คำนำ
ท่ามกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน นวัตกรรมเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมการดาเนินงานของกรมทางหลวงชนบทให้ประสบความสาเร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันนาพาไปสู่การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมลา
สร้างสรรค์สังคมไทย จนเกิดความยั่งยืน มั่นคง และมั่งคั่งให้แก่ประเทศในระยะยาว
คณะท างานกาหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์ก ารประเมิ นผลการดาเนิ นงานเพื่ อสร้า งเอกลั ก ษณ์
ทาง ทช. ได้นานวัตกรรมที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
และได้นามาปฏิบัติจนเกิดผลที่น่าพึงพอใจ รวบรวมไว้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ศึกษา เพื่อ ให้เกิดแนวคิด
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานต่อไป
คณะผู้จัดทา
สิงหาคม 2558

สำรบัญ
ชื่อนวัตกรรม
เครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ
ตัวล็อคหัวขับใบตัดเครื่องตัดหญ้าและชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า
อุปกรณ์แบ่งช่องทาสีหลักนาโค้ง
แผ่นสะท้อนแสงรีไซเคิล
ชุดพ่นสีจราจร
บล็อกปูผิว Cold Mixed จากวัสดุเหลือใช้
บล็อคป้องกันแผ่นสะท้อนแสงบนหลักนาโค้งระหว่างทาง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประมาณราคาสะพาน คสล.
ชนิด SLAB TYPE ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556
เครื่องเจาะดินติดตังบนรถบรรทุกเครน
ชุดเครื่องจักรกวาดเศษวัสดุบนผิวจราจร
เชิงลาดเชื่อมทางขึน – ลง สะพานเหล็ก
ชุดฉาบผิวสเลอรี่ซีล
เครื่องจักรปาดดินบนผิวทาง
การแก้ไขปัญหาดินสไลด์ด้วยถังยางแอสฟัลต์
เครื่องปัดฝุ่นมือถือ
เครื่องพ่นยางแอสฟัสต์
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
เครื่องทาความสะอาดสะพาน
บริหารจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการ ด้านความปลอดภัยทางถนน
การประยุกต์ใช้กล้อง VDO ติดรถยนต์ สารวจสภาพบนถนนโครงข่าย

หน้ำ
1- 2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน
หน่วยดาเนินการ : สานักบารุงทาง
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องมือควบคุมการบดอัดดิน
อัจฉริยะ
 ที่มาของนวัตกรรม : การควบคุมของการบดอัดดิน
เป็ น หนึ่ งในหลายวิธีที่ใช้การควบคุมคุณภาพของงาน
ซ่อมบารุง อย่างไรก็ตาม วิธีการควบคุมคุณภาพของการ
บดอัดที่ใช้งานกันอยู่ มีข้อจากัดในแง่ของระยะเวลาการ
ทดสอบแต่ละครั้ง ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานก่อสร้างมี
ความล่ า ช้ า อี ก ทั้ ง ความหนาแน่ น ชั้ น ทางที่ ไ ด้ อ าจไม่
สม่าเสมอ จากการทดสอบที่ไม่ต่อเนื่อง (Discrete) แต่
ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อุปกรณ์ วัดสั่นที่ติดอยู่
กับรถบดทาให้ทราบถึงตาแหน่งและความหนาแน่นของ
ชั้นทางในทันที่ที่ทาการบดอัด อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูล
การบดอัดได้อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบการวางแผน
ซ่อมบารุงทางในอนาคต อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ดังกล่าว
จะต้องนาเข้าจากต่างประเทศพร้อมกับรถบดในราคาที่
สูงมาก สานักบ ารุงทาง จึ งได้พัฒ นาเครื่องมือสาหรับ
ควบคุมการบดอัดดินในสนาม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและ
นามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมซ่อมบารุงทาง
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น จะติดตั้งเข้ากับตัวถังของรถบด
โดยส่ ว นอุ ป กรณ์ ก ารวั ด จะติ ด ไว้ ที่ ล้ อ ลู ก กลิ้ ง บดอั ด
สาหรับส่วนชุดควบคุมและเก็บค่าจะติดไว้ในพื้นที่คนขับ
การตรวจวัดจะแสดงผลในรูปของ CMV (Compaction
meter value) ซึ่งแปรผันกับความหนาแน่นของชั้นทาง
ที่ ไ ด้ จ ากการทดสอบและตรวจวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด
ความเร่ง (accelerometer) พร้อมกับระยะทางที่แปลง
ม า จ า ก จ า น ว น ร อ บ ข อ ง ล้ อ บ ด อั ด ที่ วั ด ไ ด้ จ า ก
Geophone

 การนาไปใช้ประโยชน์

สานักบารุงทางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ทาให้สามารถทราบความหนาแน่นของการบดอัดชั้น
เกล้าธนบุรี
ทางได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผู้ ค วบคุ ม งานสามารถรู้ ถึ ง
คุณภาพของการบดอัดได้ทันทีขณะที่มีการบดอัดและยัง
สามารถเก็บข้อมู ล การบดอัดและต าแหน่งการบดอั ด
เพื่อใช้ประกอบการซ่อมบารุงในอนาคต
ภาพถ่ายประกอบ

2

Accelerometer
Transducer
Geophone

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สานักบารุงทาง โทร : 02-551-5207

