ
ระดับ 5 10
สากลดีกว่าเกณฑ์ทกี่ าหนด (IRI = 4.76)
ระยะทางทีบ่ ารุงรักษาแล้วเสร็จ (48,756 กิโลเมตร)
ระดับ 5 7
ระยะทางหลวงชนบทสายหลักทีบ่ ารุงรักษาแล้วเสร็จ (324
ระดับ 5 10
กิโลเมตร)
2.ด้านคุณภาพการให้บริการ
35
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับ 5 10
ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการรักษา
ระดับ 5 10
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระดับ 5 5
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการ 4S
ระดับ 5 10
3.ด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ
15
ระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระดับ 5 5
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของหน่ระดั
วยงาน
บ5 5
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความ
ระดับ 5 5
4.ด้านการพัฒนาองค์กร
15
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การตามกรอบการ
ระดับ 5 15
ประเมินผลราชการแบบบูรณาการ
รวมคะแนน
100

หมายเหตุ: ผลการประเมินตนเอง
= 1.00 - 1.49
= 1.50 - 2.49

สีแดง
สีชมพู

ตารางที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

95.35% 4.0700 ข
67.11 5.0000 ขข
41,601 2.0640 ช
227.588 4.1740 ข
3.8222 ข
96.93% 5.0000 ขข
100% 5.0000 ขข
85.11% 4.7555 ขข
1
1.0000 ด
3.6667 ข
5
5.0000 ขข
76.68% 1.0000 ด
100% 5.0000 ขข
5.0000 ขข
5

= 2.50 - 3.49
= 3.50 - 4.49
= 4.50 - 5.00

5.0000 ขข
4.0253 ข

สีเหลือง
สีเขียว
สีเขียวเข้ม

* ตัวชี้วัดที่ 1.1 ณ 30 ก.ย. 55 เป้าหมายทั้งสิ้น 516 โครงการ แล้วเสร็จ 492 โครงการ
กบำรุงทำง
* ตัวชี้วัดที่ 1.4 มีการแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลาดาเนินการ คงเหลือเป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 55 ทั้งสิ้น 237.388 กิสโำนั
ลเมตร
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งบประมาณการบารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 สานักบารุงทางได้จัดทาคาของบประมาณสาหรับดาเนินงานซ่อมบารุงทางและสะพาน
โดยในครั้งแรกได้จัดทากรอบความต้องการงบประมาณเบื้องต้น (Zero Base) จากความต้องการของแต่ละจังหวัด
ประกอบกับข้อมูลในระบบบริหารงานซ่อมบารุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท (PMMS) สามารถประเมิน
กรอบความต้ อ งการงบประมาณเบื้ อ งต้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 ได้ เ ป็ น จ านวน 22,794 ล้ า นบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบความต้องการในปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี เนื่องจากโครงข่ายทางหลวง
ชนบทโดยส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานหลายสิบปี ประกอบกับงบประมาณในการซ่อมบารุงที่ผ่านมาได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อวงรอบของความเสียหาย ทาให้สภาพถนนเสื่อมสภาพเป็นจานวนมาก ส่งผลให้กรอบความต้องการซ่อม
บารุงสูงขึ้นตาม

สำนักบำรุงทำง
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25,000
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22,794
20,868

20,000

17,950

18,780
16,748

15,000
11,231
10,046
10,000
5,729
5,000

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รูปที่ 1.1 กรอบความต้องการงบประมาณเบื้องต้น (Zero Base)
อย่างไรก็ตาม 2 – 3 ปีหลัง แนวโน้มการได้รับงบซ่อมบารุงได้ปรับตัวสูงขึ้น ทาให้ผลของการซ่อมบารุง
ทางและสะพาน มีสภาพการใช้งานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากค่า IRI ที่ปรับตัวลดลงจากปี 2554 IRI
เท่ากับ 4.98 ม./กม. ในปี 2555 IRI เท่ากับ 4.76 ม./กม.
8,000

7,500

7,000

6,600
5,831.90

6,000
5,000

4,206.95
3,480.32
3,233.71
3,103.27
2,870.06

4,000
3,000

3,967.16
สายปกติ (ล้ านบาท)

2,000
1,000

1,400

1,400

1,400

769.50

สายหลัก (ล้ านบาท)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รูปที่ 1.2 แผนภูมิแสดงงบบารุงทางที่ได้รับ ปี 2548 – 2555
สำนักบำรุงทำง
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณกิจกรรมบารุงรักษาทาง ดังนี้
รายการ
1. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
48,756 กม.
1.1 บารุงปกติ
47,436 กม.
1.2 บารุงตามกาหนดเวลา
830 กม.
1.3 บารุง
490 กม.
2. บูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก
324 กม.
3. กิจกรรมบูรณะและฟื้นฟูหลังน้าท่วม
4. กิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ
รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
7,500

1,400
100
4,500
13,500

ตารางที่ 1.2 ค่าบารุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

สำนักบำรุงทำง
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รายงานผลการดาเนินงานบารุงปกติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 กรมทางหลวงชนบทได้ รั บ จั ด สรรงบบ ารุ ง รั ก ษาระบบโครงข่ า ย
ทางหลวงชนบท ระยะทางรวม 49,080 กิ โ ลเมตร โดยเป็น โครงข่ ายทางหลวงชนบทที่มี ค่า บ ารุ งรั กษาทาง
และสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท ระยะทาง 48,756 กิโลเมตร และเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท
สายหลั ก 324 กิ โ ลเมตร จากระยะทางดังกล่ าวต้องดาเนินการซ่ อมบ ารุ งปกติจากหน่ ว ยด าเนิ นงานทั้ง หมด
140 หน่วย มีระยะทางถึง 44,447.565 กิโลเมตร ประกอบด้วย
 ถนนลาดยาง
 ถนนคอนกรีต
 ถนนลูกรัง

38,360.406 กม.
1,220.193 กม.
4,866.966 กม.

คิดเป็น 86.30 % ของระยะทางทั้งหมด
คิดเป็น 2.75 % ของระยะทางทั้งหมด
คิดเป็น 10.95 % ของระยะทางทั้งหมด
สำนักบำรุงทำง
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ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
งานบารุงปกติเป็นกิจกรรมหลัก
ในการ ซ่อมบารุง ที่มีผลต่อ
ความสมบู ร ณ์ การเชื่ อ มโยง
ของโครงข่ า ย รวมถึ ง ความ
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ป ล อ ด ภั ย
ลดระยะ เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การ เดิ น ทาง ดั ง นั้ น งาน
บารุงปกติจึงเป็นงานที่ .
รูปที่ 2.1 ซ่อม Deep path
D
ต้ อ งทาอย่ า งสม่าเสมอ ตลอดทั้ ง ปี เพื่ อ ให้ ท างอยู่ ใ นสภาพ ใช้ ง านได้ ดี ผู้ ใ ช้ ถ นนได้ รั บ ความสะดวก
รวดเร็ ว และปลอดภั ย ในการขั บ ขี่ และปู อ งกั น มิ ใ ห้ ค วามเสี ย หายลุ ก ลามแผ่ ก ว้ า งออกไป
ร ว ม ถึ ง ก า ร
ปรั บ ปรุ ง เสริ ม แต่ ง และ
ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด ท า ง
เ พื ่ อ ใ ห้ ส า ย ท า ง ค ง
ส ภ า พ ใ ช ้ ง า น ไ ด้ ต า ม
ความเหมาะสม
และชะลอความ
เ สี ย ห า ย ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ชั ้ น ท า ง ใ น
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 5 5
ส า ม า ร ถ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดาเนิ น งานในกิ จ กรรม
บารุ ง ปกติ ข องถนนลาดยางได้ ดั ง นี้

รูปที่ 2.2 ตัดหญ้าเขตไหล่ทาง

สำนักบำรุงทำง
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45,000

1,068.70

40,000

975.898
ระยะทาง

35,000

เงิน (ลบ.)
764.523

800
40,532.01

34,323.34

27,579.03

600
400

ก.ย.-55

ส.ค.-55

200

มิ.ย.-55

21,396.25

พ.ค.-55

17,369.61

เม.ย.-55

12,654.01

52.148

มี.ค.-55

7.882

132.427

267.708
192.323
ก.พ.-55 7,850.38

ต.ค.-54

-

-

พ.ย.-54

5,000

ธ.ค.-54

579.37

10,000

2,171.55

15,000

5,022.61

395.598

ก.ค.-55

20,000

29,645.96

435.93

ม.ค.-55

ระยะทาง กม.

25,000

1,200
1,000

864.964

30,000

0
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0

รูปที่ 2.3 แสดงการใช้จ่ายเงินและระยะทางบารุงปกติ (ผิวลาดยาง) ปี 2555

ต.ค. พ.ย.54
54
ระยะ - 579.37
ทาง
เงิน - 7.882
(ลบ.)

ธ.ค.54

ม.ค.55

ก.พ.55

มี.ค.55

เม.ย.55

พ.ค.55

มิ.ย.55

ก.ค.55

ส.ค.55

ก.ย.55

2,171.55

5,022.61

7,850.38

12,654.01

17,369.61

21,396.25

27,579.03

29,645.96

34,323.34

40,532.01

52.148

132.427

192.323

267.708

395.598

435.930

764.523

864.964

975.898

1,068.70

ตารางที่ 2.1 แสดงการใช้จ่ายเงินและระยะทางบารุงปกติ (ผิวลาดยาง) ปี 2555

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

ประเภทงาน
งาน Deep Patch
งาน Skin Patch
งานตัดหญ้า
ปูายจราจร (ปรับปรุง)
ปูายจราจร (ทดแทน)
เครื่องหมายจราจร (ปรับปรุง)
เครื่องหมายจราจร (ทดแทน)
หลักกิโลเมตร (ปรับปรุง)
หลักกิโลเมตร (ทดแทน)
หลักกันโค้ง (ปรับปรุง)
หลักกันโค้ง (ทดแทน)
ทาสีราวสะพาน
ทาสีราวสะพาน

ปริมาณงาน
2,027,857
1,849,990
193,837,751
145,974
11,799
278,635
3,770
28,918
3,245
522,638
21,646
5,987
113,918
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ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
หลัก
หลัก
หลัก
หลัก
แห่ง
เมตร

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการดาเนินกิจกรรมบารุงปกติ ปี 2555 (ถนนลาดยาง)
เมื่อนาผลการดาเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวมาเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับ ปี 2555 จะเห็นได้ว่าประเภท
งานซ่ อ มหลั ก เช่ น งานผิ ว ทาง งานตั ด หญ้ า งานเครื่ อ งหมายจราจร มี ป ริ ม าณงานการซ่ อ มบ ารุ ง ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
รายละเอียดตาม ตารางที่ 2.3
กิจกรรม
งานผิวทาง
งานตัดหญ้า
ปูายจราจร
งานเครื่องหมายจราจร
หลักกิโลเมตร
หลักกันโค้ง
งานทาสีราวสะพาน

