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สารของผู้อานวยการสานัก
ในรอบปีที่ผ่านมา สานักบารุงทางได้ดาเนินการดูแล
และบารุงรักษาทางและสะพาน รวมถึงการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการประกันคุณภาพ (Quality
Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ความสาเร็จของภารกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกรมทางหลวงชนบทและ
บุคลากรของสานักบารุงทางทุกท่านตลอดปีงบประมาณ 2560
ได้ถูกรวบรวมและแสดงไว้ในรายงานประจาปีของสานักบารุง
ทางฉบับนี้
ในฐานะผู้อานวยการสานักบารุงทาง จึงขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันผลักดันให้ภารกิจลุล่วงไป
ด้วยดี
นาย สมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
ธันวาคม 2560

คานา
สานักบารุงทางเป็นสานักส่วนกลางภายใต้สังกัด กรมทางหลวงชนบท มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนาโครงข่ายทาง การดูแลบารุงรักษาทางและสะพาน การควบคุมและกากับ
ใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม
ทางหลวงชนบท
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นเอกภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายบุคลากรทุกท่านใน
สานักบารุงทาง จึงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกรมทางหลวงชนบท โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เป็นหลักสาคัญ
หนังสือรายงานประจาปี 2560 นี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรในสานักบารุงทางที่ได้ดาเนินการตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานและผู้สนใจจะ
สามารถนาข้อมูลจากหนังสือรายงานประจาปี 2560 ของสานักบารุงทาง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านการบารุงรักษาทางและสะพานที่ยั่งยืนต่อไป

สานักบารุงทาง
ธันวาคม 2560

วิสัยทัศน์และภารกิจของสานักบารุงทาง
(Vision and Mission, Bureau of Maintenance)

โครงข่าฬทางหลวงชนบท สะดวกรวดเรไว ปลอดภัฬ ประทับใจ
คุ้มค่าทางเศรษฐกผจและ สังคม
ภารกิจสานักบารุงทาง (Mission)
กาหนด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบารุงทางและสะพาน
Establish strategies, plans, and projects for road and bridge maintenance
ศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงข่ายทางและสะพาน
Studies and develop the road and bridge networks
ศึกษา พัฒนา และกาหนดมาตรฐานการบารุงรักษาทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
Studies, develop and specify the standard for rural and local roads maintenance
กากับ ดูแล ดาเนินการ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการบารุงรักษาทางและสะพาน
Regulate, operate, monitor and evaluate of the road and bridge maintenance
ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
Enforce road users under the law and order
ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านบารุงรักษาทางและสะพานและงานทางหลวงท้องถิ่น
Promote and support the development of road and bridge maintenance for rural and local
roads
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Cooperate and support relevant agencies or assigned sectors
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ผังโครงสร้างองค์กรสานักบารุงทาง
(Bureau of Maintenance Organization Chart)

ส่วนอานวยการ

งานทั่วไปและติดตามประสานงาน

(General Administration Division)

(General admin and coordinate with other divisions)

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ทางและสะพาน

ทะเบียนสินทรัพย์ แนวเขตทาง และกากับนาหนักบรรทุกยานพาหนะ

(Road and Bridge Asset Management Division)

(Asset and right of way registration and truck weight limit control)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบารุง

ดูแลฐานข้อมูลงานบารุงทางและสะพาน และสนับสนุนด้านวิชาการ

(Maintenance Management System Development Division) (Maintain and monitor maintenance database information and
support academic research)
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กลุ่มบารุงทาง

สารวจ ออกแบบ ดาเนินการ และติดตามงานซ่อมบารุงทาง

(Roads Maintenance Division)

(Survey, design, operate and monitor road maintenance projects)

กลุ่มวิชาการและแผนงาน

กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกากับการใช้จ่ายงบประมาณ

(Strategy and Planning Division)

(Establish strategies, planning and allocate budgets)

กลุ่มบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม.และปริมณฑล

ดูแลสะพานขนาดใหญ่และถนนในเขต กทม.และปริมณฑล

(Bangkok Metropolitan’s Roads and Bridges Maintenance
Division))

(Maintain bridges across the Chao Phraya river and urban road
networks within Bangkok Metropolitan)

กลุ่มบารุงสะพานชุมชนในเขตภูมิภาค

ดูแลสะพานในส่วนภูมิภาค

(Rural Bridges Maintenance Division)

(Maintain all bridges in Rural area)

โครงสร้างสานักบารุงทาง
(Bureau of Maintenance Organization Chart)
ประจาปีงบประมาณ 2560
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สินทรัพย์ของกรมทางหลวงชนบท (DRR’s Asset) ประจาปีงบประมาณ 2560
ถนนลูกรัง
2,456.946 กิโลเมตร

ถนนคอนกรีต
2,008.241 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง
43,183.873 กิโลเมตร

โครงข่ายสายทาง จานวนสายทาง ระยะทาง (กม.)
โครงข่ายทั้งหมด

3,267

สะพาน
สะพานในเขต กทม./ปริมณฑล

จานวน (แห่ง)
13

สะพานชุมชน

1,319

สะพานในสายทาง

7,531

สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะในเขต กทม./ปริมณฑล

4

47,649.060

จานวน (แห่ง)
13

งบประมาณงานบูรณะและบารุงรักษา ประจาปีงบประมาณ 2560
สานักบารุงทางได้จัดทาคาของบประมาณสาหรับดาเนินงานซ่อมบารุงทางและสะพาน โดยได้จัดทากรอบความ
ต้องการงบประมาณเบื้องต้น (Zero Base) จากความต้องการของแต่ละจังหวัด ประกอบกับข้อมูลในระบบบริหารงานซ่อมบารุงรักษาทาง
ของกรมทางหลวงชนบท (PMMS) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรอบความต้องการงบประมาณเบื้องต้นในการบารุงรักษาทางและสะพาน
จานวน 25,200 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณบารุงรักษาทางและสะพาน ดังนี้
รายการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
10,382.590

1. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
46,840 กม.
1.1 บารุงปกติ
45,295 กม.
1.2 บารุงตามกาหนดเวลา
759 กม.
1.3 บารุงพิเศษ
786 กม.
2. ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่อหน่วยตังแต่ 10 ลบ.ขึนไป
809 กม.
3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
4. งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพืนฐานที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยในพืนที่ภาคใต้
5. งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพืนฐานที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

5,500.000
100.000

423.033
480.790

รวม
30,000

16,886.413

ZERO BASE
งบประมาณที่ได้รบั

งบประมาณ (ล้านบาท)

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
Zero Base 17,950 18,780 16,748 20,868 22,794 28,330 27,037 20,500 20,000 25,200
งบประมาณที่ได้รับ 4,207 3,967 7,232 8,000 8,900 14,000 14,450 16,654 15,369 16,887
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งบประมาณงานบูรณะและบารุงรักษา ประจาปีงบประมาณ 2560
โดยเป้าหมายของกรมทางหลวงชนบทจะรักษาสภาพค่า IRI เฉลี่ยของถนนไม่เกิน 4.00 ม./กม. ซึ่งบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใช้ค่าการแอ่นตัวของถนน (Deflection) เข้ามามีส่วนสาคัญในการคัดเลือกกิจกรรมซ่อมบารุงรักษา
ตามแผนดังนี้

นอกจากนีก้ รมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการนายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบารุง โดยได้มี
การนายางพารามาใช้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยมีปริมาณการใช้ดงั นี้
ปีงบประมาณ

ปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน)
นายางดิบ

ยางข้น

2556

220

110

2557

718

359

2558

4,176

2,088

2559

10,373

5,187

2560

7,172

3,586

รวม

22,659

11,330

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมทางหลวงชนบทมีเป้าหมายการนายางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยคิดเป็นยางดิบ จานวน
7,530 ตัน หรือคิดเป็นยางพาราข้น จานวน 3,765 ตัน
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7

นานบารุ นปกตผผผททานลาดฬาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทโครงข่ายทาง นอกจากการก่อสร้างถนนให้มีความสมบูรณ์แล้วการบ้ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานก็มีส่วนส้าคัญยิ่งเช่นกัน ซึ่งการบ้ารุงรักษาทางนั้นจ้าเป็นต้องท้าเป็นประจ้าและสม่้าเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้เส้นทางอยูใ่ น
สภาพใช้งานได้ดีผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่อีกทั้งการซ่อมบ้ารุงในบริเวณที่เสียหายไม่มาก ยังสามารถป้องกัน
มิให้เกิดความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป รวมถึงช่วยชะลอความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่โครงสร้างชั้นทางอีกด้วย ปัจจุบัน กรมทางหลวง
ชนบทมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 47,649 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2560 แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ้ารุงทางหลวงชนได้ดา้ เนินการ
ซ่อมบ้ารุงปกติผิวทางลาดยางแยกตามความเสียหายได้ดังนี้
การบ้ารุงปกติผิวทางลาดยาง
วิธีการซ่อม
จานวน
Deep Patch
964,038.03
(ขุดซ่อม)
Skin Patch
1,775,451.01
(ปะซ่อม)
Crack Seal
621,963.86
(อุดรอยแตก)

หน่วย
ตร.ม.
ตร.ม.
ม.