เครื่องมือวัดการบดอัด
ดิน
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
 ชื่อนวัตกรรม : ตัวล็อคหัวขับใบตัดเครื่องตัดหญ้า  วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
และชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า
ตัวล็อคหัวขับใบตัดเครื่องตัดหญ้า
 ที่มาของนวัตกรรม : เนื่องจากระหว่างการใช้งาน
1. นาเหล็ ก ขนาด 1.5 นิ้ว มาตัด ให้เ ข้า รูป ตามหัว
ตัวล็อคหัวใบตัดเครื่องตัดหญ้า เกิดการชารุดได้ง่ายและ
เฟืองขับใบตัดและเจาะรู
ต้ อ งน าไปซ่ อ มหรื อ หาอะไหล่ ใ หม่ ม าทดแทน ท าให้
2. นาเหล็ กขนาด 1 นิ้ว มาตัดให้ เ ข้ารูปตามปลอก
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานด้ อ ยลงไป ไม่ ส ามารถ
แกนและเจาะรูเพื่อใส่น็อต
ปฏิบั ติงานได้ เต็มที่ จึ งได้ คิดค้น ตัว ล็ อคหั ว ใบตัดหญ้ า
ชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า
และชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า นามาประกอบไว้
1. นาปลอกแกนที่เสีย 2 ด้าม มาตัดใหม่ให้เท่ากับ
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ขนาดปลอกแกนเดิม
2. ตัดปลอกเหล็กขนาด 30X400 มม. แล้วนามาผ่า
ออก
3. นาบู๊ซที่อยู่ในปลอกแกนเก่ามาใส่เพิ่มในปลอกแกน
ที่เราตัดต่อใช้งาน จานวน 6 ตัว / ปลอกแกน
4. น าปลอกแกนทั้ ง 2 ท่ อ น มาต่ อ เข้ า ด้ ว ยกั น กั บ
ปลอกเหล็ก
5. ใช้เข็มขัดรัดตามระยะ 4-6 ตัว
6. เจาะยิ งรีเวทตามระยะ 6-8 ตัว แต่ อย่าเจาะให้
ตรงกับบู๊ซ

 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายอุดมศักดิ์
2. นายอนิวัตดิ์
3. นางสมใจ
4. นายจิรพัฒน์
5. นายนพดล

 การนาไปใช้ประโยชน์

โต๊ะสกุล นายช่างเครื่องกล
ประโยชน์ของตัวล็อคหัวขับใบตัดเครื่องตัดหญ้า
เปรียบปราง พนง.ขับรถยนต์
1. น าไปประกอบกั บ หั ว ขั บ ใบตั ด รั ด ปลอกแกน
โต๊ะทอง เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน
สุพรรณพงศ์ นายช่างโยธาชานาญงาน
2. ลดการสึกหรอของตัวล็อคได้
พูลทอง พนง.ขับเครื่องจักร
ประโยชน์ของชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า
1. เป็นการใช้ประโยชน์จากแกนเครื่องตัดหญ้าที่ชารุด
แล้วนากลับมาใช้งานใหม่
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ภาพถ่ายประกอบ

ตัวล็อคหัวขับใบตัดเครื่องตัดหญ้า

ชุดต่อปลอกแกนเครื่องตัดหญ้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0-3259-8282–4 ต่อ 15
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี
 ชื่อนวัตกรรม : อุปกรณ์แบ่งช่องทาสีหลักนาโค้ง
 ที่มาของนวัตกรรม : การทาสีหลักนาโค้ง ต้องแบ่ง
ช่อง ขาว - ดา แบ่งเป็นขาว = 25 เซนติเมตร ดา =
15 เซนติเมตร ซึ่งบางครั้งต้องใช้ ตลับเมตรหรือไม้
บรรทัดวัดแต่ละด้านของหลักนาโค้ง ทาให้ล่าช้าต่อการ
ทางาน แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จึงมีแนวคิดในการ
จั ด ท าอุ ป กรณ์ แ บ่ ง ช่ อ งทาสี ห ลั ก น าโค้ ง เพื่ อ ใช้
ดาเนินการดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายอดิสร คาวาส

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
1. ตัดแผ่นเหล็กแกนแนวตั้งให้ได้ขนาดความสู งของ
หลักกันโค้ง
2. ตัด เหล็ ก แบ่ง ช่ ว งขาว – ด า น าไปเชื่ อ มต่ อ กั บ
เหล็กแกนแนวตั้ง

 การนาไปใช้ประโยชน์

นายช่างโยธา (พร.)

1. ใช้ในการขีดแบ่งช่อง ขาว - ดา ของหลักนาโค้ง
โดยแบ่ง ช่อ งเป็น ขาว = 25 เซนติเ มตร ดา = 15
เซนติเมตร
2. ช่วยให้ทาสีหลักกันโค้งได้เร็วขึ้น
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี โทร : 0-3233-2371-2
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
หน่วยดาเนินการ : หมวดบารุงทางหลวงชนบททับสะแก
 ชื่อนวัตกรรม : แผ่นสะท้อนแสงรีไซเคิล
 ที่มาของนวัตกรรม : แผ่นป้ายที่ชารุดหรือไม่
สามารถใช้งานได้แล้ว ส่วนใหญ่จะถูก รื้อถอนออกจาก
สายทาง หมวดบ ารุ ง ทางหลวงชนบททั บ สะแก จึ ง มี
แนวคิดนาแผ่นป้ายที่ชารุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย
การน ามารี ไซเคิล จั ดทาแผ่ น สะท้อนแสงขึ้น ใหม่ เพื่ อ
ทดแทนการใช้แผ่นสะท้อนแสงเดิม สาหรับเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายพงศ์พันธุ์ ฤทธิพันธ์ ผอ.บทช.ทับสะแก

