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คานา
วิสัยทัศน์และภารกิจของสานักบารุงทาง (Vision and Mission of Bureau of Maintenance)
ผังโครงสร้างองค์กรสานักบารุงทาง (Bureau of Maintenance Organization Chart)
สินทรัพย์ของกรมทางหลวงชนบท (DRR’s Asset) ประจาปีงบประมาณ 2561
งบประมาณการบารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท ประจาปีงบประมาณ 2561
ผลการดาเนินงานปี 2561
ด้านคุณภาพทาง
- งานบารุงทาง
- การบริหารจัดการทางหลวงชนบทที่ประสบเหตุอุทกภัย
- การตรวจสอบความชารุดเสียหายโครงข่ายทางหลวงชนบท (X-RAY)
- โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” (4S)
- โครงการ “ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี”
ด้านคุณภาพสะพาน
- งานบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
- งานบารุงสะพานชุมชนในภูมิภาค
ด้านการกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
- กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
- มาตรการควบคุมยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4 – 7 เพลา)
ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท
- การตรวจติดตามและประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ดีเด่น
ด้านวิชาการ
- การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างสะพาน
- การนาเสนอบทความและผลงานด้านวิชาการ
- โครงการจ้างที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
ด้านการให้บริการ
- กรมทางหลวงชนบทเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
- การให้บริการประชาชน
ด้านการดาเนินงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
- ดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม
- การดาเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอานวยความสะดวก
- การบูรณาการ/การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
แผนการพัฒนา
- คู่มือสนับสนุนภารกิจของงานซ่อมบารุงทาง
- การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design)
- แผนการพัฒนาคุณภาพทาง
- การพัฒนาแบบจาลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง
- แผนพัฒนาคุณภาพสะพานในภูมิภาค งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2572
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สารของวิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน

กรมทางหลวงชนบทได้ มี น โยบายที่ส าคั ญในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการบารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทางทางถนน
มากขึ้น ในเรื่องการประกัน คุณภาพเอกลักษณ์ทาง ทช. และ
พัฒนาคุณภาพทางและสะพาน ในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวงชนบทซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
จึงขอให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้เส้นทางกรมทางหลวงชนบททุก
ท่านในมาตรฐานการพัฒ นาระบบบริห ารงานบารุง โครงข่าย
ทางหลวงชนบท เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงปลอดภัยในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

นายวิศว์ รัตนโชติ
วิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน

1

สารของผู้อานวยการสานัก
ในรอบปีที่ผ่านมา สานักบารุงทางได้ดาเนินการดูแลและ
บารุงรักษาทางและสะพาน รวมถึงการเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการประกันคุณภาพด้านบารุงทาง
และอ านวยความปลอดภั ย (Quality Assurance, QA) ของ
กรมทางหลวงชนบทไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
ความสาเร็ จของภารกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากความร่วมมือ
ของหน่ ว ยงานภายในกรมทางหลวงชนบทและบุคลากรของ
ส านั ก บ ารุ ง ทางทุ ก ท่ า นตลอดปี ง บประมาณ 2561 ได้ ถู ก
รวบรวมและแสดงไว้ในรายงานประจ าปีของส านักบารุงทาง
ฉบับนี้
ในฐานะผู้อานวยการสานักบารุงทาง จึงขอขอบคุณบุคลากร
ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยกันผลักดันให้ภารกิจลุล่วงไปด้วยดี

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ
ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
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คานา
สานักบารุงทางเป็นสานักส่วนกลางภายใต้สังกัด*กรมทางหลวงชนบท*มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ
วางแผนกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนาโครงข่ายทาง*การดูแลบารุงรักษาทางและสะพาน*การควบคุมและกากับ
ใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย*รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ*ทั้งภายในและภายนอกกรม
ทางหลวงชนบท
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเป็นเอกภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย บุคลากรทุกท่านใน
สานักบารุงทาง จึงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกรมทางหลวงชนบท โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
เป็นหลักสาคัญ
หนังสือรายงานประจาปี*2561*นี้*จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรในสานักบารุงทางที่ได้ดาเนินการตลอดปีที่ผ่านมา*ทั้งนี*้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานและผู้สนใจจะ
สามารถนาข้อมูลจากหนังสือรายงานประจาปี 2561 ของสานักบารุงทาง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านการบารุงรักษาทางและสะพานที่ยั่งยืนต่อไป

สานักบารุงทาง
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วิสัยทัศน์และภารกิจของสานักบารุงทาง
(Vision and Mission of 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
Study and develop the road and bridge networks
ศึกษา พัฒนา และกาหนดมาตรฐานการบารุงรักษาทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
Study, develop and specify the standard for rural and local roads maintenance
กากับ ดูแล ดาเนินการ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการบารุงรักษาทางและสะพาน
Regulate, operate, monitor and evaluate road and bridge maintenance
ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
Enforcement under laws and orders
ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านบารุงรักษาทางและสะพานและงานทางหลวงท้องถิ่น
Promote and support 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)

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)
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ผังโครงสร้างสานักบารุงทาง (Bureau of Maintenance Organization Chart)
ประจาปีงบประมาณ 2561
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สินทรัพย์ของกรมทางหลวงชนบท (DRR’s Asset)
ประจาปีงบประมาณ 2561

ถนนลูกรัง 1,579.196 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง 44,110.369 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต 2,293.869 กิโลเมตร

โครงข่ายสายทาง
โครงข่ายทั้งหมด
สะพาน

จานวนสายทาง

ระยะทาง (กม.)

3,281

47,983.434
จานวน (แห่ง)

สะพานในเขต กทม. และปริมณฑล

13

สะพานชุมชน

1,367

สะพานในสายทาง

8,234
สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะในเขต กทม. และปริมณฑล

จานวน (แห่ง)
10
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งบประมาณการบารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท
ประจาปีงบประมาณ 2561
ในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักบารุงทางได้จัดทาคาของบประมาณสาหรับดาเนินงานซ่อมบารุงทางและสะพาน โดยในครั้งแรกได้
จัดทากรอบความต้องการงบประมาณเบื้องต้น (Zero Base) จากความต้องการของแต่ละจังหวัด ประกอบกับข้อมูลในระบบบริหารงานซ่อม
บารุงรักษาทางของกรมทางหลวงชนบท (PMMS) สามารถประเมินกรอบความต้องการงบประมาณเบื้องต้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้เป็น
จานวน 24,042 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงชนบทได้รับการจัดสรรงบประมาณบารุงรักษาทางและสะพาน ดังนี้
ตารางแสดงค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
รายการ
1. แผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 367 กม.
1.1 กิจกรรมบารุงทางหลวงชนบทสายหลัก
- ค่าบารุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลักที่มรี าคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
2. แผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 47,616 กม.
2.1 ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
47,308 กม.
- บารุงปกติ
46,056 กม.
- บารุงตามกาหนดเวลา
599 กม.
- บารุงพิเศษ
653 กม.
2.2 ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่อหน่วย ตังแต่ 10 ลบ.ขึนไป 308 กม.
2.3 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน
รวม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2,400.000
2,400.000
9,610.940

2,830.200
100.000
14,941.140

30,000

งบประมาณ (ล้านบาท)

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
 Zero Base
17,950 18,780 16,748 20,868 22,794 28,330 27,037 20,500 20,000 25,200 24,042
 งบประมาณที่ได้รับ 4,207 3,967 7,232 8,000 8,900 14,000 14,450 16,654 15,369 16,886 14,941
กราฟแสดงงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท
9

นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทได้ดาเนินการนโยบายรัฐบาล ในการนายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและงานซ่อมบารุง โดยได้มีการนา
ยางพารามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันโดยมีปริมาณการใช้ดังนี้
ตารางแสดงปริมาณการใช้ยางพารา
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560
2561
รวม

ปริมาณการใช้ยางพารา (ตัน)
นายางดิบ
220
718
4,176
10,373
7,172
10,961
33,620

ยางข้น
110
359
2,088
5,187
3,586
5,481
16,811

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทางหลวงชนบทมีเป้าหมายการนายางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยคิดเป็นยางดิบ จานวน 11,300
ตัน หรือคิดเป็นยางพาราข้น จานวน 5,650 ตัน
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ด้านคุณภาพทาง
งานบารุงทาง
1. งานบารุงปกติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทโครงข่ายทาง นอกจากการก่อสร้างถนนให้มีความสมบูรณ์แล้ว การบารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพ
เหมาะสมต่อการใช้งานก็มีส่วนสาคัญยิ่งเช่นกัน ซึ่งการบารุงรักษาทางนั้นจาเป็นต้องทาเป็นประจาและสม่าเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้เส้นทางอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่อีกทั้งการซ่อมบารุงในบริเวณที่เสียหายไม่มาก ยังสามารถป้องกันมิ
ให้เกิดความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป รวมถึงช่วยชะลอความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่โครงสร้างชั้นทางอีกด้วย ปัจจุบัน กรมทางหลวง
ชนบทมีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่า 47,000 กิโลเมตร ซึ่งในปี 2561 แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบารุงทางหลวงชนได้ดาเนินการซ่อม
บารุงปกติผิวทางลาดยางแยกตามความเสียหายได้ดังนี้
การบารุงปกติผิวทางลาดยาง

Crack Seal
อุดรอยแตก Deep Patch
ขุดซ่อม
19
28

Skin Patch
ปะซ่อม
53

Deep Patch ขุดซ่อม
Skin Patch ปะซ่อม
Crack Seal อุดรอย
แตก

วิธีการซ่อม

จานวน

หน่วย

Deep Patch 1,035,130.38 ตร.ม.
(ขุดซ่อม)
Skin Patch 1,971,563.25 ตร.ม.
(ปะซ่อม)
Crack Seal
(อุดรอยแตก)

691,431.39

ม.

กิจกรรมบารุงปกติประเภทอาคารระบายน้า โดยดาเนินการทาความสะอาด ขุดลอก กาจัดขยะและวัชพืช หรือซ่อมแซมรางระบายน้า
ท่อลอด และสะพานให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
การดูแลระบบระบายนา
ประเภท

จานวน
18,410.00
ท่อลอดกลม
303,623.30
2,021.00
ท่อลอดเหลีย่ ม
19,146.92
รางระบายน้า 340,258.00
5,825.00
สะพาน
152,743.80

หน่วย
แห่ง
เมตร
แห่ง
เมตร
เมตร
แห่ง
เมตร

สะพาน
25
รางระบายน้า
25

ท่อลอดกลม

ท่อลอดกลม
47

ท่อลอดเหลี่ยม

รางระบายน้า

สะพาน
ท่อลอดเหลี่ยม
3
การดาเนินงานตัดหญ้าเป็นอีกกิจกรรมของงานซ่อมบารุงปกติ ซึ่งมีส่วนในการช่วยให้ผู้ใช้ทางมีระยะมองเห็นที่ปลอดภัย และเสริมสร้าง
ทัศนีย์ภาพของถนนให้สวยงาม โดยทั่วไปกรมทางหลวงชนบทกาหนดให้มีการตัดหญ้า จากไหล่ทางถึง Toe Slope ให้สั้นอยู่เสมอกันตลอดสาย
ทาง รวมถึงจุดเสี่ ยงอันตรายบริเวณทางโค้งและทางแยก ซึ่งในปี 2561 แขวงบารุงทางหลวงชนบท และหมวดบารุงทางหลวงชนบท ได้
ดาเนินการตัดหญ้าเป็นจานวนทั้งหมด 94,679,772.20 ตารางเมตร
11

สินทรัพย์ประเภทส่วนประกอบอื่นของถนน รวมถึงอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ประกอบไปด้วย ป้ายจราจร หลักกิโลเมตร หลักโค้ง ราวกัน
อันตราย สัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น การซ่อมบารุงทรัพย์สินประเภทนี้ประกอบไปด้วยการทาความสะอาด การทาสี ปรับปรุง ตลอดจน
ทดแทนสินทรัพย์ ที่ชารุดจนอยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง
การดูแลบารุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์
ประเภท กิจกรรม ดาเนินการจานวน หน่วย
Timber
ทดแทน
10,908.00
ชุด
Barricade
ป้ายจราจร
ปรับปรุง
259,187.00
ชุด
1%
ป้ายจราจร
ทดแทน
2,414.00
หลัก
หลักกิโลเมตร
20
Guard Rail
ปรับปรุง
36,905.00
หลัก
31%
ทดแทน
17,687.00
หลัก
หลักโค้ง
ปรับปรุง
591,382.30
หลัก
หลักโค้ง
ทดแทน
ม.
Guard Rail
44
ปรับปรุง
430,162.00
ม.
Timber Bar- ทดแทน
ม.
16,953.98
ม.
ricade ปรับปรุง
695.00
แห่ง
สัญญาณไฟ ทดแทน
ป้ายจราจร
หลักกิโลเมตร
กระพริบ