กิจกรรมบ้ารุงปกติส้าหรับอาคารระบายน้้า โดยด้าเนินการท้าความสะอาด ขุดลอก, ก้าจัดขยะและวัชพืช, ซ่อมแซมรางระบายน้้า,
ท่อลอด และสะพานให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
การดูแลระบบระบายน้้า
ประเภท

จานวน
หน่วย
14,844.00
แห่ง
ท่อลอดกลม
243,683.80 เมตร
1,377.00
แห่ง
ท่อลอดเหลีย่ ม
17,158.40 เมตร
รางระบายน้้า 132,980.00 เมตร
4,942.00
แห่ง
สะพาน
129,580.80 เมตร

การด้าเนินงานตัดหญ้าเป็นอีกกิจกรรมของงานซ่อมบ้ารุงปกติ ซึ่งมีส่วนในการช่วยให้ผู้ใช้ทางมีระยะการมองเห็นที่ปลอดภัย และช่วย
เสริมสร้างทัศนีย์ภาพของถนนให้สวยงาม โดยทั่วไปกรมทางหลวงชนบทได้ก้าหนดให้มีการตัดหญ้า จากไหล่ทางถึง Toe Slope ให้สั้นสม่้าเสมอ
กันตลอดสายทาง รวมถึงจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณทางโค้งและทางแยก ซึ่งในปี 2560 แขวงบ้ารุงทางหลวงชนบทและ หมวดบ้ารุงทางหลวง
ชนบท ได้ด้าเนินการตัดหญ้าเป็นจ้านวนทั้งหมด 294,679,772.20 ตารางเมตร
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สินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์จราจรสังเคราะห์เพื่อส่วนประกอบของถนน ได้แก่ ป้ายจราจร หลักกิโลเมตร หลักโค้ง ราวกันอันตราย
สัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น การซ่อมบ้ารุงทรัพย์สินประเภทนี้ประกอบไปด้วยการท้าความสะอาด การทาสี ปรับปรุง ตลอดจนทดแทน
สินทรัพย์ ที่ช้ารุดจนอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ให้อยู่ในสภาพใช่งานได้ดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้ทาง
การดูแลบ้ารุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์จาจรสงเคราะห์
ประเภท
กิจกรรม ดาเนินการจานวน หน่วย
ทดแทน
9,725.00
ชุด
ป้ายจราจร
ปรับปรุง 203,041.00
ชุด
ทดแทน
1,620.00
หลัก
หลักกิโลเมตร
ปรับปรุง
34,562.50
หลัก
ทดแทน
12,794.00
หลัก
หลักโค้ง
ปรับปรุง 481,879.00
หลัก
ทดแทน 123,672.70
ม.
Guard Rail
ปรับปรุง 146,626.00
ม.
Timber
ทดแทน
3,572.00
ม.
Barricade ปรับปรุง
3,083.00
ม.
สัญญาณ
ทดแทน
3,899.00
แห่ง
ไฟกระพริบ ปรับปรุง
แห่ง
3,423.00
ส้านักบ้ารุงทาง ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานซ่อมบ้ารุงปกติผิวทางลาดยางทั่วประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ
2560 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 สรุปได้ดังนี้
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการ
จานวน
หน่วย
ดาเนินงาน
378,570,147.31 บาท
ค่าจ้าง
31.41
%
67,846,697.34 บาท
ค่าใช้สอย
5.63
%
555,749,866.00 บาท
ค่าวัสดุ
46.10
%
203,253,432.49 บาท
ค่าเครื่องจักร
16.86
%
รวม
1,205,420,143.14 บาท

10

กิ จ ก รรมบ ารุ ง ปก ติ ความ เสี ยหายผิ ว ที่ เ กิ ดต่ อ พื้ น ทาง/ผิ วทาง

กิ จ ก รรมตั ดหญ้ า

กิ จ ก รรมดู แลส่ วนป ระกอบ อื่ น ข องถน น และจ ราจ รส งเคราะ ห์
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นานบารุ นสะอาน*ถนนในเขต กทม. และปรผมณฑล
ส้านักบ้ารุงทาง โดยกลุ่มบ้ารุงสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีภารกิจในการดูแลบ้ารุงรักษาสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ขนาดใหญ่ จ้านวน 11 แห่ง และถนนในเขต กทม. และปริมณฑล ขนาด 6-10 ช่องจราจร จ้านวน 5 สายทาง คือ ถนนราชพฤกษ์, ถนน
กัลปพฤกษ์, ถนนชัยพฤกษ์, ถนนนครอินทร์, และถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ถนนราชพฤกษ์ ระยะทางรวม 59.10 กิโลเมตร
และสวนสาธารณะจ้านวน 10 แห่ง การบ้ารุงรักษาเป็นสิง่ จ้าเป็นทีต่ อ้ งด้าเนินการเป็นประจ้าและตามช่วงเวลาทีอ่ อกแบบไว้เพือ่ รักษาทางให้คงรูป
และมีสภาพที่ใกล้เคียงกับตอนก่อสร้างโดยให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและขัดขวางการจราจรน้อยทีส่ ุดเท่าที่จะท้าได้ กลุ่มบ้ารุงสะพาน/ถนนในเขต
กทม. และปริมณฑล ได้แบ่งกิจกรรมการบ้ารุงทาง สะพาน และสวนสาธารณะ ออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

1. กผจ กรรมบารุ นปกตผ

กิจกรรมบ้ารุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง การบ้ารุงรักษาทางที่ต้องท้าอย่างสม่้าเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่ งาน
ซ่อมแซมผิวทาง, ท้าความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานท้าความสะอาดระบบระบายน้้า, งานก้าจัดวัชพืช, การดูแลรักษา
สวนหย่อม เป็นต้น โดยมีฝ่ายปฏิบัติงานแบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบของหมวดบ้ารุงทางหลวงชนบททั้ง ๔ หมวด คือ หมวดบ้ารุงทางหลวงชนบท
ราชพฤกษ์ หมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ หมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ และหมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ โดยมี
รายละเอียดแสดงไว้ในตาราง
งานบารุงปกติสะพานและถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
หมวดบารุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
โครงการ
ถนนราชพฤกษ์ (กม.4+600 - กม.27+000)
ถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งพระนคร
- ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัตนาธิเบศร์
- ปลายถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎา
บดินทรานุสรณ์ตัดถนนราชพฤกษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

ปริมาณ
22.40
4.30
1
1

หมวดบารุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์
หน่วย
กม.
กม.
แห่ง
แห่ง

17,600 ตร.ม.
70,400 ตร.ม.
40,000 ตร.ม.
120.96 ตร.ม.

ถนนชัยพฤกษ์
ถนนราชพฤษ์แ (กม.27+000 - กม.31+100)
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 4
ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานพระราม 7
- ปลายถนนราชพฤกษ์ตัดทางหลวง 345
- ถนนชัยพฤษ์ตัดถนนราชพฤษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง
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ถนนกัลปพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์ (กม.0+000 - กม.4+600)
สะพานกรุงเทพ
สะพานพระราม ๓
สะพานกรุงธน
ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานกรุงเทพ
- ปลายถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนกาญจนาภิเษก
- ถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

ปริมาณ
7.70
4.60
1
1
1

หน่วย
กม.
กม.
แห่ง
แห่ง
แห่ง

18,864
44,000
4,800
66.42

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

หมวดบารุงทางหลวงชนบทนครอินทร์

หมวดบารุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
โครงการ

โครงการ

ปริมาณ
7.897
4.10
1
1

หน่วย
กม.
กม.
แห่ง
แห่ง

59,200
86,400
44,800
39.02

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

โครงการ
ถนนนครอินทร์
สะพานพระราม 5
สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
สะพานพระปกเกล้า
ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- ปลายถนนนครอินทร์ตัดถนนกาญจนาภิเษก
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

ปริมาณ
12.50
1
1
1

หน่วย
กม.
แห่ง
แห่ง
แห่ง

70,400 ตร.ม.
66.42 ตร.ม.

ตัวอย่างกิจกรรมบารุงปกติที่ดาเนินการเป็นประจา

ซ่อมแซมผิวทางที่ช้ารุดเสียหาย

การท้าความสะอาดผิวทางจราจร ทางเท้า และป้ายจราจร

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร

การดูแลต้นไม้และสวนสาธารณะ

ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์จราจรและความปลอดภัย

เก็บขยะและสิ่งปฏิกลู ในเขตทาง

การขุดลอก รางระบายน้า้ และแก้ปัญหาน้้าท่วมขังในเขตทาง
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2 . กผ จ ก ร ร ม บ า รุ น ส ะ อ า น ต า ม ก า ห น ด เ ท ล า
กิจกรรมบ้ารุงสะพานตามก้าหนดเวลา (Periodic Maintenance) คือ งานซ่อมบ้ารุงเชิงป้องกัน ที่ต้องด้าเนินการเมื่อถึงระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ เพื่อยกระดับรักษาสภาพการใช้บริการของทางและสะพานให้อยู่ในสภาวะทีส่ ามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการลุกลามของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส้านักบ้ารุงทางด้าเนินกิจกรรมงานบ้ารุงตามก้าหนดเวลาจ้านวน ๒ โครงการ ได้แก่
โครงการทาสีโครงเหล็กสะพานข้ามแยกนิลกาจและแยกบางพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ เขตบางแค, จอมทอง กทม.
ด้าเนินการทาสีโครงเหล็กสะพานข้ามแยกบนถนนกัลปพฤกษ์

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โครงการทาสีและซ่อมแซมโครงเหล็กช่วงล่างสะพานกรุงธน เขตบางพลัด, ดุสิต กทม.
ด้าเนินการล้างท้าความสะอาด ขัดสนิม ทาสีโครงเหล็กช่วงล่างสะพาน

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โดยทั่วไป ส้านักบ้ารุงทาง ก้าหนดให้ทาสีโครงเหล็กสะพานทุกๆ ระยะเวลา ๕ ปีหรือน้อยกว่า ในกรณีตรวจพบสีมีการหลุดลอก หรือ
เป็นสนิม โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงาน ดังนี้
ขัด และล้างท้าความสะอาด คราบสกปรกและไขมันที่เกาะติด พร้อมลอกสีเก่าที่ช้ารุดออก
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พ่นทรายก้าจัดสนิม (Shot Blast) พร้อมทาสังกะสีเหลว เพื่อป้องกันการเกิดสนิมซ้้า