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
น าแผ่ น ป้ า ยเก่ า มาตั ด ให้ ไ ด้ ข นาด 0.15x0.18
เมตร แล้วดัดงอ 45 องศา ให้เหลือขนาด 0.15x0.15
เมตร แล้ว พับงอ พร้อมกับเจาะรู หลั งจากที่นามาติด
แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงแล้ว

 การนาไปใช้ประโยชน์

1. เป็นการ Recycle แผ่นป้ายจราจรที่ชารุด
2. ประหยัด งบประมาณในการจัดตั้งป้ ายสะท้อ น
แสง
3. เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หมวดบารุงทางหลวงชนบททับสะแก โทร : 08-5265-6545
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
หน่วยดาเนินการ : หมวดบารุงทางหลวงชนบทพุทไธสง
 ชื่อนวัตกรรม : ชุดพ่นสีจราจร
 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
 ที่มาของนวัตกรรม : การตีเส้นจราจรให้ได้ตาม
อุปกรณ์ประกอบด้วย
รู ป แบบมาตรฐานก าหนดเป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การ
1. สีน้าข้น (สีขาวและสีเหลือง)
ภายหลังการซ่อมบารุงผิวทาง อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่
2. น้ามันสน
ใช้ในการตีเส้นจราจร มีราคาสูงยากต่อการจัดหาภายใต้
3. บล็อกเส้นจราจร
งบประมาณที่จากัด หมวดบารุงทางหลวงชนบทพุทไธ
4. ปั๊มลม
สง จึงประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและการใช้งานไม่
วิธีดาเนินการ
ยุ่งยากมาดัดแปลง ให้เหมาะสมกับการฉีดพ่นสีเป็นเส้น
ผสมสีที่ต้องการกับน้ามันสนในอัตราส่วน 1:1 ในกา
จราจร
พ่นสีและนาไปเชื่อมต่อกับปั๊มลม หลังจากนั้นนาไปฉีด
พ่นบนบล็อคช่องว่างบนผิวจราจรได้เลย
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายสมัย ปามุทา
2. นายศุภชัย เพ็ญพลกรัง
3. นายถนะชัย พุทธแสน

 การนาไปใช้ประโยชน์
ผอ.บทช.พุทไธสง
นายช่างโยธา (พร.)
พนง.รถยนต์ (ส๑.)

ใช้ตีเส้นจราจรตามหลังการซ่อมผิวจราจร

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หมวดบารุงทางหลวงชนบทพุทไธสง โทร : 0-4461-1502
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
 ชื่อนวัตกรรม : บล็อกปูผิว Cold Mixed จากวัสดุ
เหลือใช้
 ที่มาของนวัตกรรม :ในการซ่อมบารุงถนน ทีมีความ
เสียหายเป็นระยะทางยาว โดยใช้ Cold Mixed ต้องเสียเวลา
ในการโรยและปรับเกลี่ยวัสดุมาก รวมทั้งต้องใช้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการหลายคน ขทช.พิจิตร จึงได้ประดิษฐ์บล็อคปูผิว
Cold Mixed จากวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาทา เพื่อให้การ
ดาเนินการซ่อมบารุงถนนรวดเร็วยิ่งขึ้น
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายสาเริง พรหมอยู่ นายช่างโยธาชานาญงาน
2. นายสมัย นามปัญญา นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
3. นายวิโรจน์ ทองใบ พนักงานขับรถ

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
คัดเลือกเสา เหล็กและ Guard Rail ที่ยังพอสามารถ
ใช้งานได้ มาตัดและเชื่อมโดยคัดลอกแบบมาจาก บล็อก
สาหรับทาผิว Cape Seal ในการดาเนินงาน อุปกรณ์
ดังกล่าวนี้จะถูกผูกลากไปกับรถบรรทุกวัสดุ

 การนาไปใช้ประโยชน์
1. ประหยัดเวลาในการทาผิวโดยใช้ Cold Mixed
2. ลดจานวนเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร โทร : 0-5660-8624, 0-5662-8625
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทกาแพงเพชร
 ชื่อนวัตกรรม : บล็อคป้องกันแผ่นสะท้อนแสงบน
หลักนาโค้งระหว่างทาง
 ที่ ม าของนวั ต กรรม: ในการทาสี ห ลั กน าโค้ ง ที่ มี
สติกเกอร์สะท้อนแสงติดส่องสว่างตอนกลางคืน สีมักไป
โดนบริเวณสติกเกอร์ ทาให้ตอนเช็ดทาความสะอาด หรือ
ต้ อ งเปลี่ ย นสติ ก เกอร์ ใ หม่ ท าให้ เ สี ย เวลาและเสี ย
งบประมาณในการด าเนิ น การ แขวงทางหลวงชนบท
กาแพงเพชร จึงได้ประดิษฐ์บล็อคป้องกันแผ่นสะท้อนแสง
เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในการดาเนินการจาก
ความเสียหายในการทาสีหลักนาโค้ง