ปี 2554
3,747,826
185,879,616
136,588
120,762
38,348
603,516
4,452
106,559

ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
ชุด
หลัก
หลัก
แห่ง
เมตร

ปี 2555
3,877,847
193,837,751
157,773
282,405
32,163
544,284
5,987
113,918

ตร.ม.
ตร.ม.
ชุด
ชุด
หลัก
หลัก
แห่ง
เมตร

ตารางที่ 2.3 การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆในงานบารุงปกติ ปี 2554 และ ปี 2555
สำนักบำรุงทำง
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จากผลการดาเนินงานสามารถแยกสัดส่วนในการใช้จ่ายทั้งหมดของงบบารุงปกติ ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 ค่าจ้างหรือค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งค่าแรงงานออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ ค่าแรงงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว หรือค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้สอยของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจา
 ค่าเครื่ อ งจั กรส าหรั บ งานซ่อมบารุงปกติ ประกอบด้ ว ย ค่า น้ามั นเชื้อเพลิ ง น้ ามั นหล่ อลื่ น
อะไหล่ และค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
 ค่าวัสดุซ่อมบารุง หรือวัสดุชนิดต่างๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบารุง

ค่าจ้าง,
26.45%
ค่าวัสดุ,
50.94%

ค่าเครื่องจักร,
22.61%

รูปที่ 2.4 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายงบบารุงปกติปี 2555

โดย 3 ปัจจัยหลักจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน จากการรวบรวมข้อมูล สัดส่วนการใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างปี 2554
กับ ปี 2555 ตาม ตารางที่ 2.4 สามารถสรุปได้ ดังนี้ จากสัดส่วนการใช้จ่ายงบบารุงปกติ ปี 2554 เทียบกับ
ปี 2555 ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 1.07 % ค่าวัสดุเพิ่มขึ้น 1.72 % และค่าเครื่องจักรลดลง 2.79 %
รายการ
ค่าจ้าง
ค่าวัสดุ
ค่าเครื่องจักร

ปี 2554

ปี 2555

25.38 %
49.22 %
25.40 %

26.45 %
50.94 %
22.61 %

ตารางที่ 2.4 สัดส่วนการใช้จ่าย ปี 2554 และ ปี 2555
สำนักบำรุงทำง
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โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย”
ความเป็นมา
กรมทางหลวงชนบทได้มีการจัดทาโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ด้านความสะดวกและปลอดภัย เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในด้านงานซ่อมบารุงรักษาโครงข่ายทางและอานวยความปลอดภัยให้เป็นแบรนด์ ทช.
ที่มีมาตรฐานมั่นคง สะดวกปลอดภัย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดย
ได้มอบหมายให้สานักบารุงทางและสานักอานวยความปลอดภัย ร่วมกันดาเนินการจัดทาเอกสารพันธะสัญญา
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
พันธะสัญญาสร้างบ้านสร้างแบรนด์กรมทางหลวงชนบท (Rural RoadInitiative Commitments : RICs
Brand) “ด้านความสะดวกและปลอดภัย ” พันธะสัญญานี้เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันของบุคลากรทุกภาค
ส่ ว น ในกรมทางหลวงชนบททั้ งฝุ า ยบริ ห ารที่ กากับ นโยบาย (Policy) และฝุ ายปฏิบั ติก าร (lmplement)
ซึ่งประกอบด้ว ย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้ว ยรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผู้ อานวยการส านักบารุงทาง
ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และผู้อานวยการสานักงาน
ทางหลวงชนบทจั งหวัดทั้ง 75 จั งหวั ดร่ วมกั น ในการที่จะขับเคลื่ อนโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์เป็นแบรนด์ที่นิยม ติดตรึงใจประชาชน ทั้ งในด้านงานซ่อมบารุงรักษาโครงข่ายทางและอานวยความ
ปลอดภัยโดยนายุทธศาสตร์ 4s มากากับเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสบาย (Serviceable) ปลอดภัย (Safe)
มั่นใจ (Sure) และรื่นรมย์ (Scenic) รวมทั้งเป็นตัวกาหนดแนวทางในการจัดทาเปูาหมายดาเนินงานเพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลภายในปี 2555
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ตามมาตรฐานความสะดวกและความปลอดภัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และการให้บริการต่อผู้ใช้ทาง
2. ทาให้ทางหลวงชนบทมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ใช้
3. ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์นาทางที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้อย่างมั่นใจ
4. ปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายทั่วประเทศเพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
สำนักบำรุงทำง
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ขั้นตอนการประเมินผลเกรดคุณภาพ
ในเบื้องต้น ศบช./ทชจ. เป็นผู้ตรวจสอบเกรดคุณภาพเดิมของแต่ละสายทางก่อนว่าปัจจุบันมีสภาพอยู่ ใน
เกรดใด หลังจากนั้นจึงกาหนดเปูาหมายในการซ่อมบารุงเพื่อยกระดับเกรดคุณภาพให้มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อหน่วย
ดาเนินการซ่อมบารุงแล้วเสร็จ จึงทาการประเมินคุณภาพเกรดให้เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดย ทชจ. จะ
เป็นหน่วยตรวจสอบการประเมินเกรดของ ศบช. และ สทช. จะประเมินและตรวจสอบ ทชจ.และ ศบช. ตามลาดับ
แล้วรายงานผลให้ สบร. เพื่อสรุปนาเสนอผู้บริหาร รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1
ศบช.ดาเนินการส่งผลให้ ทชจ.
ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ข้อมูลทีจ่ ะต้องส่งเป็นอันดับแรก
ทชจ.ดาเนินการและสุ่มตรวจสอบผลของ
ศบช.แล้วส่งต่อให้ สทช.ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

- ผลการดาเนินการของเดิม (ปีก่อนหน้า)
- เป้าหมายที่จะดาเนินการในปีปัจจุบนั

ผ่าน
สทช.ตรวจสอบผลตรวจสอบผลของ ทชจ. และ
ศบช.แล้วส่งต่อให้ สบร.ตรวจสอบ
ผ่าน
สบร.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เพื่อ...
- นาผลไปประเมินตัวชี้วัด
- เสนอผู้บริหารในปลายปีงบประมาณ

หมายเหตุ : สทช.จะต้องรายงานต่อ สบร.
ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

- ประเมินการทางานของหน่วยดาเนินการ
- ใช้เป็นฐานในการวางเกณฑ์ปี 56

รูปที่ 2.5 ผังขั้นตอนการประเมินเกรดคุณภาพ

สำนักบำรุงทำง
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รายละเอียดการประเมิน
รายละเอียดการประเมินผลเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในด้านงานซ่อมบารุงรักษาโครงข่ายทาง
และอานวยความปลอดภัยประกอบด้วย
1. ประเมินผลโครงข่ายทางในด้านทางสบาย (Service) และสภาพไร้หลุมบ่อ (Zero Pothole) ซึ่ง
แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ลักษณะด้วยกัน ประกอบไปด้วย
1.1 การประเมินค่า IRI โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ
 ค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5m/km
 ค่า IRI มากกว่า 3.5 m/km แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.5 m/km
 ค่า IRI มากกว่า 4.5 m/km แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.5 m/km
 ค่า IRI มากกว่า 5.5 m/km
1.2 การประเมินปริมาณหลุมบ่อบนผิวทาง (ในกรณีมีหลุมบ่อบนผิวทางให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 7
วัน)
1.3 การประเมินการทรุดตัวของถนนเชิงลาดสะพาน
1.4 การประเมิน ผลการด าเนิน งานครบถ้ว น และเป็ นไปตามมาตรฐานของการปะซ่อมถนนที่
เสียหายทั้งในส่วนของการขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patch) การปะซ่อมผิวทาง (Skin Patch)
และการยุบตัวบริเวณท่อลอดเหลี่ยม
1.5 การประเมินความครบถ้วนของการตีเส้นจราจรบนผิวทาง ลาดเชิงสะพานผิวทางบนสะพาน
ที่ได้รับการซ่อมแซม
2. การประเมินผลโครงข่ายทางในด้านทางสวยงาม (Scenic) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ลักษณะ
ด้วยกันประกอบไปด้วย
2.1 การประเมินการตัดหญ้า และต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกไว้เพื่อความสวยงามจากไหล่ทางถึงเขต ทาง
บริเวณทางตรงให้มีความสวยงาม
2.2 การประเมินปูายผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตที่บดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่ในสายทาง
2.3 การประเมินขยะสิ่งปฏิกูล หรือกองเศษวัสดุในสายทาง
3. ประเมินผลโครงข่ายทางในด้านทางไม่หลง (Sure) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน
ประกอบไปด้วย
3.1 การประเมินการซ่อมบารุงปูายแนะนา ปูายบอกทิศทาง ปูายบอกระยะทาง ปูายสนับสนุนด้าน
การเดินทาง แนะนาการท่องเที่ยว และปูาย Overhang
3.2 การประเมินการดาเนินการซ่อมบารุงหลักกิโลเมตร
4. การประเมินผลโครงข่ายทางในด้านทางปลอดภัย (Safe) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ลักษณะ
ด้วยกัน ประกอบไปด้วย
สำนักบำรุงทำง
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4.1
4.2
4.3
4.4

การประเมินการซ่อมบารุงปูายบังคับ และปูายเตือน
การประเมินการติดตั้ง และซ่อมบารุงหลักนาโค้ง Guard Rail และอุปกรณ์เครื่องหมาย
ความปลอดภัยบนผิวทาง และข้างทางให้มีความชัดเจน
การประเมินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณเชิงสะพาน หรือถนนแคบให้มีความ
ชัดเจน
4.5 การประเมินการตัดหญ้า และต้นต้นไม้บริเวณจุดอันตราย (Black Spot) บริเวณโค้งและทาง
แยกจากไหล่ทางถึงเขตทาง
ส าหรั บการประเมิ นโครงข่ ายทาง โครงการสร้ างบ้ านสร้ างแบรนด์ ด้าน “ความสะดวกและปลอดภั ย ”
สามารถประเมินผลโครงข่ายทาง โดยใช้งบบารุงปกติดาเนินการ ผลการประเมินโครงข่ายทางจะแบ่งการประเมิน
ออกเป็นเกรด คือ A, B, C และ D โดยนาผลรวมของคะแนนข้างต้นนาไปเปรียบเทียบกับคะแนน ดังตารางที่ 4
เกรดคุณภาพ

ช่วงคะแนน (X)