ทาสีรองพื้น ๑ เที่ยวความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ ไมครอน แล้วทับหน้าด้วยสีทับหน้า ๒ เที่ยว ความหนารวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐
ไมครอน พร้อมตรวจวัดความหนาสีด้วยเครื่องมืดวัดความหนาทีม่ ีความละเอียดหน่วยวัดไมโครเมตร ภายใต้การควบคุมคุณภาพด้วยเจ้าหน้าที่
เทคนิคสีจากผู้ผลิต เพื่อให้ดา้ เนินงานเป็นไปตามมาตรฐานก้าหนด

3 . กผ จ ก ร ร ม บ า รุ น อผ เ ถ ษ ถ น น แ ล ะ ส ะ อ า น
กิจกรรมบ้ารุงพิเศษถนนและสะพาน (Special Maintenance) คือ การซ่อมบ้ารุงเสริมแต่ง และปรับปรุงทางหรือสะพานที่ช้ารุด
เสียหายเกินกว่าจะบ้ารุงปกติหรือบ้ารุงตามก้าหนดเวลาได้ รวมถึงการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส้านักบ้ารุงทางด้าเนินกิจกรรมบ้ารุงพิเศษถนนและสะพานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ้านวน ๕ โครงการ ดังนี้
โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ด้าเนินการปรับปรุงผิวทางด้วยการขูดไส (Milling) ผิวทางเดิมที่ช้ารุดเสียหายออก แล้วปูทับด้วย โพลิเมอร์แอสฟัลติกคอนกรีต (PMA)

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ
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โครงการปรับปรุงผิวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย, พระนคร กรุงเทพมหานคร
ด้าเนินการปรับปรุงผิวทางด้วยการขูดไส (Milling) ผิวทางเดิมบนสะพานที่ช้ารุดเสียหายออกแล้วปูทับด้วย โพลิเมอร์แอสฟัลติกคอนกรีต (PMA)

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ ตอนที่ 2 (ระบบระบายน้้า) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ถนนนครอินทร์เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทในเขตปริมณฑล อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รองรับการคมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพฯ
ฝั่งเหนือออกสู่พื้นที่ปริมณฑลฝั่งตะวันตก ความเจริญเติบโตในด้านการใช้พื้นที่บริเวณ 2 ข้างทางเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบระบายน้้า
บนถนนยังไม่สมบูรณ์ ท้าให้เกิดปัญหาน้้าท่วมขังบนผิวทาง เนื่องจากแหล่งรับน้้าตามธรรมชาติโดนถมหรือเปลี่ยนแปลงจากการใช้พื้นที่ของ
ประชาชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และบ้านเรือนใกล้เคียงแนวเขตทาง ในปีงบประมาณ 2560
ส้านักบ้ารุงทางด้าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้้าและทางเท้าบริเวณ ช่วง กม.10+050 - 11+450 สรุปขั้นตอนการด้าเนินโครงการได้ดังนี้

ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในแนวเขตทาง
ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

ด้าเนินการก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างระบบระบายน้้า
ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดและหลักวิศวกรรม

เนื่องจากระยะเวลาการด้าเนินโครงการ และงบประมาณที่จ้ากัด ส้านักบ้ารุงทางจึงได้ด้าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้้าเป็น
5 ระยะ ซึ่งคาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตลอดทั้งสายในปีงบประมาณ 2563
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โครงการปรับปรุงความปลอดภัยถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.14+000 - 31+100 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ด้าเนินการปรับปรุงป้ายแนะน้า และติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอยคนข้าม
ด้าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อ
ประชาชนผู้ใช้งานในเวลากลางคืน

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

4 . กผ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ น ภู มผ ทั ถ น์ ท า น แ ล ะ ส ะ อ า น
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางและสะพาน คือ การปรับปรุงทัศนียภาพบนทางหลวงหรือพื้นที่ว่างเปล่าในเขตทางหลวงชนบทให้มีความ
สวยงาม เป็นที่พักผ่อนทางสายตาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อันเป็นการน้าพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า ทั้งนี้รูปแบบการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์นอกจากให้มีความสวยงามแล้ว ต้องค้านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางด้วย ปีงบประมาณ 2560 ส้านักบ้ารุงทางด้าเนินโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทางและสะพาน 2 โครงการ ได้แก่
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ด้าเนินการปรับปรุงเกาะกลางถนนชัยพฤกษ์ ด้วยการปลูกไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดูแลรักษาได้ง่าย เสริมสร้าง
ทัศนียภาพทางสายตาต่อผู้ใช้ทาง

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โครงการปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางยกระดับถนนราชพฤกษ์ตัดถนนวุฒากาศ (ระยะที่ ๒) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ด้าเนินการปรับปรุงพื้นที่ รกร้าง ว่างเปล่า บริเวณใต้ทางต่างระดับถนนราชพฤกษ์ตัดถนนวุฒากาศ (สถานีรถไฟฟ้า S๑๑) ซึ่งมีสภาพ
รกร้าง เป็นแหล่งสะสมขยะ และที่มั่วสุม ให้เป็นลานสาธารณะและ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เปิดบริการให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใช้บริการ
เป็นสถานที่ออกก้าลังกาย พักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ภาพก่อนด้าเนินการ

ภาพหลังด้าเนินการ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะปลายถนนนครอินทร์ ระยะที่ ๑ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
ด้าเนินการก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะบริการประชาชน และระบบระบายน้้าบริเวณสวนสาธารณะปลายถนนนครอินทร์

ภาพก่อนด้าเนินการ
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ภาพหลังด้าเนินการ

การอัฒ นาแบบจาลธนและระบบตรทจทผเ คราะห์ค ทามมัน่ คนแขไนแรนขธนสะอาน ระฬะทฝ่ 2
ส้านักบ้ารุงทาง ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและให้คา้ ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้าเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ้าลองและ
ระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน ระยะที่ 2 ส้าหรับปีงบประมาณ 2560 ได้ท้าการพัฒนาแบบจ้าลอง ทดสอบ ประเมินผล
และวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน พร้อมพัฒนาระบบตรวจติดตามและฐานข้อมูลสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาจ้านวน 3 สะพาน
ได้แก่ สะพานกรุงธน, สะพานพระราม 3, และสะพานพระราม 5

สะพานกรุงธน

สะพานพระราม 3

สะพานพระราม 5

การด้าเนินโครงการท้าให้สามารถวิเคราะห์และความสามารถในการรับน้้าหนักบรรทุกแท้จริงของสะพานได้ ท้าให้ทราบข้อมูลสภาพ
ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานในสภาวะปัจจุบัน น้าไปสู่การวางแผนบริหารจัดการดูแล บ้ารุงรักษาสะพาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
มั่นใจต่อประชาชนให้ใช้งานสะพานได้อย่างปลอดภัย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ การทบทวนรวบรวมข้อมูลสะพาน การตรวจสอบด้ายกายภาพของ
สะพาน การทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานภายใต้น้าหนักทดสอบและการจราจรปกติ การจัดท้าแบบจ้าลองประกอบการวิเคราะห์
ประเมินความแข็งแรงของสะพาน จัดท้าแผนงานในการติดตามตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน น้าไปสู่การพัฒนาระบบติดตามและ
ตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่

การตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน

การทดสอบการรับน้้าหนักบรรทุกบนสะพานภายใต้น้าหนักทดสอบ

การวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับน้้าหนักบรรทุกของสะพาน
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นานบารุ นสะอานชุ มชนในภูมผภาค
ปัจจุบัน กรมทางหลวงชนบทมีสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทางในภูมิภาค จ้านวนทั้งสิ้น 8,850 แห่ง แยกเป็นสะพาน
ชุมชน 1,319 แห่ง และสะพานในโครงข่ายทาง 7,531 แห่ง ที่ต้องบ้ารุงรักษาอย่างเป็นระบบให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เป็นประจ้า ภายใต้ภาวะ
ปกติของสภาพการจราจร และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอย่างจ้ากัด ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงชนบท โดยส้านัก
บ้ารุงทาง ได้ก้าหนดรูปแบบการดูแลบ้ารุงรักษาสะพานเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย งานบ้ารุงปกติ, งานบ้ารุงตามก้าหนดเวลา, และงาน
บ้ารุงพิเศษ ดังมีรายละเอียดการด้าเนินงานดังนี้

น า น บ า รุ น ป ก ตผ
เป็นการบ้ารุงรักษาสะพานชุมชนและส่วนประกอบอื่นๆ อยูเ่ ป็นประจ้าเพื่อให้สะพานอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความช้ารุดเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป งานบ้ารุงปกติ มีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ ได้แก่
# งานล้างท้าความสะอาดพื้นสะพาน และช่องระบายน้้า
# งานหยอดยางรอยต่อ
# งานทาสีราวสะพาน
# งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

# งานซ่อมแซมถนนต่อเชื่อมสะพาน
# งานตัดหญ้า
# งานซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร

งานล้างท้าความสะอาดพื้นผิวสะพาน

งานซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพาน

งานหยอดยางรอยต่อ

งานตัดหญ้า

งานทาสีราวสะพานและสิ้นสุดสะพาน

รูปถ่ายการด้าเนินงานแล้วเสร็จ
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นานบารุ นตามกาหนดเทลาสะอานชุ มชน
เป็นการบ้ารุงรักษาสะพานและส่วนประกอบอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่ก้าหนด เพื่อเป็นการต่ออายุสะพานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
นานขึ้น การบ้ารุงตามก้าหนดเวลามีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ ได้แก่
 งานเสริมผิวลาดยางถนนเชิงลาดสะพาน/บนสะพาน
 งานตีเส้นจราจรบนสะพานและถนนเชิงลาดสะพาน
 งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานเสริมผิวลาดยางถนนเชิงลาดสะพาน/บนสะพาน