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
ท าแผ่ น เหล็ ก และอุ ป กรณ์ จั บ ยึ ด ให้ มี รู ป ทรงและ
ลักษณะเหมือนกับแผ่นสะท้อนแสง (ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้
ง่ายและราคาไม่สูง) นาอุปกรณ์ดังกล่าว ปิดทับก่อนที่จะ
ทาสีหลักนาโค้งป้องกันมิให้สีที่ทาไปเลอะแผ่นสะท้อน
แสงบนหลักนาโค้ง

 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
 การนาไปใช้ประโยชน์
1. นายสาเริง ท้ายนาวา พนง.เครื่องจักรกลขนาดเบา
1. สามารถทาสีหลักนาโค้งได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่เลอะสติกเกอร์สะท้อนแสง
2. ประหยัดเวลาในการทาความสะอาดสติกเกอร์
สะท้อนแสงหลักนาโค้ง
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทกาแพงเพชร โทร : 0-5571-0031
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทตาก
 ชื่อนวัตกรรม : การประประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมาณราคาสะพาน คสล.ชนิด
SLAB TYPE ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท เมษายน 2556
 ที่มาของนวัตกรรม :จากการใช้โปรแกรมราคางาน
วัส ดุก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด SLAB
TYPE ขนาดความยาว 5.00 – 12.00 เมตร (2556)
ซึ่ง มี ค วามคลาดเคลื่ อ นของราคาวั ส ดุ การใช้ ง านที่ มี
ความยุ่งยากและขั้นตอนสลับซับซ้อน แขวงทางหลวง
ชนบทตาก จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม Microsoft
Excel มาช่วยโดยนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี 6
กุมภาพันธ์ 2550 มาใช้
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายสมบัติ วรรณพงษ์ วิศวกรโยธาชานาญการ

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL ด้วยภาษา
Visual Basic for Applications(VBA) ร่วมกับโปรแกรม
เดิมที่ใช้งาน

 การนาไปใช้ประโยชน์
1. สามารถจัดทาประมาณราคางานก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด SLAB TYPE มีความยาวช่วง
ตั้งแต่ 5.00 – 12.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
สะพานสาหรับงานก่อสร้างทางหลวงชนบท เมษายน
2556 ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
2. ลดขั้ น ตอนในการค านวณราคางานก่ อ สร้ า ง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด SLAB TYPE
3. เพื่ อ ใช้ ใ นการประมาณราคางานสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด SLAB TYPE ได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทตาก โทร : 0-5551-1562 ต่อ 18
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องเจาะดินติดตั้งบนรถบรรทุก

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์

เครน

นารถกระเช้าที่มีอยู่ ติดตั้งหัวเจาะส่งซึ่งขับเคลื่อน
 ที่มาของนวัตกรรม : ในการขุดหลุมสาหรับ ติดตั้ง ด้ ว ยมอเตอร์ โดยมี ร ะบบไฮโดรลิ ค เป็ น ตั ว ยก ด้ ว ย
งานจราจรสงเคราะห์ ต้องใช้คนงานและเวลามากในการ งบประมาณในการจัดทาทั้งสิ้น 24,150 บาท
ดาเนิ นการ ส่ งผลให้ สิ้ นเปลื องงบประมาณจ านวนมาก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ จึงได้ประดิษฐ์และติดตั้ง
เครื่องเจาะดินบนรถบรรทุกเครน สาหรับการนามาใช้เจาะ
หลุมแทนแรงงานคน
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
 การนาไปใช้ประโยชน์
1. งานเครื่องกลและฝ่ายปฏิบัติการ ขทช.นครสวรรค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการขุดหลุมสาหรับติดตั้งงาน
จราจรสงเคราะห์ต่อวันให้เพิ่มมากขึ้น
2. ลดการใช้คนงานในการดาเนินการ
3. ประหยัดงบประมาณในการดาเนินการ

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ โทร : 0-5680-2720
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
หน่วยดาเนินการ : หมวดบารุงทางหลวงชนบทท่าตะโก
 ชื่อนวัตกรรม : ชุดเครื่องจักรกวาดเศษวัสดุบนผิว  วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
จราจร
1. นาสายพานลาเลียงมาตัดให้เท่ากับใบมีดรถเกรด
 ที่มาของนวัตกรรม : จากที่ผิวจราจรมีเศษฝุ่น พร้อมเจาะรูยึดติด
ละอองและเศษวัสดุอยู่บนไหล่ทาง ทาให้ดูไม่สะอาดตา
2. ใช้แผ่นเหล็กขนาด 2 นิ้ว หนา 5 ม.ม. เจาะ
และสามารรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ อีกทั้งทาให้เกิดน้า ประกบติดอีกครั้งเพิ่มความแข็งแรง
ท่วมขังบนผิวจราจรได้ หมวดบารุงทางหลวงชนบทท่า
ตะโก จึงนาใบมีดรถเกรดแผ่นยาง (สายพานลาเลียงหิน)
ติดเข้ากับใบมีดรถเกรด เพื่อใช้ในการกวาดเศษวัสดุและ
อื่นๆ ที่อยู่บนผิวจราจร โดยไม่ทาลายผิวจราจร
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายเฉลิมพล
2. นางปิยมาศ
3. นายสุวัชร์
4. นายมงคล

