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1. มิติความสัมพันธ 

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

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

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  สอดคลอง 

ยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
(ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก)  

 

หมายเหตุ กำหนดใหทุกโครงการของงานบำรุงทางทุกรหัสงานตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

1.2 ความสอดคลองกับนโยบายของกรมทางหลวง  

วิธีการ: ใหตรวจสอบความสอดคลองของโครงการกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-

2564 ดังนี้  

แผนยุทธศาสตร/กลยุทธ สอดคลอง 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงท่ีรวดเร็วครอบคลุม 

และทันตอสถานการณ 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.2 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการแกไขปญหาภยัพิบัติบนระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.3 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะสำหรับ 
ระบบโลจสิติกสและการขนสง 

 

กลยุทธ 2.4 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการใหบริการ  
กลยุทธ 2.5 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการดูแลรักษาภมูิทัศน ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการมี
สวนรวมของทองถ่ินและภาคประชาชน 

 

กลยุทธ 2.6 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบำรุงรักษา และการใหบริการอ่ืนๆ  
บนระบบทางหลวง 

 

แนวทางการประเมิน  

 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ผาน ใหประเมินในมิติอ่ืนตอไป) 

 มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ  (ผาน ใหประเมินใน

มิติอ่ืนตอไป) 
 ไมมีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร (ไมผาน) 

  

การประเมินกอนดำเนินงาน 
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1.3 ความสอดคลองกับสภาพความเสียหาย 

วิธีการ: ใหพิจารณาสภาพความเสียหายหรือรูปแบบของการปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทา ทางเชื่อม และ

เกาะแบงถนน ดังนี้  

• ปรับปรุงรูปแบบผิวทางของไหลทางหรือทางเชื่อม เชน เปลี่ยนจากผิวทางลูกรัง   ใช 

หรือหินคลุก เปนผิวทางท่ีมีมาตรฐานสูงกวา เชน ผิวทาง AC หรือ Concrete  

• ไหลทางมีความเสียหาย ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายแกผูใชทาง เชน เปนหลุมบอ    ใช 

หรือยุบตัว 

• กอสรางทางเทาใหมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน     ใช 

• ซอมทางเทาเดิมท่ีเสียหายมาก (มีพ้ืนท่ีทางเทาท่ีเสียหายมากกวารอยละ 50)    ใช 

• ซอมทางเทาเดิมท่ีเสียหาย (มีพ้ืนท่ีทางเทาท่ีเสียหายนอยกวารอยละ 50)    ใช 

• การกอสรางใหม หรือซอมแซม หรือปรับปรุงรูปแบบเกาะแบงถนนเพ่ือเพ่ิม   ใช 

ความปลอดภัยใหผูใชทาง หรือเพ่ิมศักยภาพในการจราจร เชน การปรับปรุง 

เกาะแบงถนนเปน Concrete Barrier การทำ Storage Lane การเปลี่ยนจากเกาะ 

แบงถนนส ีเปนเกาะแบงถนนประเภท เกาะกลางแบบยก (Raised Median)  

เกาะกลางแบบกดเปนรอง (Depressed Median) และเกาะกลางแบบเปนราว 

หรือกำแพงก้ัน(Barrier Median) 

• การปรับปรุงเกาะแบงถนนเพ่ือใหมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม      ใช 

• การปรับปรุงรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย อำนวยความสะดวก     ใช 

หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูใชทาง เชน การปรับปรุง 

ทางเทาเพ่ือวางระบบระบายน้ำ 

(ระบุ)............................................................................................................................... 

• การปรับปรุงรปูแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมทัศนียภาพในเขตทาง      ใช 

(ระบุ) .............................................................................................................................. 
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แนวทางการประเมิน 

ความสอดคลองกับสภาพความเสียหาย คะแนนการประเมิน 

• ปรับปรุงรูปแบบผิวทางของไหลทางหรือทางเช่ือม เชน เปลี่ยนจากผิวทางลูกรังหรือ 

หินคลุก เปนผิวทางท่ีมีมาตรฐานสงูกวา เชน ผิวทาง AC หรือ Concrete  

• ไหลทางมีความเสียหาย ซึ่งอาจสงผลใหเกิดอันตรายแกผูใชทาง เชน เปนหลุมบอ หรือ

ยุบตัว 

• กอสรางทางเทาใหมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 

• ซอมทางเทาเดิมท่ีเสียหายมาก (มพ้ืีนท่ีทางเทาท่ีเสียหายมากกวารอยละ 50)  

• การกอสรางใหม หรือซอมแซม หรือปรับปรุงรปูแบบเกาะแบงถนนเพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหผูใชทาง หรือเพ่ิมศักยภาพในการจราจร เชน การปรับปรุงเกาะแบงถนนเปน 

Concrete Barrier การทำ Storage Lane การเปลี่ยนจากเกาะแบงถนนสี เปนเกาะแบง

ถนนประเภท เกาะกลางแบบยก (Raised Median) เกาะกลางแบบกดเปนรอง 

(Depressed Median) และเกาะกลางแบบเปนราวหรือก าแพงก้ัน(Barrier Median) 

• การปรับปรุงรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย อำนวยความสะดวก หรือบรรเทา

ปญหาความเดือดรอน ของประชาชนและผูใชทาง  

5 

• ซอมทางเทาเดิมท่ีเสียหาย (มีพ้ืนท่ีทางเทาท่ีเสียหายนอยกวารอยละ 50)  

• การปรับปรุงเกาะแบงถนนเพ่ือใหมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

• การปรับปรุงรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมทัศนียภาพในเขตทาง 

3 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีการดำเนินงานโครงการมีรูปแบบการปรับปรุงหลายรูปแบบ ใหผูประเมินกำหนดคะแนนสูงสุดท่ีสามารถให

ได ตามเง่ือนไขท่ีกำหนด เชน รูปแบบของโครงการประกอบดวย การกอสรางทางเทาใหมบริเวณหนาโรงเรียน และ

ปรับปรุงเกาะแบงกลางโดยทำการปูผิว Slab Block เพื่อเพิ่มความสวยงามใหกับพื้นที่โครงการ ดังนั้นกรณีน้ี

สามารถกำหนดคะแนนการประเมินดานความสอดคลองกับสภาพความเสียหาย ไดเทากับ 5 คะแนน เนื่องจาก

สอดคลองกับเง่ือนไขท่ีกำหนดวา มีการกอสรางทางเทาใหมเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 
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2. มิติประสิทธิภาพ 

2.1 ระยะเวลาตามแผนงาน  

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

ระยะเวลาตามแผนงาน (ระยะเวลาท่ีจะกำหนดในสัญญา)........................... 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 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

• 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 ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย  51.88  

ประสิทธิภาพ ระยะเวลาตามแผนงาน  48.12  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)   

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  
 

  

 

 


