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1. มิติความสัมพันธ 

1.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  

วิธีการ: ใหตรวจสอบความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ดังน้ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  สอดคลอง 

ยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก)  

 

หมายเหตุ กำหนดใหทุกโครงการของงานบำรุงทางทุกรหัสงานตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

1.2 ความสอดคลองกับนโยบายของกรมทางหลวง  

วิธีการ: ใหตรวจสอบความสอดคลองของโครงการกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-

2564 ดังน้ี  

แผนยุทธศาสตร/กลยุทธ สอดคลอง 

ยุทธศาสตรที่ 2: การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุม 

และทันตอสถานการณ 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.3 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะสำหรับ
ระบบโลจิสติกสและการขนสง 

 

กลยุทธ 2.4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  
กลยุทธ 2.5 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาภูมิทัศน ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการมี
สวนรวมของทองถิ่นและภาคประชาชน 

 

กลยุทธ 2.6 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบำรุงรักษา และการใหบริการอ่ืนๆ บน
ระบบทางหลวง 

 

แนวทางการประเมิน  

 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ผาน ใหประเมินในมิติอ่ืนตอไป) 

 มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ  (ผาน ใหประเมินใน

มิติอ่ืนตอไป) 
 ไมมีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร (ไมผาน) 

  

การประเมินกอนดำเนินงาน 
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1.3 ความสอดคลองกับสภาพความเสียหาย 

วิธีการ: ใหตรวจสอบวาพื้นที่ที่เสียหาย เปนรอยละเทาใดของพื้นที่โครงการที่จะดำเนินการเสริมผิวลูกรัง

ทั้งหมด  

(1) พ้ืนที่โครงการที่จะดำเนินการเสริมผิวลูกรังทั้งหมด ..........................ตร.ม. 

(2) พ้ืนที่ที่เกิดความเสียหาย ............................ตร.ม. 

(3) รอยละของพ้ืนที่ที่เสียหาย........................... 

 

  
 

รูปที่ 1 ตัวอยางการประเมินพ้ืนที่ที่เกิดความเสียหายของผิวทางลูกรัง 

 

แนวทางการประเมิน 

รอยละของพ้ืนที่ที่เสียหาย  คะแนนการประเมิน 

≥ 20 5 

≥ 15 ถึง < 20 4 

≥ 10 ถึง < 15 3 

≥ 5 ถึง < 10 2 

< 5 1 
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2. มิติประสิทธิภาพ 

2.1 ระยะเวลาตามแผนงาน  

งบประมาณโครงการ.............................ลานบาท 

ระยะเวลาตามแผนงาน (ระยะเวลาที่จะกำหนดในสัญญา)........................... วัน 

 

ระยะเวลาตามแผนงานโครงการ (วัน)  คะแนนการประเมิน 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา < 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา < 120 วัน 

5 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา = 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา = 120 วัน 

3 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา > 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา > 120 วัน 

0 

หมายเหตุ ระยะเวลาการกอสรางสูงสุด ใหเปนไปตามขอกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง ตามบันทึกขอความที่ สร.2/447 

ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

• วงเงินนอยกวา 20 ลานบาท วันทำการไมเกิน 90 วัน 

• วงเงินมากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท วันทำการไมเกิน 120 วัน 

 

3. สรุปผลการประเมินกอนดำเนินงาน 

  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

  มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ   

มิติ ดัชนีการประเมิน ผลการประเมิน คาถวงน้ำหนัก คะแนนการประเมิน 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ความสัมพันธ ความสอดคลองกับสภาพความ

เสียหาย 

 51.88  

ประสิทธิภาพ ระยะเวลาตามแผนงาน  48.12  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)   

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  
 

  

 

 


