แผนงาน

ครุภัณฑ์

รายชื่อโครงการ

รับแบบก่อสร้างจากหน่วยออกแบบ

การจ้างที่ปรึกษา Feasibility

กผง.กลั่นกรองเพื่อแยกหน่วยดำเนินการ

ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค

ก่อสร้างทางและสะพาน

ดำเนินการโดยส่วนกลาง

ด้านการก่อสร้าง (เครื่องจักร)
สคก.

- ศึกษาความเหมาะสม (กผง.)
- ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (กผง.)

ด้านการทดสอบ
สวว.

ด้านซ่อมบำรุงและอำนวย
ความปลอดภัย สบร./สอป.

มีการแก้ไข

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ศทส.

สำรวจสภาพ/จำนวน
ครุภัณ่นฑ์
เป็นภารกิจของหน่วยงานอื
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

พิจารณา
ความเหมาะสมความคุ้มค่า
ในการลงทุน

ไม่เหมาะสม

เป็นสำรวจความต้
ภารกิจของหน่อวงการ
ยงานอื่น
ใช้งานครุภัณฑ์

ชลอ/ยกเลิกโครงการ

เหมาะสม
งานทาง (QA ผง.ท.๑)

การจ้างที่ปรึกษา Feasibility

งานสะพาน (QA ผง.ท.๑)
- Logistic/เชื่อมต่อการขนส่ง
- แก้ไขปัญหาการจราจร
- ผังเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- สนับสนุนการท่องเที่ยว
- พัฒนาโครงข่ายสะพาน

รวบรวม
ได้รายชื่อโครงการเป็นแผนแม่บท
แต่ละกิจกรรม

ไม่เหมาะสม

เป็นภารกิจของหน่วยงานอื่น

พิจารณา
ความจำเป็นในการจ้าง
ที่ปรึกษา

ไม่อนุญาต

อนุญาต

หน่วยดำเนินการทำเรื่อง
ขออนุญาตใช้พื้นที่

โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

ไม่ไช่

จัดทำแผนงบประมาณประจำปี
(Per-ceiling) เดือน พ.ย. - ธ.ค.
คณะกรรมการตรวจการจ้
ประเมินผลกระทบโครงการาง
เกินกรอบ

ปรับแผนตาม
กรอบงบประมาณ (ภายใน ก.พ.)

ประเมิ
อนุมนัตผลกระทบโครงการ
ิแผนปฏิบัติงาน

สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา

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

อยู่ในกรอบ
พิจารณาผลงานของแต่ละงวด

- ในกรณีมีแบบแล้วให้จัดส่ง ปร.๔ และ ปร.๕
(ภายในวันที ๓๑ ตุลาคม )
- ในกรณียังไม่มีแบบให้จัดส่ง ปร.๔ และ ปร.๕
(ภายในวันที ๑๕ ธันวาคม)

ต้องเข้ารับการฝึก
อบรมการใช้งาน

กผง.แจ้งหน่วยดำเนินการตรวจสอบ
ความพร้อมของแบบแปลนและ
ประมาณราคา

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

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ในกรณีที่โครงการมีความอ่อนไหวกับ
ประชาชน/สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของหน่วยจัดจ้างเป็นผู้
พิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการกำกับการทำงานของ
ที่ปรึกษา

ไช่

รวบรวมความต้องการ
ด้านการฝึกอบรม (ภายใน พ.ย.)

ประเมินระดับความเสียหาย
ของโครงสร้างสะพาน
- ระดับและระยะในการขุดหรือถม
- การบดอัดและการทรุดตัวของดิน
- การป้องกันการพังทลาย และผลกระทบกับโครงสร้าง
ข้างเคียง

สอร./ผู้ผลิต กำหนดหลักสูตร อบรม

งานควบคุ
เตรียมการออกแบบ
มคุณภาพงานทาง

งานส่เตรีวนร่
ยมการออกแบบ
วมภาคประชาชน

สอร.จัดทำแผนงบประมาณ (ถ้ามี)
เตรีงานควบคุ
ยมการออกแบบ
มวัสดุ
- ตรวจสอบแหล่งผลิต
- ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาใช้งาน

คณะกรรมการตรวจการจ้างและกำกับ
ประเมินการทำงานของที่ปรึกษาเพื่อใช้
ประกอบการคัดเลือกที่ปรึกษาในอนาคต

- วัสดุโครงสร้างทาง (ทส.๑)
- วัสดุผิวทาง AC (ทส.๓-๒)
- วัสดุผิวทางคอนกรีต (ทส.๓-๓)
- ป้ายและเครื่องหมายจราจร (ทส.๕)

ผ่าน

สำรวจเส้
เตรียมการออกแบบ
นทางลำเลียงวัสดุ

เตรียมการออกแบบ
อนุมัติ
ตามแนวทางการตรวจการจ้าง
- ตรวจสอบมิติ ค่าระดับ
- ตรวจสอบผลทดสอบ
- รายงาน คส. และ ทส.
- ส่มเจาะตรวจความหนา ฯลฯ

- สภาพเส้นทางก่อนเริ่มขนวัสดุ
- ตรวจสอบสภาพเส้นทางลำเลียงวัสดุประจำเดือน

พรบ.งบประมาณ

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

ไม่ผ่าน

General Test

- วัสดุโครงสร้างทาง (ทส.๒)
- วัสดุผิวทาง AC (ทส.๔-๒)
- วัสดุผิวทางคอนกรีต (ทส.๔-๓)
- ป้ายและเครื่องหมายจราจร (ทส.๕)

ไม่มี

- การจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง
(คปภ.๑-๔) ประจำเดือน

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มี

แก้สัญญา

กรณีมีข้อเสนอแนะ

ไม่มี

งานขุดและถมดิน
- รายงานประจำวัน/ประจำเดือน

งานเสาเข็ม

ไม่พบปัญหา

ดำเนินการโดย สสอ.

จ้างที่ปรึกษา

ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค

ศึกษาความเป็นมาของโครงการ

รวบรวม คำขอ โครงการ เรื่องเดิม ฯลฯ
ข้อมูลจากแผนที่ 1 : 50,000 ภาพถ่ายทางอากาศ
โครงข่ายการเชื่อมต่อโครงการ, รูปแบบถนนเบื้องต้น

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง, เตรียมข้อมูลการประชา
สัมพันธ์เบื้องต้น, จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์, แบบสอบ
ถามความต้องการ, เตรียมอุปกรณ์

ตรวจสอบเขตทาง, พื้นที่
ที่ต้องขออนุญาต ฯลฯ

กำหนด TOR

คัดเลือกที่ปรึกษา

ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่

จัดการมีส่วนร่วมเบื้องต้น

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

มีปัญหา
ประมวลผลการมีส่วนร่วม

ระบบฐานข้อมูล CRD, PMMS

ไม่เหมาะสม

พิจารณาความ
เหมาะสม
เหมาะสม

ปัญหาพื้นที่,เขตทาง
อนุมัติแผนปฏิบัติงาน และแผน QA

ไม่มีปัญหา

จัดเตรียมอุปกรณ์สำรวจ
สำรวจรายละเอียดและ
แนวทางก่อสร้างจัดทำ
หมุดควบคุม เก็บตัวอย่าง
วัสดุ

สำรวจรายละเอียด
ตรวจสอบกล้องสำรวจ, อุปกรณ์สิ้นเปลืองในการสำรวจ,
ยานพาหนะสำรวจ, อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินเดิม

- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพย์สิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการซ่อมบำรุง
- องค์ความรู้ที่ได้ในการดำเนินงานก่อสร้าง (KM)
- อื่นๆ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ของโครงการ

สำรวจรายละเอียด,
ออกแบบแนวก่อสร้าง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตาม สอ.๑

รวบรวมข้อผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

ประมวลผลข้อมูลการสำรวจ

คุณสมบัติดินเดิม, เขตชุมชน, ปริมาณจราจร, ลักษณะลำน้ำ,
พื้นที่พิเศษ, โครงสร้างพิเศษ

ออกแบบ
รายละเอียดและร่างแบบก่อสร้าง

จัดทำแบบแปลนพื้นที่โครงการ

ไม่ยุ่งยาก

พิจารณาความ
ยุ่งยากซ้ำซ้อน

ยุ่งยาก

งานเครื่องหมายจราจร

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง
จัเตรี
ดทำร่
ยมการออกแบบ
างแบบก่อสร้าง

ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ถูกต้อง

ไม่ขอ

ถูกต้อง

ปรับปรุง/แก้ไข

จุดเสี่ยงอันตราย
ไม่มี

เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจ่าย)