ปรับปรุง

7,477.00

แห่ง

Guard Rail

Timber Barricade

สัญญาณไฟ
กระพริบ
1
หลักกิโลเมตร
3

หลักโค้ง
สัญญาณไฟกระพริบ

สานักบารุงทางดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินงานซ่อมบารุงปกติผิวทางลาดยาง ประจาปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม
2560 ถึง กันยายน 2561 สรุปค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าเครื่องจักร
17

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการ
จานวน
หน่วย
ดาเนินงาน
262,890,546.06
บาท
ค่าจ้าง
20.65

ค่าจ้าง
31

ค่าวัสดุ
46
ค่าใช้สอย
6

ค่าใช้สอย

57,873,376.58
4.55

บาท

ค่าวัสดุ

778,527,150.57
61.14

บาท

ค่าเครื่องจักร

173,979,926.79
13.66

บาท

1,273,271,000.00

บาท

รวม

ค่าจ้าง

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าเครื่องจักร

12

กิจกรรมงานบารุงปกติ

ซ่อมบารุงผิวทางลาดยาง

ตัดหญ้า/ต้นไม้ข้างทาง

ดูแลส่วนประกอบอื่นของถนน และจราจรสงเคราะห์

13

2. งานบารุงพิเศษ
นอกจากงานซ่อมบารุงปกติแล้วสานักบารุงทางยังมีงานบารุงพิเศษซึ่งประกอบไปด้วยอีกหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบารุงที่จะต้อง
ดาเนินการควบคู่กันไป ได้แก่ งานบารุงทางสายหลัก งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตงานแก้ไขคันทางทรุดตัว และงานปรับปรุงทางเพื่อ
ความปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 งานบารุงทางสายหลักและงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
งานบารุงทางสายหลักและงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต คือ การปรับปรุงแก้ไขทางที่ชารุดเสียหาย จนเกินกว่าที่จะทาการ
ซ่อมโดยวิธีบารุงปกติ หรือบารุงตามกาหนดเวลาโดยที่ความชารุดเสียหายนั้น เกิดจากโครงสร้างทางที่ออกแบบไว้เดิมไม่สามารถรับน้าหนักและ
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงจาเป็นต้องเสริมโครงสร้างทางใหม่ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ดาเนินการโดยขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วเสริมโครงสร้ างทางใหม่ให้
แข็งแรงขึ้นตามชนิดวัสดุ และความหนาของโครงสร้างแต่ละชั้นที่ออกแบบไว้ใหม่แล้วลาดยางผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต จานวน 4 แห่ง ได้แก่

ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ถนนสาย นม.3012 แยก ทล.205 - บ.ดอน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ถนนสาย นม.4008 แยก ทล.2148 - บ.ปะคา อ.ด่านขุนทด,พระทองคา จ.นครราชสีมา

ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ถนนสาย อด.1071 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านไชยวาน อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม จ.อุดรธานี
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ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ
หลังดาเนินการ
ถนนสาย อด.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2270 – บ้านสันติสขุ อาเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
2.2 งานแก้ไขคันทางทรุดตัว
งานแก้ไขคันทางทรุดตัว คือ การปรับปรุงแก้ไขทางที่ชารุดเสียหาย เนื่องจากการทรุดตัวของโครงสร้างทาง โดยการสร้างถนนให้มีความ
ลาดชันของเชิงลาดด้านข้างทางน้อยลงกว่าปกติ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของคันทาง

ระหว่างดาเนินการ

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ
2.3 งานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย
งานปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย คือ งานที่กระทาเพื่ออานวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยวดยาน เช่น ตีเส้นจราจร
ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งป้ายจราจร และเครื่องหมายนาทาง ติดตั้งปุ่มเครื่องหมายบนผิวทาง ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งนี้ยั งได้มีการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล สาหรับเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณถนนและสะพานในความรับผิดชอบของสานักบารุงทางอีกด้วย
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ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังดาเนินการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตังอุปกรณ์จราจร บริเวณทางโค้งสะพานภูมิพล 1 และ 2

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ

ภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โครงการติดตังระบบสังเกตการณ์บนภาพและวิเคราะห์นับปริมาณจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล
เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัย บริเวณสะพานภูมิพล 1 และ 2

ก่อนดาเนินการ

หลังดาเนินการ

ภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

โครงการติดตังระบบสังเกตการณ์บนภาพ และวิเคราะห์นับปริมาณจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล พร้อมทังปรับปรุง
ระบบ SCADA และติดตังเครื่องวัดปริมาณนาพร้อมแจ้งเตือนการทางานแบบระยะไกล บริเวณอุโมงค์ราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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โครงการงานติดตังระบบสังเกตการณ์บนภาพด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล เพื่อใช้เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณสะพาน
พระราม 5 อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการงานติดตังอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบริเวณสะพานข้ามแยกถนนชัยพฤกษ์ตัดกับถนนราชพฤกษ์

การบริหารจัดการทางหลวงชนบทที่ประสบเหตุอุทกภัย
สถานการณ์อุทกภัยในปี 2561 เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นที่ภาคใต้ ในช่วงกลางปีที่ภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้ถนนและสะพานในความรับผิดชอบได้รับผลกระทบเป็นจานวนมาก กรมทางหลวงชนบท ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเร่งดาเนินการซ่อมฟื้นฟูฯสายทาง ให้กลับคืนสู่สภาพใช้งานได้ปกติ เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย
สรุปผลการดาเนินงาน
สานักบารุงทาง ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย/ดินโคลนถล่ม ซึ่งหน่วยงานที่ประสบอุทกภัยรายงานผ่านระบบ FMS เมื่อเกิดสถานการณ์
และสรุป รายงานส่ งผู้บ ริหารและกระทรวงคมนาคมทุ กวั น อี กทั้ งยังเป็น หน่ วยประสานงานในการให้ ความช่ วยเหลือ ผู้ป ระสบภั ยอีก ด้ว ย
สถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในปี 2561 สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
ทางหลวงชนบทได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ โครงข่ า ยได้ รั บ ผลกระทบ จ านวน 47 จั ง หวั ด 195 สายทาง
ประกอบด้วย
- ภาคเหนือ
11 จังหวัด 37 สายทาง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12 จังหวัด 74 สายทาง
- ภาคกลาง
11 จังหวัด 33 สายทาง
- ภาคใต้
13 จังหวัด 51 สายทาง
จากความเสียหายดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทจึงพิจารณาใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ดังนี้
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เหลือจ่าย ปี 2561 เพื่อดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯเร่งด่วนในสายทางสาคัญ โดยเฉพาะบริเวณ
เส้นทางที่ถูกตัดขาดเนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ จานวน 82 สายทาง งบประมาณดาเนินการ 403.117 ล้านบาท จาแนกออกเป็น
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 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
จานวน 42 สายทาง งบประมาณ 291.509 ล้านบาท
 งานโครงสร้างระบายน้า
จานวน 29 สายทาง งบประมาณ 91.308 ล้านบาท
แยกเป็น
- ก่อสร้างท่อลอด
จานวน 19 สายทาง งบประมาณ 37.852 ล้านบาท
- ต่อความยาว/ก่อสร้างสะพาน
จานวน 10 สายทาง งบประมาณ 53.456 ล้านบาท
 งานป้องกันการกัดเซาะ
จานวน 11 สายทาง งบประมาณ 20.300 ล้านบาท
ปัจจุบันแล้วเสร็จ จานวน 72 สายทาง อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 10 สายทาง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561)
2. ขอรับการสนับสนุนเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปี 2560 (งบกลางปี 2560) เพื่อดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯ ผิวจราจร
โครงสร้างทาง ลาดคันทาง ไหล่ทาง ชารุดเสียหายปานกลาง จานวน 60 สายทาง งบประมาณดาเนินการ 496.6123 ล้านบาท จาแนกออกเป็น
 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
จานวน 32 สายทาง งบประมาณ 340.1917 ล้านบาท
 งานโครงสร้างระบายน้า
จานวน 8 สายทาง งบประมาณ 48.5806 ล้านบาท
แยกเป็น
- ก่อสร้างท่อลอด
จานวน 4 สายทาง งบประมาณ 14.3426 ล้านบาท
- ต่อความยาว/ก่อสร้างสะพาน
จานวน 4 สายทาง งบประมาณ 34.2380 ล้านบาท
 งานป้องกันการกัดเซาะ
จานวน 20 สายทาง งบประมาณ 107.8400 ล้านบาท
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 60 สายทาง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561)
3. ปรับแผนใช้งบประมาณประจาปี 2562 ดาเนินการสาหรับกรณี โครงสร้างทาง ลาดคันทาง ไหล่ทาง ที่มีความเสียหายไม่รุนแรง
สานักบารุงทางพิจารณาให้หน่วยงานใช้งบประมาณประจาปี 2562 ดาเนินการ จานวน 53 สายทาง วงเงินประมาณ 495.991 ล้านบาท จาแนก
ออกเป็น
 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
จานวน 40 สายทาง งบประมาณ 365.411 ล้านบาท
 งานโครงสร้างระบายน้า
จานวน 13 สายทาง งบประมาณ 130.389 ล้านบาท
แยกเป็น
- ก่อสร้างท่อลอด
จานวน 9 สายทาง งบประมาณ 92.191 ล้านบาท
- ต่อความยาว/ก่อสร้างสะพาน
จานวน 4 สายทาง งบประมาณ 38.389 ล้านบาท
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340.1917 ลบ.
(จานวน 32 สายทาง)
291.509 ลบ.
(จานวน 42 สายทาง)
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48.5806 ลบ.
(จานวน 8 สายทาง)
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100

365.411 ลบ.
(จานวน 40 สายทาง)

91.308 ลบ.
จานวน 29 สายทาง)

107.8400 ลบ.
(จานวน 20 สายทาง)

130.389 ลบ.
(จานวน 13 สายทาง)

20.300 ลบ.
(จานวน 11 สายทาง)

50
-

เหลือจ่ายปี 2561

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

งบกลางปี 2560

งานโครงสร้างระบายน้า/ต่อความยาวสะพาน

ปรับแผนใช้งบปี 2562

งานป้องกันการกัดเซาะ

แผนภูมิสรุปงบประมาณในการดาเนินการสถานการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
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 สถานการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561

มีทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่
- ผลกระทบจากพายุเซินติญ ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่ 8 จังหวัด 17 สายทาง 24 แห่ง
- ผลกระทบจากร่องมรสุมกาลังแรง ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ 9 จังหวัด 34 สายทาง
54 แห่ง
- ผลกระทบจากพายุเบบินคา ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 23 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ 8 จังหวัด 25 สายทาง 30 แห่ง
- ผลกระทบจากฝนตกตามฤดูกาล ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 24 กันยายน 2561 ในพื้นที่ 20 จังหวัด 56 สายทาง
85 แห่ง
จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 28 จังหวัด โครงข่ายได้รับผลกระทบจานวน 132 สายทาง จานวน 193 แห่ง
งบประมาณความเสียหายเบื้องต้น 712.365 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ภาคเหนือ
9 จังหวัด 44 สายทาง จานวน 71 แห่ง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 จังหวัด 58 สายทาง จานวน 86 แห่ง
- ภาคกลาง
7 จังหวัด 21 สายทาง จานวน 24 แห่ง
- ภาคใต้
3 จังหวัด 9 สายทาง จานวน 12 แห่ง
ทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่

ตารางสรุปสถานการณ์อุทกภัยช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
เหตุการณ์สถานการณ์อุทกภัย หน่วย

เดือน
ส.ค.