ศรีสุวรรณ
ปานพรม
จิตชื่น
เกตุสวุ รรณ์

 การนาไปใช้ประโยชน์
ผอ.บทช.ท่าตะโก
ใช้เกรดเศษวัสดุและอื่นๆที่อยู่บนผิวจราจรออก โดย
นายช่างโยธา (พร.) ไม่ทาลายผิวจราจร
พนง.ขับเครื่องจักรกล
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หมวดบารุงทางหลวงชนบทท่าตะโก โทร : 0-5638-7100
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
 ชื่อนวัตกรรม : เชิงลาดเชื่อมทางขึ้น – ลง สะพาน  วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
เหล็ก
1. ผลิ ต โครงเหล็ ก เป็ น โ ครงสร้ า งเหล็ ก เป็ น
 ที่มาของนวัตกรรม : จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้ส่งผล ฐานรองรับ
ให้ถนนได้รับความเสียหาย ยานพาหนะไม่สามารถใช้
2. ผลิตพื้นทางลาดวางบนฐานรองรับ แบบแยกชิ้น
เส้นทางได้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน สานักงาน จานวน 4 ชิ้น
ทางหลวงชนบทที่ 10 ได้ น าสะพานแบรี่ ว างเพื่ อ ให้
สามารถใช้ เ ส้ น ทางได้ แ ละเป็ น การบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ตัวสะพานแบรี่ไม่มีทางขึ้น
–ลง ส าเร็ จรู ป มากับ ตัว สะพาน จ าเป็ น ต้องใช้วัส ดุมา
ปรับเกลี่ยเป็น ทางลาดขึ้น -ลง เพื่อให้สะอาดในการใช้
งาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 จึงได้ออกแบบเชิง
ลาดเชื่อมสะพานทางขึ้น-ลง สะพานแบรี่มาใช้งาน
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
ส่วนเครื่องกล สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่)

 การนาไปใช้ประโยชน์
น าไป ติ ด ตั้ งเป็ น ทาง ขึ้ น – ลง สะพา นแบ รี่
ได้โดยสะดวก และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) โทร : 0-5383-5010 ต่อ 11
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทลาปาง
 ชื่อนวัตกรรม : ชุดฉาบผิวสเลอรี่ซีล
 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
 ที่มาของนวัตกรรม : ในการซ่อมบารุงจุดใหญ่ๆ ยังมี
1. รถยนต์บรรทุกกระบะ (Flatbed Truck) ชนิด 6
ข้อจากัดในการ ทาผิว จราจรโดยการใช้ Cold Mixed ตัน 6 ล้อ จานวน 1 คัน ระบบกาลังเครื่องยนต์ดีเซล
ทางานได้ช้า จาเป็นต้องทาผิวแบบ Slurry Seal แต่แขวง ขนาด 140 – 160 แรงม้า
ทางหลวงชนบทลาปาง ยังขาดชุดทาผิว Slurry Seal
2. ชุดอุปกรณ์ในการผสมสเลอรี่ซีล จานวน 1 ชุด
3. บล็อคฉาบสเลอรี่ซีล ขนาด 2.4 x 1.00 เมตร
จึงได้จัดทาชุดฉาบผิว Slurry Seal มาใช้งาน
จานวน 1 ชุด
4. เครื่องผสมคอนกรีต ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 1 เครื่อง
5. มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนสองทางใช้ไฟฟ้า DC/12 v
จานวน 1 ชุด

 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

 การนาไปใช้ประโยชน์

นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ
ผอ.ขทช.ลาปาง
นายชาตรี แขนงแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส
นายประสิทธิ์ ยศเสนา นายช่างโยธาชานาญงาน
นายสงัด
ไชยวงศ์ นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
นายสุวิทย์ กัลยารอง นายช่างเครื่องกลชานาญงาน

เพื่อบารุงรักษาผิวทางเดิมที่เสื่อมสภาพ อาทิ แตก
หนังจระเข้ ร่องล้อ แตกตามยาง ตามขวาง และปรับ
ระดับ เพิ่มค่าการต้านทานการลื่นไถลและเป็นการยืด
อายุการใช้งานของถนน ในขณะเดียวกันเป็นการลด
ต้นทุนในการซ่อมให้ต่าลง