ข้อมูลเขตทาง, ข้อมูลน้ำท่วม, ข้อมูล
CBR Subgrade, ข้อมูลแหล่งวัสดุ ฯลฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกที่ปรึกษา,
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและคุณสมบัติ

พิจารณาความจำเป็นในการใช้งาน
(จำกัดการใช้งาน/ปิดทางสัญจร)
พร้อมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตาม พรบ.ทางหลวง
- ติดตั้งป้ายเตือน
- ติดตั้งป้ายห้ามผ่าน
- ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง
- จำกัดน้ำหนักบรรทุก
- ติดตั้งสะพานแบร่ี่ หรือสร้างทางเบี่ยง
- ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ให้เห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
- ทำคันกั้นน้ำ

ขณะเกิดเหตุ

ประเมินระดับความเสียหาย

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ตาม สอ.2

ออกแบบโครงสร้างทาง, ออกแบบเรขาคณิต,
ออกแบบสิ่งอำนวยความปลอดภัย, ออกแบบ
ระบบระบายน้ำ, ออกแบบภูมิทัศน์และองค์
ประกอบอื่นๆ

อุิทิศที่ดินและชี้แจง
แบบก่อสร้าง

ไม่ขอ

ขออุทิศที่ดิน

ใช่

ใช้งบซ่อมฉุกเฉิน

- สทช. และ ขทช. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการ
จาก สภาพพื้นที่จริงและระบบ PMMS เพื่อให้แบบและ
ประมาณราคามีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิกโครงการในอนาคต
- ดำเนินการตามคู่มือแนะนำการจัดทำแบบและประมาณราคา
สำหรับงานซ่อมบำรุง

กรณีมีข้อเสนอแนะ

หน่วยดำเนินการจัดทำแบบ/ประมาณราคาตามที่ได้รับ
คััดเลือกภายใต้กรอบจากสำนักงบประมาณ

ขออุทิศที่ดิน

ขอ

ออกแบบทางชลศาสตร์, ช่องเปิด, การป้องกัน
การกัดเซาะ, ออกแบบเรขาคณิตของสะพาน,
ตำแหน่งตอม่อ, โครงสร้างส่วนบน, ออกแบบ
ฐานราก, โครงสร้างส่วนล่าง, ออกแบบสิ่ง
อำนวยความปลอดภัย,
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อมหรือซ่อมไม่แล้วเสร็จ

ประกอบด้วย
- ผู้ส่งมอบ (เจ้าของงาน)
- ผู้รับมอบ (สบร./สทช.) และ ขทช./บทช. ในพื้นที่

- คณะกรรมการกำกับฯ ตรวจสอบผลงานที่ ที่ปรึกษาเสนอ
และพิจารณาอนุมัติให้ที่ปรึกษาส่งงาน

- ความเสียหายของโครงสร้าง
- ความเสื่อมสภาพของวัสดุ
- การทรุดตัวหรือการเคลื่อนตัวที่ผิดปกติ

เอกสารประกอบ/รายงาน

พบความเสียหาย

ตรวจสอบความเสียหาย
ก่อนสิ้นสุดค้ำประกัน

หน่วยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร์
ตามแบบฟอร์
มหรือ มTablet

๑. แจ้งเตือนแจ้งผู้รับจ้างซ่อมครั้งที่ ๒ พร้อม Blacklist
๒ หากยังไม่ดำเนินการตามกำหนดให้ดำเนินการจัดจ้าง
ผู้รับจ้างรายอื่นโดยวิธีพิเศษมาดำเนินการซ่อม
๓. แจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาทราบ และสงวนสิทธิ์
ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระค่าซ่อมแซมงานที่ชำรุดตาม
เงื่อนไข
๔. เมื่อได้ผลจัดจ้างแล้ว และซ่อมแล้วเสร็จทำการเบิกจ่าย
เงินให้แก่ผู้รับจ้าง

แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

ประมาณราคา/วางแผน
งานซ่อมบำรุงปกติ

ไม่พบความเสียหาย

ปรับปรุงแก้ไข

คืนค้ำประกันสัญญา

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

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

หน่วยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร์
ตามแบบฟอร์
มหรือ มTablet

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

หน่วยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร์มหรือ Tablet

ประมาณราคา/วางแผน
งานซ่อมบำรุงปกติ

ประมาณราคา/วางแผน
งานซ่อมบำรุงปกติ

ปรับปรุง/แก้ไข

ปรับปรุง/แก้ไข

ถูกต้อง

ต้นปีงบประมาณ

หน่วยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร์
ตามแบบฟอร์
มหรือ มTablet

ขอแก้ไขจากหน่วยก่อสร้าง

ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
ตามแบบฟอร์ม Bridge Evaluation

ประมาณราคา/วางแผน
งานซ่อมบำรุงปกติ

ประมาณราคา/วางแผน
งานซ่อมบำรุงปกติ

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

ปรับปรุง/แก้ไข

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

จัดทำแบบแปลนแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้าง

ประมวลผลการมีส่วนร่วม
จัดทำแนวทางปรับปรุงแบบก่อสร้าง

ตรวจรับงาน

แบบฉบับสมบรูณ์และประมาณราคา

แบบแปลนและรูปตัด, รูปแบบโครงการ
และเขตทางที่ใช้

- แบบก่อสร้าง
- เอกสารประมาณราคา
- แบบแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- เอกสารอุทิศที่ดิน (ถ้ามี)
- Finite element model (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นๆ ตามสัญญาจ้าง

บังคับใช้กฏหมาย
กลุ่มที่ ๒

กรณีกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

กรณีฝ่าฝืนกฏหมาย กรณีความผิดสำเร็จ

มาตรา ๓๗ : เชื่อมทาง
มาตรา ๓๘ : ติดตั้ง แขวน วาง กอง
มาตรา ๓๙/๑ : ระบายน้ำ
มาตรา ๔๗ : สร้างอาคาร/สิ่งใดรุกล้ำทางหลวง
มาตรา ๔๘ : ปักเสา พาดสาย วางท่อ
มาตรา ๕๙ : กีดกั้นเปลี่ยนแปลงทางน้ำ

มาตรา ๓๙ : ปิดกั้นทางหลวง
มาตรา ๔๐ : ทำลายเครื่องหมายจราจร ฯลฯ
มาตรา ๔๓ : ทำลายทางหลวง
มาตรา ๔๔ : ซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไร บนทางจราจร
มาตรา ๔๕ : ทิ้งขยะ
มาตรา ๖๐ : ใช้ยานพาหนะบนทางหลวงที่ยังไม่เปิด

ระบบฐานข้อมูลในการติดตามๆ กฏหมาย

จนท./จพง.ทล. แจ้งเตือนเป็นหนังสือ
ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือให้ยื่น
คำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยื่นคำขออนุญาต

กลุ่มที่ ๓

ปรับปรุง/แก้ไข

ปรับปรุง/แก้ไข

ปรับปรุง/แก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้อง
ตาม สอ.๑

การดำเนินการ

มาตรา ๖๑ : บรรทุกน้ำหนักเกิน

ไม่ยื่นคำขออนุญาต

จพง.ทล. จับกุม
ผู้กระทำความิด
จับกุมไม่ได้

ปรับปรุง

ผส./ผอ.ขทช. ออกคำสั่ง
ให้รื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามแบบฟอร์ม ค.๑๗

ไม่อนุญาต

- ใช้ระบบ IT แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

การดำเนินการ

ปฎิบัติตาม

การดำเนินการ

จับกุมได้
น้ำหนักไม่เป็นไปตามประกาศ
ผอ.ทช

เป็นำส่
นภารกิ
งเจ้จาพนั
ของหน่
กงานตำรวจ
วยงานอื่น

จพง. ทล. จับกุม
ผู้กระทำความผิด

ประเมินคุณภาพ ๔ ด้าน : ถูกต้อง คุ้มค่า
ทันเวลา ประชาชนพอใจ ตามแบบฟอร์ม สอ.๕

สทช./ขทช. เข้าทำการรื้อถอนเอง
หรือจ้างผู้อื่นดำเนินการ โดยต้องมี
จพง.ทล. ร่วมรื้อถอนด้วย

ที่ดินอุทิศ
(ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย)

ไม่แกไข

แจ้งให้เข้าชั่ง

จพง. ทล. จับกุม
ผู้กระทำความผิด

จับกุมไม่ได้

การดำเนินการ

จพง. ทล. แจ้งความดำเนินคดี ฐานความผิดดังนี้
- ฐานกระทำการโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งทางปกครอง
- ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่