งานตีเส้นจราจรบนสะพานและถนนเชิงลาดสะพาน

น า น บ า รุ น อผ เ ถ ษ

เป็นการซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงสร้างสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทางที่ช้ารุดเสียหายเกินกว่าที่จะท้าการซ่อม
บ้ารุงปกติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอ้านวยความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น งานบ้ารุงพิเศษมีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการแยกตามประเภทของสะพาน ได้แก่
สะพานชุมชน
 งานซ่อมสร้าง บูรณะ หรือปรับปรุงถนนเชิงลาดสะพาน
 งานก่อสร้าง หรือปรับปรุงสะพานที่ช้ารุดเสียหาย
 งานก่อสร้างเพิ่มความยาว หรือขยายความกว้างสะพาน
 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน
 งานทาสี/ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่ออ้านวยความปลอดภัยบนสะพานและเชิงลาดสะพาน
 งานป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน
 งานปรับปรุงอื่นๆ (เช่น งานปรับปรุงรอยต่อพื้นสะพาน, เสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างสะพาน, การก่อสร้าง
สิ่งกีดขวางป้องกันเสาตอม่อ)
สะพานในโครงข่ายทาง
 งานก่อสร้าง หรือปรับปรุงสะพานที่ช้ารุดเสียหาย
 งานก่อสร้างเพิ่มความยาว หรือขยายความกว้างสะพาน
 งานป้องกันการกัดเซาะตอม่อสะพาน
 งานปรับปรุงอื่นๆ (เช่น งานปรับปรุงรอยต่อพื้นสะพาน, เสริมความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างสะพาน, การก่อสร้าง
สิ่งกีดขวางป้องกันเสาตอม่อ)

งานก่อสร้างเพิ่มความยาวสะพานที่สั้นให้มีความยาวที่เหมาะสม

งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชา้ รุดให้คืนสู่สภาพเดิม
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การสารทจและจัดทาแผนนานบารุ นรักษาสะอาน
ภายหลังจากหน่วยด้าเนินการได้ก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จ ส้านักบ้ารุงทางจะด้าเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท้าบัญชีสะพาน
พร้อมทั้งส้ารวจและตรวจสอบสภาพ ส้าหรับจัดท้ากรอบงบประมาณในการบ้ารุงรักษาสะพาน รายละเอียดการด้าเนินงานสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1:

การแยกประเภทสะพานและจัดท้าข้อมูลบัญชีสะพาน
การแยกประเภทสะพานจะด้าเนินการแยกประเภทสะพานออกเป็น สะพานชุมชน และสะพานในโครงข่ายทาง ส่วนการจ้าแนก
ขนาดของสะพานจะแบ่งออกเป็นสะพานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือสะพานโครงสร้างพิเศษ เพื่อรวบรวมและจัดท้าเป็นบัญชีสะพาน
ประจ้าปี ทั้งนี้ ข้อมูลสะพานและส่วนประกอบ จะถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมทางหลวงชนบท (Central Road Database ,
CRD)

FLOW CHART แสดงการแยกประเภทสะพานและจัดทาข้อมูลบัญชีสะพาน

ส่วนที่ 2:

การประเมินสภาพสะพาน การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ และการจัดท้ากรอบความต้องการงบประมาณ
การส้ารวจตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งานของสะพาน
ต้องด้าเนินการเป็นประจ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการซ่อมบ้ารุงและจัดท้ากรอบความต้องการงบประมาณ
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
# กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุพิบัติต่อโครงสร้าง
# กรณีที่ใช้งานปกติส้าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
การตรวจสอบและประเมินสภาพสะพาน แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น (Screening
Inspection) และการประเมินความเสียหายขั้นละเอียด (In-depth Inspection) โดยการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเป็นการประเมิน
ความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน และความปลอดภัยในการใช้งานของยวดยานเป็นหลัก สะพานทีม่ ีค่า Screening Index (SI) ต่้ากว่าเกณฑ์ที่
ก้าหนดจะถูกจัดความส้าคัญเร่งด่วนด้วยระบบบริหารงานบ้ารุงสะพาน (Bridge Maintenance Management System, BMMS) เพือ่ การ
ประเมินความเสียหายขั้นละเอียดด้วยเจ้าหน้าทีซ่ ึ่งมีความช้านาญ ในขั้นตอนนี้ สภาพความเสียหายของสะพานจะถูกประเมินอย่างละเอียด
พร้อมแสดงระดับความปลอดภัยในการใช้งาน และความรุนแรงของความเสียหายด้วยค่า Bridge Serviceability Index (BSI) ส้าหรับใช้ใน
การวางแผนการจัดสรรงบประมาณซ่อมบ้ารุงสะพานต่อไป
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สารวจตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งาน

น า น บ า รุ น อผ เ ถ ษ ส ะ อ า น ชุ ม ช น

FLOW CHART การส้ารวจตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของสะพาน พร้อมทั้งการจัดท้ากรอบความต้องการงบประมาณ

ภาพการตรวจสอบประเมินสภาพความเสียหายสะพานเบื้องต้น (Screening Inspection)
เกณฑ์ประเมินความเสียหายเบื้องต้น (Screening Inspection)
1.การประเมินความเสียหายของระดับความปลอดภัยโครงสร้างสะพาน
Good (ดี)
Fair (ปานกลาง)
Poor (แย่)
Severe (วิบัติ)
พื้นสะพาน
ไม่มีความเสียหาย
มีความเสียหาย
มีความเสียหายโดย มีความเสียหายรุนแรง
เล็กน้อย โดยไม่ส่งผล
มีนัยส้าคัญ
โครงสร้างวิบัติ
โครงสร้างส่วนบน
กระทบต่อความ
ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างส่วนล่าง
ปลอดภัย
ความปลอดภัย
โครงสร้างป้องกันตลิ่ง

ผิวทาง
ราวกันตก
คอสะพาน
รอยต่อ

2.การประเมินความเสียหายของระดับความปลอดภัยในการสัญจร
Good (ดี)
Fair (ปานกลาง)
Poor (แย่)
ไม่มีความเสียหาย
มีความเสียหาย
มีความเสียหายโดย
เล็กน้อย โดยไม่ส่งผล
มีนัยส้าคัญ
กระทบต่อความ
ส่งผลกระทบต่อ
ปลอดภัย
ความปลอดภัย

Severe (วิบัติ)
มีความเสียหายรุนแรง
โครงสร้างวิบัติ

ผลการตรวจสอบประเมินสภาพความเสียหายของสะพานเบื้องต้นจะได้คา่ ดัชนีการประเมินเบื้องต้น (Screening Index, SI) ถ้าค่า SI
>50 แสดงว่าสะพานอยู่ในสภาพปกติ (Good) แต่ถ้าค่า SI <50 แสดงว่าสะพานอยู่ในสภาพแย่ (Poor) หรือวิบัติ (Severe) จะต้องท้าการ
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เกณฑ์ประเมินความเสียหายขัน้ ละเอียด (In-Depth Inspection)

การประเมินความเสียหายขั้นละเอียดจะได้ค่าดัชนีความปลอดภัย (Bridge Safety Index, BSI) ถ้าค่า BSI >60 จะจัดล้าดับ
ความส้าคัญของการซ่อมบ้ารุงสะพาน โดยพิจารณาจากความส้าคัญด้านวิศวกรรม และด้านสังคมสิง่ แวดล้อม แต่ถ้าค่า BSI<60 จะด้าเนินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน (ซ่อมฉุกเฉิน)

ภาพการตรวจสอบประเมินสภาพความเสียหายสะพานขั้นละเอียด (In-depth Inspection)
โดยในปีงบประมาณ 2560 ส้านักบ้ารุงทางได้ด้าเนินการตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานชุมชน และสะพานใน
โครงข่ายทาง พร้อมทัง้ จัดเรียงล้าดับความส้าคัญส้าหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการบ้ารุงรักษาสะพานต่อไป
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การประเมผนคุณภาอ 4v
การก้ากับ ติดตาม เชิงคุณภาพ งานบ้ารุงปกติในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส้านักบ้ารุงทางใช้เกณฑ์คุณภาพ Brand 4S (Sure, Safe,
Scenic, Service) ในการประเมินคุณภาพสายทาง เพื่อน้าผลการประเมินมาวิเคราะห์บริหารจัดการเส้นทางที่ต้องปรับปรุง โดยวิธีการประเมิน
ผอ.ส่วนปฎิบติการ ของแขวงทางหลวงชนบท จะเป็นผู้ประเมินเบื้องต้น หลังจากนั้น ผอ.แขวงทางหลวงชนบท จะร่วมกับ ผอ.ส่วนบูรณะของ
ส้านักฯ ตรวจสอบผลการประเมินเพื่อรายงานกรมฯทุกเดือน ทั้งนี้การประเมิน 4S จะต้องด้าเนินการประเมินให้ครบทุกสายทางใน 1 ไตรมาส
(ข้อสังเกต : สายทางที่ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงปกติเสร็จตามแผนเกรดที่ได้ต้องไม่น้อยกว่า B ส่วนสายทางที่ยังไม่ได้รับการซ่อมตามแผนเกรดที่ได้
อาจจะน้อยกว่า C ซึ่งเมื่อทุกสายทางได้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงปกติแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ทุกสายทางจะต้องได้ Brand 4S ไม่น้อยกว่า B หรือ
C) และจัดส่งผลการประเมินให้กับส้านักบ้ารุงทาง เพื่อน้าเสนอให้ผู้บริหารทราบ
ส้านักบ้ารุงทางได้ก้าหนดแบบฟอร์มการรายผลประเมิน 4 S เพื่อทดแทนแบบฟอร์มเดิมและใช้งานในปี 2560 จ้านวน 3 แบบฟอร์ม
ได้แก่
1. แบบประเมินคุณภาพสายทาง (สบร. 4S – 1)
2. ภาพถ่ายการตรวจสอบ (สบร. 4S – 2)
3. รอเสนอแนะที่ตรวจพบและแนวทางการด้าเนินการแก้ไข (สบร.4S -3)
แบบฟอร์มเดิม