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทลาปาง โทร : 0-5422-8654
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทลาพูน
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องจักรปาดดินบนผิวทาง
 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
 ที่มาของนวัตกรรม : จากปัญหา วัชพืช ขึ้นขอบผิว
อุปกรณ์
ทางหรือผิวไหล่ทาง ต้องใช้แรงงานคนในการแซะออก ทา
1. ระบบไฮโดรลิกสาหรับยกใบมีด
ให้ สิ้ น เปลื อ งทั้ง เวลาและงบประมาณ แขวงทางหลวง
2. ติ ด แผ่ น เหล็ ก ท าใบมี ด โดยเลี ย นแบบมาจาก
ชนบทลาพูน จึงได้นารถแทรคเตอร์ฟาร์มที่ใช้ลากรถพ่วง ใบมีดรถเกลี่ยดิน
ที่บรรทุกรถบด สาหรับซ่อมถนน ติดตัง้ ใบมีดปาดหญ้าบน
วิธีดาเนินการ
ผิวทาง ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณ และเวลาในการ
ติด ตั้ง ระบบไฮโดรลิ ก ส าหรั บยกใบมีด กับ ตัว รถ
ดาเนินงาน
บริเวณหน้ารถแทรคเตอร์ฟาร์ม ตัดแผ่นเหล็กทาใบมีด
แล้วนาไปติดตั้งกับระบบไฮโดรลิกที่ตัวรถแล้วนาไปใช้
งาน
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
 การนาไปใช้ประโยชน์
1. นายจีรวัฒน์ เชาวรรณ
พนง. เครื่องจักรกลขนาดเบา
ใช้ใ นการก าจัด หญ้า วั ช พืช บริ เวณขอบผิ ว ทาง
2. นายเอก พงษ์โปธาคา ลูกมือช่าง
หรือขอบผิวไหล่ทาง และยังสามารถนาไปใช้ในการดัน
3. นายสมชาย ปัญญามอย ลูกมือช่าง
เกลี่ย ดินได้ และอื่นๆ ในลักษณะที่รถไถติดใบมีดจะ
ทาได้
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทลาพูน โทร : 0-5300-3546 ต่อ 101
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
 ชื่อนวัตกรรม : การแก้ไขปัญหาดินสไลด์ด้วยถัง  วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
ยางแอสฟัลต์
ใช้ถังน้ามัน หรือถังยางแอสฟัลต์เปล่า ขนาด 200
 ที่มาของนวัตกรรม : สืบเนื่องจากอุทกภัย เมื่อปี ลิตร วางริมไหล่ทางที่น้ากัดเซาะไหล่ตรงบริเวณชารุด
2554 ทาให้ถนนของทางหลวงชนบท สาย นศ.4070 แล้วนาไม้สนปักลงบนแกนกลางของถัง เทดินหรือปูนลง
แยก ทล.4015-บ้านท่าใหญ่ เสียหายจากน้ากัดเซาะ ไปเพื่อให้หินยึดเกาะกัน อาจทาเรียงกันหลายๆ ชั้นเพื่อ
ไหล่ทาง ทาง แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช จึง ป้องกันกัดเซาะของไหล่ทางได้
ได้ น าถั ง ยางแอสฟั ล ต์ ขนาด 200 ลิ ต ร ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว
นามาตั้งซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ เป็นกาแพงป้องกันการกัด
เซาะ เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชนในพื้นที่ประสบภัย
ให้ใช้ถนนได้ชั่วคราว
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ

 การนาไปใช้ประโยชน์

1. นายวันชัย รัญเสวะ นายช่างโยธาชานาญงาน
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในช่ว งอุทกภัย ให้ สามารถใช้
2. นายนายเสนห์ รอดคง นายช่างโยธาชานาญงาน เส้ น ทางได้ ชั่ ว คราวและปลอดภั ย ก่ อ นน าสู่ ก ารซ่ อ ม
3. นางอภินัท หัตถประดิษฐ์ นายช่างโยธา (พร.) สร้างขั้นตอนต่อไป
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช โทร : 0-7537-8795
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทบทสตูล
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องปัดฝุ่นมือถือ
 ที่ ม าของนวั ต กรรม: เพื่ อ ให้ โ ครงข่ า ยทางหลวง
ชนบทในความรับผิดชอบมีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจรไป – มา แขวงทางหลวงชนบทสตูล
จึงได้คิดค้น "เครื่องปัดฝุ่นมือถือ" ใช้สาหรับทาความ
สะอาดผิวทางให้สะอาด ปราศจากวัสดุที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดอุบัติเหตุได้
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายกัมพล เชื้อหมอเฒ่า
2. นายกิจจา สุพรรณชนะบุรี
3. นายเทอด ศรีรัตน์
4. นายอารี ละใบกาเด็น

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
โดยการนาเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม มาถอด
เปลี่ยนจากใบตัดสาหรับตัดหญ้าออก แล้วนาแปรงถูพื้น
มาประกอบติดตั้งแทน และนาไปใช้งานได้เลย

 การนาไปใช้ประโยชน์

นายช่างโยธาชานาญงาน
ทาความสะอาดผิวทางลาดยาง/ คสล. ที่มีฝุ่น, ทราย
นายช่างโยธาชานาญงาน , ดินที่อยู่บนผิวทางให้เกิดความสะอาดสวยงาม, ช่วยทา
นายช่างโยธาชานาญงาน ความสะอาดพื้นสะพานทั้งในสายทางและนอกสายทาง,
พนง.เครื่องจักรกล ช่ว ยปัดกวาดเศษใบไม้ใบหญ้า บนผิว ทางหลั งจากตัด
หญ้าสองข้างทางเสร็จ, และสามารถใช้บนถนนที่ไม่ต้อง
ปิดช่องทางจราจรทั้งช่องเนื่องจากเครื่องปัดฝุ่นมือถือมี
ขนาดเล็ก (ขอบทางเท้า, ขอบเกาะกลางถนน)
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทสตูล โทร : 0-7472-4588
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทบทนราธิวาส
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องพ่นยางแอสฟัสต์
 ที่มาของนวัตกรรม : เนื่องจากรถฉีดพ่นยางอยู่ใน
สภาพเก่า ต้องทาการซ่อมบารุงอยู่เป็นประจา ส่งผลให้
การซ่อมบารุง ไม่ส ามารถดาเนิ นการได้เต็มที่ แขวงทาง
หลวงชนบทนราธิวาส จึงได้เกิดแนวคิด ผลิตอุปกรณ์มา
ทดแทน โดยนาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายมาดัดแปลง

 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
1. ดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเป็นปั๊มดูดน้า โดย
ใช้ขนาด 1 นิว้
2. ทาแอนด์สเปรย์ แบบหัวเดี่ยว นาเหล็กท่อดาขนาด
1/2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร และเหล็กท่อดา ขนาด 1/2 นิ้ว
ยาว 0.30 เมตร (ทาเกลี่ยวนอกที่หัวท่อทั้งสองด้าน) มาต่อ
กับวาล์วน้าขนาด 1/2 นิ้ว โดยให้ด้านยาว 1.50 เมตรติดตั้ง
หัวสเปรย์ยาง 1 หัว สาหรับด้านที่ความยาว 0.30 เมตร
นามาต่อกับสายตัวส่งน้ายาง
3. นาแอนด์สเปรย์ มาต่อกับปั๊มดูดน้า โดย ใช้สายยาง
ขนาด 1/2 นิ้ว (ความยาวตามความเหมาะสม) และใช้วาล์ว
น้าขนาด 1/2 นิ้ว เป็นตัวบังคับปิด-เปิด
4. ใช้ข้อต่อสามทาง ต่อกับวาล์วน้าขนาด 1/2 นิ้ว
บังคับให้ยางแอสฟัลต์ไหลกลับถัง เมื่อขณะไม่เปิดแอนด์
สเปรย์

 การนาไปใช้ประโยชน์

1. นายกันตพงศ์ กัลป์ยาศิริ นายช่างเครื่องกลชานาญงาน

เพื่อทดแทนรถซ่อมหลุมบ่อและเตาต้มยางที่เข้ารับ
การซ่อมบารุง อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่น
นาไปใช้งาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภ าพในการซ่อมบารุงผิ ว
จราจรลาดยาง

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส โทร : 0-7353-2139
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
หน่วยดาเนินการ : หมวดบารุงทางหลวงชนบทสายบุรี
 ชื่อนวัตกรรม : เครื่องตัดแต่งกิง่ ไม้
 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
 ที่มาของนวัตกรรม : เครื่องเลื่อยยนต์ที่ใช้อยู่ตัด
นาใบเลื่อยยนต์ มาประยุกต์ ใช้โดยติดตั้งกับเครื่อง
ต้นไม้ และกิ่งไม้ในรัศมี 1.00 ม. เพื่อต้องการให้การ ตัดหญ้าเป็นตัวหมุนโซ่ของเลื่อยยนต์
ทางานมีป ระสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีรั ศมีการตัดได้ถึง
3.00 ม. มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
นาไปใช้งานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ หมวดบารุงทาง
หลวงชนบทสายบุรี จึงได้ผลิตเครื่องตัดแต่งต้นไม้มาใช้
งาน
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายชัยยุทธ
2. นายกฤษณะ
3. นายมงคล
4. นายเสกสรร

เขียวจันทร์
ยีบากา
วงศ์ประชา
งามระเบียบ

 การนาไปใช้ประโยชน์
ผอ.บทช.สายบุรี
เป็ น เครื่อ งมื อ ผ่ อนแรงและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการ
นายช่างโยธา (พร.)
ทางานในการตัดต้นไม้ ที่อยู่ในระดับสูงมากกว่า 1.00
นายช่างโยธา (พร.)
ม. บริเวณแนวเขตทางหรือตามต้องการ
พนง.ขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ระดับ ช1 (รด)
ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หมวดบารุงทางหลวงชนบทสายบุรี โทร : 0-7341-4232
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
หน่วยดาเนินการ : หมวดบารุงทางหลวงชนบทสายบุรี
 ชื่อนวัตกรรม :เครื่องทาความสะอาดสะพาน
 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
 ที่มาของนวัตกรรม : เนื่องจากหน่วยงานมีสะพาน
น าแปรงท าความสะอาด ติ ด ตั้ ง บนจานเครื่ อ งตั ด
ที่ต้ อ งดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบ จ านวนมากไม่ ส ามารถใช้ หญ้าแบบสะพาย และนาไปใช้ทาความสะอาดได้เลย
แรงงานคนดูแลได้ทั่ว ถึง หมวดบารุงทางหลวงชนบท
สายบุรี จึ งได้ผลิ ตเครื่องทาความสะอาดสะพานมาใช้
งาน
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายชัยยุทธ เขียวจันทร์ ผอ.บทช.สายบุรี