ผลกระทบ
จังหวัด สายทาง แห่ง
8
17
24
9
34
54
8
25
30
20
26
85
28
132 193

ก.ค.
ก.ย.
พายุเซินติญ
วัน
17 - 26 ก.ค.
ร่องมรสุมกาลังแรง
วัน
28 ก.ค. - 13 ส.ค.
พายุเบบินคา
วัน
14 - 23 ส.ค.
ผลกระทบจากฝนตกตามฤดูกาล วัน
24 ส.ค. - 24 ก.ย.
รวม
รายละเอียดการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูสายทางที่เกิดอุทกภัย ดังนี้
1. ขอสนั บสนุน งบประมาณเหลือ จ่า ยประจ าปี พ.ศ. 2562 ด าเนิน การ เพื่อ ดาเนิ น การก่ อสร้ างฟื้น ฟูฯ เร่ งด่ว นในสายทางสาคั ญ
โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางถูกตัดขาดเนื่องจากถูกน้ากัดเซาะ จานวน 15 สายทาง วงเงินประมาณ 80.180 ล้านบาท จาแนกออกเป็น
 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
จานวน 3 สายทาง งบประมาณ 24.930 ล้านบาท
 งานโครงสร้างระบายน้า(ก่อสร้างท่อลอด)
จานวน 6 สายทาง งบประมาณ 30.750 ล้านบาท
 งานป้องกันการกัดเซาะ
จานวน 6 สายทาง งบประมาณ 24.500 ล้านบาท
2. ใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ดาเนินการ เพื่อดาเนินการก่อสร้างฟื้นฟูฯ ผิวจราจร โครงสร้างทาง ลาดคันทาง ไหล่ทาง ชารุด
เสียหายปานกลาง จานวน 45 สายทาง วงเงินประมาณ 463.450 ล้านบาท จาแนกออกเป็น
 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
จานวน 16 สายทาง งบประมาณ 153.890 ล้านบาท
 งานโครงสร้างระบายน้า
จานวน 17 สายทาง งบประมาณ 235.560 ล้านบาท
แยกเป็น
- ก่อสร้างท่อลอด
จานวน 13 สายทาง 153.890 ล้านบาท
- ต่อความยาว/ก่อสร้างสะพาน
จานวน 4 สายทาง 81.670 ล้านบาท
 งานป้องกันการกัดเซาะ
จานวน 12 สายทาง งบประมาณ 74.000 ล้านบาท
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งบเหลือจ่าย ปี 2562
ปรับแผนใช้งบปี 2563
แผนภูมิสรุปงบประมาณในการดาเนินการสถานการณ์อุทกภัย ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
3. สรุปการให้ความช่วยเหลือพืนที่ประสบอุทกภัย
จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบท ได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในกรณีน้าท่วมสูง,
คอสะพานขาด,ถนนขาด โดยการติดตั้งสะพานเบลีย์ และถมวัสดุเพื่อเชื่อมทางในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็น การ
ชั่วคราว อีกทั้งยังมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนน้าท่วมทาง ติดตั้งบอกแนวขอบทาง ,ราวกันอันตราย ,สัญญาณไฟกระพริบ ในกรณีน้าท่วมคันทา ง
เพื่อป้องกันรถตกถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่
3.1 สายทางที่ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ได้มีการติดตั้งสะพานเบลีย์ จานวน 5 แห่ง ได้แก่

คลองชลประทาน D8 หมู่ที่ 2 เชื่อม ม.4 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ถนนชลประทานภายในเขื่อนแก่งกระจาน

20

สายทาง ปข.1013 แยกทล.4 - บ้านต้นทองหลาง อ.บางสะพาน กม.ที่ 16+500

สะพานข้ามคลองโพธิ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สายทาง รน.4038 แยก ทล. 4005 – บ้านทุ่งคา อ. เมือง จ.ระนอง
3.2 สายทางที่ถูกน้ากัดเซาะโครงสร้างถูกตัดขาดได้นาวัสดุมาถม เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านได้จานวน 1 แห่ง ได้แก่

สายทาง กส.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2268 - บ้านคาครึ่ง ตอนกาฬสินธุ์ กม.ที่ 7+050 - 7+150
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3.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยการช่วยขนย้ายประชาชนและสิ่งของ ในพื้นที่ให้ถึงจุดหมายปลายทาง ได้แก่ สายทาง
นพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 – บ้านขา ช่วงกม.ที่ 1-290 และสายทาง นพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 – บ้านดอนมะจ่าง
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากน้าท่วมเส้นทางจราจร

สายทาง นพ.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2417 - บ้านขา ช่วงกม.ที่ 1-290 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สายทาง นพ.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 - บ้านดอนมะจ่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
นอกจากนี้ สานักบารุงทางมีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่ประสบอุทกภัย
รายงานข้อมูลสายทางที่ประสบภัยผ่านระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท (FMS) เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์และรวมรวม
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ อีกด้วย
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การตรวจสอบความชารุดเสียหายโครงข่ายทางหลวงชนบท (X-RAY)
ตามที่มีข่าวประชาชนร้องเรียนถนนชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อไร้หน่วยงานดูแลรับผิดชอบออกตามสื่อต่างๆ ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดาเนินการปะซ่อมหลุมบ่อโดยเร่งด่วนและห้ามมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกร ะทรวง
คมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้กาชับให้ทุกหน่วยงานในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม สารวจตรวจสอบและดาเนินการแก้ไข
ถนนในความรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมทางหลวงชนบทมอบหมายให้สานักบารุงทางกาชับให้ทุกหน่วยตรวจสอบ
ความชารุดเสียหายถนนในความรับผิดชอบ และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน เพื่อลดข้อร้องเรียนของประชาชนในการใช้เส้นทางตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ให้ บทช. และ ขทช. ดาเนินการสารวจตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบ และรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท
ทราบทุกเดือน
2. กรณีตรวจพบถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้เร่งดาเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน
3. กรณีตรวจพบถนนชารุดเสียหาย มีแผนได้รับงบบารุงตามกาหนดเวลา บารุงพิเศษแล้ว ให้ดาเนินการซ่อมชั่วคราวให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ จนกว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อดาเนินการโดยผู้รับจ้างต่อไป
4. กรณีเรื่องร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านสื่อต่างๆ จะถือเป็นความบกพร่องด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ
จากการรายงานผลการตรวจสอบโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2561 จานวนทั้งสิ้น 3,292 สายทาง
สามารถสรุปได้ดังนี้
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ประจาเดือน
แผนภูมิแสดงการตรวจสอบความชารุดเสียหายในแต่ละเดือน

บทสรุป
จากโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ทาการตรวจสอบความชารุดเสียหายในงบประมาณปี 2561 ในจานวน 3,292 สายทาง พบความชารุด
เสียหายคิดเป็นค่าเฉลี่ย 205 สายทางต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.22 ของสายทางทั้งหมด ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบทได้
ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 สานักบารุงทาง จึงเข้มงวดให้หน่วยดาเนินการตรวจสอบ (X-RAY) โครงข่ายในความรับผิดชอบอย่างสม่าเสมอและ
รายงานผลภายในระยะเวลาที่กรมฯ กาหนดเพื่อให้การตรวจพบความชารุดเสียหายลดน้อยลง หรือเมือ่ พบเจอถนนชารุด จักได้เร่งซ่อมแซมแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา
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โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” (4S)
กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทาโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ด้านความสะดวกและปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในด้าน
งานซ่อมบารุงรักษาโครงข่ายทางและอานวยความปลอดภัยให้เป็นแบรนด์ ทช. ที่มีมาตรฐานมั่นคง สะดวกปลอดภัย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่
ทรงคุณค่าและเกิดประโยชน์สุดสูงแก่ประชาชน โดยได้มอบหมายให้สานักบารุงทางและสานักอานวยความปลอดภัย ร่วมกันดาเนินการจัดทา
เอกสารพันธะสัญญา ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
พันธะสัญญาสร้างบ้านสร้างแบรนด์กรมทางหลวงชนบท (Rural Road Initiative Commitments : RICs Brand) “ด้านความสะดวกและ
ปลอดภัย” พันธะสัญญานี้ เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วนในกรมทางหลวงชนบท ทั้งฝ่ายบริหารที่กากับด้านนโยบาย
(Policy) และฝ่ายปฏิบัติการ (lmplement) ซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผู้อานวยการสานัก
บารุงทาง ผู้อานวยการสานักอานวยความปลอดภัย ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 และผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท
ร่วมกัน ในการที่จะขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นแบรนด์ที่นิยม ติดตรึงใจประชาชน ทั้งในด้านงานซ่อ ม
บารุงรักษาโครงข่ายทาง และอานวยความปลอดภัย โดยนายุทธศาสตร์ 4S มากากับ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างสบาย (Service) ปลอดภัย
(Safe) มั่นใจ (Sure) และรื่นรมย์ (Scenic) รวมทั้งเป็นตัวกาหนดแนวทางในการจัดทาเป้าหมายดาเนินงาน
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ตามมาตรฐานความสะดวกและความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ และการให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง
2. ทาให้ทางหลวงชนบทมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ใช้ทาง
3. ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์นาทางที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้อย่างมั่นใจ
4. ปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายทั่วประเทศ เพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
การประเมินคุณภาพ 4S
การประเมินผลเกรดคุณภาพในปี 2561 กาหนดให้หน่วยดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานลงในแบบฟอร์มที่กาหนดดังนี้ แบบฟอร์ม
สบร. 4S – 1, สบร.4S – 2 และ สบร.4S –3 ในการประเมินผลเกรดคุณภาพสายทาง เริ่มจากหน่วยดาเนินการประเมินตนเองก่อน แล้วส่งผล
ประเมินให้หน่วยบังคับบัญชาเข้าประเมินตรวจสอบ สุดท้ายส่งผลการประเมินให้สานักบารุงทางผ่านสานักงานทางหลวงชนบทที่กากับดูแล ซึ่ง
ทุกหน่วยจะต้องรายงานให้สานักบารุงทาง ทุกวันที่ 30 ของเดือน และต้องประเมินเกรดคุณภาพให้ครบทุกสายทางใน 1 ไตรมาส จนครบ
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านบารุงรักษาทาง โดยสานักบารุงทางสรุปภาพรวมผลการประเมินทั้ง 18 สานัก นาเสนอ
ผู้บริหารทราบต่อไป

แบบฟอร์ม สบร. 4S – 1, 4S – 2, 4S –3
การประเมินผลโครงข่ายทาง ตามโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวก และปลอดภัย” ประจาปีงบประมาณ 2561
ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบงบประมาณปี 2561 จานวน 3,292 สายทาง ระยะทาง 47,983.434 กิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็นถนนลูกรัง 1,579.196 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 44,055.687 กิโลเมตร และถนนคอนกรีต 2,293.869 กิโลเมตร ในการประเมินผล
โครงข่ายทาง โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ “ด้านความสะดวกและปลอดภัย” ดาเนินการประเมินคุณภาพสายทางเฉพาะถนนลาดยาง จานวน
44,055.687 กิโลเมตร (ไม่รวมระยะทางลาดยาง 4 หมวดบารุงทางของ สบร.) ในปี 2561 การประเมินผลจานวน 3,181 สายทาง รวมระยะทาง
43,430.616 กิโลเมตร คิดเป็น 98.58 เปอร์เซ็นต์ ของระยะทางลาดยางทั้งหมด
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ตารางแสดงรายละเอียดผลประเมินเกรดคุณภาพ 4S) ประจาปี 2561
ลาดับ

รายละเอียด

จานวนสายทาง

ระยะทาง กม.

คิดเป็น %

1

เกรดคุณภาพ A
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18,860.120

42.81

2

เกรดคุณภาพ B
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22,276.412

50.56

3

เกรดคุณภาพ C

170

2,294.084

5.21

4

เกรดคุณภาพ D

-

-

-

รวม

3,181

43,430.616

98.58

25,000

22,276.412

จานวน

จานวนสายทาง
ระยะทาง (กม.)