A
B
C
D

X ≥ 3.5
3.5 > X ≥ 2.5
2.5 > X ≥ 1.5
X < 1.5

ตารางที่ 2.5 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเกรดคุณภาพทั้ง 4 ด้านและเกรดคุณภาพรวม
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลโครงข่ายทางทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านทางสบาย (Service) และสภาพไร้หลุมบ่อ
(Zero Pothole) ด้านทางสวยงาม (Scenic) ด้านทางไม่หลง (Sure) และด้านทางปลอดภัย (Safe) ดังแสดงไว้ที่
ภาคผนวก ข.
สรุปผลการประเมินเกรดคุณภาพ
สรุ ป ภาพรวมแผนหรื อ เปู า หมายในการด าเนิ น การจากการรวบรวมข้ อ มู ล ผลการประเมิ น ตลอด
ปี ง บประมาณ 2555 สบร. ได้น าเกรดสภาพเดิม ของสายทางมาเปรีย บเทีย บกั บ แผนหรือ เปู าหมายที่ ห น่ ว ย
ดาเนินการได้วางเปูาหมายไว้ ตามตารางที่2. พบว่ามีจานวนสายทางทั้งหมด 3,065 สายทางมีแผนในการซ่อม
บารุงรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสายทางให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นดังนี้
 ปรับปรุงคุณภาพให้มีเกรด A มากขึ้นจาก 221 สายทางเป็น 607 สายทาง หรือจากเดิม มีเกรด
A เท่ากับ 7.21 เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด ปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 19.80 เปอร์เซ็นต์
ของสายทางทั้งหมด
สำนักบำรุงทำง
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 ปรับปรุงคุณภาพให้มีเกรด B มากขึ้นจาก 1,352 สายทางเป็น 1,566 สายทาง หรือจากเดิมมี
เกรด B เท่ากับ 44.11 เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด ปรับปรุงคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 51.09
เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด
 ปรับปรุงคุณภาพให้มีเกรด C ลดลงจาก 1,212 สายทางเป็น 828 สายทาง หรือจากเดิม มีเกรด
Cเท่ากับ 39.54 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมดปรับปรุงคุณภาพให้มีจานวนลดลงเป็น 27.01
เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด
 ปรับปรุงคุณภาพให้มีเกรด D ลดลงจาก 191 สายทางเป็น 15 สายทาง หรือจากเดิม มีเกรด
D เท่ากับ 6.23 เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด ปรับปรุงคุณภาพให้มีจานวนลดลงเป็น 0.48
เปอร์เซ็นต์ของสายทางทั้งหมด
จานวนสายทาง
ประเมิน
(สายทาง)
3,065

เป้าหมาย ปี 55
A
607

B
C
1,566 828

เกรดสภาพเดิม ปี 54
D
22

A
221

B
1,352

C
1,212

D
191

ตารางที่ 2.6. แสดงการเปรียบเทียบเกรดสภาพเดิมปี 54และเปูาหมายปี 55

1566

1352

1212
828

607
221

191
22
เป้าหมายปี 55

สภาพเดิม ปี 54

รูปที่2.6 ผลการดาเนินงานปี 54 เทียบกับเปูาหมายปี 55
สำนักบำรุงทำง
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จะเห็นได้ว่าตามเปูาหมายที่หน่วยดาเนินการได้วางไว้ มีวัตถุประสงค์ที่จะซ่อมบารุงสายทางให้มีเกรด
คุณภาพที่ดีขึ้นโดยมีเปูาหมายที่จะเพิ่มจานวนเกรด A และ Bของสายทางให้มีจานวนมากขึ้นในขณะที่พยายามจะ
ลดปริมาณสายทางที่มีเกรด C และเกรด D ให้มีจานวนน้อยลง
สรุปผลการดาเนินงานปรับปรุงเกรดคุณภาพเทียบกับเป้าหมาย
เมื่อนาข้อมูลตามเปูาหมายมาเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงาน ตามตารางที่ 6 พบว่า
 ผลการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นเกรด A สามารถดาเนินการได้ 480 สายทาง เมื่อเทียบกับ
เปูาหมาย 607 สายทางสามารถ ดาเนินการต่ากว่าเปูาหมาย 20.92 เปอร์เซ็นต์
 ผลการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นเกรด B สามารถดาเนินการได้ 1,647 สายทาง เมื่อเทียบกับ
เปูาหมาย 1,566 สายทาง สามารถดาเนินการได้สูงกว่าเปูาหมาย 5.17 เปอร์เซ็นต์
 ผลการปรั บปรุ งคุณภาพให้ เ ป็นเกรด C สามารถดาเนินการได้ 594 สายทาง เมื่อเทียบกับ
เปูาหมาย 828 สายทาง สามารถดาเนินการได้ต่ากว่าเปูาหมาย 28.26 เปอร์เซ็นต์
 ผลการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นเกรด D มีสายทางเพิ่มขึ้น 15 สายทาง เมื่อเทียบกับเปูาหมาย
22 สายทางส่งผลให้มีเกรด D เพิ่มขึ้น 31.82 เปอร์เซ็นต์
จานวนสายทาง
ประเมิน
(สายทาง)
3,065

เป้าหมาย ปี 55
A
607

B
1,566

C
828

ผลการดาเนินงาน ปี 55
D
22

A
480

B
1,647

C
594

D
15

ตารางที่ 2.7 ผลการดาเนินงาน ปี 55 เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ปี 55
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ผลการดาเนินงานปี 55

รูปที่2.7 ผลการดาเนินงานปี 55 เทียบกับเปูาหมายปี 55
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า การปรั บ ปรุ ง หรื อ การซ่ อ มบ ารุ ง ทางให้ ม ี ค ุ ณ ภ าพ
มี แ นวโน้ ม ในเชิ ง คุ ณ ภาพต่าลงจากแผนที่ ว างไว้ เ นื่ อ งจากมี ส ายทางที่ มี เ กรด A ลดลงจากแผนใน
ขณะเดี ย วกั น กั บ มี ส ายทางที่ มี เ กรด D เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะหน่ ว ยดาเนิ น การได้ มี ก าร
จั ด ทาแผนที่ มี เ ปู า หมายสู ง เกิ น ไป
รายละเอี ย ดความสามารถในการดาเนิ น งาน แสดงไว้ ใ นรู ป ที่ 2 , 3, 4 และ 5
สรุ ป เปรี ย บเที ย บเปู า หมายกั บ ผลการประเมิ น ปี 55 แต่ ล ะเกรดคุ ณ ภาพ A
D รายสานั ก

B

C

และ
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คุณภาพรายสานักเกรด A

จานวนสายทาง
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เป้าหมายปี 2555

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
สานัก
ผลการประเมิน ปี2555

สรุป สานักที่มีผลการประเมินเกรด A สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 5 ลาดับแรก ได้แก่ สานัก 2, สานัก 4, สานัก
5, สานัก 8 และสานัก 12 ตามลาดับ

สำนักบำรุงทำง
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ผลการประเมิน ปี2555

รูปที่ 2.9 เปรียบเทียบเปูาหมายกับผลการดาเนินงาน ปี 55 เกรดคุณภาพ B
สรุป สานักที่มีผลการประเมินเกรด B สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ 5 ลาดับแรก ได้แก่ สานัก 3, สานัก 4, สานัก
7, สานัก 8 และสานัก 10 ตามลาดับ

เป้าหมายปี 2555

ผลการประเมิน ปี2555

รูปที่ 2.10 เปรียบเทียบเปูาหมายกับผลการดาเนินงาน ปี 55 เกรดคุณภาพ C
สรุป สานักที่มีผลการประเมินเกรด C สูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้ มี 3 สานัก ได้แก่ สานัก1, สานัก 3 และ สานัก 17
สำนักบำรุงทำง
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ผลการประเมิน ปี2555

รูปที่ 2.11 เปรียบเทียบเปูาหมายกับผลการดาเนินงาน ปี 55 เกรดคุณภาพ D
สรุป สานักที่มีผลการประเมินเกรด D สูง เรียงจากมากไปหาน้อย มี 5 สานัก ได้แก่ สานัก 1, 13, 10, 11 และ
สานัก 7
สรุป ผลการตรวจสอบโครงการที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์
 ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเทียบกับสายทางที่ประเมินทั้งหมด ปรากฏว่าสายทางที่
ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 82.60 เปอร์เซ็นต์
 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ เมื่อเทียบกับสายทางที่ประเมินทั้งหมด ปรากฏว่าสายทางที่
ไม่ผ่านการประเมินคิดเป็นร้อยละ 6.60 เปอร์เซ็นต์
 ไม่รายงานผลการประเมินเมื่อเทียบกับสายทางที่ประเมินทั้งหมด ปรากฏว่าสายทางที่ไม่
รายงานการประเมินคิดเป็นร้อยละ 9.40 เปอร์เซ็นต์

สำนักบำรุงทำง
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82.60

6.60
สายทางที่ผ่านการประเมิน

สายทางที่ไม่ผ่านการประเมิน

รูปที่ 2.12 กราฟเปรียบเทียบเกณฑ์ผ่าน,ไม่ผ่านการประเมินปี 55
ผลการประเมินจะผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นส่วนใหญ่แต่มีไม่ผ่านเกณฑ์อยู่บางส่วนและมีบางส่วนที่หน่วยงาน
ไม่รายงานผลการประเมินซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงผลการดาเนินงานรวมถึงผล
การติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนหน่วยงานที่ประเมินไม่ผ่ านเกณฑ์และหน่วยงานที่ไม่รายงานผลให้
ครบถ้วนรายละเอียดตามตาราง ที่ 7,8 ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการประเมินโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์
ในปีงบประมาณ 2556
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การวางแผนที่สูงเกินไปทาให้ผลดาเนินการไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้
ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการขาดข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผน และเมื่อนาผลการดาเนินการที่ ผ่านมา มาวิเคราะห์ถึงขีด
ความสามารถในการดาเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้
 ขีดความสามารถในการปรับปรุงเกรด A ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 8.45 เปอร์เซ็นต์ ของสายทาง
ทั้งหมด
 ขีดความสามารถในการปรับปรุงเกรด B ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้ 9.62 เปอร์เซ็นต์ ของสายทาง
ทั้งหมด
 ขีดความสามารถในการลดเกรด C ให้ลดน้อยลง 20.16 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมด
 ขีดความสามารถในการลดเกรด D ให้ลดน้อยลง 5.74 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมด
สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

1780
1647
1352

ผลปี 54
1212

ผลปี 55

680
480

594
596

221

191
15
0

รูปที่ 2.13 เปรียบเทียบผล ปี 55 และผลปี 54
ดังนั้นในการวางหลักเกณฑ์หรือข้อแนะนาในการปรับปรุงเกรดคุณภาพ มีข้อแนะนาดังนี้
 ปรับปรุงเกรดคุณภาพ A ให้สูงขึ้นจากเดิม 6.52 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมด
 ปรับปรุงเกรดคุณภาพ B ให้สูงขึ้นจากเดิม 4.34 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมด
 ปรับปรุงเกรดคุณภาพ C ให้ลดลงจากเดิม 0.06 เปอร์เซ็นต์ ของสายทางทั้งหมด
 ปรับปรุงเกรดคุณภาพ D ให้ลดลงจากเดิม 0.48 เปอร์เซ็นต์หรือปรับปรุงเกรดคุณภาพไม่มีเกรด
D หรือเป็น 0

สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

สรุปผลการดาเนินการโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์
ด้านความสะดวกและปลอดภัย (4S ) ประจาปี พ.ศ.2555
หน่วยดาเนินการ
สทช.ที่ 1
สทช.ที่ 2
สทช.ที่ 3
สทช.ที่ 4
สทช.ที่ 5
สทช.ที่ 6
สทช.ที่ 7
สทช.ที่ 8
สทช.ที่ 9
สทช.ที่ 10
สทช.ที่ 11
สทช.ที่ 12
สทช.ที่ 13
สทช.ที่ 14
สทช.ที่ 15
สทช.ที่ 16
สทช.ที่ 17
สทช.ที่ 18

A
35
40
33
29
54
17
13
41
25
18
21
42
18
13
8
20
3
50

เกรดคุณภาพ
B
C
36
17
169
18
78
36
140
5
83
42
68
69
140
64
100
50
86
22
109
33
78
53
127
6
99
26
53
42
68
8
74
65
76
20
63
18

หน่วย
D
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2
0
5
0
0
0
0

สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง
สายทาง

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการดาเนินการโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ด้านความสะดวก
และปลอดภัย (4S) ประจาปี พ.ศ.2555

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

โดยข้อแนะน าดังกล่ าวอาจปรับ ลด/เพิ่มตามสภาพพื้นที่และปัจจัยอื่นๆประกอบ เช่น กรณี
หน่วยงานใดมีแต่เกรด A และ B จานวนมากอยู่แล้ว ก็อาจวางแผนรักษาสภาพได้เนื่องจากการปรับเกรดให้มี
คุณภาพสูงขึ้นมากกว่านี้อาจต้องใช้งบประมาณสูงเกินความจาเป็นเป็นต้น
สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละ สทช. เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปี 55
เกรดคุณภาพ
ดาเนินการได้
สทช.ที่

A

B

C

D

สูงกว่าเปูา

2, 5, 8, 18

สอดคล้องกับเปูา

4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

ต่ากว่าเปูา

1, 3, 7, 16

สูงกว่าเปูา

3, 7, 8, 10

สอดคล้องกับเปูา

2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

ต่ากว่าเปูา

1, 5, 14

สูงกว่าเปูา

1, 3

สอดคล้องกับเปูา

6, 11, 12, 17, 18

ต่ากว่าเปูา

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16

สูงกว่าเปูา

1, 10, 11, 13

สอดคล้องกับเปูา

3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18

ต่ากว่าเปูา

2, 7

ตารางที่ 2.11 สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละ สทช. เปรียบเทียบกับเปูาหมาย ปี 55
สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

การบริหารจัดการอุทกภัย/วาตภัยดินโคลนถล่ม
นโยบาย
Preparation : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้า
Response

: การเผชิญเหตุที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว

Recovery

: การช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายและฟื้นฟูสู่สภาพปกติ

Prevention

: การวางแผนระยะยาวเพื่อให้เกิดการปูองกันที่ยั่งยืน

Preparation
• ก่อนเกิดเหตุ
Response
• ระหว่างเกิดเหตุ
Recovery , Prevention
• หลังเกิดเหตุ
รูปที่ 2.14 การเตรียมความพร้อม
สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

การดาเนินงานตามหลัก 2P2R
ก่อนเกิดเหตุ (Preparation)






สนง.ทชจ./ศบช. /สทช. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ/ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าทันทีเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
เตรียมความพร้อมด้านกาลังคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ทาความสะอาดช่องระบายน้า
ทาคันดิน/วางกระสอบทรายเส้นทางที่เกิดอุทกภัยซ้าซาก
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
Preparation
• ทบทวนปัญหา
• การเตรียมพร้อม
1. แผน
2. กาลังคน
3. งบประมาณ
4. เครื่องมือ, เครื่องจักร
• ซักซ้อมการปฏิบัติงาน

Recovery
• ตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินความ
เสียหาย
• จัดทาแบบแปลนและงบประมาณ
พร้อมเรียงลาดับความสาคัญ
• นาเสนอโครงการฟื้นฟูเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณ
• ดาเนินการฟื้นฟู ตามที่ได้รับการ
จัดสรร
• ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

Response
• ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่
• ตรวจสอบ/ติดตามสถานการณ์
เฉพาะหน้า
• รายงานผล
• ปฏิบัติตามที่แผนกาหนดไว้ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมตาม
สถานการณ์

Prevention
• จัดทารายงานสรุป
• วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
ทางาน พร้อมแนวทางแก้ไข
• ตรวจสอบโครงข่ายที่อาจเกิด
ปัญหาหรือเกิดปัญหาซ้าซาก เพื่อ
ดาเนินปูองกันต่อไป
• วางแผนในระยะสั้น และระยะ
ยาว

รูปที่ 2.15 การดาเนินงานตามหลัก 2P2R
สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

• ทาคันดิน/วางกระสอบทราย
• ติดตั้งปูายเตือน
• ซ่อมแซม/แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
• กู้เส้นทาง เพื่อให้สามารถสัญจรได้
• ช่วยเหลือประชาชน/หน่วยงานอื่น
• รายงานสถานการณ์เบื้องต้นทาง SMS ให้ผู้บริหารกรมฯและผู้เกี่ยวข้องทราบ
• รายงานสถานการณ์/สภาพสายทางในระบบ FMS พร้อมภาพถ่ายที่ชัดเจนและปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

ระบบ

[เลือกวันที่]

FMS(Flood Management System)

การกู้เส้นทางให้การจราจรผ่านได้
กรณีน้าท่วมคันทาง
• ทาแนวกั้นน้า 2 ข้างทาง เพื่อสูบน้าออก เช่น คันดินชั่วคราว,
ตั้งแนวกระสอบทราย หรือถุงทรายขนาดใหญ่ (Big Bag)
• สูบน้าออกอย่างต่อเนื่อง
• ลงหินคลุกปะซ่อมผิวทาง
บริหารจัดการจราจร
กรณีถนน/สะพานขาด
• ลงวัสดุหินขนาดใหญ่ในช่วงที่ทางขาด
• ลงชั้นลูกรัง/หินคลุก
• ทาผิวทางชั่วคราว
• บริหารจัดการจราจร (หรือใช้สะพาน Bailey ทาเป็นทางชั่วคราว)
สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

หลังเกิดเหตุ Recovery
สารวจ/ตรวจสอบความเสียหาย
 เสียหายเล็กน้อย : ซ่อมสู่สภาพปกติ
 เสียหายมาก :
- รายงานในระบบ FMS พร้อมกิจกรรมและกรอบวงเงินที่ใช้ฟื้นฟู
- สารวจจัดทาแบบแปลน และประมาณราคา
- นาโครงการที่ได้รับผลกระทบฯ เสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัด
(กชภจ.)
สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

ออกแบบ

สารวจ

[เลือกวันที่]

เสนอของบประมาณ

ประมาณราคา

หลังเกิดเหตุ Prevention
 สนง.ทชจ./ศบช. / สทช. สารวจ ตรวจสอบถนนขวางทางน้า เพื่อ ดาเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข
ถนนขวางทางน้า
 สนง.ทชจ./ศบช. / สทช. สารวจ ตรวจสอบถนนน้าท่วมซ้าซาก พิจารณาปรับปรุง แก้ไขปัญหา

ก่อสร้างแบบ Floodway

ก่อสร้างแบบ Wet Crossing

สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

วัดค่าการแอ่นตัวด้วย FWD
ก้ า วสู่ ท ศวรรษใหม่ กรมทางหลวงชนบทยั ง มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจก้ า วไปข้ า งหน้ า ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีในการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพการทางาน โดยการบริหารจัดการความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
บารุงทางและสะพาน เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

สำนักบำรุงทำง
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[เลือกวันที่]

กรมทางหลวงชนบท โดยสานักบารุงทาง ได้ใช้ระบบบริหารงานบารุงรักษา เพื่อใช้ในการวางแผนและ
บริหารงบประมาณงานบารุงทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ระบบบริหารงานบารุงรักษาทางเป็นไป
ได้อย่างสมบูรณ์จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทราบสภาพของโครงสร้างทางด้วย ซึ่งการประเมินสภาพของโครงสร้าง
ทางสามารถประเมินได้ด้วยการใช้เครื่องมือวัดการแอ่นตัวแบบตกกระแทก Falling Weight Deflectometer :
FWD เป็นการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างถนนแบบไม่ทาลาย ตรวจสอบความสม่าเสมอของความหนา
ชั้นโครงสร้างทางความผิดปกติของถนนที่ไม่บ่งชี้จากภายนอก ตลอดจนประเมินหาอายุการใช้งานที่เหลือของถนนอีกด้วย
ต่อมาในปี พศ. 2550 กรมทางหลวงชนบทได้มีความ
ร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรีในการพัฒนาเครื่องมือการวัดแอ่นตัว
แบบตกกระแทก โดยเริ่มต้นในห้องปฏิบัติการและสร้าง
เครื่องมือต้นแบบขึ้น จากความร่วมมือดังกล่าวนาไปสู่
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อ
ใช้ในการทดสอบจริ งในสนาม โดยมีการเริ่มต้นทดสอบในสายทางของกรมทางหลวงชนบทที่จังหวัด
สมุทรปราการ จากการทดสอบพบว่าได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นสานักบารุงทางได้พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2554 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้ทดสอบได้
ในงานภาคสนาม โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในรถตู้เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการทดสอบ
จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบ
กับอุปกรณ์ของกรมทางหลวงชนบทที่มีอยู่แล้ว
ในสายทางของกรมนั้น ปรากฏว่า ได้ ผ ลการ
ทดสอบเทียบเท่าทั้งด้านค่าที่ตรวจวัดได้และ
เวลาการทดสอบ การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ
ได้เองในประเทศสามารถประหยัดงบประมาณ
การน าเข้ า อุ ป กรณ์ จ ากต่ า งประเทศได้ แ ละ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ เ องใน
ประเทศในอนาคตต่อไป
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พัฒนา