ไม่แก้ไข
น้ำหนักเป็นไปตามประกาศ
ผอ.ทช

น้ำหนักไม่เป็นไปตามประกาศ
ผอ.ทช

เป็นภารกิติจดของหน่
ตามคดีวยงานอื่น

จัเป็
บกุนมภารกิ
นำส่งจเจ้ของหน่
าพนักวงานตำรวจ
ยงานอื่น
ม.๒๓(๒) และ ม.๖๑

พิจารณาปัญหาผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแข็งแรง
/ความปลอดภัย

ดำเนินการตามแผนและรายงานผล
ตามแบบฟอร์ม M และ Q

- ขทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมเก็บหลักฐานไว้
- สทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเข้าเวร
และตรวจสอบลาดตระเวน

ดำเนินการปรับปรุง
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

ได้รับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ

ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน

ชุดลาดตระเวนเข้าตรวจสอบ
และเก็บข้อมูลบริเวณที่เกิดเหตุ

รายงานผลการดำเนินการ
แก้ไขจุดเกิดอุบัติเหตุ

ขทช.บันทึกร่างข้อมูลลงระบบ
ARMS
ไม่พบปัญหา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ๑๑๔๖
(สอป.) ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ ARMS

พบปัญหาเล็กน้อย
ไม่กระทบต่อความมั่นคง
แข็งแรง/ความปลอดภัย

ไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

อนุมัติข้อมูลในระบบ
ARMS

กรณีมีผู้เสียชีวิต/รุนแรง

ไม่มีผู้เสียชีวิต/ไม่รุนแรง

กรณีเกิดความเสียหายนอกเหนือช่วง
ดำเนินการหรือปริมาณงานไม่สอด
คล้องกับที่กำหนดในแบบ ได้แก่

แก้ไขสัญญาจ้าง

- เกิดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
(ทางหรือสะพาน) แจ้งผู้ออกแบบตรวจ
สอบเพื่อออกแบบแก้ไข
- ระหว่างการก่อสร้างเกิดภัยพิบัติ (น้ำท่วม
/ภัยแล้ง หรือภัยอื่นๆ) ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายที่นอกเหนือจากระบุไว้ในแบบ
- ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบได้
เช่นประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ดำเนิน
การก่อสร้าง, ติดปัญหาระบบสาธารณูป
โภคใต้ดิน, ไม่สามารถรื้อย้ายสาธารณูป
โภคในเขตก่อสร้างได้ ฯลฯ

กระบวนการควบคุมคุณภาพ
ระหว่างการก่อสร้าง

วิเคราะห์อุบัติเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ สอป./สตป.

สรุปรายงานอุบัติเหตุ
- รายงานผู้บริหาร กรม/กระทรวง
- แถลงข่าวสื่อมวลชน

ไม่สิ้นสุด

สิ้นสุดช่วงเทศกาล
สิ้นสุด

SCENIC

ดำเนินการแก้ไข
จนเป็นที่น่าพอใจ

SURE

เป็นขอรั
ภารกิ
บเงิจนของหน่
สินบนรางวั
วยงานอื
ล ่น

นำส่งเจ้าพนักงานตำรวจ

แก้ไขแบบของปรึกษา

จนท./จพง.ทล. แจ้งเตือนเป็นหนังสือ
ให้ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

งานทาง

งานฉาบผิว

ติดตั้งป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้าง

SAFE

- การร้องเรียนของประชาชน
- การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและ อส.ทช.
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง, ประชาชน
ที่อาศัยในบริเวณสายทาง และ อส.ทช.

SOCIAL

งานเสริมผิวลาดยาง
งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง

พิจารณาประเมินในประเด็น

- ทางโค้ง ทางแยก ถนนและสะพานแคบ พื้นที่ในย่านชุมชน/เขตโรงเรียน
มีการติดตั้งป้ายเตือนครบถ้วน และเพียงพอ

ไม่พอใจ

ประเมินผลลัพธ์
๕S

สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน

- เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวทาง
ที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ
- จัดทำสื่อวีดีทัศน์อบรมบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง

- ข้อมูลสำรวจความเสียหายถูกต้อง
- วิธีการซ่อมสอดคล้องกับสภาพความเสียหาย
- การซ่อมบำรุงครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด
- การดำเนินการซ่อมเรียบร้อยสวยงาม ไร้หลุมบ่อ
- ดำเนินการตีเส้นหลังซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ
- คุณภาพเครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
- วัสดที่ใชในการซ่อมมีคุณภาพดี
- ไม่เกิดความเสียหายซ้ำซาก
- ไม่มีข้อร้องเรียน

พอใจ

ระบบฐานข้อมูล
- ข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบเป็นประจำ รวมถึง
แนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
- ปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์และ AS-Built ที่เปลี่ยนแปลง

- ทางโค้ง : 1. มีการตีเส้นทึบที่ถูกต้องและเพืยงพอ
2. มีระยะมองเห็นที่ปลอดภัย
3. มีการติดตั้งหลักนำโค้งที่มีเป้าสะท้อนแสงสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างเพียงพอ
๔. มีการติดตั้งราวกันอัตรายที่มีเป้าสะท้อนแสงสามารถมอง
เห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างเพียงพอ

พิจารณาประเมินในประเด็น

- มีป้ายแนะนำทางซึ่งนำไปสู่ที่หมายอย่างถูกต้อง โดย
มีจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกันในแต่ละช่วง กม.
- มีป้ายพวงแนะนำบนทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงชนบท
- หลัก กม. ถูกต้องตามมาตรฐาน และจุดหมาย
ปลายทางสอดคล้องกับป้ายแนะนำเส้นทาง

สุ่มตรวจสอบคุณภาพระหว่างการก่อสร้าง
- หน่วย QCT. ของ สวว./สตว./ขทช.

รายงานเข้าระบบ CBMS

งานซ่อมสร้างผิวทางลาดยางด้วย
วิธี Pavment In-Place Recycling
งานปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอัตราย
งานอำนวยความปลอดภัย

- ทางแยก : 1. สัญญานไฟกระพริบถุกต้องและส่องสว่างชัดเจนทั้งกลาง
วันและกลางคืน
๒. มีการตีเส้นทึบ หรือเส้นชลอความเร็ว
เพื่อเตือนให้้ขับขี่อย่างปลอดภัย
- ถนนและสะพานแคบ :
1. มีการดำเนินการทาสีสะท้อนแสงคอสะพาน
๒. ทำความสะอาดช่องระบายน้ำเพื่ิอไม่ให้เกิดน้ำขังบนถนน
และสะพาน

General Test
งานพื้นทาง
- งานดินเดิม, วัสดุคันทาง, : มทช. ๒๐๑-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- วัสดุคัดเลือก : มทช. ๒๐๔-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- วัสดุรองพื้นทาง : มทช. ๒๐๒-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- เก็บตัวอย่างเพื่อออกแบบพื้นทาง : มทช. ๒๐๓-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
- เก็บตัวอย่างเพื่อออกแบบพื้นทางสำหรับงาน Recycling : มทช. ๕๐๑.๒-๒๕๔๕ : (ทส.๑-๒)
งานผิวทาง
- ผิวทาง AC. : มทช. (๒๐๓-๒๕๔๕) และ มทช. (๒๐๙-๒๕๔๕) : (ทส.๓-๒)
- ผิวทาง Cape Seal : มทช. ๒๐๗-๒๕๔๕ : (ทส.๓-๑) : (ทส.๓-๓)
- ผิวทาง คสล. : มทช. (๒๑๖-๗)-๒๕๔๕, ๑๐๑-๒๕๔๕, และ ๑๐๓-๒๕๔๕ : (ทส.๓-๒)
- งาน Tack Coat : มทช. ๒๒๗-๒๕๔๕
- งาน Prime Coat : มทช. ๒๒๕-๒๕๔๕
งานเส้นจราจร
- มทช. ๒๔๑-๒๕๕๓
งานไฟฟ้าส่องสว่าง
- แบบมาตรฐานงานไฟฟ้าแสงสว่าง : ฟฟ-(๓๐๑-๓๑๒)/๕๖
Control Test
- ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง : คส.๑/๒-สบร
- แบบตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง : คส.๒/๒-สบร
- ตารางตรวจสอบงานสะพาน คสล. : คส.๓-๕๒
- ตรวจสอบงานท่อลอดเหลี่ยม : คส.๔-๕๒
- ตรวจสอบงานซ่อม Deep Patch : คส.๘/๑-สบร.
- ตรวจสอบงานกำแพงปากท่อ คสล. : คส.๕-๕๒
- ตรวจสอบงานผิวจราจร : คส.๘-๕๒
- ตรวจสอบงานดิน : คส.๗-๕๒
- ตรวจสอบงาน Skin Patch : คส.๘/๒- สบร.
- ตรวจสอบหินคลุกปรับระดับ : คส.๘/๓-สบร.
- ตรวจสอบความกว้างผิวทางลาดยาง : คส.๘/๔-สบร.
- ตรวจสอบความหนาผิวทางลาดยาง : คส.๘/๕-สบร.
- ตรวจสอบงานเสาเข็มสำหรับงานโครงสร้างทาง : คส.๘/๖-สบร.
- ตรวจสอบงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง : คส.๑๐-สบร. : (ทส.๕)
- ทดสอบงานโครงสร้างทาง : (ทส.๒) บ-๖.๕, บ-๗, บ-๖.๓,
งานอำนวยความปลอดภัย
ตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานและ มอก. ที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการปฎิบัติงาน ได้แก่สถิติ
อุบัติเหตุ, สถิติผู้เข้าใช้หน่วยบริการ
ประชาชน, ภาพถ่ายผลการปฎิบัติงาน
- รายงานผู้บริหาร กรม/กระทรวง
- แถลงข่าวสื่อมวลชน