18,860.120

20,000
15,000
10,000

5,000

1,527

1,484

-

2,294.084
170

-

A
B
C
แผนภูมิแสดงผลการประเมินเกรดคุณภาพ 4S) ประจาปี 2561
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-

-
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บทสรุป
จากผลการประเมินเกรดคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบผลประเมินปี 2560 พบว่า ในปี 2561 มีระยะทางประเมินเพิ่มขึ้นจากปี
2560 จานวน 2,236.952 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.45 ของระยะทางทั้งหมด โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. หน่วยดาเนินการมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทาง โดยมีระยะทางในระดับคุณภาพเกรด A มากขึ้น จากเดิม 16,741.353 กิโลเมตร เป็น
18,860.120 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.23 แสดงว่ามีการพัฒนาสายทางจากระดับคุณภาพเกรด B หรือ C เป็น A เพิ่มขึ้น
2. หน่วยดาเนินการมีการพัฒนาคุณภาพทางจากระดับคุณภาพเกรด B เป็น A มากขึ้น โดยพิจารณาจากระดับเกรดคุณภาพ B ลดลงจาก
เดิม 23,229.726 กิโลเมตร เป็น 22,276.412 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.10
3. ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาสายทางดีขึ้น เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีสายทางใดได้ระดับคุณภาพเกรด D แต่มีจานวนสายทางที่มีระดับ
คุณภาพเกรด C (จากเดิมในปี 2560) เพิ่มขึ้นในปี 2561 จานวน 77 สายทาง อาจเป็นผลมาจากมีโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกรดคุณภาพ C เพิ่มขึ้นตาม อย่างมีนัยสาคัญ

โครงการ “ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี”
การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารกับประชาชน โดยให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อเท็จจริง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงผลงานของแต่ละหน่วยงาน กรม
ทางหลวงชนบท โดยสานักบารุงทางได้จัดทารูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของกรมทางหลวงชนบท เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ของสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสานักในส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานด้านบารุงรักษาเส้นทาง การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน และงานอื่นๆ ภายใต้ชื่อ “ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี ” โดยนาเสนอผลการดาเนินงานในกิจกรรม 5S (Sure,
Safe, Scenic, Service, and Social) โดยรายงานผ่าน Application Line มีรายละเอียดดังนี้

Sure : ดาเนินการติดตั้ง และปรับปรุงป้ายแนะนาเส้นทาง
เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างมั่นใจ

Safe : ดาเนินการการติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมาย และ
อุปกรณ์อานวยความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อให้
เกิดความปลอดภัย ตลอดเส้นทางที่สัญจรบนทางหลวงชนบท
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Scenic : การปรั บ ปรุ งทั ศ นี ย ภาพบริ เ วณสองข้ า งทาง ให้
สวยงาม สะอาด มีระยะมองเห็นปลอดภัยปราศจากป้ายผิด
กฎหมาย ที่อาจบดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ เพื่อสร้างความ

Service : การซ่อมบารุงทางอย่างมีคุณภาพ ปราศจากหลุมบ่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรบนทางหลวง
ชนบท

Social : การด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ อ ย่ า ง
บูรณาการ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการ
ท างานของกรมทางหลวงชนบท เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้านอื่น ๆ เช่น ภัยพิบั ติต่าง ๆ (ภัย แล้ง, อุทกภัย ฯลฯ),
การควบคุ ม การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย, การก ากั บ น้ าหนั ก
รถบรรทุก, การดาเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
เป็นต้น

ผลการดาเนินงานการรายงาน “ทางหลวงชนบท สะดวก ปลอดภัย ทัศนวิสัยดี”
ผ่าน Application Line : DRR EXECUTIVE ช่วงเดือน เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

25,000

รวมรายงานทังหมด 74,107 ครัง

21,841

จานวนการส่งรายงาน ครัง

20,000

15,604

14,937

14,429

15,000
10,000
5,000

3,914

3,382

Sure
รายการ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60
129
263
231
Sure
623 1,243
830
Safe
Scenic 875 1,167 1,018
778
Service 644 1,079
77
356 1,106
Social
939
349
อื่นๆ 1,691
รวม 4,039 5,047 4,312

8,000

Safe

Scenic

Service

Social

อื่นๆ

ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
107
1,140
1,265
842
670
598

335
1,314
1,710
1,077
134
1,010

376
1,495
1,797
1,055
131
1,180

4,622 5,580 6,034

377
1,438
1,764
1,069
139
1,133

762
1,555
2,459
1,559
163
1,388

329
1,413
2,218
1,151
167
1,540

375
1,371
1,963
1,707
144
1,895

341
1,695
2,905
2,089
149
1,702

289
1,487
2,700
1,379
146
1,512

5,920 7,886 6,818 7,455 8,881 7,513

รวม
3,914
15,604
21,841
14,429
3,382
14,937
74,107

รวมรายงานทังหมด 74,107 ครัง

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
สทช.ที่1
สทช.ที่2
สทช.ที3่
สทช.ที4่
สทช.ที่5
สทช.ที่6
สทช.ที่7
สทช.ที8่
สทช.ที9่
สทช.ที1่ 0
สทช.ที1่ 1
สทช.ที1่ 2
สทช.ที1่ 3
สทช.ที1่ 4
สทช.ที1่ 5
สทช.ที1่ 6
สทช.ที1่ 7
สทช.ที1่ 8
สานักบารุงทาง
ส่วนกลาง

จานวนการส่งรายงาน ครัง

7,000
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ด้านคุณภาพสะพาน
งานบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
ส้านักบ้ารุงทาง โดยกลุ่มบ้ารุงสะพาน/ถนนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีภารกิจในการดูแลบ้ารุงรักษาสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา
ขนาดใหญ่ จ้านวน 11 แห่ง ถนนในเขต กทม. และปริมณฑลขนาด 6-10 ช่องจราจร จ้านวน 5 สาย คือ ถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนน
ชั ย พฤกษ์ ถนนนครอิ น ทร์ และถนนเชื่ อ มต่ อ สะพานมหาเจษฎาบดิ น ทรานุ ส รณ์ -ถนนราชพฤกษ์ รวมระยะทาง 66.28 กิ โ ลเมตร และ
สวนสาธารณะ10 แห่ง การบ้ารุงรักษาทางและสะพานเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินการเป็นประจ้าและตามช่วงเวลาที่ออกแบบไว้เพื่อรักษาทางให้
คงรูปและมีสภาพใกล้เคียงกับตอนก่อสร้าง โดยให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและขัดขวางการจราจรน้อยที่สุดเท่าที่จะท้าได้ กลุ่มบ้ารุงสะพาน/ถนนใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ด้าเนินการบ้ารุงรักษาทางและสะพาน ดังนี้
1. งานบารุงปกติ
งานบ้ารุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง การบ้ารุงรักษาทางที่ต้องท้าอย่างสม่้าเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการขับขี่ และป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป ได้แก่ งานซ่อมแซมผิวทาง,
ท้าความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง, งานท้าความสะอาดรูระบายน้้า, งานก้าจัดวัชพืช, การดูแลรักษาสวนหย่อม เป็นต้น โดย
มีฝ่ายปฏิบัติงานแบ่งตามพื้นที่รับผิดชอบหมวดบ้ารุงทางหลวงชนบททั้ง 4 หมวด คือ หมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ หมวดบ้ารุงทาง
หลวงชนบทกัลปพฤกษ์ หมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ และหมวดบ้ารุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ โดยมี
รายละเอียดแสดงไว้ในตาราง
งานบารุงปกติสะพานและถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
หมวดบารุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์

หมวดบารุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์
โครงการ
ถนนราชพฤกษ์ (กม.4+600 - กม.27+000 )
ถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์
ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งพระนคร
- ถนนราชพฤกษ์ตัดถนนรัตนาธิเบศร์
- ปลายถนนเชื่อมต่อสะพานมหาเจษฎาบดินทรา
นุสรณ์ตัดถนนราชพฤกษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

ปริมาณ

หน่วย

22.40
4.30
1
1

กิโลเมตร
กิโลเมตร
แห่ง
แห่ง

17,600
70,400
40,000
120.96

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

หมวดบารุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์
โครงการ
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โครงการ

ปริมาณ

หน่วย

ถนนกัลปพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์ (กม.0+000 - กม.4+600)
สะพานกรุงเทพ
สะพานพระราม 3
สะพานกรุงธน

7.70
4.60
1
1
1

กิโลเมตร
กิโลเมตร
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานกรุงเทพ
- ปลายถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนกาญจนาภิเษก
- ถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

18,864
44,000
4,800
66.42

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

หมวดบารุงทางหลวงชนบทนครอินทร์

ปริมาณ

หน่วย

ถนนชัยพฤกษ์
ถนนราชพฤกษ์ (กม.27+000 - กม.31+100)
สะพานพระราม 7
สะพานพระราม 4

10.78
4.10
1
1

กิโลเมตร
กิโลเมตร
แห่ง
แห่ง

ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะ
- สะพานพะราม 7
- ปลายถนนราชพฤกษ์ตัดทางหลวง 345
- ถนนชัยพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

59,200
86,400
44,800
39.02

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

โครงการ

ปริมาณ

หน่วย

ถนนนครอินทร์
สะพานพระราม 5
สะพานพระพุทธยอดฟ้า
สะพานพระปกเกล้า

12.40
1
1
1

กิโลเมตร
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะปลายถนนนครอินทร์ตัด
ถนนกาญจนาภิเษก
ดูแลท้าความสะอาดพื้นที่ทางเท้าและไหล่ทาง

70,400

ตร.ม.

33.48

ตร.ม.

งานบารุงปกติ

ซ่อมแซมผิวทางที่ช้ารุดเสียหาย

การท้าความสะอาดผิวทางจราจร, ทางเท้า, ป้ายจราจร ฯลฯ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร

การดูแลต้นไม้และสวนหย่อม

ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์จราจรและความปลอดภัย

เก็บขยะในเขตทาง

การขุดลอง รางระบายน้้า แก้ปญ
ั หาน้้าท่วมขังในเขตทาง

อ้านวยความสะดวกอุบัติเหตุ
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2. งานบารุงพิเศษถนนและสะพาน
งานบ้ารุงพิเศษถนนและสะพาน (Special Maintenance) คือ การซ่อมบ้ารุงเสริมแต่ง และปรับปรุงทางหรือสะพานที่ช้ารุดเสียหายเกินกว่า
จะบ้ า รุ งปกติ ห รื อ บ้ า รุ งตามก้ า หนดเวลาได้ รวมถึ งการปรั บ ปรุ งหรื อ เพิ่ ม เติ ม สิ่ งอ้ า นวยความสะดวกเพื่ อ ให้ ใ ช้ งานได้ อ ย่ า งปลอดภั ย ใน
ปีงบประมาณ 2561 ส้านัก บ้ารุงทางด้าเนินกิจกรรมบ้ารุงพิเศษถนนและสะพานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนี้
2.1 โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลักสะพานพระราม 7 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี , เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
เป็นโครงการเสริมก้าลังโครงสร้างสะพาน ด้วยการดันยกโครงสร้างสะพาน (Pre Load) ก่อนติดตั้งวัสดุ CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงสะพาน พร้อมหล่อลื่นอุปกรณ์ Bearing ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 โครงการบูรณะทางหลวงชนบทสายหลัก ถนนสาย นบ.1020 ถนนนครอินทร์ อ.เมือง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เป็นการบูรณะถนนนครอินทร์ นบ.1020 แบบพอรัสแอสฟัลต์ (Porous Asphalt) โดยควบคุมอัตราส่วนและอุณหภูมิตามที่ก้าหนด มี
ลักษณะผิวหน้าหยาบ มีความพรุนสูง สามารถระบายน้้าได้ดี น้้าไม่ขังทั้งขณะฝนตกและหลังฝนตก ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ รถไม่ลื่นไถล ลด
การสะท้อนของแสงไฟ ช่วยลดเสียงรบกวน และดูดซับเสียงได้ดี ซึ่งส้านักบ้ารุงทาง จะด้าเนินการประเมินผลหลังเปิดใช้งานถนนสายดังกล่าวเป็น
ระยะต่อไป
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ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

หลังด้าเนินการ

2.3 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัว (Mechanical pot bearing)และแก้ไขเสาตอม่อสะพานข้ามทางรถไฟสายใต้
ถนนราชพฤกษ์ นบ.3021(ตลิ่งชัน)
เป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์รองรับการเคลื่อนตัวของสะพาน (Mechanical Pot Bearing) และแก้ไขเสาตอม่อสะพานเอียงตัว บริเวณ
สะพานข้ามทางรถไฟสายใต้ ถนนราชพฤกษ์ (ตลิ่งชัน)

2.4 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนถนนนครอินทร์ นบ.1020 กม.0+000 ถึง กม.8+000 เป็นช่วงๆ อ.เมือง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
เป็นการปรับปรุงป้ายแนะน้า และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

ก่อนด้าเนินการ

หลังด้าเนินการ

2.5 โครงการติดตั้งกาแพงกันเสียงบริเวณสะพานข้ามคลองบางพรม ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
เป็นการติดตั้งก้าแพงกันเสียง เพื่อลดผลกระทบมลภาวะทางเสียงต่อประชาชนที่พักอาศัย 2 ข้างทาง บริเวณคลองบางพรม