ฐานข้อมูลกลาง (Contents Poster CRD2) เสริมการบารุงงานทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบท มีโครงข่ายรับผิดชอบกว่า 47,000 กิโลเมตร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการงาน
บารุงทางหลวงชนบทมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงชนบทจึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Central Road
Database: CRD) ในการจัดเก็บข้อมูลโครงข่ายสายทางทั่วประเทศ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์
งานบารุงรักษาทาง งานวิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการงานอุทกภัย งานบารุงรักษาสะพาน และงานบารุง
ปกติของกรมทางหลวงชนบท
เนื่องจากข้อมูลโครงข่ายสายทางมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ ส่งผลต่อการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการต่างๆ เช่น ระบบบริหารงานซ่อมบารุงทาง (PMMS)
ระบบบริหารงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS)
เป็นต้น ดังนั้นสานักบารุงทาง กรมทางหลวงชนบทจึงได้มี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บข้อมูลโครงข่ายสายทาง และข้อมูล
สะพานให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบที่ ยื ด หยุ่ น รองรั บ การ
ปรับเปลี่ยน โดยใช้การจัดเก็บเชิงพื้นที่ที่มีการอ้างอิง
ต าแหน่ ง แบบพิ กั ด สมบู ร ณ์ (Absolute) และใช้
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น Linear
Referencing
System (LRS) ช่วยในการวิเคราะห์ เป็นต้น อีกทั้ง
ยังสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว
บนแผ่นที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านระบบ
Web-based Application ได้อย่างรวดเร็ว
การแสดงข้อมูลลักษณะทางของสายทาง เช่น รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ความกว้าง ความยาว ประเภทผิว
ทาง เป็นต้น ตลอดจนแสดงประเภทของผิวทางบนแผ่นที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ข้อมูลสภาพทาง เช่น ดัชนี
ความขรุขระสากล (IRI) ปริมาณจราจร ดัชนีความปลอดภัย (RSI) ดัชนีสภาพทางหลวงชนบท (RCI) ค่า
ความฝืด (Skid Resistance) และค่า Deflection ตลอดจนแสดงภาพถ่ายสายทาง และสามารถแสดงผลข้อมูล
เครื่องหมายจราจร Guardrail หลักกิโลเมตร ระบบไฟฟูาแสงสว่าง หลักนาโค้ง และสัญญาณไฟจราจร
ระบบ CRD เป็นระบบกลางในการรวบรวมประวัติการซ่อมบารุงจากระบบอื่นๆ ของสานักบารุงทาง
กรมทางหลวงชนบท เช่นระบบบริหารงานซ่อมบารุงทาง (PMMS) ระบบบริหารงานอุทกภัยของกรมทางหลวง
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ชนบท (FMS) เป็นต้น เพื่อการง่ายต่อการเรียกดูข้อมูลประวัติการซ่อมบารุง และช่วงกิโลเมตรที่มีการติดค้าประกัน
ผลงานโดยแสดงช่วงที่ติดค้าประกันบนแผนที่ GIS ซึ่งช่วยในการอานวยความสะดวกในการวางแผนงบประมาณ
เนื่ อ งจากส านั ก บ ารุ ง ทาง กรมทางหลวงชนบทมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงข่ า ยอยู่ เ สมอระบบ CRD
จึงรองรับการตัดสายทาง การรวมสายทาง รวมถึงการถ่ายโอนหน่วยงานรับผิดชอบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาย
ทางดังกล่าวเช่น ความกว้างผิวทาง ประเภทผิวทาง ข้อมูลสภาพทาง ข้อมูลประวัติการซ่อมบารุงก็จะถูกย้ายไปยัง
สายทางที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งสาหรับระบบ CRD คือ สามารถพิมพ์แผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบท
ขนาด A3 และ A4 ได้อย่างสะดวกโดยสามารถเลือกพิมพ์ทั้งในส่ว นของโครงข่ายสายทางของสานักทางหลวง
ชนบท สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด และศูนย์ซ่อมบารุงทางหลวงชนบท
การวิเคราะห์ค่าการแอ่นตัว (Analysis of Deflection Measurements)
ถนนลาดยางเมื่อรับน้าหนักบรรทุกกระทาซ้าๆก็จะเกิดการแอ่นตัวและคืนตัวกลับสภาพเดิมสลับกันไปตามน้าหนัก
กระทา จนถึงจุดๆหนึ่งที่ไม่สามารถรับน้าหนักบรรทุกต่อไปได้อีกก็จะเกิดการเสื่อมสภาพจากความล้าหรือการ
คลาก (ประสิทธิ์ , 2538) ในประเทศอังกฤษได้ทาการศึกษาและวิจัยถึงพฤติภาพของทางโดยนาค่าแอ่นตัวของทาง
มาวิเคราะห์ พบว่าค่าการแอ่นตัวจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตามระยะเวลาที่ผ่านไป แต่เมื่อใกล้ถึงจุดที่โครงสร้างถนนจะ
เริ่มเสียหาย ค่าการแอ่นตัวจะมีอัตราการเพิ่มสูงมากและเสียหายในที่สุด (N.W. Lister, 1972) จะเห็นได้ว่าปัจจัย
หลักที่ส่งผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของทางประกอบด้วยค่าการแอ่นตัวของทางและปริมาณรถบรรทุกที่เข้ามา
ใช้บริการในสายทาง
การพิจารณาหาค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยาง สามารถหาได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Benkelman Beam (BMB)
ซึ่งได้พัฒนาและมีการนามาใช้ครั้งแรกโดยสถาบัน WASHO Road Test (Highway Research Board, 1953) ใน
ปัจจุบั นเครื่ องมือที่ใช้ส าหรับ วัดค่าแอ่นตัวของถนนลาดยางมีห ลายชนิด แต่ละชนิดมีห ลักการและวิธีการใช้ที่
แตกต่ างกัน ทั้ งนี้ ขึ้น อยู่ กับ จุ ด ประสงค์ ว่า ต้อ งการนาเอาผลของค่า แอ่ นตั ว ที่ วัด ได้ นั้น ไปใช้ ประโยชน์อ ย่า งไร
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(ประสิทธิ์, 2538) สาหรับงานซ่อมบารุงทางนั้น การวัดค่าแอ่นตัวเป็นการประเมินสภาพโครงสร้างทางเพื่อนามา
วิเคราะห์ออกแบบหาค่าการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างทาง
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจเพื่อวัดค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยาง
ในการทดสอบเพื่อหาค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยางแต่ละครั้งต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. Benkelman Beam (ดังรูป) ลักษณะเป็นคาน 2 ตัว คานหลังตั้งอยู่บนขาทั้งสอง ซึ่งปรับระดับได้ ขา
หน้าเป็นขาคู่ ขาหลังเป็นขาเดี่ยว คานหลังนี้ทาหน้าที่หิ้วคานหน้า 2 จุด ที่ปลายคานหน้ามีปลายเดือย
(Probe) จะวางอยู่บนจุดทดลองเพื่อวัดค่าการแอ่นตัวของถนน ตัวคานหน้ายาวเรียวสามารถสอดเข้าไป
ระหว่างล้อคู่หลัง ที่ปลายคานหน้าอีกด้านหนึ่งมี Dial Gauge วัดระยะขึ้น- ลงบนปลายคานบนคานหลังมี
ขดลวดแม่เหล็กสั่นสะเทือน (Buzzer) เพื่อลดความฝืดของจุดสัมผัสต่างๆในขณะทดลอง
244
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164

หน่ วย: เซนติเมตร

2. รถบรรทุก 6 ล้อ (รูปที่ 3.31) ประกอบด้วยเพลาหน้า 2 ล้อ และเพลาหลัง 4 ล้อ เป็นล้อคู่ น้าหนัก
เพลาหลังขณะทาการทดลอง 8,200 กิโลกรัม (18,000 ปอนด์) ขนาดของยาง 10.00 x 20 ความดันภายในล้อ
80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีช่องว่างระหว่างคู่ล้อ 25-40 มม.
3. เครื่องมือวัดความดันภายในยางรถ (รูปที่ 3.32) ใช้สาหรับวัดความดันภายในล้อ
4. เทอร์โมมิเตอร์ (รูปที่ 3.32) ใช้สาหรับวัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทาการสารวจ ทุกๆชั่วโมง
5. เหล็กนา (รูปที่ 3.32)
6. ค้อนสาหรับตอกเหล็กนาลงบนผิวถนนลึกประมาณ 3-4 ซม. เพื่อสาหรับการใช้วัดอุณหภูมิ
7. เทปวัดระยะทางใช้สาหรับวัดระยะทางที่รถบรรทุกเคลื่อนที่ออกจากจุดทดสอบ
8. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล (รูปที่ 3.33) เป็นแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ผลการแอ่นตัวด้ว ยเครื่องมือ
Benkelman Beam ในสนามเพื่อนาไปคานวณหาค่าอายุคงเหลือของสายทาง ซึ่งแบบฟอร์มสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : แสดงข้อมูลทั่วไปสาหรับสายทางที่ทาการสารวจ ประกอบด้วยรหัสสายทาง ชื่อสายทาง
อาเภอ จังหวัด ระยะทาง และ วันที่บันทึกข้อมูล
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ส่วนที่ 2 : แสดงข้อมูลรายละเอียด กม.ที่ทาการทดสอบ และช่วงระยะทางที่ทาการทดสอบ
9. อุปกรณ์ใช้ประกอบการสารวจอื่นๆ เช่น รถบรรทุกเล็ก ปูายจราจร และสัญญาณในการควบคุมจราจร
เป็นต้น
รถบรรท ุก 6 ล้อ

เพลาหน้า 2 ล้อ

เพลาหลัง 4 ล้อ
น้าหนักเพลาหลัง 8.2 T
ความดันภายในล้อ 80 PSI

กระทรวงคมนาคม

รูปที่ 3.1 การเตรียมรถบรรทุกสาหรับสารวจวัดค่าการแอ่นตัว

รูปที่ 3.2 การเตรียมอุปกรณ์วัดความดันยางรถ, เทอร์โมมิเตอร์, เหล็กนาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
วิธีการสารวจค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยาง
ก่อนลงมือทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราส่วนของปลายคานหน้า ณ ตาแหน่งจุดทดสอบกับปลายอีกด้าน
หนึ่งที่อ่านได้จาก Dial Gauge เป็นไปตามอัตราส่วนของโรงงานผลิต และสามารถอ่านค่าได้ทันทีโดยไม่มีผลจาก
ความฝืดของจุดสัมผัส จาเป็นต้องมีการดาเนินการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibrate) อย่างสม่าเสมอ
ระหว่างการสอบเทียบ หากค่าที่อ่านได้ยังมีการกระตุก หรือมีการเคลื่อนที่ไม่ราบเรียบนับตั้งแต่จุดแรกให้
ดาเนินการตรวจสอบจุดสัมผัสต่างๆ ว่ามีความฝืดหรือไม่ ถ้าพบว่าจุดสัมผัสมีการสึกหรอไปมากแล้ว ควรนามา
ปรับแก้ให้ถูกต้อง
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14. แบบฟอร์ มบันทึกผลการแอ่ นตัวด้ วยเครื่ องมือ Benkelman Beam (ขวา)
รหัสสายทาง
อาเภอ
ระยะทาง

.................................... ชือ่ สายทาง
...........................................
..................................... จังหวัด
..........................................
..................................... วันที่บันทึกข้อมูล ..........................................
1

กม. ที่.......
ถึง กม.ที่......

