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1. มิติความสัมพันธ 

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

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

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 

ใหตรวจสอบและประเมินรูปแบบของทางระบายน้ำ ลักษณะความเสียหายและศักยภาพในการระบายน้ำของ

ทางระบายน้ำในปจจุบัน ดังนี้ 

• ทางระบายน้ำปจจุบนัเปนรางดิน (อาจจะมีสภาพชำรุดเสียหายหรือไมเสียหายก็ได)   ใช 

แตระบายน้ำไมทันเม่ือเกิดฝนตกหนักทำใหเกิดน้ำทวมผิวทาง 

• ทางระบายน้ำถาวรท่ีมีสภาพชำรุดเสียหาย และระบายน้ำไมทันเม่ือเกิดฝนตกหนัก   ใช  

ทำใหเกิดน้ำทวมผิวทาง 

• ทางระบายน้ำปจจุบนัเปนรางดินหรือทางระบายน้ำถาวรท่ีมีสภาพชำรุด   ใช 

เสียหายบางสวน แตยังสามารถท่ีจะระบายน้ำฝนเม่ือฝนตกหนักทำให 

ไมเกิดปญหาน้ำทวมผิวทาง 

• กรณีอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................................. 

แนวทางการประเมิน 

ลักษณะสภาพความเสียหายในปจจุบัน คะแนนการประเมิน 

• ทางระบายน้ำปจจุบันเปนรางดิน (อาจจะมีสภาพชำรุดเสยีหายหรือไมเสียหายก็

ได) แตระบายน้ำไมทันเมื่อเกิดฝนตกหนักทำใหเกิดน้ำทวมผิวทาง 

• ทางระบายน้ำถาวรท่ีมีสภาพชำรุดเสียหาย และระบายน้ำไมทันเมื่อเกิดฝนตก

หนักทำใหเกิดน้ำทวมผิวทาง 

5 

• ทางระบายน้ำปจจุบันเปนรางดินหรือทางระบายน้ำถาวรท่ีมสีภาพชำรุดเสยีหาย

บางสวน แตยังสามารถท่ีจะระบายน้ำฝนเมื่อฝนตกหนักทำใหไมเกิดปญหาน้ำ

ทวมผิวทาง 

• กรณีอ่ืนๆ 

3 
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1.4 ความสำคัญของสายทาง 

ใหระบุปรมิาณการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ  

AADT พ้ืนท่ีโครงการปลาสุด ......................คัน/วัน 

แนวทางการประเมิน 

ระดับความสำคัญของสายทางตามขอมลูปริมาณการจราจร 

และลกัษณะของเสนทางเลี่ยง (AADT ของพ้ืนท่ีโครงการ, คัน/วัน) 

คะแนนการประเมิน 

> 8,000 หรือสายทางท่ีไมมีทางเลี่ยง 5 

> 4,000 ถึง ≤ 8,000  4 

> 2,000 ถึง ≤ 4,000  3 

> 1,000 ถึง ≤ 2,000  2 

≤ 1,000 1 

 

2. มิติผลกระทบ 

2.1 จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

ใหระบุจำนวนผูใชทางท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการ จากขอมูล AADT ของสายทาง 

ขอมูล AADT ของสายทางในปลาสดุ ..................คัน/วัน 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ  

(AADT ของพ้ืนท่ีโครงการ, คัน/วัน) 

คะแนนการประเมิน 

> 8,000  5 

> 4,000 ถึง ≤ 8,000  4 

> 2,000 ถึง ≤ 4,000  3 

> 1,000 ถึง ≤ 2,000  2 

≤ 1,000 1 

หมายเหตุ จำนวนผูไดรับประโยชนของพื้นที่โครงการอางอิงจากปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป ตามมาตรฐานชั้นทาง

ของกรมทางหลวง 
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2.2 ความสำคัญของโครงขายท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคง  

ใหระบุความสำคัญของโครงขายในดานตางๆ ดังนี้  

นโยบายของรัฐ สอดคลอง 

โครงขายภายใตกรอบความรวมมอือนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  

โครงขายทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)  

โครงขายภายใตกรอบความรวมมอืระดับทวิภาคีกับประเทศลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย   

โครงขายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC  

โครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางน้ำในรัศมี 50 กม.  

โครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางอากาศในรัศมี 50 กม.  

โครงขายถนนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) รัศมี 50 กม.   

โครงขายเสนทางทองเท่ียว   

โครงขายถนนตามแนวชายแดน รศัมี 50 กม. หรือโครงขายถนนเพ่ือความมั่นคง  

โครงขายในถนนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ชายแดนใต   

โครงขายการพัฒนาตามผังเมือง  

โครงขายสำคัญในการขนสงพืชผลทางการเกษตร  

โครงขายท่ีชวยลดผลกระทบจราจร (เสนทางลดั ทางเลี่ยงเมือง)  

โครงขายท่ีมีความสอดคลองกับโครงการพระราชดำร ิ  

อ่ืนๆ ระบุ   

  

  

  

  

 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนนโยบายฯ ท่ีโครงการมีความสอดคลอง (จำนวนขอ) คะแนนการประเมิน 

≥ 5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

≤ 1 1 
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3. สรุปผลการประเมินกอนดำเนินงาน 

  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

  มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ   

มิติ ดัชนีการประเมิน ผลการประเมิน คาถวงน้ำหนัก คะแนนการประเมิน 

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

ความสัมพันธ 

 

ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย  30.76  

ความสำคญัของสายทาง  23.70  

ผลกระทบ 

 

จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ  27.33  

ความสำคญัของโครงขาย  18.21  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)   

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  
 

  

 

 