ก่อนด้าเนินการ

หลังด้าเนินการ
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งานบารุงสะพานชุมชนในภูมิภาค
ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทางในภูมิภาค จ้านวนทั้งสิ้น 9,601 แห่ง แยกเป็นสะพานชุมชน 1,367
แห่ง และสะพานในโครงข่ายทาง 8,234 แห่ง ที่ต้องบ้ารุงรักษาอย่างเป็นระบบให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เป็นประจ้า ภายใต้ภาวะปกติของสภาพ
การจราจร และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอย่างจ้ากัด ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวงชนบท โดยส้านักบ้ารุงทาง ได้ก้าหนด
รูปแบบการดูแลบ้ารุงรักษาสะพานเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย งานบ้ารุงปกติ งานบ้ารุงตามก้าหนดเวลา และงานบ้ารุงพิเศษ ดังมีรายละเอียด
การด้าเนินงานดังนี้
1. งานบารุงปกติสะพานชุมชน
เป็นการบ้ารุงรักษาสะพานชุมชนและส่วนประกอบอื่นๆอยู่เป็นประจ้าเพื่อให้สะพานอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความช้ารุดเสียหายลุกลามแผ่กว้างออกไป การบ้ารุงปกติมีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ ได้แก่
- งานล้างท้าความสะอาดพื้นสะพาน และช่องระบายน้้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า ตามความเหมาะสม
- งานซ่อมแซมถนนเชิงลาดสะพานปีละ 1 ครั้ง และเมื่อตรวจพบความเสียหาย
- งานหยอดยางรอยต่อปีละ 1 ครั้ง และเมื่อตรวจพบความเสียหาย
- งานตัดหญ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- งานทาสีราวสะพานบางแห่งอาจด้าเนินการ 2 ปี/ครั้ง ตามความเหมาะสม
- งานซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรปีละ 1 ครั้ง และเมื่อตรวจพบความเสียหาย
- งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆปีละ 1 ครั้ง และเมื่อตรวจพบความเสียหาย
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งานล้างท้าความสะอาดพื้นสะพาน

งานตัดหญ้า

งานทาสีราวสะพาน

รูปถ่ายการด้าเนินงานแล้วเสร็จ

2. งานบารุงตามกาหนดเวลาสะพานชุมชน
เป็นการบ้ารุงรักษาสะพานชุมชนและส่วนประกอบอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่ก้าหนด เพื่อเป็นการต่ออายุสะพานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้นานขึ้น
การบ้ารุงตามก้าหนดเวลามีกิจกรรมที่ต้องด้าเนินการ ได้แก่
- งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อพื้นสะพาน
- งานเปลี่ยนแผ่นยางรองพื้นสะพาน
- งานป้องกันและปรับปรุงผิวคอนกรีต
- งานเสริมผิวราดยางถนนเชิงลาดสะพาน /บนสะพาน
- งานตีเส้นจราจรบนสะพานและถนนเชิงลาดสะพาน
- งานเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
โดยกิจกรรมในการบ้ารุงตามก้าหนดเวลาสะพานชุมชนนี้ ก้าหนดรอบของการบ้ารุงรักษาตามความเหมาะสมซึ่งพิจารณาจากอายุการใช้งาน
และสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น

งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อพื้นสะพาน

งานเสริมผิวลาดยางบนถนนเชิงลาด / บนสะพาน

งานตีเส้นจราจรบนสะพานและถนนเชิงลาด

3. งานบารุงพิเศษสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทาง
เป็นการซ่อมแซมหรือปรับปรุงโครงสร้างสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทางที่ช้ารุดเสียหายเกินกว่าที่จะท้าการซ่อมบ้ารุงปกติให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอ้านวยความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชา้ รุดให้คืนสู่สภาพเดิม
4. การสารวจและจัดทาแผนงานบารุงรักษาสะพาน
ด้าเนินการเป็นประจ้าอย่างต่อเนือ่ งทุกปี เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการซ่อมบ้ารุง และจัดท้ากรอบความต้องการงบประมาณ ซึง่
แบ่งขั้นตอนการด้าเนินงานออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
- กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุพิบัติต่อโครงสร้าง
- กรณีที่ใช้งานปกติส้าหรับสะพานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

FLOW CHART แสดงการสารวจและจัดทาแผนงานบารุงรักษาสะพาน
5. ผลการตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายเบื้องต้นของสะพาน (Visual Inspection)
สรุปสภาพปัจจุบนั ของสะพานในภูมภิ าค โดยจ้าแนกตามเกณฑ์การประเมินความเสียหายเบือ้ งต้น (Screening Inspection) ได้ดังนี้

เสียหายปาน
กลาง (Poor)
6.86

เสียหายหนัก
(Severe)
2.66

เสียหายเล็กน้อย
(Fair)
18.84

รายละเอียดความเสียหาย

จานวน
(แห่ง)

สภาพดี (Good)

ไม่มีความเสียหาย

6878

เสียหายเล็กน้อย (Fair) ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
เสียหายปานกลาง (Poor) ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

สภาพดี (Good)
71
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ระดับความเสียหาย

เสียหายหนัก (Severe) เสียหายรุนแรงอาจนาไปสู่การวิบัติ

1809
659
255

6. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส้านักบ้ารุงทางได้ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทางขั้นละเอียด (In-DepthInspection)
พร้อมทั้งจัดเรียงล้าดับความส้าคัญเพื่อจัดสรรงบประมาณในการบ้ารุงรักษาสะพานสรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน (แห่ง)

งบประมาณ (บาท)

1

บ้ารุงปกติสะพานชุมชน

349

14,344,000

2

บ้ารุงตามก้าหนดเวลาสะพานชุมชน
- งานเสริมผิวราดยางถนนเชิงลาดสะพาน
- งานตีเส้นจราจรบนสะพานถนนเชิงลาด

34
20

63,068,000
1,039,000

30
6
1
3

142,966,000
23,200,000
1,000,000
8,880,000

32
2
6

58,340,000
950,000
6,955,000

483

320,742,000

3

บ้ารุงพิเศษสะพานชุมชนและสะพานในโครงข่ายทาง
- งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ช้ารุดให้คืนสูส่ ภาพเดิม
- งานก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่ไม่เหมาะสม
- งานก่อสร้างเพิ่มความยาวสะพานที่สั้นให้มีความยาวที่เหมาะสม
- งานก่อสร้าง ปรับปรุง ขยาย ความกว้างสะพานเดิม
ที่มีผิวจราจรแคบให้ได้มาตรฐาน
- งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและถนนเชิงลาด
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานปรับปรุงอื่นๆ (งานปรับปรุงรอยต่อพื้นสะพาน ฯลฯ)
รวม
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ด้านการกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
กระบวนการพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
ปัจจุบันถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางกว่า 47,000 กิโลเมตร โดยมีที่มาจาก 3 ส่วนหลัก คือ ถนนเดิม
ที่ได้รับโอนจากกรมโยธาธิการ และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทถนนก่อสร้างใหม่ และถนนที่ได้จากการรับโอนจากหน่วยงานของรัฐเพื่อทาการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ด้วยเหตุนี้ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทจึงมีความหลากหลาย และมีแนวเขต
ทางหลวงชนบทที่ไม่ชัดเจน ซึ่งการได้มาของเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบทส่วนใหญ่ได้จากการอุทิศที่ดิน เพื่อการก่อสร้างถนน ซึ่งไม่ได้
จัดทาหลักฐานในการแบ่งแนวเขตทางอย่างแน่ชัดตามที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินการของกรมทางหลวงชนบท หนึ่งในบทบาทหน้าที่หลั กของกรมทางหลวงชนบท คือ วิจัยและพัฒ นางานก่อสร้าง บูรณะ
บารุงรักษาทางหลวงชนบท และอานวยความปลอดภัยให้ถนนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสาหรับผู้ใช้ทาง จากการที่กรมทางหลวง
ชนบทมีแนวเขตทางหลวงไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างถนนให้สามารถรองรับการขยายตัวของเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงการปรับปรุง
ถนนให้มีความปลอดภัยให้เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม นอกจากนี้การรุกล้าเข้ามาใช้เขตทาง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหล่ทาง หรือโครงสร้างทาง
เช่น การดาเนินการเจาะถนนเพื่อทาท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร การขุดฝังท่อแก๊ส ท่อประปา ไฟฟ้า หรือเพื่อการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตในบริ เวณ
เขตทางจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของโครงสร้างคันทาง ทาให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางโดยตรง
จากปัญหาข้างต้น กรมทางหลวงชนบทจึงจาเป็นต้องดาเนินการให้ได้มาซึ่งเขตทางหลวง และที่ดินตามแนวเขตทางหลวงอย่างเป็นรูปธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย ให้กรมทางหลวงชนบทได้มีเขตทางหลวงที่ชัดเจน เพื่อสามารถดูแลรักษา ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีความ
เหมาะสมต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงชนบท
การดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีขบวนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางหลวงชนบทมีเขตทางหลวงที่ชัดเจน ทาให้สามารถดูแลบารุงรักษา ปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งสามารถกากับ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีความเหมาะสม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้ทาง
สายทางของกรมทางหลวงชนบท เมื่อแบ่งตามลักษณะความชัดเจนของเขตทางหลวง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
1. สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง ถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง
และสายทาง หรือช่วง กม. ที่เป็นถนนของกรมชลประทาน
2. สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง ถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทาง
หลวง และสายทางที่มีแผนหรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง หรือยกระดับมาตรฐานทาง
สายทางของกรมทางหลวงชนบท
3,275 สายทาง ระยะทาง 47,948 กิโลเมตร

สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง
428 สายทาง ระยะทาง 5,453 กิโลเมตร

สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง
2,951 สายทาง ระยะทาง 42,493 กิโลเมตร

กรณีที่ 2 สายทางที่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง
111 สายทาง ระยะทาง 1,096 กิโลเมตร

กรณีที่ 1 สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง
2,873 สายทาง ระยะทาง 41,980 กิโลเมตร

กรณีที่ 4 สายทาง หรือช่วง กม. ที่เป็นถนนของกรม
ชลประทาน

กรณีที่ 3 สายทางที่มีแผนหรือกาลังดาเนินการก่อสร้าง
78 สายทาง ระยะทาง 513 กิโลเมตร

สายทางของกรมทางหลวงชนบท เมื่อแบ่งตามลักษณะความชัดเจนของเขตทางหลวง
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จากการตรวจสอบตามลักษณะความชัดเจนของเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบทสามารถสรุปได้ว่า กรมทางหลวงชนบทมีสายทางที่ไม่
มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง จานวน 2,951 สายทาง (42,493 กิโลเมตร) สายทางดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งเขตทางหลวง หรือการก่อสร้างสายทางใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ
นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบท ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงานให้ได้มาซึ่งเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท ออกเป็น 2 ระยะ
ประกอบด้วย ระยะที่ 1 ขบวนการพิสูจน์ทราบเขตทาง ระยะที่ 2 ขบวนการให้ได้มาซึ่งเขตทาง
โดยก่อนที่กรมทางหลวงชนบทจะสามารถดาเนินการในขบวนการให้ได้มาซึ่งเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท สาหรับสายทางที่ไม่มี
ความชัดเจนของแนวเขตทาง ซึ่งประกอบด้วย กรณีที่ 1 สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง และกรณีที่ 3 สายทางที่มีแผนหรือ
กาลังดาเนินการก่อสร้าง หรือยกระดับมาตรฐานทาง จาเป็นต้องดาเนินงานในขบวนการพิสูจน์ทราบเขตทางก่อน เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตทางที่
มีความชัดเจนว่าสายทางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่านที่ดินประเภทใด ใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์หรือมีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล เป็นระยะ
เท่าใด พื้นที่เท่าใด เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนดแนวทางในการดาเนินงานให้ได้มาซึ่งเขตทางอย่างถูกต้อง ในขั้นตอนขบวนการพิ สูจน์
ทราบเขตทางประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 6 ขั้นตอน
1. ตรวจสอบเลขระวาง

2. ประสานขอข้อมูล/ได้รับข้อมูล

3. ปูโฉนดแผนที่

4. สารวจพื้นที่

5. ลงแบบฟอร์ม สบร.ขทล.02

6. ลงแบบฟอร์ม สบร.ขทล.03

ผังขั้นตอนขบวนการพิสูจน์ทราบเขตทาง
เป้าหมายของขบวนการพิสูจน์ทราบเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อต้องการพิสูจน์ทราบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2 เรื่อง ประกอบด้วย
1. ระยะห่างจากแนวกึ่งกลางผิวจราจรถึงหมุดหลักเขตที่ดิน หรือเส้นแนวเขตที่ดิน
2. ประเภทของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สายทางของกรมทางหลวงชนบทตัดผ่านว่า ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เป็นของเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานใดที่มีหน้าที่ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เป้าหมายของขบวนการพิสจู น์ทราบเขตทางหลวง
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การดาเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทาง

แผนภูมิสรุปแผน - ผล การดาเนินงานพิสูจน์ทราบเขตทางจากระยะทางของสายทาง
ในกรณีที่ 1 สายทางที่ไม่มีความชัดเจนของแนวเขตทางหลวง ระยะทางทั้งหมด 41,980.757 กิโลเมตร

12,000.000
10,328.958
10,000.000

9,896.292 9,850.314

8,426.793
ระยะทาง กม.