0.30

ระยะทาง (เมตร)
0.60
1.00
2.00

7.90

หมายเหตุ
2

รูปที่ 3.3 แบบฟอร์มบันทึกผลการแอ่นตัวด้วยเครื่องมือ Benkelman Beam
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หลั งจากประกอบส่ ว นต่า งๆของเครื่ องมือ Benkelman Beam เป็ นที่เรี ยบร้อ ยแล้ ว ควรทาการ
ตรวจสอบเครื่ องมืออีกครั้งก่อนที่จะทาการยึดติดกับกรอบของเครื่องมือ เพื่อปูองกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ หลังจากนั้นนาเครื่องมือ Benkelman Beam ดังกล่าวไปยังจุดที่จะทา
การทดสอบ ซึ่งได้ทาเครื่องหมายไว้แล้วบนผิวถนนเพื่อดาเนินการทดสอบวัดค่าการแอ่นตัวของถนน ซึ่งมีขั้นตอน
และกระบวนการทดสอบดังนี้
1. นารถบรรทุกเข้าจอดตามแนวของถนนโดยให้ช่องล้อคู่หลังอยู่บนจุดทดสอบ
2. สอดปลายคาน (Beam) จากด้านหลังรถ เข้าไปในช่องว่างระหว่างล้อคู่ โดยวางจุดปลาย (Probe)
ที่ต้องการวัดค่าการแอ่นตัว (Deflection) จัดขาตั้งหน้าและหลังให้มั่นคง คลายหมุดบังคับ (Beam lock) ให้ปลาย
อีกข้างหนึ่งของคานสัมผัสกับเดือยของ Dial Gauge โดยให้เข็ม Dial Gauge หมุนอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้เข็ม
Dial Gauge สัมผัสกับพื้นที่ผิวที่จะทาการทดสอบ เปิดสวิทซ์ให้ Buzzer ทางาน ปรับ Dial Gauge ไปที่ 0

รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการสารวจค่าการแอ่นตัวของถนนผิวทางลาดยาง
3. ให้สัญญาณรถบรรทุก เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ด้วยอัตราความเร็ว 10±1 วินาที ต่อระยะทาง 5.0 เมตร
4. อ่านค่า Rebound Reading ที่ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. 2.00 ม. และระยะที่รถบรรทุก
เคลื่อนที่ออกจากจุดทดลองประมาณ 11.80 ม. เป็นค่าสุดท้าย (Final Reading, เป็นระยะโดยประมาณที่เข็มของ
Dial Gauge ชี้ที่ค่ามากที่สุด และเริ่มหยุดนิ่ง) จดบันทึกค่าที่อ่านได้ใส่ในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล
5. หมุนปิดหมุดบังคับ (Beam lock) ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายตัวคาน (Beam) เพื่อปูองกันความเสียหายอัน
อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เนื่องจากแขนของคานที่สัมผัสกับเดือยของ Dial Gauge จะไปตี
Dial Gauge ทาให้เสียหายได้
การกาหนดตาแหน่งทดสอบการแอ่นตัวของถนนลาดยาง
จุ ดทดสอบแต่ล ะจุ ดห่ างกั น 100 เมตร ตามแนวถนน และอยู่ใ นแนวที่ ล้ อ รถผ่ านด้า นใกล้ ข อบถนน
(Outter Wheel Path) โดยให้จุดทดสอบห่างจากขอบถนนดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.3
สำนักบำรุงทำง
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ระยะจากขอบถนน (ซม.)
45
60
75
90

ตารางที่ 3.1 ตาแหน่งในการทดสอบการแอ่นตัวของถนนลาดยาง
หมายเหตุ: ในทางที่เป็น 2 ช่องจราจรไป – กลับ ให้ทาการทดลองสลับซ้าย- ขวา (ไป- กลับ)
การวัดอุณหภูมิ
วัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทาการสารวจ ทุกๆ ชั่วโมง และจดบันทึกลงในแบบฟอร์มการสารวจ การ
วัดอุณหภูมิของถนนทาได้โดยใช้ค้อนตอกเหล็กนา (Mandrel) ลงบนผิวถนนลึกประมาณ 3-4 ซม. เติมน้าให้เต็มทิ้ง
ไว้สักครู่ เพื่อให้อุณหภูมิของพื้นผิวถ่ายทอดความร้อนไปสู่น้า แล้วสอดเทอร์โมมิเตอร์ลงไป รอจนปรอทหยุดนิ่งไม่
น้อยกว่า 1 นาที จึงจะอ่านอุณหภูมิ รูปที่ 3.35 แสดงการวัดอุณหภูมิของผิวถนน

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างวัดอุณหภูมิของผิวถนนขณะที่ทาการสารวจ
ตัวอย่าง : การจดบันทึกผลการแอ่นตัวด้วยเครื่องมือ Benkelman Beam
เมื่อทาการทดสอบการแอ่นตัวของถนน ตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้นผู้ทาการสารวจ จะต้อง ทาการจด
บันทึกผลการสารวจ ตามแบบฟอร์มรูปที่ 3.33 โดยแบ่งส่วนการจดบันทึกผลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ผู้สารวจต้องทาการจดบันทึก ข้อมูลทั่วไปของสายทาง ได้แก่รหัสสายทาง, ชื่อสายทาง, อาเภอ, จังหวัด ,
ระยะทางรวมที่ได้ทาการสารวจ และวันที่บันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 2 : เป็นส่วนที่แสดงถึงตาแหน่งที่ทาการสารวจค่าการแอ่นตัว ซึ่งในที่นี้ระบุตาแหน่ง เป็นกม. ที่ทา
การสารวจ
ส่วนที่ 3 : เป็นส่วนสาหรับจดบันทึกผลการเจาะวัดอุณหภูมิของผิวทาง (กรณีผิวทางแบบ Aspartic
Concrete) ทุกๆ ชั่วโมง ณ ตาแหน่งกม.ที่ทาการเจาะวัดอุณหภูมิ ซึ่งในที่นี้ ได้ทาการเจาะผิวทางและวัดอุณหภูมิ
เริ่มต้นที่ กม.0+000 และเมื่อครบ 1 ชั่วโมง ทาการเจาะวัดอุณหภูมิที่ กม.0+900
สำนักบำรุงทำง
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14. แบบฟอร์ มบันทึกผลการแอ่ นตัวด้ วยเครื่ องมือ Benkelman Beam (ซ้ าย)
รหัสสายทาง

สก.3039

ชื่อสายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้ านคลองผักขม

อาเภอ

นาดี,เมือง

จังหวัด

ระยะทาง

1.000 กม.

วันที่บนั ทึกข้ อมูล 14 กรกฎาคม 2549

กม.ที่ .....
ถึง กม.ที่
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900

อุณหภูมิ
(℃)
36

37

3

0.30
0.56
0.50
0.64
0.62
0.54
0.58
0.63
0.65
0.63
0.62

สระแก้ ว

ระยะทาง (เมตร)
0.60 1.00 2.00
0.80 0.90 0.96
0.70 0.80 0.90
0.98 1.02 1.14
0.68 0.84 1.00
0.68 0.82 0.90
0.70 0.90 1.10
0.95 1.04 1.15
0.70 0.86 1.09
0.71 0.89 1.09
0.72 0.88 1.08

7.90
1.00
1.00
1.20
1.25
0.90
1.50
1.25
1.33
1.30
1.30

1
หมายเหตุ

5

4

2
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลสาหรับการสารวจด้วย Benkelman Beam
ส่วนที่ 4 : เป็นส่วนที่จดบันทึกค่าการแอ่นตัวของผิวทาง โดยแบ่งช่องการจดบันทึกออกเป็น 5 ช่อง ที่
ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. 2.00 ม. และ 7.90 ม. เมื่อรวมระยะทดสอบทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดการ
ทอสอบ ประมาณ 11.80 ม. ช่องที่ระยะ 0.30 ม. 0.60 ม. 1.00 ม. และ 2.00 ม. เป็นช่องที่จดบันทึกค่าแอ่นตัว
ของถนนในสภาวะที่อยู่ระหว่างการคืนตัว(Rebound Reading) มีหน่วยเป็น ม.ม. ใช้ สาหรับตรวจสอบสภาพการ
คืนตัว ซึ่งโดยปกติ ค่าแอ่นตัวจะเพิ่มขึ้นแปรผันตามระยะทางของตาแหน่งล้อรถ หากมีค่าผิดแปลกไม่แปรผันตาม
สำนักบำรุงทำง
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ระยะทาง สามารถสันนิฐานได้ 2 ประเด็นคือ มีการอ่านค่า/จดบันทึกค่าผิดพลาด หรือ บริเวณที่ทาการทดสอบ
เป็นบริเวณที่โครงสร้างขาดความแข็งแรง/อ่อนตัว ซึ่งผู้ทาการสารวจต้องทาการตรวจสอบผลการแอ่นตัวอีกครั้ง
หนึ่ง ส่วนช่องที่ระยะ 7.90 ม.เป็นค่าสุดท้ายที่ถนนหยุดการคืนตัวจะได้ค่าแอ่นตัวที่เกิดขึ้นสู งสุด (Final Reading)
มีหน่วยเป็น มม. เป็นค่าที่ผู้ออกแบบจะนาไปทาการหาค่าแอ่นตัวเฉลี่ยสาหรับออกแบบเสริมความแข็งแรงให้กับ
โครงสร้างทางต่อไป
ส่วนที่ 5 : เป็นช่องหมายเหตุสาหรับผู้สารวจจดบันทึกเพิ่มเติมถึงข้อมูลที่เกี่ยวอื่นๆเช่น ลักษณะความ
เสียหายข้างเคียง, สภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นต้น เพื่อให้ผู้ออกแบบใช้ประกอบ ในการพิจารณาเบื้องต้น
การคานวณค่าการแอ่นตัวของถนน
จากการทดสอบการแอ่นตัวของถนนลาดยางด้วย Benkelman Beam จะได้ผลการทดสอบดังแสดงใน
แบบฟอร์มที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น สาหรับค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยางโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการออกแบบ (DEFN)
สามารถคานวณได้จากสมการที่ 3.1
Overlay Design Deflection (DEFN) =
( X + 1.5SDx) + Tc (3.1)
โดยที่ Xi
=
ค่าที่อ่านได้ (Final Reading)
= R1, R2, R3…….Rn
n
=
จานวนจุดที่ทดลอง
=
ค่าเฉลี่ย (Mean Deflection) = (R1+ R2 + R3 …….Rn) /n.
X
SDx =
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation of Deflection)
xi  x 2
 n  1
Cp
=
อุณหภูมิของผิวทาง (Pavement Temperature, °C)
Tc
=
ค่าปรับแก้ที่ได้จากอุณหภูมิ (Temperature Correction, mm / °C)
=
0.0091 (Cp – 32)
ตัวอย่าง : การคานวณเฉลี่ยค่าการแอ่นตัวของถนนลาดยาง (DEFN) ในสนาม
จากผลการสารวจจดบนทึกค่า DEFN ในสนาม ช่วง กม.ที่ทาการสารวจจะต้องนามาหาค่าเฉลี่ยของค่าการแอ่นตัว
เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินงานจึงได้จัดทาการเฉลี่ยค่าในรูปแบบตาราง (ตารางที่ 3.4) โดยมีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลที่ได้ลงในตารางที่ 3.3 โดยที่จานวนจุดสารวจกรอกลงในช่องที่ 1, ช่วง กม. ของตาแหน่งที่
ทาการสารวจในช่องที่ 2, ค่าการแอ่นตัวที่วัดได้ครั้งสุดท้ายจากแบบฟอร์มการสารวจดังแสดงในรูปที่ 3.5 ช่อง
ระยะ 7.90 เมตร (Final Reading) ในช่องที่3 และค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในช่องที่ 6
2. หาค่า X จากผลรวมของค่าการแอ่นตัวในช่องที่ 3 หารด้วยจานวนจุดสารวจ (n = 10) จะได้