- ย่านชุมชน/เขตโรงเรียน :
1. มีทางม้าลายเพียงพอ และถูกต้องตรงตำแหน่ง
๒. มีสัญญานไฟกระพริบถูกต้องและส่องสว่างชัดเจนทั้ง
กลางวันและกลางคืน
๓. มีการทำความสะอาดระบบระบายน้ำเรียบร้อยไม่มีเศษ
วัสดุปิดกั้นทางน้ำใหลและมีการขุดลอกอย่างสม่ำเสมอ
๔. มีแผนการจัดการน้ำขังบริเวณไหล่ทาง

แก้ไข

ติดตั้งป้ายเตือนระหว่างการก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนของเดิม
งานขยายความยาว/ความกว้างสะพาน
สุ่มตรวจสอบคุณภาพระหว่างการก่อสร้าง
- หน่วย QCT. ของ สวว./สตว./ขทช.

การดำเนินการ

นำส่งเจ้าพนักงานตำรวจ

การดำเนินการ

จับกุมไม่ได้

งานปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ
รายงานเข้าระบบ CBMS

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในระหว่างการก่อสร้าง

ระบบฐานข้อมูล CRD, PMMS
- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพย์สิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการซ่อมบำรุง
- องค์ความรู้ที่ได้ในการดำเนินงานก่อสร้าง (KM)
- อื่นๆ

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลให้หน่วยที่ดำเนินงาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit ให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หลังการก่อสร้าง

ตรวจสอบความเสียหาย
ทุก ๓ เดือน

พบความเสียหาย

แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าซ่อมหรือซ่อมไม่แล้วเสร็จ

แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

๑. แจ้งเตือนแจ้งผู้รับจ้างซ่อมครั้งที่ ๒ พร้อม Blacklist
๒ หากยังไม่ดำเนินการตามกำหนดให้ดำเนินการจัดจ้าง
ผู้รับจ้างรายอื่นโดยวิธีพิเศษมาดำเนินการซ่อม
๓. แจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญาทราบ และสงวนสิทธิ์
ที่จะให้ผู้ค้ำประกันชำระค่าซ่อมแซมงานที่ชำรุดตาม
เงื่อนไข
๔. เมื่อได้ผลจัดจ้างแล้ว และซ่อมแล้วเสร็จทำการเบิกจ่าย
เงินให้แก่ผู้รับจ้าง

ไม่ขัดขวาง

จพง. ทล. ผู้รับมอบอำนาจจาก
ผส./ผอ.ขทช แจ้งความดำเนินคดี

งานปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุด

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลให้หน่วยที่ดำเนินงาน

การดำเนินการ
แก้ไข

งานสะพาน

ไม่พบความเสียหาย

จับกุมได้

จับกุมได้

การดำเนินการ

สทช./ขทช. เข้าทำการรื้อถอนเอง
หรือจ้างผู้อื่นดำเนินการ โดยต้องมี
จพง.ทล. ร่วมรื้อถอนด้วย

ขัดขวาง

จพง.ทล. จับกุม
ผู้ขัดขวางปฎิบัติหน้าที่

- ใช้ระบบ IT แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

ผส./ผอ.ขทช. ออกคำสั่ง
ให้รื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ตามแบบฟอร์ม ค.๖๒

จับกุมได้

ขัดขวาง

ระบบฐานข้อมูล
แบบเขตทางและเอกสารการอุทิศ

เตรียมความพร้อม พื้นที่ก่อสร้าง/
ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ

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

ไม่เข้าชั่ง

จับกุมได้และ

จัเป็
บกุนมภารกิ
นำส่งจเจ้ของหน่
าพนักวงานตำรวจ
ยงานอื่น
ม.๒๓(๒)

ยุติเรื่อง
แก้ไขแบบของส่วนกลาง

การดำเนินการ

น้ำหนักเป็นไปตามประกาศ
ผอ.ทช

จับกุมนำส่ง
เจ้าพนักงานตำรวจ
จพง. ทล. แจ้งความดำเนินคดี
ม.๖๑

ปรับปรุง

ผู้แทนหน่วยก่อสร้าง/บำรุง/สอป.

- แจ้งเตือน ๒ ครั้ง
- ใช้ระบบ IT แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

ปฎิบัติตาม

จพง. ทล. แจ้งความดำเนินคดี

จับกุมไม่ได้

แก้ไขแบบของส่วนภูมิภาค

จนท./จพง.ทล. ตรวจตราสายทางตามข้อสังเกต
การฝ่าฝืนกฎหมายพบทรัพย์สินริมทางหลวง
กีดขวางทางจราจรหรือทำให้ทางหลวงเสียหาย

จพง.ทล. เรียกยานพาหนะ
เพื่อตรวจสอบน้ำหนัก

จับกุมไม่ได้

อนุญาต

ไม่ขัดขวาง

อนุมัติแบบก่อสร้าง

ระบบฐานข้อมูลในการติดตามๆ กฏหมาย

จพง. ทล. แจ้งความดำเนินคดี
การดำเนินการ

มาตรา ๖๒ : ไม่ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ใน ครอบครอง
ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางหลวง

ไม่พบขณะกระทำความผิด

เข้าชั่ง

อนุมัติแบบก่อสร้าง

ไม่ปรับปรุง

กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผอ.ทช. หรือ เจ้าพนักงาน
ซึ่ง ผอ.ทช.แต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวง

แก้ไข

ไม่แก้ไข

SERVICE

กลุ่มที่ ๔

กรณีบรรทุกน้ำหนักเกิน

- แจ้งเตือน ๒ ครั้ง
- ใช้ระบบ IT แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่

ผส./ผอ.ขทช.
พิจารณาคำขออนุญาต

ไม่ปรับปรุง

- AS-Built Drawing
- บัญชีรายการทรัพย์สิน
- บัญชีพิกัดเขตทาง
- ประวัติการดำเนินการก่อสร้าง
- องค์ความรู้ที่ได้ในการดำเนินงานก่อสร้าง (KM)

- ส่วนกลางสรุปผล และวิเคราะห์การประเมิน พร้อมจำแนกประเด็นปัญหาในมิติต่างๆ เสนอผู้บริหาร
- ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินและจากผู้บริหาร นำไปปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำรวจ ออกแบบ จัดทำแผน ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการประเมิน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของกรมทางหลวงชนบท

จนท. ผู้รับมอบอำนาจจาก
ผส./ผอ.ขทช แจ้งความดำเนินคดี

จนท./จพง.ทล. แจ้งให้ทราบ
ข้อกฏหมายเพื่อให้ยุติการกระทำความผิด

ประมาณราคาโครงการ

ปรับปรุงแบบก่อสร้างตามหลักวิขาการ
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบฐานข้อมูล

แนวทางการสรุปและวิเคาระห์

จพง.ทล. ตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ
ตามระเบียบกรมฯ

ไม่ปฎิบัติตาม

คำนวนปริมาณวัสดุ

Road Safety
Audit

ปรับปรุง/แก้ไข

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

ตรวจสอบความเสียหาย
ก่อนสิ้นสุดค้ำประกัน

พบความเสียหาย

ไม่พบความเสียหาย
คืนค้ำประกันสัญญา

ขทช./บทช. ร่วมตรวจสอบกับเจ้าของงาน

- เล่มรายงานตรวจสอบความปลอดภัย
ประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสายทาง แผนที่ และภาพถ่าย
สภาพทั่วไป
๒. ข้อมูลและผังการเกิดอุบัติเหตุ
๓. ข้อมูลปริมาณจราจร
๔. แปลนพร้อมภาพถ่ายแสดงจุดเกิดอุบัติเหตุ
๕. วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
๖. ประมาณราคา