แบบฟอร์มประเมินปีงบประมาณ 2559

แบบฟอร์มใหม่

แบบฟอร์มประเมินปีงบประมาณ 2560
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สรุปผลการดาเนินงาน
ในปี 2560 ส้านักบ้ารุงทางได้รวบรวมผลการประเมิน 4 S ของโครงข่ายทางหลวงชนบท (เฉพาะลาดยาง) จ้านวนทั้งสิ้น 3,263
สายทาง ระยะทาง 43,127.241 กิโลเมตร จากการรายงานผลการประเมินของ สทช.ที่ 1 – 18 พบว่ามีการรายงานผลการประเมิน จ้านวน
3,017 สายทาง ระยะทางรวม 41,068.664 กิโลเมตร สามารถสรุปเกรดคุณภาพโครงข่ายทางหลวงชนบทได้ดังนี้
1. เกรดคุณภาพ A

จ้านวน 1,256 สายทาง 16,741.353 กิโลเมตร คิดเป็น 38.82 %

2. เกรดคุณภาพ B

จ้านวน 1,668 สายทาง 23,229.726 กิโลเมตร คิดเป็น 53.86%

3. เกรดคุณภาพ C

จ้านวน

ไม่รายงานผลการประเมิน

จ้านวน

93 สายทาง

1,097.585 กิโลเมตร คิดเป็น 2.54 %

246 สายทาง 2,0588.577 กิโลเมตร คิดเป็น 4.78 %
ไม่ได้รับการประเมิน

เกรดคุณภาพ C

เกรดคุณภาพ A
เกรดคุณภาพ B

สัดส่วนเกรดคุณภาพโครงข่ายทางทางหลวงชนบท
เป้าหมายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
กรมทางหลวงชนบท มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น จึงก้าชับหน่วยด้าเนินการให้ออกตรวจ
ติดตาม ซ่อมแซมถนน ให้อยู่ในสภาพดีสม่้าเสมอ เพื่อจะน้าไปสูโ่ ครงข่ายทางหลวงชนบทที่ดีมีคุณภาพ สะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
ของกรมทางหลวงชนบท โดยนโยบายการตั้งเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1.) สายทางที่เกรดคุณภาพ A ให้คงสภาพ ไว้
2.) พัฒนาสายทางที่มีเกรดคุณภาพ B ไปสู่เกรดคุณภาพ A
3.) พัฒนาสายทางที่มีเกรดคุณภาพ C ไปสูเ่ กรดคุณภาพ B หรือ A
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เกรดคุณภาพโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจาปีงบประมาณ 2560
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การทานระบบการประกัน คุณ ภาอ (tuality Assurance, tA) ขธนกรมทานหลทนชนบท
ตามนโยบายของอธิบดี ที่ต้องการให้ถนนของกรมมีคณ
ุ ภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนงานรองรับการท้างาน และ
สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อน้าไปสูร่ ะบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบทอย่างยั่งยืน กรม
ทางหลวงชนบท จึงมอบหมายให้ ส้านักบ้ารุงทาง เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานจัดท้ากระบวนงานเพื่อประกันคุณภาพงานตามภารกิจ
ของกรม 6 ด้าน ประกอบด้วย
‡

ด้านแผนงาน

‡

ด้านส้ารวจและออกแบบ

‡

ด้านก่อสร้างทาง

‡

ด้านก่อสร้างสะพาน

‡

ด้านบ้ารุงรักษาและอ้านวยความปลอดภัย

‡

ด้านการก้ากับและบังคับใช้กฎหมาย

พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท 6 คณะ เพื่อ
ออกแบบและวางระบบการประกันคุณภาพของกรมทางหลวงชนบทในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 6 คณะ ได้ร่วมกันพิจารณาและก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานประกันคุณภาพ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในคราวประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดตราด และได้จดั ประชุมชี้แจงแนวทางการด้าเนินงานประกัน
คุณภาพของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ จ้านวน 6 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทได้รับรู้และเข้าใจถึงระบบประกันคุณภาพ
ของกรมทางหลวงชนบทได้อย่างทั่วถึง และในปีงบประมาณ 2560 ทุกหน่วยงานได้ด้าเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่ออกแบบไว้ พร้อม
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) แต่ละด้าน เพื่อเสนอแก่ผู้บริหาร
ส้าหรับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
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โครนการ “ทานหลทนชนบท สะดทก ปลธดภัฬ ทัถนทผสัฬดฝ ”
การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นการสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร กับกลุ่ม ประชาชนเป้าหมายหรือ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพือ่ หวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจาก
ประชาชนรวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานและองค์กร ท้าให้ประชาชนเกิดความนิยม เลื่อมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน
ตลอดจนเพื่อสร้างความส้าเร็จในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
กรมทางหลวงชนบท โดยส้านักบ้ารุงทางได้จัดท้ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานของ กรมทางหลวงชนบท เพื่อ
ส่งเสริมการด้าเนินงานของส้านักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และหน่วยงานในสังกัด รวมทัง้ ส้านักในส่วนกลาง ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านบ้ารุงรักษา
เส้นทาง การมีสว่ นร่วมภาคประชาชน และงานอืน่ ๆ ภายใต้ชื่อ “ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี” โดยน้าเสนอผลการด้าเนินงาน
ในกิจกรรม 5S (Sure, Safe, Scenic, Service, และ Social) และอื่นๆ เช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย เป็นต้น โดยรายงานผ่าน Application Line
มีรายละเอียดดังนี้

1. Sure คือ ด้าเนินการติดตั้ง และปรับปรุงป้าย
แนะน้ า เส้ น ทาง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเดิ น ทางถึ ง
จุดหมายปลายทางอย่างมั่นใจ

2. Safe คื อ ด้ า เนิ น การการติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ น
เครื่ อ งหมาย และอุ ป กรณ์ อ้ า นวยความปลอดภั ย
บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ตลอดเส้นทางที่สัญจรบนทางหลวงชนบท
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3. Scenic คือ การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณสองข้างทาง
ให้สวยงาม สะอาด มีระยะมองเห็นปลอดภัยปราศจากป้าย
ผิ ด กฎหมาย ที อ าจบดบั ง ทั ศ นวิ สั ย ของผู้ ขั บ ขี่ เพื่ อ สร้ า ง
ความประทับใจในเดินทาง

4. Service คือ การซ่อมบ้ารุงทางอย่างมีคุณภาพ ปราศจาก
หลุมบ่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจร
บนทางหลวงชนบท

5. Social คื อ การด้าเนิน งานร่ว มกั บประชาชนในพื้น ที่
อย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท
ในการท้ า งานของกรมทางหลวงชนบท เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

6. ด้านอื่น ๆ เช่น ภัยพิบัติต่าง ๆ (ภัยแล้ง, อุทกภัย ฯลฯ),
การควบคุ ม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย, การก้ า กั บ น้้ า หนั ก
รถบรรทุก, การด้าเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
เป็นต้น
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การราฬนาน “ทานหลทนชนบท สะดทก ปลธดภัฬ ทัถนทผสัฬดฝ ”
ผ่าน Application Line : DRR EXECxwIVE (เดืธ นอฤษภาคม - กัน ฬาฬน 2560)
ผลการรายงาน ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี ประจาปีงบประมาณ 2560

พฤษภาคม

มิถุนายน

กิจกรรม
กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

สัดส่วนของการรายงานแต่ละกิจกรรม

628 ครั้ง

3,099 ครั้ง

589 ครั้ง

4,092 ครั้ง

2,819 ครั้ง

vure

vafe

2386 ครั้ง

vcenic

vervice

vocial

ธื่นๆ
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แนททานการบรผหารจัดการถนนนธกโครนข่า ฬทานหลทนชนบท
จากที่กรมทางหลวงชนบท ได้ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยาย ถนนนอกโครงข่าย โดยใช้งบประมาณด้าเนินการของกรมฯ แต่เมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จได้ประสบปัญหาในด้านการดูแลบ้ารุงรักษา กรมจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องวางแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ ให้ถนน
ทุกสายทางที่ก่อสร้างนอกโครงข่าย ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง จากปัญหาดังกล่าว ส้านักบ้ารุงทาง ร่วมกับกองแผนงาน และส้านักส่งเสริม
การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ได้รว่ มจัดท้าแผนการบริหารจัดการถนนนอกโครงข่ายทางหลวงชนบท โดยมี วิศวกรใหญ่ด้านการบ้ารุงรักษาทาง
และสะพาน (นาย วิศว์ รัตนโชติ) เป็นประธาน โดยแนวทางการบริหารจัดการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. การจัดการถนนโครงการหลวง/โครงการพระราชด้าริ
2. การจัดการถนนนอกโครงข่ายที่ดา้ เนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560
3. การจัดการถนนนอกโครงข่ายที่ดา้ เนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป

Flowchart แนวทางการบริหารจัดการถนนนอกโครงข่ายทางหลวงชนบท
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การจัดตัง้ หมวดบารุ งทางหลวงชนบท
ในปี พ.ศ.2560 กรมทางหลวงชนบทได้มีการจัดตั้งหมวดบารุงทางหลวงชนบท จานวน 8 แห่ง และหมวดบารุงทางหลวงชนบท
ในเขตเมือง จานวน 5 แห่ง เพื่อดาเนินงานด้านบารุงรักษาทางและสะพาน แทนการดาเนินงานของแขวงทางหลวงชนบทเดิม ด้วยเหตุนี้
กรมทางหลวงชนบท จึงมีหมวดบารุงทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวนทั้งสิ้น 106 แห่ง ประกอบด้วย

ปี พ.ศ.2553 จานวน 19 แห่ง
บทช.วังน้าเขียว, บทช.คง, บทช.ประทาย, บทช.ม่วงสามสิบ, บทช.ตระการพืชผล, บทช.เดชอุดม, บทช.พล, บทช.ฝาง, บทช.พุทไธสง,
บทช.สนม, บทช.กันทรลักษ์, บทช.พิบูลรักษ์, บทช.หนองกุงศรี, บทช.สุวรรณภูมิ, บทช.วังสมบูรณ์, บทช.เชียรใหญ่, บทช.บางละมุง,
บทช.ห้วยกระเจา และ บทช.ทับสะแก
ปี พ.ศ.2554 จานวน 49 แห่ง
บทช.ป่าสักชลสิทธิ์, บทช.ชัยบาดาล, บทช.หนองม่วง, บทช.หันคา, บทช.บ่อทอง, บทช.เขาคิชฌกูฏ, บทช.แกลง, บทช.จอมบึง,
บทช.สีคิ้ว, บทช.ประโคนชัย, บทช.หนองกี่, บทช.ซับใหญ่, บทช.ภูเขียว, บทช.สังขะ, บทช.ท่าตะโก, บทช.คลองขลุง, บทช.บางมูลนาก,
บทช.นาบอน, บทช.นาทวี, บทช.ท่าตะเกียบ, บทช.โคกสูง, บทช.ด่านช้าง, บทช.ทองผาภูมิ, บทช.ศรีธาตุ, บทช.ห้วยผึ้ง,
บทช.สว่างแดนดิน, บทช.อากาศอานวย, บทช.ศรีสงคราม, บทช.ปากพะยูน, บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต, บทช.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี,
บทช.กัลปพฤกษ์, บทช.ราชพฤกษ์, บทช.นครอินทร์, บทช.ชัยพฤกษ์, บทช.เสนา, บทช.หนองเรือ, บทช.นาดูน, บทช.โพนทอง,
บทช.พิบูลมังสาหาร, บทช.อุทุมพรพิสัย, บทช.ขุขันธ์, บทช.งาว, บทช.แม่สะเรียง, บทช.หลังสวน, บทช.สายบุรี, บทช.น้าโสม,
บทช.คาม่วง และ บทช.คลองท่อม
ปี พ.ศ.2555 จานวน 5 แห่ง
บทช.วิเชียรบุรี, บทช.ลอง, บทช.กบินทร์บุรี, บทช.กาแพงแสน และ บทช.ปลาปาก
ปี พ.ศ.2558 จานวน 5 แห่ง
บทช.หนองหิน, บทช.อาจสามารถ, บทช.น้าพอง, บทช.แม่สอด และ บทช.นากลาง
ปี พ.ศ.2559 จานวน 15 แห่ง
บทช.พัฒนานิคม, บทช.จักราช, บทช.เลิงนกทา, บทช.เขมราฐ, บทช.บรรพตพิสัย, บทช.ทรายทองวัฒนา, บทช.บ้านไร่, บทช.สิชล,
บทช.ละงู, บทช.สระขวัญ, บทช.เซกา, บทช.วานรนิวาส, บทช.แม่สาย, บทช.ลี้ และ บทช.เดิมบางนางบวช

ปี พ.ศ.2560 จานวน 13 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
* หมวดบารุงทางชนบทจังหวัด 5 แห่ง
บทช.นครราชสีมา, บทช.อุบลราชธานี, บทช.นครสวรรค์, บทช.อุทัยธานี และ บทช.ตรัง
* หมวดบารุงทางหลวงชนบท 8 แห่ง
บทช.กันทรารมย์, บทช.ด่านมะขามเตี้ย, บทช.หล่มสัก, บทช.สทิงพระ, บทช.บึงนาราง, บทช.เกษตรพิสัย, บทช.จอมทอง, บทช.เวียงบูรพา
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จา น ว น ก า ร ห ม ว ด บา รุ ง ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แ ต่ ปี พ . ศ . 2 5 5 3 - 2 5 6 0
จานวน

จา น ว น ก า ร ห ม ว ด บา รุ ง ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ใ น เ ข ต พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ส ท ช . 1 - 1 8 แ ล ะ สา นั ก บา รุ ง ท า ง
จานวน
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การตรวจตผดตามและประเมผนอกลักษณ์ทาง ทช. ประจาปฝ งบประมาณ 2559
กรมทางหลวงชนบทได้มอบรางวัลแก่สานักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบารุงทางหลวงชนบท ทีม่ ผี ลการประเมิน
เอกลักษณ์ทาง ทช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระดับ ดีเด่น ดีมาก และ ดี เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560
ระดับรางวัล
ดีเด่น

ระดับรางวัล
ดีมาก

ระดับรางวัล

ดี

หน่วยงาน

ด้าน

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ด้านการบริหารและการกากับ
แขวงทางหลวงชนบทตรัง
ด้านการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
หมวดบารุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก
ด้านการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
แชวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
หมวดทางหลวงชนบทกบินทร์บุรี
หมวดบารุงทางหลวงชนบทท่าตะโก

หน่วยงาน
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)
แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
หมวดบารุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ
หมวดบารุงทางหลวงชนบทคาม่วง

ด้าน
ด้านการบริหารและการกากับ
ด้านการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน

ด้าน
ด้านการบริหารและการกากับ
ด้านการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริหารและการปฏิบตั ิงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
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การใวบใุมนา้ หนักบรรทุกให้เป็นโปตามกฎหมาฬก าหนด
ในแต่ละปีรถบรรทุกน้าหนักเกินกว่ากฎหมายกาหนดเป็นเหตุให้ถนนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบกรมทางหลวงชนบทเกิดความชารุดเสียหาย
ก่อนเวลาอันควรและจนเป็นให้เกิดอุบตั เิ หตุแก่ผใู้ ช้ทาง ทาให้กรมทางหลวงชนบทต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมบารุงเป็นจานวนมาก
การแก้ปญ
ั หาการบรรทุกน้าหนักเกินถือเป็นนโยบายหนึ่งทีส่ าคัญของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) ได้มขี อ้ สัง่ การเมือ่ คราวประชุมคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบรถบรรทุกทีข่ นส่งสินค้าน้าหนักเกิน
ทัว่ ประเทศ พร้อมกาหนดมาตรการควบคุม
กรมทางหลวงชนบท จึงได้กาหนดแนวทางการควบคุมน้าหนักบรรทุกของยานพาหนะโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้
1. ระยะสัน้
# จัดตั้งหน่วยชั่งน้าหนักยานพาหนะเคลือ่ นทีแ่ บบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทางหลวง ทหาร ตารวจ กรมการ
ขนส่งทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้ นี้ หน่วยชั่งน้าหนักพาหนะเคลือ่ นทีข่ องกรมทางหลวงชนบท ประกอบด้วย หน่วยปฏิบตั กิ าร
(ขทช) จานวน 73 หน่วย หน่วยสนับสนุน (สทช.) จานวน 18 หน่วย และหน่วยเฉพาะกิจ จานวน 1 หน่วย รวมทัง้ สิน้ 92 หน่วย ซึง่ ใน
ปีงบประมาณ 2560 หน่วยชัง่ น้าหนักยานพาหนะเคลือ่ นทีไ่ ด้จดั ตัง้ จุดตรวจเป็นจานวน 4,100 ครัง้
# จัดตัง้ สถานีตรวจสอบน้าหนักยานพาหนะ จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย สถานีตรวจสอบน้าหนักยานพาหนะราชพฤกษ์ และ
สถานีตรวจสอบน้าหนักยานพาหนะสมุทรสาคร
# เพิม่ ความถีใ่ นการจัดตัง้ หน่วยชัง่ น้าหนักพาหนะเคลือ่ นทีใ่ นสายทางทีม่ คี วามเสีย่ งของการบรรทุกน้าหนักเกินพิกดั
# กวดขัน ควบคุม และไม่อนุญาตให้รถบรรทุกเกินน้าหนักตามทีก่ ฎหมายกาหนด
2. ระยะกลาง
# กาหนดแผนการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้าหนักยานพาหนะให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมานจราจรรถบรรทุกสูงทัว่ ประเทศ ซึ่งในปี
งบประมาณ 2560 สานักบารุงทางได้ดาเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ายานพาหนะ 1 แห่ง ในสายทาง นย.3001 และสามารถเปิดใช้งานได้
ภายในเดือน พฤษภาคม 2561