=

X

i

= n
= 1.203
3. นาค่า Final Reading ในช่องที่ 3 ลบด้วยค่า X แล้วนาไปยกกาลังสอง จะได้ค่าในช่องที่ 4
4. นาค่า (Xi - X )2 ในช่องที่ 4 หารด้วยค่า (n - 1) จะได้ค่าในช่องที่ 5
X

สำนักบำรุงทำง
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5. นาค่าอุณหภูมิที่วัดได้ในช่องที่ 6 มาหาค่าปรับแก้ค่าการแอ่นตัวเนื่องจากอุณหภูมิโดยแทนค่าในสมการ
Tc = 0.0091 (Cp – 32) จะได้ค่าที่ใช้ในการปรับแก้ในช่องที่ 7
6. นาค่าผลรวมในช่องที่ 5 มาถอดหารากที่สองจะได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามสมการ
ช่องที่1
No

ช่องที่2
STA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
0+500
0+600
0+700
0+800
0+900
รวม

ช่องที่3
Final
Reading Xi
(mm)
1.00
1.00
1.20
1.25
0.90
1.50
1.25
1.33
1.30
1.30
12.03

ช่องที่4
(Xi - X )2

ช่องที่5
(Xi - X ) 2/(n 1)

ช่องที่6
Temp (°c)
(Cp)

ช่องที่7
TC (mm/°c)

0.0412
0.0412
0.0000
0.0022
0.0918
0.0882
0.0022
0.0161
0.0094
0.0094
0.3017

0.0046
0.0046
0.0000
0.0002
0.0102
0.0098
0.0002
0.0018
0.0010
0.0010
0.0335

36

0.036

37

0.046
0.082

ตารางที่ 3.2 แสดงการหาค่าการแอ่นตัวเฉลี่ยของถนนผิวลาดยาง
SDx

=

xi  x 2
 N  1

= 0.183

7. นาค่าผลรวมในช่องที่ 7 มาเฉลี่ยหาค่าปรับแก้ค่าการแอ่นตัวเนื่องจากอุณหภูมิ เมื่อ n' = ผลรวมของ
จานวนครั้งในการวัดอุณหภูมิ
Tc =
= 0.041 mm/°c
 (TC )
n'

8. นาค่าที่หาได้ในข้างต้นมาแทนค่าเพื่อหาค่าการแอ่นตัวเฉลี่ย (DEFN) จะได้
DEFN = ( X +1.5*SDx)+Tc
= 1.519 mm.
ค่าที่ได้เป็นค่าการแอ่นตัวเฉลี่ยของถนนลาดยางซึ่งจะนาไปออกแบบซ่อมบารุงต่อไป
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นถนนผิวบาง เช่น Cape Seal, Surface Treatment ไม่ต้องปรับแก้อุณหภูมิ

สำนักบำรุงทำง
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งานบารุงสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีภารกิจในการดูแลและบารุงรักษาสะพาน
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 10 แห่ง และถนนสายหลัก จานวน 4 สาย
ได้แก่
สะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา 10 แห่ง
 สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
 สะพานกรุงธน
 สะพานกรุงเทพ
 สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 สะพานพระปกเกล้า
 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 สะพานพระราม 7
 สะพานพระราม 3
 สะพานพระราม 4
 สะพานพระราม 5
ถนนใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 สายทาง
 ถนนกัลปพฤกษ์
7.700
กม.
 ถนนนครอินทร์
11.200
กม.
 ถนนราชพฤกษ์
31.102
กม.
 ถนนชัยพฤกษ์
4.850
กม.
สำนักบำรุงทำง
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ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งานบารุงรักษาสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ได้ดาเนินการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
 กิจกรรมบารุงปกติ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ตลอดเวลา มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ งานในกลุ่มกิจกรรมนี้ เช่น งานทาความสะอาด
ผิวถนนและสะพาน งานทาความสะอาด/ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย งานทาสะอาดรูระบาน้า งานล้างทา
ความสะอาดโครงเหล็กสะพาน งานเปลี่ ยนอุปกรณ์ไฟฟูาและแสงสว่าง งานกาจัดวัชพืช งานดูรักษาสวนหย่อม
และสวนสาธารณะ งานตัดตบแต่งบริเวณทางเท้า และงานดูแลเขตทาง เป็นต้น
 กิจกรรมบารุงตามกาหนดเวลา หมายถึง งานซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์องค์ประกอบหลัก
ของสะพานและถนนที่ชารุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใช้งานในสภาวะปกติ ซึ่งมีช่วงระยะเวลาใน
การดาเนินงานที่แน่นอน ได้แก่ การเปลี่ยนรอยต่อ งานตีเส้นจราจร งานปรับปรุงผิวจราจร งานทาสีโครงเหล็ก
สะพาน เป็นต้น
สรุปปริมาณงานกิจกรรมบารุงตามกาหนดเวลา ประจาปีงบประมาณ 2555
 งานเสริมผิวปรับระดับคอสะพานข้ามคลอง ถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี , เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
 งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นช่วง ๆ บนถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 งานปรับปรุงรอยต่อ Expansion Joint บนสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟูา,สะพาน
พระปกเกล้า , สะพานกรุงธน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สะพาน

เปลี่ยน
รอยต่อ

ตีเส้น
จราจร

ทาสีโครง
เหล็ก

ปูผิว
จราจร

ตรวจสอบ
ห้องน้า

สะพานกรุงเทพ
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ
สะพานพระปกเกล้า
สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สะพานกรุงธน
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 3
สะพานพระราม 4
สะพานพระราม 5

ทุก 5 ปี
ทุก 5 ปี
ทุก 5 ปี
ทุก 5 ปี
-

ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี
ทุก 2 ปี

ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี

ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี
-

ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
-

ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี
ทุก 4 ปี

ทาสีตอม่อ
และปูาย
เตือน
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี
ทุก 3 ปี

ตารางที่ 4.1 ข้อกาหนดในการบารุงรักษาตามกาหนดเวลา
สำนักบำรุงทำง
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สรุปปริมาณงานกิจกรรมบารุงพิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2555
 งานก่อสร้างรั้วตาข่ายปูองกันการบุกรุกใต้สะพานข้ามแยก ช่วงกม.18+400 และ กม.19+200 ถนน
ราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 งานปรับปรุงเชิงลาดข้างสะพาน Side Slope Protection ถนนนครอินทร์ อ.เมือง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
 งานปรับปรุงเชิงลาดข้างสะพาน Side Slope
Protection
ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
 งานปรับปรุงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบนถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 งานก่อสร้างพนังกั้นน้า คสล.บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
สรุปปริมาณงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ 2555
 งานติดตั้งกาแพงกันเสียงบนแบริเออร์คอนกรีต ถนนราชพฤกษ์ช่วง กม.4+100 ถึง กม.4+850 เป็น
ช่วงๆ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 งานติดตั้งราวกันชน (Guard
Rail)
บริเวณรางระบายน้าเกาะคู่ขนานและคอสะพาน ถนน
นครอินทร์ (ระยะที่ 2) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
 งานติดตั้งราวกันชน (Guard Rail) บนถนนราชพฤกษ์ เขตธนบุรี - เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 งานปรับปรุงความปลอดภัย บนสะพานพระราม 3 เขตบางคอแหลม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 งานปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย บนทางยกระดั บ ถนนนครอิ น ทร์ ข้ า มถนนกาญจนาภิ เ ษก อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี
 งานปรับปรุงปูายและอุปกรณ์จราจร บนถนนราชพฤกษ์และถนนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ , เขตตลิ่งชัน ,
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร อ.เมือง อ.บางกรวย , อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สรุปปริมาณงานกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจาปีงบประมาณ 2555
 โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณถนนราชพฤกษ์ ตัด กั บ ถนนกั ล ปพฤกษ์ (ระยะที่ 5) เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
 โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทัศ น์ บริ เ วณถนนราชพฤกษ์ ตั ดกั บ ถนนสาย 345 (ระยะที่ 2) อ.ปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี
สรุปปริมาณงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูหลังน้าท่วม ฟื้นฟูคืนสภาพจากเหตุอุทกภัย ประจาปีงบประมาณ
2555
 ก่ อ สร้ า งโครงการฟื้ น ฟู ท างหลวงชนบท อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ อุ ท กภั ย ถนนสาย นบ.1020 ถนน
นครอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

สำนักบำรุงทำง
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สรุ ป ปริ ม าณงานกิ จ กรรมบู ร ณะและฟื้ น ฟู ห ลั ง น้ าท่ ว ม ฟื้ น ฟู คื น สภาพจากเหตุ อุ ท กภั ย ประจ าปี
งบประมาณ 2555
 บูรณะและฟื้นฟูหลั งน้ าท่วม ฟื้นฟูคืนสภาพจากเหตุอุทกภัย เสริมผนัง คสล.ปูองกันน้าท่วมบริเวณใต้
สะพานพระราม 7 (ฝั่งบางกรวย)
 บูรณะและฟื้นฟูหลังน้าท่วม ฟื้นฟูคืนสภาพจากเหตุอุทกภัย ด่านชั่งน้าหนักราชพฤกษ์
 โครงการแนวกั้นน้าด้านแม่น้าเจ้าพระยาริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตั้งแต่ปากคลองพระยาบรรลือ
จนถึงปากแม่น้าเจ้าพระยา (ก่อสร้าง CONCRETE BARRIER) สาย นบ.3021 ถนนราชพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุรี
 โครงการแนวกั้นน้าด้ านแม่น้าเจ้าพระยาริมแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตั้งแต่ปากคลองพระยาบรรลือ
จนถึงปากแม่น้าเจ้าพระยา (ก่อสร้าง CONCRETE BARRIER) สาย นบ.3030 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัด
นนทบุรี
สรุปปริมาณงานกิจกรรมงบปกติสานักบารุงทาง ประจาปีงบประมาณ 2555
 โครงการติดตั้งกาแพงเสียงบนแบริเออร์คอนกรีตและอุปกรณ์จราจรบนถนนราชพฤกษ์
 ภารกิจพิเศษ ดังเช่น
- งานเฝูาติดตามพฤติกรรมและจัดการบารุงรักษาโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่( HealthMonitoring)
ซึ่งติดตั้งไว้ที่ ส ะพาน 4 แห่ ง คือ สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟูา สะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้ า
สะพานสมเด็จ พระเจ้ า ตากสิ นมหาราช และสะพานพระปกเกล้ า ระบบเฝู าติ ดตามนี้ส ามารถ
ตรวจสอบได้ว่าสะพานมีความมั่นคงแข็งแรงใช้งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า
หากมีความผิดปกเกิดขึ้น
- งานก ากับ ดูแลตามพระราชบั ญญัติ ทางหลวง ได้แก่ การขอเชื่อมทาง การพิ จารณาให้ก่อสร้า ง
สาธารณูปโภคของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตทางหลวงและการรุกล้าเขตทาง
- การเปิด - ปิด สะพานกรุงเทพ เพื่อบริการให้เรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือและเอกชนผ่านเข้า - ออก
สาระน่ารู้
เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้รถ ในการสัญจรข้ามแม่น้าเจ้าพระยาโดยอาศัยสะพาน
ขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตารวจนครบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา 139
(1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2552 ออกข้อบังคับที่รียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร
ในเขตกรุงเทพ” ขึ้นและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป สาหรับข้อบังคับเก่าที่ได้มีการ
ประกาศใช้แล้วนั้น หากมีความขัดแย้งกับข้อบังคับใหม่ ให้ยกเลิกข้อบังคับที่ขัดแย้งนั้น
สำนักบำรุงทำง
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ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
สะพาน