ปรับปรุงเร่งด่วน ปรับปรุงระยะยาว

ดำเนินการปรับปรุง
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

พิจารณาประเมินในประเด็น

พิจารณาประเมินในประเด็น

คำนวนราคาต่อหน่วย

จัดทำแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์

ประมาณราคาโครงการ

ปรับปรุง/แก้ไข

- กำหนดคณะกรรมการ ๒ กลุ่มประกอบด้วย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- คณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาคประเมิน ปีละ ๒ ครั้งรายงานผลการประเมินให้ส่วนกลางและผู้บริหารทราบ
- คณะอนุกรรมการส่วนกลางประเมิน ปีละ ๑ ครั้ง รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ

พระราชบัญญตัิทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

พบขณะกระทำความผิด

- ตรวจสอบรายงานการมีส่วนร่วม
- ตรวจสอบการอุทิศที่ดิน

ใช้งบประมาณอำนวยความ
ปลอดภัยช่วงเทศกาล

จัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญาจ้าง

- ตามแบบฟอร์ม คส. ๑
- กระบวนการมีส่วนร่วม (MOU)

ส่วนภูมิภาค จัดทำคำของบ
ประมาณปรับปรุงแก้ไข
จุดเกิดอุบัติเหตุ

การประเมิน

คำนวนปริมาณวัสดุ

- แจ้งติดประกาศตามระเบียบที่กำหนด
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชี้แจงรูปแบบโครงการ แนวเขตทาง
- รวบรวมเอกสารการอุทิศที่ดิน
- จัดทำรายงานการมีส่วนร่วม

ส่วนภูมิภาค จัดทำคำขอ
เพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติม
ป้ายและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย

สรุปรายงานช่วงสิ้นสุดเทศกาล

จนท./จพง.ทล. ตรวจตราสายทางตามข้อสังเกต
การฝ่าฝืนกฎหมายพบผู้กระทำผิด

Road Safety
Audit

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

ปรับปรุง/แก้ไข

งานจ้างเหมา

ส่วนภูมิภาค/สตป. RSA
สายทางที่เกิดอุบัติเหตุ
(เสียชีวิต/รุนแรง)

ส่วนภูมิภาค จัดทำคำของบ
ประมาณลาดตระเวนและค่า
เบี้ยเลี้ยง เงินล่วงเวลา
ในการปฏิบัติงาน

- คณะกรรมการตรวจการจ้างและกำกับ ประเมินการทำงาน
ของที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์ม สอ.๔
- ใช้ประกอบการคัดเลือกที่ปรึกษาในอนาคต

จัดทำแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์

จัดทำแผนที่ระวางที่ดิน, ระบุแนวเขตทาง
ที่ต้องขออุทิศที่ดิน, ประสานหน่วยงานใน
พื้นที่, จัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการ
อุทิศที่ดิน

ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบเส้นทาง
สำคัญและดำเนินการ RSA

หลังเทศกาล

สบร.ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน

ปรับปรุงแบบก่อสร้าง

แบบฉบับสมบรูณ์และประมาณราคา

คำนวนราคาต่อหน่วย

หน่วยดำเนินการจัดทำแผน
ตามเงินที่ได้รับการอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับงาน
ในแต่ละงวดงาน

รวบรวมเอกสารอุทิศที่ดิน

รวบรวมข้อผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

คำนวนราคาค่าวัสดุที่แหล่ง, ค่าขนส่ง, คำนวณค่าแรง,
ค่าดำเนินการในการทำงาน

- ขทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมเก็บหลักฐานไว้
- สทช. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี

- แบบก่อสร้าง คุณลักษณะของวัสดุ และเอกสารสัญญาจ้างอื่นๆ
- แนวเขตทาง และตำแหน่งที่จะก่อสร้าง
- สภาพพื้นที่โดยรอบ
- การเข้าถึงพื้นที่ และเส้นทางการขนส่งวัสดุ

ระหว่างเทศกาล

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ถูกต้อง

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบและประมาณราคา

ก่อนเทศกาล

รายงานผลการดำเนินการ

หน่วยออกแบบ
พิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง
ปรับปรุง/แก้ไข

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

หน่วยดำเนินการสำรวจ
ตามแบบฟอร์
ตามแบบฟอร์
มหรือ มTablet

สบร.ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน

กลุ่มที่ ๑

รวบรวมข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

- เล่มรายงานตรวจสอบความปลอดภัย
ประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสายทาง แผนที่ และภาพถ่าย
สภาพทั่วไป
๒. ข้อมูลอุบัติเหตุ
๓. ข้อมูลปริมาณจราจร
๔. แปลนพร้อมภาพถ่ายแสดงจุดเสี่ยงอันตราย
๕. ระบุสภาพความไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งข้อเสนอ
แนะและแนวทางแก้ไข
๖. ประมาณราคา
- แบบฟอร์ม คำของบประมาณ

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

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลให้หน่วยที่ดำเนินงาน

ปรับปรุง/แก้ไข

พบปัญหา

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

สบร. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
สบร. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหายใช้้อมูลจาก
ระบบ PMMS (เฉพาะผิวทางลาดยาง)
- แบบฟอร์ม S(A)1-S(A)6
- บทช. สำรวจ > ขทช. ตรวจสอบ,
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ,

(สทช./ขทช. ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญ)
งานอำนวยความปลอดภัย .
- กิจกรรมเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- กิจกรรมราวกันอันตราย
- กิจกรรมป้ายและเครื่องหมายจราจร
- กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
- กิจกรรมปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย

งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล/วันหยุดยาว

- ตามระเบียบพัสดุ

คอนกรีต

(สอป. ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและจัดลำดับความสำคัญ)
งานปรับปรงุแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย
- กิจกรรมทางแยกและจุดต่อเชื่อม
- กิจกรรมปรับปรุงเรขาคณิตของทาง
- กิจกรรมบริเวณคอขวด (ไหล่ทาง, สะพาน)
- กิจกรรมบริเวณย่านชุมชน
- กิจกรรมสะพานลอยคนเดินข้าม

ใช้งบบำรุงปกติดำเนินการ

ปรับปรุง/แก้ไข

ลาดยาง

สอป.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบ

สอป. รวบรวมแผนงาน
และกรอบงบประมาณที่ต้องการ

บำรุงปกติงานทาง
- ปริมาณงานและพื้นที่ความเสียหาย
ตามแบบฟอร์ม Bridge Screening
- บันทึกข้อมูลลงระบบ BMMS
- บทช. สำรวจ > ขทช. ตรวจสอบ,
- ขทช. สำรวจ > สทช. ตรวจสอบ

- ดำเนินการสำรวจภายหลังมีการปรับปรุงแก้ไข
จุดเสี่ยงอันตรายแล้วเสร็จ

ถูกต้อง

เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจ่าย)

บำรุงปกติงานสะพาน

พบความเสียหาย

ตรวจสอบความเสียหาย
ทุก ๓ เดือน

สอป.
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ไม่ใช่

ส่งมอบงาน

ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามแบบฟอร์ม สอ.๒-๒

เสียหายน้อย

งานดำเนินการเอง

- คณะกรรมการกำกับฯ พิจารณา แผนปฏิบัติงานและแผน
QA ที่ ที่ปรึกษาเสนอและอนุมัติแผนฯ ที่ทางคณะเห็นชอบ

ปรับปรุง/แก้ไข

ประเมินผลงานที่ปรึกษา (ถ้ามี)

ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้าง

แบบรายละเอียดงานทาง, แบบรายละเอียด
งานสะพาน, แบบส่วนประกอบอื่นๆ,
แบบขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กายภาพของสายทาง แนวเส้นทาง ข้อมูลโค้ง
- ข้อมูลทั้วไปของสายทาง ชนิดผิว ความกว้าง
- ข้อมูลระดับ ผิวทางเดิม ดินเดิมข้างทาง
- ข้อมูล Topo สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟ ต้นไม้ ฯลฯ

ตรวจสอบความความถูกต้องครบถ้วนและความเหมาะสมของ
วิธีการซ่อมบำรุงตามคู่มือซ่อมบำรุงทางและสะพาน

สำรวจความพึงพอใจประชาชน

ระบบ SMS

หน่วยดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ
และประมาณราคาตามกิจกรรม

ถูกต้อง

แจ้ง สอป. ขอสนับสนุนงบประมาณ

- เก็บข้อมูลหลังการเกิดอุบัติเหตุ ทุกครั้ง

ไม่ซ้ำซ้อน

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
ฟื้นฟูสู่สภาพเดิม

ตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วน
ของแบบ/ประมาณการ

ระบบ ARMS

พิจารณาความซ้ำซ้อน
ของโครงการ

- ตรวจสอบจาก ระบบ PMMS
- ตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ สอป.