 การนาไปใช้ประโยชน์
ขัดทาความสะอาดสะพาน

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: หมวดบารุงทางหลวงชนบทสายบุรี โทร : 0-7341-4232
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์
 ชื่อนวัตกรรม : บริหารจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการ
ด้านความปลอดภัยทางถนน
 ที่มาของนวัตกรรม : แขวงทางหลวงชนบท
กาฬสิ น ธุ์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการ
บริหารจัดการข้อมูล ด้านความปลอดภัยทางถนน ได้
ตระหนั กถึงความส าคัญ และจ าเป็น ต้องมีข้อมูล ด้าน
ความปลอดภัย ทางถนนที่มีความถูกต้องชั ดเจน และ
สามารถนาไปสู่การตัดสินใจ ในการบริหารสั่งการ การ
กากั บ ดู แ ลกระทั่ งการติ ด ตาม และประเมิ น ผลทั้ ง ใน
ระดั บ แขวงทางหลวงชนบทกาฬสิ น ธุ์ ในระดั บ
สานัก งานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) รวมถึง
บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในกลุ่มภาคี เพื่อลด
อุบั ติ เหตุ ท างถนนในจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ และเกิ ดความ
ปลอดภัยสาหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ
1. นายแอ๊ด เพชรฤทธิ์ ผส.สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์)

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
ระบบงานที่ วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบเพื่ อ ใช้ ใ นการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของจั ง หวั ด
กาฬสินธุ์ นายแอ๊ด เพชรฤทธิ์ ผู้อานวยการสานักงานทาง
หลวงชนบทที่ 16 กาหนดให้ระบบมีคุณสมบัติหลักสอง
ส่ ว นคื อ ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ให้ ร ะบบเป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางด้ า น
อุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ข้อมู ล ไปใช้ งานได้ อย่างที่ส องให้ ร ะบบเป็ นช่ องทางการ
สื่ อ สารอย่ า งเป็ น ทางการแก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สามารถเป็นหน่วยเก็บข้อมูลด้านกิจกรรมการประชุม เก็บ
ข้อมูลแบบฟอร์มเอกสาร รวมถึงคาสั่งหรือประกาศต่าง ๆ
ที่ จ ะสามารถสื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงานในกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 การนาไปใช้ประโยชน์ :
เป็นคลังข้อมูลด้านการบริหารและจัดการอุบัติเหตุ

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ โทร :0-4381-1598
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นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
 ชื่อนวัตกรรม : การประยุกต์ใช้กล้อง VDO ติด
รถยนต์ สารวจสภาพบนถนนโครงข่าย
 ที่มาของนวัตกรรม : การพิจารณาตัดสินใจเพื่อ
จั ดทาแผนงานโครงการก่ อสร้ างและบ ารุงรักษาถนน
โครงข่ายเหล่านั้น จาเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นสาหรับใช้
ประเมิ น โครงการมาเป็ น เครื่ อ งช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ
คัด เลื อ กสายทางโครงการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บสภาพ มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นจริงใกล้เคียงกับปัจจุบันมาก
ที่ สุ ด แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ด าเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ์
เครื่องมือ กล้อง VDO สาหรับติดรถยนต์มาใช้เก็บข้อมูล

 ผู้ประดิษฐ์/ดาเนินการ

 วิธีดาเนินการ/อุปกรณ์
1. ติด ตั ้ง กล้อ ง VDO ส าหรับ ติด รถยนต์ (หาซื ้อ ได้ต าม
ท้อ งตลาดทั่ว ไป) กั บกระจกหน้ ารถยนต์ที่ ใช้ เพื่ อการส ารวจถนน
โครงข่ายในความรับผิดชอบ
2. มีเ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิบั ติ ง านจ านวน 2 คน (คนขับ 1 คน/ คน
ควบคุมกล้องและเก็บรายละเอียด 1 คน) ต้องผ่านการฝึกอบรมการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือข้างต้น
3. การบัน ทึก ภาพ VDO กาหนดให้ใ ช้ค วามเร็ว ในการขับ ขี่
ประมาณ 30 กม./ชม.
4. ผู้ควบคุ มกล้ องและเก็ บรายละเอีย ด ให้จ ดรายละเอี ย ดที่
ส าคั ญ ทั้ ง สองข้ า งทาง เพื่ อ น ามาประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
ออกแบบประกอบการจัดทาแผน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
5. นาข้อมูลที่ได้บันทึก ลงในระบบ Computer ที่มี Program
สาหรับการอ่านภาพจาก VDO
6. ตบแต่ง ปรับปรุง เพิ่มเติม รายละเอียดตามที่ต้องการ
7. ตัดแต่งให้เป็น File แต่ละโครงการ แล้วบันทึกข้อมูล
8. แล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งาน โดยมีขนาด File ที่เหมาะสม

 การนาไปใช้ประโยชน์

1. ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ ในการจั ด ท าแผน
1. นายสมชาย ชะนะภัย วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
งบประมาณของงานทุกกิจกรรม ของแต่ละปี
2. นายเชิดพงษ์ สุเมธาพันธุ์ นายช่างโยธาอาวุโส
2. ช่วยในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานซ่อมบารุงปกติ ใน
3. นายศุภวัตร์ ภาคะเวทย์ นายช่างโยธาชานาญงาน กิจกรรมที่ดาเนินงานเอง
3. ช่วยในการตรวจติดตามการปฏิบัติของผู้รับจ้างในกิจกรรม
บารุงรักษาโครงข่ายทาง
4. ช่วยในการประเมิน 4S งานบารุงปกติของหมวดบารุงทาง
5. เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นในการออกแบบ
ประมาณราคา โครงการก่ อ สร้ า งยกระดั บ มาตรฐานทาง งาน
บารุงรักษาโครงข่ายทาง งานอานวยความปลอดภัย

ภาพถ่ายประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แขวงทางหลวงชนบทนครพนม โทร : 0-4251-2374
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