8,000.000

9,850.314

7,929.207

6,000.000
4,000.000

แผน (ระยะทาง กม.)
ผล (ระยะทาง กม.)

3,496.604
3,280

2,000.000
2560

แผน (ระยะทาง กม.)
ผล (ระยะทาง กม.)
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2561

2560
3,280.000
3,496.604

2562
ป
2561
7,929.207
8,426.793

2563

2562
9,896.292
10,328.958

2564

2563
9,850.314

2564
9,850.314

มาตรการควบคุมยานพาหนะ (รถกึง่ พ่วงตัง้ แต่ 4 – 7 เพลา)

ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท
รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมดาเนินการเข้มงวด กวดขัน ในการกากับบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การบรรทุกน้าหนักในโครงการ
ก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับถนนจากการบรรทุกน้าหนักเกิน อันเป็น
สาเหตุทาให้ถนนได้รับความเสียหายรวดเร็วกว่ากาหนด กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทเป็น
หน่วยงานนาร่อง ในการกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข ให้ผู้รับจ้างไม่นารถบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดมาใช้ในงานก่อสร้างของ
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
สาหรับแนวทางในการดาเนินงาน กรมทางหลวงชนบทได้มีมาตรการเข้มงวดในการควบคุมกากับน้าหนักบรรทุก โดยมีการจัดตั้งหน่วยชั่ง
น้าหนักเคลื่อนที่โดยมีการกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั้งประเทศ เจ้าพนักงานทางหลวงจะมีอานาจควบคุมกากับน้าหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 และประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งในประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบทจะ
เป็นตัวบทที่กาหนดลักษณะของรถบรรทุก น้าหนักรวมบรรทุก และในกรณีที่ยานพาหนะมีลักษณะพิเศษที่ถูกกาหนดไว้ในหมวดที่ 2 ไม่สามารถ
เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวงชนบทในเขตความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ในการอนุญาตผู้อานวยการทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทมีอานาจกาหนด
เงื่อนไขและมาตรการที่จาเป็นเพื่อรักษาทางหลวง

ลักษณะยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างมีการพัฒนาขีดความสามารถให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ให้มี
คุณภาพและรวดเร็ว ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน จึงทาให้เครื่องจักรบางประเภทมีรูปแบบที่แตกต่างกัน บางประเภทมีขนาดที่ใหญ่
และมีน้าหนักมาก ส่งผลให้ถนนต้องรองรับการขนส่งที่มีน้าหนักเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในการขนส่งสิ่งของดังกล่าวเพื่อเข้าไปดาเนินงานในโ ครงการ
ก่อสร้าง จะต้องมีน้าหนักบรรทุกที่เป็นไปตามประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบทกาหนด เพื่อไม่ให้น้าหนักลงเพลามีน้าหนักมากเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนดทาให้ถนนหรือสะพานเกิดความเสียหายก่อนเวลาอันควร ในกรณีที่ต้องขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่เมื่อรวมกับน้าหนักของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้วมีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักรนั้นจาเป็นต้องมีการปรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกระจายน้าหนักให้ดีมากขึ้น โดยการเพิ่มล้อและเพลาเป็นผลทาให้รูปแบบลักษณะของล้อและเพลาเป็นไปตามประกาศ
ผู้อานวยการทางหลวงชนบท เรื่ อง ห้ามใช้ย านพาหนะที่ มีน้าหนัก น้าหนัก บรรทุก หรื อน้าหนัก ลงเพลา เกิ นกว่าที่ ได้ก าหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ ทางหลวงเสีย หาย เดิน บนทางหลวงชนบทในเขตความรับ ผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ในหมวด 2 ข้ อ 16
จาเป็นต้องขออนุญาตจากผู้อานวยการทางหลวงชนบทก่อนจึงจะสามารถเดินบนทางหลวงชนบทได้
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทจึงได้ มอบหมาย คณะทางานจัดทาข้อกาหนดในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพและมาตรการความ
ปลอดภัยในขณะก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท ให้พิจารณามาตรการควบคุมกากับน้าหนักบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด คณะ
ทางานฯ พิจารณาแล้วได้มีมติให้เพิ่มข้อกาหนดเรื่องการบรรทุกน้าหนักของผู้รับจ้าง (TOR) และให้เริ่มใช้ในโครงการก่อสร้างของ ทช. ตั้งแต่ปี
2562 ทุกโครงการ มีข้อความที่ระบุเพิ่มเติมในข้อกาหนด ดังนี้
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การใช้ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง บุคคลดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้ เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้างทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
กรณีใช้ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้าหนัก
น้าหนักบรรทุก หรือน้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทใน หมวด 2 ข้อ 16 จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงชนบทก่อนจึงจะสามารถใช้ยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรในงานก่อสร้างได้
การพิจารณาอนุญาตขอใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงชนบท ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศผู้อานวยการทางหลวงชนบท ในหมวด 2 ข้อ
16 นั้น อธิบดีในฐานะผู้อานวยการทางหลวงชนบท ได้มีคาสั่งมอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บาง
ประเภท เดินบนทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการอนุญาตการขอใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงชนบทเพื่อ
เสนอต่ออธิบดีในฐานะผู้อานวยการทางหลวงชนบท แต่เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างของกรมทางหลวงชนบทมีจานวนมาก
เพื่อให้เกิดความสะดวกให้เกิดการควบคุมอย่างทั่วถึง และให้การควบคุมกากับบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามประกาศของผู้อานวยการทางหลวง
ชนบท มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ทันต่อการดาเนินงานในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท
ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคาขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภท เดินบนทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) จึง
ได้กาหนดเงื่อนไข และขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตฯ ใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ 4 – 7 เพลา) ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนเส้นทาง
ของกรมทางหลวงชนบท ให้มีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แบบของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร ที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตฯ
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เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตฯ มีความสะดวกรวดเร็ว อันเป็นการรักษาทางหลวงชนบทไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการบรรทุกน้าหนัก
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทจึงได้มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักบารุงทาง ก่อสร้างสะพาน และสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ปฏิบัติ
ราชการแทนในฐานะผู้อานวยการทางหลวงชนบท ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 การพิจารณาอนุญาตฯ ให้มี
อานาจในการพิจารณาอนุญาตฯ ตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้สานักบารุงทาง จึงได้จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และพิจารณาอนุญาตฯ พร้อมทั้งได้ทาการจัดประชุมเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อทาการชี้แจงให้หน่วยงานในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และการปฏิบัติ งาน
ให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทได้มีความเข้าใจ และสามารถนาแนวทางการดาเนินงานไปปฏิบัติใช้ได้จริง และเป็นทิศทางเดียวกันทั้ง
ประเทศ

คู่มือการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่

ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่
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จัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วศญ.วิศว์ รัตนโชติ เป็นประธานการจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้กับหน่วยงานในส่วนกลาง
และผ่านระบบ Video Conference สาหรับหน่วยงานในภูมิภาค

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย สทช.ที่ 1, 3, 13

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย สทช.ที่ 9, 10, 17

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย สทช.ที่ 4, 8, 18
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จัดประชุมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 4 ประกอบด้วย สทช.ที่ 6, 15, 16

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย สทช.ที่ 2, 5, 7

สบร. และ สกม. ร่วมจัดประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย สทช.ที่ 11, 12, 14
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การตรวจติดตามและประเมินเอกลักษณ์ทาง ทช. ดีเด่น
กรมทางหลวงชนบทได้มอบรางวัลแก่สานักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบารุงทางหลวงชนบท ที่มีการประเมิ น
เอกลักษณ์ทาง ทช. ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ระดับรางวัล
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บทช.

ขทช. รวมหน่วยในกากับ

สทช. รวมหน่วยในกากับ

1

บทช.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ขทช.เพชรบุรี

สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)

2

บทช.ป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี

ขทช.ตรัง

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี)

3

บทช.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ขทช.พิจิตร

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น)

4

บทช.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ขทช.หนองคาย

5

บทช.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ขทช.อานาจเจริญ

การดาเนินงานด้านวิชาการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างสะพาน
สานักบารุงทางร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน
การทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างสะพาน ภายใต้น้าหนักบรรทุกทดสอบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ชนบท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการในการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงข อง
โครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ รวมถึงผลการตรวจสอบสภาพและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน การถ่ายทอดองค์ความรู้แบ่งเป็นทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในส่วนภาคปฏิบัติเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทได้เห็นการปฏิบัติงานจริงในการทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกบน
สะพานพระราม4 ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมมากกว่า 80 คน

การนาเสนอบทความและผลงานด้านวิชาการ
สานักบารุงทางได้เล็งความสาคัญของการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กับบุคลากรในสังกัด และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสายตาบุคคลภายนอก
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม และนาเสนอผลงานด้านวิชาการทั้งในและนอกประเทศเรื่อยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
2548 จวบจนปัจจุบัน รวมเป็นจานวนทั้งสิ้นกว่า 30 บทความ และในปีงบประมาณ 2561 นี้ สานักบารุงทาง โดย นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่
กรมทางหลวงชนบท (ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน) และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอผลงาน IRF - International Road Federation ในการประชุม IRF GLOBAL R2T CONFERENCE & EXPO ณ เมือง Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้ นายคุณมาศ พันธุเตชะ
ผู้อานวยการกลุ่มบารุงสะพาน/ถนน ในเขต กทม. และปริมณฑล ได้นาเสนอผลงานในหัวข้อ Asset Management เรื่อง Rural Selection
Factor Analysis to support multimodel transport after completion of double-track rail in the Northeast of Thailand อีกทั้งได้
เข้าชม Exhibition ที่มีการนาเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทาง จากประเทศต่างๆ ทั้งในอเมริกา ยุโรป และเอเซีย
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โครงการจ้างที่ปรึกษาที่ได้ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2561
ปีงบประมาณ

โครงการ

2556

 โครงการพัฒนาวัสดุปผู ิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมด้วย Recycled Rubber หรือยางพาราธรรมชาติ
 โครงการศึกษาโครงข่ายการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับโครงสร้างและการซ่อม

บารุงถนนของกรมทางหลวงชนบท
 โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและจัดทาแผนการพัฒนาถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนน
ชัยพฤกษ์ และถนนนครอินทร์
 โครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงชนบทช่วงเกิดเหตุอุทกภัย
 โครงการสารวจและออกแบบงานบูรณะทางสายหลักสาหรับปีงบประมาณ 2557
2557

 โครงการศึกษาผลกระทบด้านจราจรภายหลังเปิดใช้สะพานข้ามแม่นาเจ้
้ าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1
 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าบนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าผ่านประตูการค้า






2558

ชายแดนที่สาคัญในแต่ละภูมภิ าค
โครงการศึกษาโครงข่ายการขนส่งสินค้าและจัดตั้งสถานีกากับตรวจสอบน้าหนักบรรทุกในพื้นที่ภาค
ตะวันออก
โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ
โครงการศึกษาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารงานซ่อมบารุง
โครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเขตปริมณฑลฝั่งตะวันตก
โครงการสารวจและออกแบบงานบูรณะทางสายหลักสาหรับปีงบประมาณ 2558

 โครงการพัฒนาแบบจาลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 1
 โครงการศึกษาพัฒนาทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

และภาคกลางตอนบน
 โครงการศึกษาและจัดทาเขตทางหลวงชนบท (ระยะที่ 1)
 โครงการสารวจและออกแบบงานบูรณะทางสายหลักสาหรับปีงบประมาณ 2559
2559

 โครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบารุงรักษาและการประเมินสภาพสะพาน

2560

 โครงการพัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมผ่านรถไฟรางคู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 โครงการพัฒนาแบบจาลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 2
2561

 โครงการพัฒนาแบบจาลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 3
 โครงการศึกษาแผนพัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและบริการผ่านรถไฟทางคู่สายลพบุรี -

ปากน้าโพ และสายนครปฐม - หัวหิน
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การดาเนินงานด้านการให้บริการ
กรมทางหลวงชนบทเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็จ พระเจ้า อยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร 66 พรรษา ในวั น ที่
28 กรกฎาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา จ้านวน 6 แห่ง ได้แก่ สะพานมหา
เจษฎาบดินทรานุสรณ์ สะพานภูมิพล 1 และ 2 สะพานพุทธยอดฟ้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานและแม่น้าเจ้าพระยา

การให้บริการประชาชน
1. การใช้บริการสวนหย่อม
กรมทางหลวงชนบท โดยส้านักบ้ารุงทาง ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณถนน และสะพาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ้านวน 10
แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะปลายถนนกัลปพฤกษ์ตัดถนนสวนกาญจนาภิเษก สวนสาธารณะถนนนครอินทร์ สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับ
ถนนกัลปพฤกษ์ (สวนเลียบ) สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนรัตนาธิเบศร์ สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับทางหลวงหมายเลข 345
สวนสาธารณะถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนชัยพฤกษ์(แยกสาลีโขฯ) สวนสาธารณะสะพานกรุงเทพ สวนสาธารณะใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 7 และสวนสาธารณะบริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการท้า
กิจกรรมสันทนาการ
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2. หน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจาปี 2561
ส้านักบ้ารุงทาง จัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังความปลอดภัย พร้อมทั้งชุดเฉพาะกิจตรวจการณ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ประจ้าปี 2561 ตาม
นโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการลดอุบัติเหตุทาง รวมทั้งร่วมรณรงค์ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
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การดาเนินงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
สํ า นั ก บํ า รุ งทางจั ด กิ จ กรรม “โครงการประชารั ฐ ร่ ว มใจ ปลู ก ต้ น ไม้ ใ ห้ แ ผ่ น ดิ น ” (5 ก.ค.61) เพื่ อ รํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้ง
รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความสามัคคี ร่วมกันทําความดีให้กับประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศไทย โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยวสิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นําคณะ
ผู้บริหาร พร้อมบุคลากรกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 120 คน ณ บริเวณสวนสาธารณะใต้ทางต่างระดับแยกสาลีโข (ถนน
ชัยพฤกษ์ตัดถนนราชพฤกษ์) จ.นนทบุรี
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ดาเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ในการดําเนินการศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิง
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร ในลักษณะ One Stop Service ได้แก่ การบริการสอบถามข้อมูลการ
เดินทาง การบริการจําหน่ายตั๋วโดยสารทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การชําระภาษีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เป็นต้น โดยมีสํานักบํารุงทาง
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการก่อสร้างศูนย์บริการร่วมคมนาคมหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่เสียหายและชํารุดทรุดโทรมจากการใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างภายในปีงบประมาณ 2562 และเปิดใช้งานได้ภายในปีงบประมาณ 2563

การดาเนินงานบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานและอานวยความสะดวก
เพื่อแก้ปัญหาระบบการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งบริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพื้นที่โดยรอบ กรมทางหลวงชนบท
ได้บูรณาการร่วมกับ กรุงเทพมหานคร บริษัทขนส่งมวลชน (มหาชน) กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการ
ดําเนินการปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้าตากสิน (S6)
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การบูรณาการ/การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1. รื้อถอนสิ่งของร้านค้าที่ตั้งวางบนทางเดินเท้าในเขตทางหลวง
หมวดบํารุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก ร่วมบูรณาการควบคุมตาม พร.บ.ทางหลวง
พ.ศ.2535 มาตรา 38 รื้อถอนสิ่งของร้านค้าที่ตั้งวางบนทางเดินเท้าในเขตทางหลวง และแจ้งผู้ประกอบการ ห้ามตั้งวางร้าน โต๊ะ ขายอาหารบน
ทางเท้า

2. กิจกรรมจังหวัดหลักสะอาด @ รัตนาธิเบศร์ ณ บริเวณสวนหย่อมแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์
หมวดบํารุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่พัฒนาทําความสะอาด
บริเวณสองข้างทางถนนถนนสายหลักสะอาด ซึ่งเป็นไปตามโครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ การใช้
น้อย ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชนทั้งนี้ภายในโครงการได้มกี ารพัฒนาทําความสะอาดใน
หลายๆด้าน เช่น การตัดแต่งต้นไม้ การเก็บกวาดเศษใบไม้ การดูแลถนนท่อระบายน้ํา เก็บขยะมูลฝอย เก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้ขอ
อนุญาต เป็นต้น โดยมีนายแย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

3. กิจกรรม ทช. รักษ์ทาง รักษ์ถิ่น
สํานักบํารุงทาง จัดเจ้าหน้าที่หมวดบํารุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น โครงการขับขี่
ปลอดภัย ร่วมสร้างวินัยจราจรกับกรมทางหลวงชนบท และโครงการถนนสวยงาม และถนนไร้หลุมบ่อ และทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใต้สะพานพระราม 4 โดยมี ดร.ศิริพร ศรีอนทร์สุทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสะพานสูง และอาสาสมัครทางหลวงชนบท ร่วมโครงการ
ดังกล่าว
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4. เข้าร่วมอานวยการจัดการจราจรผ่าน “ศูนย์ควบคุมสั่งการและแก้ไขปัญหาจราจร”
สํานักบํารุงทาง โดยกลุ่มบํารุงสะพาน/ถนน ในเขต กทม. และปริมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอํานวยการจัดการจราจรผ่าน “ศูนย์
ควบคุมสั่งการและแก้ไขปัญหาจราจร” ในระหว่างช่วงเวลา 7.00-9.00 น. และช่วงเวลา 16.00-20.00 น. เพื่อเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนและ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ณ กองบังคับการตํารวจจราจร ถ.วิภาวดีรังสิต

5. การติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สํานักบํารุงทาง โดยกลุ่มบํารุงสะพาน/ถนน ในเขต กทม. และปริมณฑล เข้าร่วมเป็นคณะทํางานติดตามผลการบูรณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน อันเนื่องมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ โดยมี พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ เป็น
ประธานคณะทํางานฯ

6. การพิจารณากาหนดที่หยุดรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร
สํานักบํารุงทาง โดยกลุ่มบํารุงสะพาน/ถนน ในเขต กทม. และปริมณฑล เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดที่หยุดรถโดยสารใน
เขตกรุงเทพมหานคร ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนด ยกเลิก หรือย้ายที่หยุดรถโดยสารประจําทางใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกําหนด รวมทั้งติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการปักป้ายที่
หยุดรถโดยสารประจําทาง การติดตั้งป้าย การทําเครื่องหมายจราจร และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ต าม
กฎหมาย
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แผนการพัฒนา
คู่มือสนับสนุนภารกิจของงานซ่อมบารุงทาง
สานักบารุงทาง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบารุงทางหลวงชนบท โดยในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการดังกล่าวได้จัดทา
คู่มือเพื่อสนับสนุนภารกิจของงานซ่อมบารุงทาง จานวน 2 เล่ม ได้แก่ คู่มือแนวทางจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า และคู่มือแนวทางการจัดซื้ อแอส
ฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ ในงานซ่อมบารุงทาง โดยในแต่ละคู่มือมีเนื้อหาแยกเป็นเล่มและสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ดังนี้
คูม่ ือแนวทางจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า
กรมทางหลวงชนบทมีภารกิจในการซ่อมบารุงถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศกว่า
47,000 กิโลเมตร โดยการซ่อมบารุงปกติเป็นภารกิจที่สาคัญ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย ในการเดินทาง งานตัดหญ้าเป็นภารกิจหนึ่งของงานซ่อมบารุงที่ต้องดาเนินการ
เป็นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
กรมทางหลวงชนบทเล็งเห็นถึงความสาคัญของงานดังกล่าว จึงให้ศึกษาแนวทางการจ้างเหมา
บริการงานตัดหญ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน และได้แต่งตั้งคณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์
งานจ้างเหมาบริการ (งานตัดหญ้า) ขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางการจ้างเหมาบริการ โดยหาข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ มาสรุปจัดทาเป็นคู่มือการจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า เพื่อให้หน่วยงานของกรมทาง
หลวงชนบทได้ใช้เป็นแนวทางการดาเนินการได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดในคู่มือประกอบด้วย
1. วิธีสารวจปริมาณงานตัดหญ้า
2. วิธีประมาณราคา
3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. วิธีการตรวจรับและการรายงาน
5. แบบฟอร์มและตัวอย่าง การจ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า
คูม่ ือแนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบารุงทาง
การบารุงรักษาทางหลวงชนบทให้อยู่ในสภาพดี ไร้หลุมบ่อ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมทางหลวง
ชนบท มุ่งหวังให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยเป็นสาคัญ การซ่อมบารุง
ทางลาดยางซึ่งมีระยะทางกว่า 47,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ จึงต้องดาเนินการอย่างเหมาะสมถูกวิธี
ตามลักษณะความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น การปะซ่อมเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการซ่อมบารุงผิวทางลาดยาง
ซึ่งต้องใช้วัสดุผสมเสร็จ (Premix) ในการซ่อมความเสียหาย โดยจะต้องเลือกใช้วัสดุผสมเสร็จให้
เหมาะกับพื้นที่ และความจาเป็น การเลือกวัสดุผสมเสร็จชนิดแอสฟัลท์คอนกรีต (Hotmix) ใช้ในการ
ซ่อมบารุง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก และเพื่อให้การจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มีความถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทางานจึงจัดทาคู่มือการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต
เพื่อใช้ในงานซ่อมบารุง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน โดยให้มีหลักเกณฑ์วิธีคิดที่สอดคล้องกับ
ความต้องการซ่อมบารุงสายทางในความรับผิดชอบ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รายละเอียดในคู่มือ
ประกอบด้วย
1. วิธีสารวจปริมาณงานแอสฟัลท์คอนกรีต
2. วิธีประมาณราคา
3. การจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้งานซ่อมบารุง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
4. วิธีการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับงาน
5. แบบฟอร์มและตัวอย่าง การจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานซ่อมบารุงทาง

QR Code Download

QR Code Download
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นอกจากคู่มือทั้ง 2 เล่มที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคู่มือแนวทางการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
กรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขา ถนนทรุดตัว และคอสะพานขาด ซึ่งสานักบารุงทาง ร่วมกับสานักวิเคราะห์
วิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก ส ารวจและออกแบบ ส านั ก ก่ อ สร้ า งทาง ส านั ก ก่ อ สร้ า งสะพาน และศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เกิด
เหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทาง
คมนาคมเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการเตรียม
การณ์รองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อใช้จัดทาแผนเฝ้าระวังเพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงต่อเหตุภัยพิบัติ รายละเอียดในคู่มือประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
2. คู่มือการสารวจและกรอกแบบฟอร์มฯ
3. วิธีการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญ
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไข (โดย สสอ. และ สวว.)
5. รายชื่อสายทางที่อยู่ในความเสี่ยง (โดย ศทส.)
QR Code Download

การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธเี ชิงกล (Mechanistic Design)
เครื่องทดสอบการแอ่นตัวของถนนด้วยน้าหนักกระแทก (Falling Weight Deflectometer, FWD)
เครื่อง FWD คือ เครื่องทดสอบหาค่าการอ่อนตัว หรือ ค่าการหยุ่นตัวของโครงสร้างพื้นทางแบบหยุ่นตัว (Flexible Pavement) โดยเฉพาะ
ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต การทดสอบสามารถทาได้โดยปล่อยน้าหนักกระแทกบนผิวทาง แล้วทาการตรวจวัดการเปลี่ยนรูปของผิวทางที่ตาแหน่ง
ต่าง ๆ ภายใต้น้าหนักกระแทก
การทดสอบบนสายทาง จะทดสอบด้วยเครื่อง FWD โดยทาการทดสอบตลอดความยาวของสายทาง ทุกระยะ 250 เมตร หรือทุกระยะ 100
เมตร ในสายทางที่เป็นสายหลักที่มีปริมาณจราจรจานวนมาก โดยทั่วไป การทดสอบจะทาการปล่อยตุ้มน้าหนักบริเวณร่องล้อซ้ายของช่องจราจร
ซ้ายสุด เพื่อให้ตาแหน่งทดสอบสอดคล้องกับสมมุติฐานการทดสอบแบบศูนย์กลาง ซึ่งยังคงปลอดภัยสาหรับทีมทดสอบและผู้ใช้ทาง
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ผลจากการทดสอบด้วยเครือ่ ง FWD จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของค่าการแอ่นตัวของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในคานทดสอบการแอ่นตัว (Geophone)
และความเค้นใต้ศูนย์กลางของแผ่นทดสอบข้อมูลดิบดังกล่าว จะยังไม่สามารถนามาประเมินคุณสมบัติของชั้นโครงสร้างทางได้โดยตรง ดังนั้น
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความแข็งแรงโดยรวมของชั้นโครงสร้างทางด้ว ย
วิธีการคานวณย้อนกลับ (Back Calculation Method) ทาให้ทราบถึงค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ความหนา และอายุคงเหลือของชั้นโครงสร้างต่างๆ
โดยจะนาข้อมูลเหล่านี้มาประเมินเพื่อออกแบบยกระดับ หรือออกแบบขยายช่องจราจร ให้เหมาะสมกับความแข็งแรงของโครงสร้างทางปัจจุบัน
และปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาสายทางด้วยวิธีเชิงกล
ผลจากการทดสอบด้วยเครื่อง FWD จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของค่าการแอ่นตัวของเซ็นเซอร์ต่าง ๆข้อมูลดิบดังกล่าว จะยังไม่สามารถนามา
ประเมินคุณสมบัติของชั้นโครงสร้างทางได้โดยตรง ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์
ประเมินความแข็งแรงโดยรวม ด้วยวิธีการคานวณย้อนกลับ (Back Calculation Method) ทาให้ทราบถึงค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ความหนา และอายุ
คงเหลือของชั้นโครงสร้างต่างๆ เพื่อนามาออกแบบด้วยวิธีเชิงกล หรือ Mechanistic Design

กราฟแสดงผลการทดสอบค่าการแอ่นตัวบนทางสาย ณ จุดศูนย์กลางของน้าหนักทดสอบ
แนวคิดการออกแบบถนนด้วยวิธีเชิงกล (Mechanistic Design)
การออกแบบและพั ฒ นาสายทางด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง กล เป็ น วิ ธี ก ารออกแบบที่ พิ จ ารณาถึ ง
คุณสมบัติด้านกลศาสตร์ที่แท้จริงของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน คุณลักษณะของการจราจร
สภาพอากาศ น้าหนักบรรทุก และสภาพแวดล้อมการใช้งานของถนน โดยการออกแบบด้วยวิธีเชิงกลเป็นการ
ออกแบบที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งการออกแบบผิวทางใหม่ และการออกแบบบูรณะผิวทางเดิม
โดยออกแบบให้ชั้นวัสดุโครงสร้างทาง และผิวทางสามารถต้านทานหน่วยแรงภายนอกจาก
ปริมาณจราจร
น้าหนักบรรทุก และน้าหนักกระทาซ้าจากปริมาณจราจร อีกทั้งยังคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของวัสดุเนื่องจากความล้า และสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
การออกแบบถนนด้วยวิธีเชิงกลเริ่มจากการสร้างแบบจาลองชั้นโครงสร้างที่ประกอบด้วย
วัสดุ
ความหนาของชั้นวัสดุแต่ละชั้น และคุณสมบัติของวัสดุ เช่น อิลาสติกโมดูลัส อัตราส่วนปัวซอง
โครงสร้างทาง ฯลฯ เป็นต้น แล้วจึงกาหนดให้มีน้าหนักมากระทาต่อโครงสร้างทาง เพื่อวิเคราะห์และศึกษาผล
ความเสียหาย การตอบสนองที่เกิดในชั้นทาง โดยโปรแกรม ELMOD หรือ RoSY และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์แบบจาลองจะนามาออกแบบถนนให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน เพื่อการ
ระบบการตรวจสอบ
บารุงรักษาที่ยั่งยืน และปลอดภัยต่อไป

ค่า Def. & E Modulus จาก FWD

Mechanistic Design
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แผนการพัฒนาคุณภาพทาง

สานักบารุงทางได้ดาเนินการซ่อมบารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทตามผังหลักเกณฑ์ข้างต้นมาโดยตลอด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็น
ต้นไป สานักบารุงทางได้กาหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพถนนสายหลักในการให้บริการโดยมีเกณฑ์การรักษาระดับ 3 ด้าน คือ ข้อมูลดัชนีค่า
ความขรุ ข ระสากล (IRI) ค่ า การแอ่ น ตั ว (Deflection) และระดั บ ความพึ งพอใจภาคประชาชน (4S: Service, Scenic, Sure, และ Safe)
รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
เป้าหมายการประกันคุณภาพถนนสายหลัก
เกณฑ์รักษาระดับการให้บริการ
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เป้าหมายทางหลวงชนบท

ข้อมูลดัชนีค่าความขรุขระสากล IRI

3.5

ค่าการแอ่นตัว (Deflection) ของถนนสายหลักที่มีปริมาณจราจร > 5,000 คัน/วัน
และปริมาณรถบรรทุก > 300 คัน/วัน

0.30

ระดับความพึงพอใจภาคประชาชน (4S)

AAAA

การพัฒนาแบบจาลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง
สานักบารุงทาง ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจาลองและระบบ
ตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน ระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ 2561 ได้ทาการพัฒนาแบบจาลอง ทดสอบ ประเมินผล และวิเคราะห์
ความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน พร้อมพัฒนาระบบตรวจติดตามและฐานข้อมูลสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาจานวน 3 สะพาน และสะพานในส่วน
ภูมิภาคได้แก่ สะพานพระราม 4 สะพานพระพุทธยอดฟ้า สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และสะพานต่างระดับเชียงขาง

สะพานเชียงขาน

สะพานพระพุทธยอดฟ้า

สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

การดาเนินโครงการทาให้สามารถวิเคราะห์และความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกแท้จริงของสะพานได้ ทาให้ทราบข้อมูลสภาพความ
มั่นคงแข็งแรงของสะพานในสภาวะปัจจุบัน นาไปสู่การวางแผนบริหารจัดการดูแลบารุงรักษาสะพาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจต่อ
ประชาชนให้ใช้งานสะพานได้อย่างปลอดภัย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ การทบทวนรวบรวมข้อมูลสะพาน การตรวจสอบด้านกายภาพของสะพาน การ
ทดสอบและตรวจวัดพฤติกรรมของสะพานภายใต้น้าหนักทดสอบและการจราจรปกติ การจัดทาแบบจาลองประกอบการวิเคราะห์ประเมินความ
แข็งแรงของสะพาน จัดทาแผนงานในการติดตามตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน นาไปสู่การพัฒนาระบบติดตามและตรวจวิเคราะห์
ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่

การตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพาน

การทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกบนสะพานภายใต้น้าหนักทดสอบ

การวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกของสะพาน
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แผนพัฒนาคุณภาพสะพานในภูมภิ าค งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2572
เป้าหมาย
1. สะพานทุกแห่งอยู่ในสภาพดี สามารถรับน้าหนักบรรทุกได้อย่างเหมาะสม
2. สะพานทุกแห่งมีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม. (มาตรฐานทางหลวงชนบทชั้นที่ 4)
3. สะพานทุกแห่งมีการประเมินสมรรถนะเพื่อความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสริมความมั่นคงแข็งแรง
ป้องกันกัดเซาะ
เพิ่มความกว้างช่องระบายน้า
ขยายความกว้างผิวจราจร
รวม

จานวน (แห่ง)

งบประมาณ (ล้านบาท)

821
164
326
1,320

1,395
410
950
3,515

2,631

6,270

แผนพัฒนาที่วางไว้ช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2572 คือ จะดาเนินการซ่อม หรือเสริมความแข็งแรงของสะพานทีเ่ สียหายในระดับ
POOR - SEVERE ทัง้ หมดให้กลับมาอยูใ่ นสภาพ Fair – Good ภายในปี 2572 พร้อมกันนี้จะดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกันการกัดเซาะและเพิ่ม
ความกว้างของช่องระบายน้าเพื่อป้องกันคอสะพานขาดจากอุทกภัย รวมถึงการขยายความกว้างของผิวจราจรด้วย ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 6,270 ล้านบาท
นอกจากนีจ้ ะทาการประเมินสมรรถนะของสะพานเบือ้ งต้น ด้วยวิธกี ารทดสอบแบบ Quick Test โดยใช้อุปกรณ์ Strain Gage และ Accelerometer มาใช้ในการตรวจวัดค่าการแอ่นตัว เทียบกับค่าที่ยอมรับได้จากการออกแบบโดยจะทาการ Quick Test สะพานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในปี
2565 เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสามารถในการรับน้าหนักปัจจุบัน เทียบกับค่าที่ยอมรับได้

การทดสอบแบบ Quick Test
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- กรณีทยี่ อมรับได้ จะใช้วธิ บี ารุงปกติ/บารุงตามกาหนดเวลา และตรวจติดตามเป็นระยะๆ ต่อไป
- แต่ถ้ามีแนวโน้มว่าจะรับน้้าหนักได้น้อยกว่าค่าที่ยอมรับได้ ในเบื้องต้นจะแนะน้าให้รถบรรทุกเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นก่อนจากนั้นจะท้า
การทดสอบอย่างละเอียดแบบ Full Load Test เพื่อให้ทราบค่า Rating Factor หรือดัชนีความมั่นคงแข็งแรงที่แท้จริงของสะพาน
- ถ้าผลการทดสอบอย่างละเอียดพบว่า Rating Factor ≥ 1 จะอนุญาตให้รถบรรทุกผ่านได้ ตามปกติ
- แต่ถ้า Rating Factor <1 จะทาการการซ่อม เสริมกาลัง หรือบูรณะ ให้สะพานเหล่านั้นกลับมามี Rating Factor ≥ 1 ภายในปี 2572
Quick
Test

ภายในปี 2565
สะพาน 9,601
แห่ง

เปรียบเทียบแนวโน้ม
กาลังรับ นน. ปัจจุบันกับค่าที่
ยอมรับได้

รับ นน. ได้ > ค่าที่ยอมรับได้
รับ นน. ได้ < ค่าที่ยอมรับได้

แนะนาให้รถบรรทุก
เปลี่ยนเส้นทาง
อนุญาตให้รถบรรทุกผ่าน

Full Load Test
Rating Factor (RF)
(RF) > 1
(RF) < 1

ภายในปี 2572
สะพานทุกแห่ง RF > 1

ซ่อม / เสริมกาลัง/ บูรณะ

บารุงปกติ / กาหนดเวลา
ตรวจสอบตามวงรอบ
FLOW CHART แสดงการทดสอบแบบ Quick Test
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คณะผู้จัดทา
นายสมศักดิ์
นายชูชัย
นางสาวลาวัลย์
นายคุณมาศ
นายกิตติ
นายจอม
นายธนิต
นายครรชิต
นายธงชัย
นายโกศล
นายเรวัตน์

ธรรมจารุสิริ
พนัสอัมพร
ชวาลาทิพย์
พันธุเตชะ
มโนคุ้น
ตีระวณิชย์
วิทยเมธ
อิ่มสมบัติ
วรวิทยธาดา
จันมนฑา
สุขขา

ออกแบบปกและรูปเล่ม
นางปฏิมาพร ธนินชินเกษม
นายจิรายุ
เชื้อสุข

ผู้อานวยการสานักบารุงทาง
ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
ผอ.ส่วนอานวยการ
ผอ.กลุ่มบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม. และปริมณฑล
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบารุง
ผอ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
ผอ.กลุ่มบารุงทาง
ผอ.กลุ่มบารุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค
ผอ.กลุ่มวิชาการและแผนงาน
วิศวกรโยธาชานาญการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการคอมพิวเตอร์ทั่วไป

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