ดำเนินการซ่อมชั่วคราวให้สามารถ
สัญจรได้ภายในระยะเวลา ๗ วัน

หน่วยดำเนินการจัดทำแผน
ตามเงินที่ได้รับการอนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

ขอ

จัดทำแผนงานโครงการ

เสียหายมาก

สบร. รวบรวมแผนงาน
และกรอบงบประมาณที่ต้องการทั้งหมด

ถูกต้อง

จัดทำร่างแบบก่อสร้าง

รวบรวมข้อผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

ภูมิภาคคำขอสนับสนุนงบประมาณและ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ

- รายงานสถานการณ์ เข้าระบบ FMS
- ติดตามและรายงานสถานการณ์จนกว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- ดำเนินการตามคู่มือ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม

ตรวจสอบพื้นที่
รายงานสถานการณ์
หลังเกิดเหตุ

- จัดทำสัญญา
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการทำงานของที่ปรึกษา

ไม่ปรับปรุง

ประเมินผลงาน

แนวทางการออกแบบจำนวนช่องจราจร
และรูปแบบจุดเชื่อมต่อ, โครงสร้างทาง,
ระดับก่อสร้าง, อาคารระบายน้ำ, สะพาน,
องค์ประกอบอื่นๆ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

วิเคราะห์จัดกิจกรรม
และจัดลำดับความ
สำคัญของโครงการ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ

พิจารณาลำดับความสำคัญ/โครงการตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ

งานทดสอบวัสดุ

พิจารณาความถูกต้อง/
ครบถ้วนของข้อมูล

ซ้ำซ้อน

- สำรวจลักษณะ/ประเภทความเสียหายของผิวทางรวมทั้งปริมาณ
พื้นที่ความเสียหายโดย ขทช. และ บทช. ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กำหนด
- จำแนกความเสียหายทั้ง ๖ ประเภท จัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
เสียหายหนัก และเสียหายเบา พร้อมจัดทำเฉดสีแสดงลักษณะ
และปริมาณความเสียหายแต่ละ กม. ของทุกสายทาง

- ปริมาณจราจรมากกว่า ๑,๕๐๐ คัน เก็บทุก ๓ ปี
- ปริมาณจราจรน้อยว่า ๑,๕๐๐ คัน เก็บทุก ๖ ปี

ถูกต้อง

กรณีไม่มีเขตทาง หรือมีไม่เพียงพอ
- ที่ดินของรัฐ ดำเนินการตามกฏหมาย
- ที่ดินเอกชน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
๑. ดำเนินการอุทิศที่ดินตามกฏหมาย
๒. ขอซื้อ
๓. เวนคืน

- รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเขตทางทั้งหมด

ภูมิภาคเสนอกรอบความต้องการที่นอกเหนือจาก
ระบบ PMMS เช่น ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และอื่นๆ

ถูกต้อง

ปรับปรุง/แก้ไข

ขทช., บทช. ดำเนินการนำข้อมูลที่ได้ ทำการปูโฉนด แบ่งแยกประเภทที่ดิน, เก็บ
ข้อมูลความกว้างจากกึ่งกลางถนนถึงเขตที่ดิน พร้อมทั้งทำแผนที่กำหนดแปลงที่ดิน

ระบบฐานข้อมูล

- ดำเนินการเก็บข้อมูลทุกสายทางโดย สทช. ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่กำหนด ทั้งนี้ พิจารณาตำแหน่งและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยของสายทางอย่างแท้จริง
- ในการเก็บข้อมูล ให้เก็บช่วงละ ๒๐ กม./จุด เป็นเวลาต่อเนื่อง
๕ วัน หรือ ๑๒๐ ชม. ( ๔ วันทำการและวันหยุดย่างน้อย ๑ วัน)
- ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเทศกาลต่างๆ โดย สทช.

รายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการบนผิวจราจร ได้แก่
- ระยะเวลาก่อสร้าง (เริ่มต้นและสิ้นสุด)
- กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ช่วง กม. ที่ดำเนินการ
- ปีงบประมาณ/งบประมาณก่อสร้าง
- ผู้รับจ้าง
(ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟสัญญานจราจร, ปรับปรุง
ป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย)

ออกแบบสะพาน

ผู้แทนหน่วยก่อสร้าง/บำรุง/และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำแบบก่อสร้างสำหรับการมีส่วนร่วม

รวบรวมข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบ/ประมาณราคา

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของแบบ/ประมาณราคา

วิเคราะห์จัดกิจกรรมซ่อมบำรุง
และจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการซ่อมบำรุง (Zero Base)
เฉพาะถนนลาดยาง

สบร.ตรวจสอบ
ความถูกต้อง/ครบถ้วน

- บำรุงปกติระหว่างค้ำประกันเฉพาะ
ส่วนที่ไม่อยู่ในค้ำประกันสัญญา
- ตรวจสอบ IRI และ Deﬂection
หลังการก่อสร้าง

จัดทำแบบแปลน
แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

วิเคราะห์
เตรียแมการออกแบบ
ละออกแบบสะพาน

ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับหน่วยก่อสร้าง
ตามแบบฟอร์ม สอ.๓ และ RSA

มีจุดเสี่ยง

ที่ปรึกษาแก้ไขแบบ/ประมาณราคา

ถูกต้อง

จัเตรี
ดทำร่
ยมการออกแบบ
างแบบก่อสร้าง

คำนวนปริมาณวัสดุที่ใช้ก่อสร้างโครงการ

ปรับปรุง/แก้ไข

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

เตรียมการออกแบบ

เตรี
ออกแบบสะพาน
ยมการออกแบบ

แก้ไขแบบร่าง, จัดทำแบบแปลนและรูปตัดตามยาว,
แบบงานโครงสร้าง, แบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

ตรวจรับงาน

ผู้แทนหน่วยก่อสร้าง/บำรุง/สอป./แผนงาน

วิเคราะห์และออกแบบทาง

ขออุทิศที่ดินและชี้แจงแบบก่อสร้าง

ตรวจสอบตามหลัก Road Safety Audit
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง

ปรับปรุง/แก้ไข

- ตามเงื่อนไขและขั้นตอนในกระบวน
การแก้ไขสัญญาจ้าง

หน่วยออกแบบ
พิจารณาแก้ไขแบบก่อสร้าง

สบร.ตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูที่เข้าสู่ระบบ
PMMSโดยจะติดตามเร่งรัดการ
ดำเนินงานทุก ๒ เดือน

บำรุงปกติงานสะพาน

ออกแบบทาง

เตรียมการออกแบบ

เตรียมการออกแบบ

รวบรวมข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุง

ตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วน
ของแบบ/ประมาณการ

อนุมัติเงินงวด

แก้ไข

ออกแบบทาง

แบบรายละเอียดงานทาง, แบบรายละเอียด
งานสะพาน, แบบส่วนประกอบอื่นๆ
แบบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการเอง

ตรวจสอบจุดเสี่ยงก่อนงานแล้วเสร็จ

ปรับปรุง

ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

กำหนดแนวทางการออกแบบ
เตรียมการออกแบบ

ออกแบบทางด้านเรขาคณิต, ออกแบบ
สะพานตามแบบมาตรฐานของกรมฯ

จัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการ/สะพาน
จ้างเหมา

ถูกต้อง

ดำเนินการสำรวจทุก ๑ ปี หรือกรณีเกิดเหตุกรณี
มีผู้เสียชีวิต/รุนแรง

จัดเก็บและบันทึกลงระบบฐานข้อมูล

RM

ประสานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมที่ดิน, กรมธนารักษ์, สำนักงานพระพุทธฯ
ฯลฯ ในพื้นที่เพื่อติดต่อขอข้อมูลเพื่อนำไปสู่กระบวนการปูโฉนด

ดำเนิอนมูการพิ
สูจบน์เข้ทาราบเขตทาง
รวบรวมข้
ลจัดเก็
สู่ระบบสารสนเทศ
(กรณีที่สายทางยังไม่ได้ดำเนินการ)

- ดำเนินการสำรวจปีละ ๑ ครั้ง โดย สบร. ด้วย FWD และ
สทช. ด้วย BMB ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด
- ดำเนินการสำรวจหลังการก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ

สตป. ดำเนินการตรวจสอบ
และสรปุผลให้หน่วยที่ดำเนินงาน

พิสูจน์ทราบเขตทาง

อนุมัติเงินงวด (ไตรมาส ๑-๔)

ถูกต้อง

ออกแบบทางด้านเรขาคณิต, ออกแบบ
โครงสร้างทางองค์ประกอบอื่นๆ
ตามแบบมาตรฐานกรมฯ

- ดำเนินการสำรวจปีละ ๑ ครั้ง ทั่วประเทศ โดย สบร. และ
สทช. ตามแผนปฏิบัตงานที่กำหนด
- ดำเนินการสำรวจหลังการก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ

ค่าความขรุขระ (IRI)

ประวัติการซ่อม/ก่อสร้าง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
พิจารณาความถูกต้อง/
ครบถ้วนของข้อมูล

สถิติอุบัติเหตุ

PMMS

บันทึกข้อมูลโครงการ

ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ออกแบบตามแบบฟอร์ม สอ.๑

ข้อมูลเขตทาง, ข้อมูลน้ำท่วม, ข้อมูล CBR
Subgrade, ข้อมูลแหล่งวัสดุ ฯลฯ

Road Safety
Audit

จัดทำแบบแปลนพื้นที่โครงการ

เขียนแบบแปลนสภาพสายทางเดิม, จัดทำโปรไฟล์สายทาง
เดิม, ระบุตำแหน่งทางเรขาคณิตโครงการ, ระบุตำแหน่งราย
ละเอียดโครงการ

ออกแบบรายละเอียด
และร่างแบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง

สำรวจรายละเอียดพื้นที่

ประมวลผลพิกัด, แนวและระดับประมวลผลรายละเอียด
ในสายทาง

รวบรวมข้อผิดพลาด
เพื่อปรับปรุง

พิจารณาผลงานที่ปรึกษา
ในแต่ละงวดงาน

บันทึกข้อมูลโครงการ

ภาพถ่ายโครงการทุกระยะที่กำหนด, วีดีทัศน์, ภาพตำแหน่ง
สำคัญในโครงการ

สำรวจสภาพสายทางและข้อมูล
ด้านวิศวกรรมเพื่อการบำรุง

ปรับปรุง/แก้ไข

คัดลอกสถิติจากสถานีตำรวจ ทุกระยะ ๒ เดือน

ค่า Skid Resistant

ประเมินผลงานผู้ควบคุมงาน

จัดเตรียมอุปกรณ์สำรวจ

สำรวจแนวและระดับเส้นทาง, เก็บข้อมูลโครงสร้าง, อาคาร
ระบายน้ำ, เก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่, ภูมิประเทศ, เก็บตัว
อย่างดินเดิม, สำรวจปริมาณจราจร

- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
ประกอบด้วย แบบ ทช.๑, ทช.๒, หนังสือรับรอง
เขตทางสาธารณะประโยชน์, สรุปรายละเอียด
ลงทะเบียนทางหลวงชนบทในพื้นที่ และแผนที่
one page

ปริมาณ/พื้นที่ความเสียหาย (RCI)

แก้สัญญา

ไม่พบความเสียหาย

ด้านการใช้งาน, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม, ด้านเศรษศาสตร์

ลงทะเบียนทางหลวง

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซ่อมบำรุง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก

พบปัญหา

งานไฟฟ้าแสงสว่าง

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สำรวจรายละเอียด
ส่งกลับแก้ไข

สบร.
- รหัส/ชื่อสายทาง, ระยะทาง
หน่วยดำเนินการในภูมิภาค
- ประเภทผิวทางและช่วง กม.ของ
ชนิดผิวทาง
- ข้อมูลสินทรัพย์ เช่น อุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัยต่างๆ
หลัก กม. ฯลฯ
สบร. และ ศสท.
- ปรับปรุงแผนที่ GIS

สายทางทีไ่ ม่มีความชัดเจน
เรื่องแนวเขตทาง

สายทางประเภทนี้ เช่น สายทางที่ได้จากการ
เวนคืนหรือมีการทำเรื่องขอใช้ประโยชน์
ตามกฏหมายแล้ว (ถนนผังเมือง, ถนนที่
ก่อสร้างใหมหรือยกระดับมาตรฐานทาง,
ถนนโลจีสติกส์ เป็นต้น)

- ใช้งบประมาณอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล

ตรวจสอบ
ความพร้อมของพื้นที่

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซ่อมบำรุง

รวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงแนว
เขตทางหลวงที่ชัดเจน
- บัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืนอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง
- แผนผังที่ดิน (ปูโฉนด) แสดงตำ
แหน่งของอาคาร สิ่งปลูสร้าง ฯลฯ
- ดำเนินการติดตั้งหลักเขตทางหลวง
ชนบทให้ชัดเจน
- บันทึกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม
สบร.ขทล.๐๑

ลงข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ CRD

ข้อมูลปริมาณจราจร (PCU)

ตรวจการจ้างเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ผู้แทนหน่วยก่อสร้าง/บำรุง/สอป.

สำรวจความเหมาะสม
และการมีส่วนร่วม

จัดทำแบบ/ประมาณราคา
สำหรับการซ่อมบำรุง/ก่อสร้างใหม่

- การจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง
(คปภ.๑-๔) ประจำเดือน

มีข้อเสนอ
แนะและ
กระทบ
ต่อรูปแบบ

ปัญหาอุปสรรค
ระหว่างการก่อสร้าง

งานโครงสร้างส่วนบน

ตรวจการจ้างระหว่างดำเนินการ

สำรวจและออกแบบ

สายทางที่มีความชัดเจน
เรื่องแนวเขตทาง

จัดทำโครงข่ายประจำปี

เสียหายหนัก
สภาพปกติ
ประเมินระดับความเสียหาย
เนื่องด้วยโครงสร้าง
(Structure) ได้แก่ เสาตอม่อและคาน
เสียหายเล็กน้อยเนื่องด้วยการใช้งาน
(ระดับความรุนแรงตามคู่มือ)
(Serviceability) ได้แก่ พื้นผิว, รอยต่อ และ
ราวสะพาน (ระดับความรุนแรงตามคู่มือ)

สทช./ขทช./บทช. ประเมินและ
พิจารณาความจำเป็นในการใช้งาน
(จำกัดการใช้งาน/ปิดทางสัญจร)
พร้อมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตาม พรบ.ทางหลวง

งานอำนวยความปลอดภั
เตรียมการออกแบบ ย

ข้อเสนอแนะภาคประชาชน

รายงานผลการก่อสร้าง

งานตอม่อสะพาน

- คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้
- จำนวนและตำแหน่งที่ติดตั้ง
- ความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง

แจ้ง สอป. ขอสนับสนุนงบประมาณ
ตรวจการจ้างระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเอง

ในโครงข่าย

จัดเก็บและบันทึกลงระบบ PMMS

กระบวนการก่อสร้าง

- การขออณุญาตติดตั้งมาตรวัด
- คุณลักษณะของอุปกรณ์
- จำนวนและตำแหน่งที่ติดตั้ง
- ความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้ง

- ตามเงื่อนไขและขั้นตอนในกระบวน
การแก้ไขสัญญาจ้าง

งานส่เตรีวนร่
ยมการออกแบบ
วมภาคประชาชน
- การตรวจสอบผลงานก่อสร้างร่วมกับ
ภาคประชาชน (แผ่นพับ)
- การรับและแก้ไขข้อร้องเรียน
- สำรวจความพึงพอใจระหว่างก่อสร้าง

- ขนาด ตำแหน่งและระดับของส่วนประกอบ
- ความมั่นคงแข็งแรงของค้ำยัน
- ขนาด จำนวน และระยะเรียงของเหล็กเสริม
- ตำแน่งการฝังหรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต

จุดเสี่ยงอันตราย

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก

กระทบ
รูปแบบของสัญญา

เตรีControl
ยมการออกแบบ
Test

มีจุดเสี่ยง

งานควบคุ
เตรียมมการออกแบบ
คุณภาพงานสะพาน

- การกำหนดความยาวเข็ม
- การเตรียมพื้นที่หล่อเสาเข็ม
- ขนาด จำนวนและระยะเรียงของเหล็กเสริม
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต
- ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้
- ระดับหัวเสาเข็ม ระยะเยื้อง ความดิ่ง และความสมบูรณ์
ของเสาเข็ม
- จำนวน Blow Count และกำลังรับน้ำหนัก

ตรวจสอบจุ
เตรีดยมการออกแบบ
เสี่ยงก่อนงานแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะภาคประชาชน
มีข้อเสนอ
แนะและ
กระทบ
ต่อรูปแบบ