สถานีตรวจสอบน้าหนักยานพานหะสมุทรสาคร

หน่วยชั่งน้าหนักยานพาหนะเคลือ่ นที่

3. ระยะยาว
# ดาเนินการแต่งตั้งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของข้อกฎหมายสาหรับกากับควบคุมน้าหนักบรรทุกให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ได้มีการประสานกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมเสนอแนวคิดให้มีการ
แก้ปญ
ั หาควบคุมน้าหนักบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ และมีบทลงโทษให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้นาเสนอแนว
ทางการปรับปรุงกฎหมายให้กบั กระทรวงคมนาคมเพือ่ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดไปใช้สาหรับการดาเนินการ
แก้ไขปัญหารถบรรทุกน้าหนักเกินต่อไป
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การอผสูจน์ทราบเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
ตามทีก่ รมทางหลวงชนบทได้มนี โยบายในการดาเนินงานให้ได้มาซึง่ เขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบทอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาแนวเขตทางหลวงที่ไม่ชัดเจน จนเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการวางแผนเกี่ยวกับถนน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม
และเพื่อความชัดเจนในการดาเนินการเจาะถนนเพื่อทาท่อส่งน้าเพือ่ การเกษตร, ขุดฝังท่อแก๊ส, ขุดฝังท่อประปา และไฟฟ้า ในเขตทางหลวง
สานักบารุงทางจึงกาหนดให้ดาเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางหลวงในปี พ.ศ. 2560 จานวน 260 สายทาง ใน 182 หน่วยงานทั่วประเทศ
ระยะทาง 4,213.168 กิโลเมตร โดยพิจารณาจากสายทางที่ไม่มีความชัดเจนของเขตทางมีจานวน 2,859 สายทาง ระยะทาง 41,594.248
กิโลเมตร และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ สานักบารุงทางได้ประสานงานขอข้อมูลระวางที่ดินในรูปแบบดิจิตอล
ไฟล์กับหน่วยงานภายนอก และจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากร เพื่อทาความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินการพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง
ของกรมทางหลวงชนบทให้สามารถนาไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้แก่บคุ ลากรของหน่วยงานในภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สายทางของกรมทางหลวงชนบท
3,393 สายทาง ระยะทาง 47,983 กิโลเมตร
สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทาง

สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทาง

สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทาง

สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทาง

115 สายทาง ระยะทาง 1,144 กิโลเมตร

2,859 สายทาง ระยะทาง 41,594 กิโลเมตร

สายทางหรือช่วง กม.ที่เป็นถนนของกรมชลประทาน

สายทางที่มแี ผนหรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง

337 สายทาง ระยะทาง 4,615 กิโลเมตร

82 สายทาง ระยะทาง 628 กิโลเมตร
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การถ่ายทอดองค์ค วามรู ้เชผ งปฏผบัตผการด้านการทดสอบ
และตรวจวัดพฤตผกรรมของโครงสร้า งสะพาน
สานักบารุงทางร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ
ด้านการทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานภายใต้น้าหนักบรรทุกทดสอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฎีได้ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ชนบทได้เข้าใจ หลักการ วิธีการในการตรวจสอบ และการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลการ
ประเมินได้อย่างถูกต้อง ในส่วนของภาคปฏิบัติได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทได้เห็นการปฏิบัติงานจริงในการทดสอบรับ
น้าหนักบรรทุกบนสะพานพระราม 5
การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมมากกว่า 80 คน
โดยมีทา่ น วิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ดา้ นการบารุงรักษาทางและสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาคทฤษฎี

การทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกภายใต้น้าหนักบรรทุกทดสอบบนสะพานพระราม ๕
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การนาเสนอบทความและผลงานด้านวผชาการ
สานักบารุงทางได้เล็งความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสายตา
บุคคลภายนอก จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลกรในการเข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานด้านวิชาการทั้งในและนอกประเทศเรื่อยมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 จวบจนปัจจุบัน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้นกว่า 30 บทความ และในปีงบประมาณ 2560 นี้ สานักบารุงทางได้นาเสนอ
บทความในการประชุม 2nd IRF Asia Regional Congress & Exhibition และการประชุม World Road Meeting ( WRM )
#

การประชุมสัมมนา 2nd IRF Asia Regional Congress & Exhibition เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 2 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูด้ ้านวิศวกรรมโยธา เป็นเวทีกลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และงานวิจัยต่างๆ ที่แต่ละประเทศได้
พัฒนาขึ้น โดย สานักบารุงทาง กรมทางหลวงชนบท ได้ส่งผลงานเรื่อง “Network Evaluation of Flood Impact for Rural Highway
Management” ที่เขียนโดย นายธนิต วิทยเมธ, ดร.โกศล จันมนฑา, ดร.คุณมาศ พันธุเตชะ, นายจอม ตีระวณิชย์, นายนพปฏล เสีย่ งกุล,
และ นายกล้าหาญ ทารักษา

#

การประชุม World Road Meeting ( WRM ) เป็นการประชุมสัมมนานานาชาติอันทรงเกียรติทจี่ ัดขึ้นทุก 4 ปี ในเมืองต่างๆ
ทั่วโลกตลอดระยะเวลา 60 ปี เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ดา้ นวิศวกรรมที่ทันสมัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สานักบารุงทาง กรมทางหลวงชนบท ได้ส่งผลงานเรื่อง “Comparison of Rural Road Prioritisation between
Structural Equation Modelling ( SEM ) process and Analytic Hierarchy Process (AHP) to approach the suitable and effective analysis” ที่เขียนโดย ดร.โกศล จันมนฑา, นายวิศว์ รัตนโชติ, และ ดร.คุณมาศ พันธุเตชะ, ในการประชุม World Road Meeting
ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นที่ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ “ถนนที่ปลอดภัยและคล่องตัว
คือ กลไกในการเติบโตของ เศรษฐกิจ”
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เทคโนโลยฝการสารวจเพื่อ งานบารุ งรักษาทาง
ค่าความแข็งแรงของโครงสร้างทางเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญสาหรับการกาหนดรูปแบบและวิธีการซ่อมบารุง รวมถึงการจัดแผนงาน
การบารุงรักษาทาง ด้วยเหตุนี้ นานาประเทศจึงได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อทดสอบหาค่าความแข็งแรงของโครงสร้างทางแบบไม่ทาลาย ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1950 และในปี ค.ศ. 1970 เครื่องมือทดสอบที่เรียกว่า Falling Weight Deflectometer (FWD) ได้ถูกวิจัย และพัฒนาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน สาหรับใช้ตรวจประเมินความแข็งแรงโครงสร้างทาง พร้อมคานวณอายุการใช้งานคงเหลือ (Remaining Life) ที่
วิเคราะห์จากค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างภายใต้ลูกตุ้มกระแทก ตามมาตรฐานทดสอบ ASTM D4694
สานักบารุงทางได้เล็งเห็นประโยชน์ของเครื่องมือ FWD ที่สามารถทดสอบและจัดเก็บข้อมูลการแอ่นตัวของโครงสร้างทางได้ใน
ปริมาณมาก ภายใต้ระยะเวลาและจานวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด จึงได้จัดหาเครื่องมือทดสอบดังกล่าว พร้อมรถลากจูง จานวน 2 ชุด เพื่อ
ทดแทนเครื่องมือทดสอบที่เรียกว่า Benkelman Beam (BMB) ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน และมี ความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน
ค่อนข้างต่า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 สานักบารุงทางได้ดาเนินการสารวจค่าการแอ่นตัวของโครงสร้างทาง เป็นระยะทางทั้งสิ้น 10,475
กิโลเมตร ซึ่งการสารวจตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 15,505 กิโลเมตร

พื้นที่

จานวน/สายทาง ระยะทาง/กม.

ภาคเหนือ

254

3,287

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

328

4,911

ภาคกลาง/ตะวันออก

325

4,815

ภาคใต้

149

2,492

1,056

15,505

รวม

ข้อมูลค่าความแข็งแรงของโครงสร้างทางที่ได้มาจากเครื่องทดสอบ Falling Weight Deflectometer (FWD) จะถูกมาประเมินสภาพ
ความแข็งแรงของโครงสร้างถนน และใช้ในการออกแบบและพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design) สาหรับการซ่อมบารุงหรือ
ก่อสร้างทางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่เปลี่ยนไป การออกแบบด้วยวิธีเชิงกลนี้เป็นวิธีการที่เหมาะสาหรับ
1) การออกแบบเพื่อขยายช่องจราจรและก่อสร้างผิวทางใหม่
2) การออกแบบยกระดับผิวทางและเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างทาง
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การธานทฬคทามสะดทกบรผเทณสะอานสมเด็จอระเจ้าตากสผนมหาราชเอื่ธรธนรับประชาชน
เดผนทานไปถทาฬสักการะอระบรมถออระบาทสมเด็จอระปรมผนทรมหาภูมผอลธดุลฬเดช
สานักบารุงทาง จัดเจ้าหน้าที่หมวดบารุงทางหลวงชนบทในเขต กทม. และปริมณฑล คอยอานวยความสะดวกแนะนาเส้นทาง
ให้บริการประชาชน ณ เต็นท์รับรองประชาชนของกรมทางหลวงชนบท บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(สะพานสาทร) ซึ่งเป็นจุด
เชื่อมต่อการขนส่งหลายระบบทั้งรถยนต์ รถไฟฟ้า และเรือโดยสาร เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

49

การบรผหารจัดการทานหลทนชนบททฝ่ประสบเหตุธุทกภัฬ ปฝ นบประมาณ 2560
สถานการณ์อุทกภัยในปี 2560 เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ เริม่ ต้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นทีภ่ าคใต้ในช่วงกลางปีทภี่ าคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ถนนและสะพานในความรับผิดชอบได้รบั ผลกระทบเป็นจานวนมาก กรมทางหลวงชนบท ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินงานรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเร่งดาเนินการซ่อมฟื้นฟูฯสายทางให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานได้ปกติ เพื่อให้ประชาชน
เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยดาเนินการดังนี้
1. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
1.1 เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์
1.1.1 ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องจักร ยานพาหนะ บุคลากร สะพานแบรี่ ป้ายเตือน และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้ง
ทาความสะอาดช่องทางระบายน้า เช่น กาจัดวัชพืช และเศษกิ่งไม้บริเวณสะพาน ท่อระบายน้า รางระบายน้า พร้อมรับมือสถานการณ์ อุทกภัย
และดินโคลนถล่มที่จะเกิดขึ้น