ข้อบังคับ

ห้ามรถบรรทุกเดินรถใน กทม.
ระหว่างเวลา 06.00-10.00
และ 15.00 – 21.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ
ห้ามรถบรรทุกน้าหนัก 18 ตัน
ขึ้นไปเดินรถ บนสะพาน
ตลอดเวลา
สะพานกรุงเทพ
ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ
ขึ้นไป ผ่านข้ามสะพาน
ตลอดเวลา
ห้ามรถหนักเกิน 21 ตัน ผ่าน
สะพาน
สะพานกรุงธน
รถบรรทุกให้เดินช่องซ้ายสุด
ทิ้งระยะห่างคันหน้าไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร
กาหนดให้มีช่องทางเดินรถ 3
ช่อง และกาหนดเวลาเดินรถ
สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ
ขึ้นสะพาน
ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ
สะพานพระปกเกล้า
ขึ้นสะพานทั้ง 2 ฝั่ง
ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 3 เพลา
สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ขึ้นไป เว้นวันหยุดขึ้นได้
ตลอดเวลา
ห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6ล้อ
สะพานพระราม 8
ขึ้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อบังคับที่

15 มิ.ย.43

พ.ศ.2543

31 มี.ค.43

พ.ศ.2543

28เม.ย.38

พ.ศ.2538

21 ต.ค.27

165/2527

16 ม.ค.25

1/2525

7 ส.ค.38

พ.ศ.2538

5 ธ.ค.27

187/2527

27 พ.ค.27

72/2527

14 มี.ค.24

22/2524

2 พ.ค.45

พ.ศ.2545

สำนักบำรุงทำง
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สะพานพระราม 7

สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สะพานพระปกเกล้า

[เลือกวันที่]

สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟูา

สะพานพระราม 4

สะพานพระราม 5
สำนักบำรุงทำง
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สะพานกรุงธน

[เลือกวันที่]

สะพานกรุงเทพ

สะพานพระราม 3

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ถนนนครอินทร์

ถนนราชพฤกษ์
สำนักบำรุงทำง
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ถนนกัลปพฤกษ์

[เลือกวันที่]

ถนนชัยพฤกษ์

ภาพถ่ายตอนเปิดสะพานกรุงเทพ
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งานบารุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค (สะพานนอกสายทาง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 มีหน้าที่
รับผิดชอบสะพานที่ได้รับมอบจากสานักก่อสร้างสะพาน จานวน 952 แห่ง (มีความยาว 119,420.92 เมตร หาก
คิดรวมถนนเชิงลาดทั้งสองฝั่งลาน้าจะมีความยาวทั้งสิ้น 714,933.94 เมตร) ให้มีสภาพดีอยู่เป็นประจาตลอดเวลา
เพื่อให้ ป ระชาชนได้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ งทาให้ ค่าใช่จ่ายของ
ประชาชนที่ใช่จ่ายในการคมนาคมขนส่งและค่าบารุงรักษายานพาหนะ ลดลงซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง
สะพานชุมชนทั้ง 952 แห่ง อยู่ตามลุ่มน้าสาคัญ 20 แห่ง ทั่งทุกภาคของประเทศไทย สะพานทั้งหมดเป็น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง แต่เมื่อมีการเปิดให้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งไป
ช่วงเวลาหนึ่ง สะพานดังกล่าวต้องได้รับการดูแลบารุงรักษาตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่
เสียหายหรือใช้งานไม่ได้ก่อนถึงเวลาอันควร โดยทั่วไปสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 50 ปี
หากได้รับการดูและใช้งานอย่างถูกต้องนอกจากนี้หาก
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ลุ่มน้า

สะพาน
(แห่ง)
ปิง
30
วัง
24
ยม
32
น่าน
30
เจ้าพระยา
6
ลพบุรี
9
ป่าสัก
24
กก
4
แควใหญ่
2
แควน้อย
12

ลุ่มน้า
แม่กลอง
ท่าจีน
ปราจีนบุรี
บางประกง
เพรชบุรี
ปราณบุรี
ชี
มูล
ตาปี
ปัตตานี
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สะพาน
(แห่ง)
7
15
8
1
9
6
28
13
7
11

ตาราง 5.1 สะพานในลุ่มน้า
สะพานได้รับความชารุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ การบรรทุกน้าหนักของยวดยานที่เกินกว่าออกแบบ
ไว้ หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาตินั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการบารุงรักษาโดยทันที เพื่อปูองกันมิ
ให้ความเสียหายลุกลามออกไป ซึ่งจะยากต่อการแก้ไขและสิ้ นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบารุงมากขึ้นโดยไม่
จาเป็น
ความหมายของการบารุงรักษาสะพาน
การบารุงรักษาสะพาน หมายถึง งานที่ต้องทาเป็นประจาเพื่อรักษาสะพานให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพ
ก่อสร้างแล้วเสร็จใหม่ ภายใต้ภาวะปกติของการจราจรและภาวะธรรมชาติ โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ตาม
ความเหมาะสมและเป็นการชะลอหรือหยุดความเสียหายที่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการบารุงรักษาสะพาน
 เพื่อให้สะพานมีสภาพดีเหมือนหรือใกล้เคียงกับสภาพก่อสร้างแล้วเสร็จใหม่
 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งค่าบารุงรักษายานพาหนะ
 เพื่อประหยัดงบประมาณการบารุงรักษาสะพาน
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สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความเสียหาย
 ปริมาณการจราจร
 การกระทาของน้าหนักบรรทุกของยานพาหนะ
 ประสบภัยธรรมชาติ
 สภาพทางธรณีวิทยาของดินฐานราก
 การเสื่อมสภาพของวัสดุโครงสร้างสะพาน
 การออกแบบ และการก่อสร้าง
เพื่อที่จะบารุงรักษาสะพานทั้ง 952 แห่ง สานักบารุงทาง จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 จานวน
80,425,000 บาท สาหนับกิจกรรมบารุงปกติสะพานชุมชน กิจกรรมบารุงตามกาหนดเวลาสะพานชุมชน กิจกรรม
บารุงพิเศษสะพานชุมชน และกิจกรรมซ่อมฉุกเฉินสะพานชุมชน
รายการ
กิจกรรมบารุงปกติ
กิจกรรมบารุงตามกาหนดเวลา
– งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตถนนเชิงลาดสะพาน
– งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
– งานตีเส้นจราจร
กิจกรรมบารุงพิเศษ
– งานซ่อมถนนเชิงลาดสะพาน
– งานบูรณะถนนเชิงลาดสะพาน
– งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่
ชารุดให้คืนสู่สภาพเดิม
– งานก่อสร้างเพิ่มความยาวสะพาน
– งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสะว่างบนสะพาน
– งานป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน
– งานปรับปรุงอื่อ ๆ
กิจกรรมซ่อมฉุกเฉิน
รวม

จานวน
(แห่ง)
387

งบประมาณ
(บาท)
15,123,000

16
8

32,921,000
1,143,000

3
10

5,600,000
50,080,000

3
1
9
3
1
LS.
441

9,767,000
1,800,000
5,073,000
7,105,000
1,000,000
388,000
130,000,000

ตาราง 5.2 ผลดาเนินการ
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งานทาสีสะพาน (บารุงปกติ)

งานตีเส้นจราจร (บารุงตามกาหนดเวลา)

งานเรียงหินปูองกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน (บารุงพิเศษ)

งานปรับปรุงโครงสรางสะพานที่ชารุด (บารุงพิเศษ)

งานซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน (บารุงพิเศษ)

งานปูผิวพื้นสะพาน (บารุงพิเศษ)
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ภาพกิจกรรมของ สบร.
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ภาพกิจกรรมของ สบร.
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ภาพกิจกรรมของ สบร.

ภาพกิจกรรมของ สบร.
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ภาพกิจกรรมของ สบร.

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

ภาพกิจกรรมของ สบร.

สำนักบำรุงทำง

รายงานประจาปี 2555

[เลือกวันที่]

ภาพกิจกรรมของ สบร.
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จัดทาโดย สานักบารุงทาง
คณะผู้จัดทาหนังสือ
นายวิศว์
นายวิชัย
นายณรงค์
นายชูชัย
นายคุณมาศ
นายศักดิ์ชัย
นายนคร
นางสาวลาวัณย์
นายอนันต์
นายธนิต
นายจอม
นายนพปฎล
นายสุเมธ
นายกรวรงค์
นายชาญศักดิ์

รัตนโชติ
วงศ์ศิริวิเศษสุข
คู่บารมี
พนัสอัมพร
พันธุเตชะ
สุนทรวิภาต
หลงปาน
ชวาลาทิพย์
ทิพวันต์
วิทยเมธ
ติระวณิชย์
เสี่ยงบุญ
ชิ้นโภคทรัพย์
สุริยา
แรงสาริกรรม

ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
ผอ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
ผอ.กลุ่มบารุงสะพาน/พานในเขต กทม. และปริมณฑล
ผอ.กลุ่มวิชาการและแผนงาน
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบารุง
ผอ.กลุ่มบารุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
ผอ.กลุ่มบารุงทาง
ส่วนอานวยการสานักบารุงทาง
วิศวกรโยธาชานาญการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บรรณาธิการ
นายกรวรงค์

สุริยา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ช่วยบรรณธิการ
นางสาวสุภาพร

วงศ์สมิง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.)

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางสาวสุภาพร
วงศ์สมิง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.)

สานักบารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
9 ถนนพหลโยธิน แขวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2551-5000 สายด่วน 1146, http://maintenance.drr.go.th/
สำนักบำรุงทำง