ไม่กระทบ
รูปแบบของ
สัญญา

รายงานปัญหาอุปสรรค

งานอำนวยความปลอดภั
เตรียมการออกแบบ ย

- การตรวจสอบผลงานก่อสร้างร่วมกับ
ภาคประชาชน (แผ่นพับ)
- การรับและแก้ไขข้อร้องเรียน
- สำรวจความพึงพอใจระหว่างก่อสร้าง

งานควบคุ
เตรียมการออกแบบ
มวิธีการก่อสร้าง

เตรีขออนุ
ยมการออกแบบ
มัติแหล่ง

เข้าสู่กระบวนการงบประมาณ

แผนงานฝึกอบรม/จัดซื้อครุภัณฑ์/ สาธารณูปโภค/อุดหนุน (ทุน)
มอบหมายหน่วยดำเนินการ

รายงานเข้าระบบ CBMS

ควบคุ
อสร้างสะพาน
เตรีมยการก่
มการออกแบบ

รายงานเข้าระบบ CBMS

ควบคุ
การก่อสร้างทาง
เตรียมมการออกแบบ

ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา

ประเมินผลลัพธ์ของงาน
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

เหมาะสม

ปริมาณจราจรจากระบบ PMMS

การตรวจสอบความปลอดภัย (RSA)

สำรวจความเสียหาย
Visual Inspection

พิจารณาความจำเป็นในการใช้งาน
(จำกัดการใช้งาน/ปิดทางสัญจร)
พร้อมจัดทางเลื่ยงหรือทางสัญจร
ชั่วคราว ตามพรบ.ทางหลวง

สำรวจข้อมูลด้านวิศวกรรม
เพื่ออำนวยความปลอดภัย

พิจารณาประเภทถนน

ค่าการแอ่นตัว (Deﬂection)
ตรวจสอบความเสียหายโครงสร้าง
และส่วนประกอบ

หน่วย QCT ของ สวว./สตว./ขทช.

ส่งแผนงบประมาณให้ กผง.

กรณีใช้งานปกติสำหรับสะพานขนาดใหญ่, ขนาดกลางและขนาดเล็ก

นอกโครงข่าย

พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงข่าย

อำนวยความปลอดภัย

ดำเนินการพิสูจน์ทราบเขตทาง
(กรณีที่สายทางยังไม่ได้ดำเนินการ)

อนุมัติแผนงานก่อสร้าง/
บุคลากรผู้รับจ้าง

ไช่

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการ
ทำงานของที่ปรึกษา

สำรวจตรวจสอบสภาพความเสียหายของสะพานและประเมิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้งาน

กำหนดแนวทางดำเนินโครงการและ
แนวทางแก้ไขปัญห่อุปสรรค

ไม่เหมาะสม

- ไม่ขัดแย้งกับกฏหมายที่ดิน มาตรา ๒, ๘,
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๕/๒๕๕๒
และ พรบ.กระจายอำนาจฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมถึงกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดิน
- ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
- มีการรับมอบ/ส่งมอบ ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากหน่วยงานภาครัฐเช่น ทล.,
ชลประทาน, สปก. เป็นต้น
- มีหนังสือนุญาตให้ใช้/ดูแล/ดำเนินการก่อ
สร้างในพื้นที่ๆ มีกฏหมายเฉพาะเช่นพื้น
ที่ป่าไม้, อุทยาน, ราชพัสดุ
- มีการรับมอบจากเอกชน หรือการอุทิศ
และดำเนินการตัดแบ่งจากโฉนดกรมที่ดิน
เป็นที่เรียบร้อย

กระบวนการมีส่วนร่วม (MOU)

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุพิบัติต่อโครงสร้าง

ต้องใช้บุคลากร
ที่มีความชำนาญ

ไม่ไช่
โครงการทั่วไป

สทช./ขทช. คัดเลือกโครงการจากแผน ๔ ปี
และพิจารณาความสอดคล้องของพื้นที่ดำเนินการ
กับแนวคิดในการออกแบบ ผ่าน ระบบ CRD/RM

สะพานขนาดเล็ก

ตามแบบฟอร์ม คส. ๑

ประชุมแก้ไขปัญหาอุปสรรคประกอบ
ด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง

ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

จัดทำแผนระยะ ๔ ปี

สทช./ขทช จัดทำข้อมูลแล้วนำส่งให้ กผง.
ภายในเดือนกรกฏาคม ตามแบบฟอร์มประกอบด้วย
งานทาง
- ยกระดับ ตามแบบฟอร์ม (QA ผง.ท.๒)
- ชายแดน ตามแบบฟอร์ม (QA ผง.ท.๓)
- ท่องเที่ยว ตามแบบฟอร์ม (QA ผง.ท.๔)

ดำเนินการส่ง
มอบพื้นที่
คืนเจ้าของเดิม

จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงระบบ CRD และ BMMS

จัดซื้อ

รวบรวมเป็นแผนงบประมาณ

ชลอ/ยกเลิกโครงการ

Check List

ซ่อมบำรุง

จำเป็น

สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา

รายชื่อโครงการที่มาจากที่ปรึกษา
ของที่ปรึกษา ในการจัดทำ
แผนแม่บทต่างๆ

จัดทำบัญชีความต้องการ
พร้อมจัดลำดับความสำคัญ

เตรียมความพร้อม พื้นที่ก่อสร้าง/
ตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการ

การดำเนินงานส่วนร่วมภาคประชาชน
ประชุมความร่วมมือ ๓ ฝ่าย

ไม่จำเป็น

เป็นภารกิ
แจ้งจกลั
ของหน่
บต้นเรืว่อยงานอื
ง ่น

ตรวจสอบปรับปรุง
โครงข่ายทางหลวงชนบท (เดิม/ใหม่)

สะพานขนาดกลาง

สะพานขนาดใหญ่

สะพานโครงสร้างพิเศษ

คัดเลือกที่ปรึกษา

- ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พื้นที่ดำเนินการ
- เป็นภารกิจของ ทช. หรือไม่

เป็นภารกิ
จของวยงานอื
ทช. ่น
เป็นภารกิ
จของหน่
แต่ติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

พิจารณาและจำแนก
แยกประเภทสะพาน

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนบัญชีสินทรัพย์สะพาน

- แบบก่อสร้าง และเอกสารต่างๆ
- แนวเขตทาง และตำแหน่งที่จะก่อสร้าง
- สภาพพื้นที่โดยรอบ และสภาพลำน้ำ
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เขตทาง

งานทาง

กำหนด TOR

พิจารณาความเหมาะสม
เหมาะสม

งานสะพาน

เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง

พิจารณา
แนวทางบริหารจัดการ

Check List

สำรวจและวางแผน
งานบำรุงสะพาน

- สะพานชุมชน
- สะพานในสายทาง
- สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

จัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญาจ้าง

- สำรวจอสังหาริมทรัพย์ (สกม./สกท. และ
สกส.)
จัดทำข้อมูลเบื้องต้น

ปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อโครงการ
- งบประมาณไม่เหมาะสม/ไม่ถูกต้อง
- ปัญหาด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
- ออกแบบไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- กรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภคที่กีดขวาง
- ความซ้ำซ้อนของโครงการ

ตรวจสอบ
แบบและประมาณราคาให้
สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง

ไม่มีการแก้ไข

- ออกแบบรายละเอียด (สสอ.)

โครงการขนาดใหญ่
ถนน/สะพานชุมชน

โครงการขนาดเล็ก
ถนน/สะพานขนาดกลาง

ด้านการสำรวจ
สสอ.

บำรงุรักษาและอำนวยความปลอดภัย

- แบบก่อสร้าง
- เอกสารคุณลักษณะของวัสดุ
- บัญชีรายการก่อสร้าง และเอกสารประมาณราคา

- ระดับและระยะในการขุดหรือถม
- การป้องกันการพังทลาย และผลกระทบกับโครงสร้างข้างเคียง
- การกำหนดความยาวเข็ม
- แนวและระดับของสะพาน/ถนน
- จำนวน Blow Count และกำลังรับน้ำหนัก
- ระดับหัวเสาเข็ม ระยะเยื้อง ความดิ่ง และความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
- คุณสมบัติวัสดุ
- ออกแบบงานคอนกรีต
- คุณภาพการทำงานคอนกรีต
- ความมั่นคงแข็งแรงของค้ำยัน

สอป.
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโครงการ

ปรับปรุง/แก้ไข

ถูกต้อง

- เสนอของบพิเศษ
(งบกลาง/เหลือจ่าย)

- เสนอของบปกติ
ในปีถัดไป