1.1.2 สทช./ขทช./บทช. จัดประชุม หรือซักซ้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน ทบทวนแนวทางในการ
ดาเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์

1.1.3 จัดชุดลาดตะเวน สารวจ ตรวจสอบ และตัดแต่ง กิ่งไม้แห้ง ที่อาจตกหล่น หรือล้มทับบนสายทาง
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1.2 การช่วยเหลือระหว่างเหตุการณ์
1.2.1 สนับสนุนบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร กรณีถนน/สะพานขาด ดาเนินการติดตั้งสะพานแบรี่ กรณีดินโคลนถล่ม นาเครื่องจักร
เข้าดาเนินการเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้โดยเร็ว
1.2.2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในพืน้ ที่ เข้าช่วยเหลือแก้ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อได้รบั การร้องขอ
1.2.3 สนับสนุนยานพาหนะในการรับส่งประชาชน และขนส่ง แจกจ่าย เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อน
จากอุทกภัย ดินโคลนถล่ม

1.3 การดาเนินการหลังน้าลด
1.3.1 ปรับปรุงเส้นทางให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ ภายใน 7 วัน
1.3.2 สารวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูฯ หลังน้าลดภายใน 30 วัน

2. สรุปผลการดาเนินงาน
สานักบารุงทาง ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม ผ่านการายงานระบบ FMS เมื่อเกิดสถานการณ์และสรุปรายงานส่ง
ผู้บริหารและกระทรวงคมนาคมทุกวัน และเป็นหน่วยประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นอีกด้วย โดยปี 2560 มี
สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นสรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
2.1 สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ช่วงเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560
ทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบทั้งหมด 10 จังหวัด 103 สายทาง จานวน 129 แห่ง งบประมาณเบื้องต้น 1,013.070 ล้าน
บาท ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง และตรัง ซึ่งกรมฯ
ขอรับการสนับงบประมาณฟื้นฟู จานวน 105 แห่ง งบประมาณทัง้ สิ้น 795,643,839 บาท (ยกเลิก 24 แห่ง เนื่องจากหลังน้าลดพบความ
เสียหายเล็กน้อย จึงใช้งบบารุงปกติประจาปีดาเนินการ) โดยใช้งบประมาณดังนี้
# ใช้งบเหลือจ่าย ปี 2560 ดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯเร่งด่วนในสายทางสาคัญ โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่ถูกตัดขาดเนื่องจาก
ถูกน้ากัดเซาะ จานวน 37 แห่ง วงเงิน 215,689,839 บาท
# ใช้งบกลางปี 2560 ดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯ ผิวจราจร โครงสร้างทาง ลาดคันทาง ไหล่ทาง ชารุดเสียหายปานกลาง
จานวน 37 แห่ง วงเงิน 348,454,000 บาท
# ใช้งบประมาณปี 2561 ดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯ ผิวจราจร โครงสร้างทาง ลาดคันทาง ไหล่ทาง ชารุดเสียหายที่มคี วาม
เสียหายไม่รุนแรง จานวน 31 แห่ง วงเงินประมาณ 231,500,000 บาท
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2.2 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 จากอิทธิพลพายุเซินกา
ทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ จานวน 31 จังหวัด 214 สายทาง 282 แห่ง งบประมาณความเสียหายเบื้องต้น 1,056.025
ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคเหนือ 7 จังหวัด 26 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด 170 สายทาง ภาคกลาง 4 จังหวัด 14 สายทาง
และภาคใต้ 1 จังหวัด 4 สายทาง การขอสนับสนับสนุนงบประมาณโดยแยกรายละเอียดดังนี้
# งบประมาณเหลือจ่ายปี 2560 จานวน 43 สายทาง วงเงิน 119.811 ล้านบาท
# งบกลางปี 60 จานวน 47 สายทาง วงเงิน 480.785 ล้านบาท
# โครงการที่เหลือเข้าแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยและหน่วยงานอื่น
ติดตั้งสะพานแบรี่ จานวน 5 แห่ง

ถมดินคอสะพาน/ถนนขาด จานวน 5 แห่ง

มอบถุงยังชีพ 1,409 ชุด / น้าดื่ม 7,160 ขวด

ติดตั้งเครื่องหมายจราจร/หลักนาทางเส้นทางที่นาท่วมสูง จานวน 25 แห่ง

กิจกรรม ล้างบ้าน ย้อมเมือง Big Cleaning Day ทาความสะอาด
ร่วมกับชุมชน และทาความสะอาดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสกลนคร

บูรณาการร่วมกับกรมทางหลวงทดสอบและประเมินค่าความแข็งแรงทางวิ่ง ท่าอากาศยานสกลนคร
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หมวดบารุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย หมวดบารุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ และกัลปพฤกษ์ ดาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทา
ความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งพุ่มไม้ บนผิวทางและเขตทาง หมุนเวียนกันไปตามพื้นที่ของแต่ละหมวด เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง อีกทั้งเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปลูกฝังจิตสานึกให้เกิดความรัก และความรับผิดชอบในการดูแล บารุงรักษาทางหลวงชนบท

กผจกรรม Big Cleaning Day

การให้บรผการสทนหฬ่ธมสาหรับกผจกรรมสัน ทนาการ
กรมทางหลวงชนบท โดยสานักบารุงทาง ได้ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อทากิจกรรมสันทนาการในสวนสาธารณะในเขต กทม.
และปริมณฑล ได้แก่ สวนสาธารณะปลายถนนกัลปพฤกษ์ตดั ถนนสวนกาญจนาภิเษก, สวนสาธารณะถนนนครอินทร์ สวนสาธารณะถนนราช
พฤกษ์ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ (สวนเลียบ), สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์, สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับทางหลวง
หมายเลข 345, สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนชัยพฤกษ์ (แยกสาลีโขฯ), สวนสาธารณะใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,
สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 7, สวนสาธารณะใต้สะพานพระปกเกล้า, สวนสาธารณะบริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, และ
สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนเพชรเกษม
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การดาเนินงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
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การปรับ ปรุ น สถานฝร ถไฮฮ้ าบฝทฝเธส (BTS Skytrain) บรผเทณสถานฝสะอานตากสผน
กรมทางหลวงชนบท โดยสานักบารุงทาง ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน ( S6)
โดยปรับเปลี่ยนทางเดินรถจากช่องทางเดี่ยวบนสะพานเป็นช่องทางคู่ เพิ่มชานชาลาให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามหลัก
วิศวกรรม ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าว จาเป็นต้องเจาะช่องผิวจราจรบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านในกว้าง 1.80 เมตร ยาว
ประมาณ 10 เมตร จานวน 6 ช่อง และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ยานพาหนะบนสะพาน จึงจาเป็นต้องสร้างพื้นสะพานทดแทนกว้าง 1.80
เมตร เป็นระยะทางประมาณ 230 เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเบี่ยงแนวทางวิ่งของรถยนต์บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการ
นี้ ได้มีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องราชดาเนิน กระทรวงคมนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการดังกล่าว และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
นอกจากจะไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนสะพานตากสินแล้ว ยังจะสามารถเพิ่มการให้บริการรถไฟฟ้า ทาให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอรถไฟฟ้านาน
ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการสะพานและรถไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม พร้อมอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ
ลงตรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างขยายสถานีรถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน
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การบันคับใช้ กฎหมาฬในเขตทานหลทน
หมวดบารุงทางหลวงชนบทในเขต กทม. และปริมณฑล และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ร่วมบูรณาการควบคุมตาม พร.บ.ทาง
หลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38 รื้อถอนสิ่งของร้านค้าที่ตั้งวางบนทางเดินเท้าในเขตทางหลวง และแจ้งผูป้ ระกอบการ ห้ามตั้งวางร้าน โต๊ะ เพื่อขาย
อาหารบนทางเท้า
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กผจกรรมบ าเอไญสาธารณประโฬชน์ เอื่ธถทาฬเป็ นอระราชกุถ ล (นนทบุ รฝสะธาด)
หมวดบารุงทางหลวงชนบทในเขต กทม. และปริมณฑล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนนนบุรี ร่วมกันบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยดาเนินการรื้อป้ายโฆษณา บริเวณพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (นนทบุรีสะอาด) เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
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คณะฯู ้จัดทา ราฬนานประจาปฝ 2560 สานักบารุ น ทาน

นายสมศักดิ์
นายคุณมาศ
นายกิตติ
นายธงชัย
นายจอม
นายธนิต
นายครรชิต

ธรรมจารุสิริ
พันธุเตชะ
มโนคุ้น
วรวิทยธาดา
ตีระวณิชย์
วิทยเมธ
อิ่มสมบัติ

ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชานาญการ
วิศวกรโยธาชานาญการ
วิศวกรโยธาชานาญการ
วิศวกรโยธาชานาญการ

บรรณาธิการ
นายคุณมาศ

พันธุเตชะ

วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นายคุณมาศ พันธุเตชะ
นายเรวัตน์
สุขขา
นายพันกร
ทองมา

วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

สานักบารุงทาง กรมทางหลวงชนบท
9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2551-5238
http://maintenance.drr.go.th/

