
แนวทางการจัดล าดับความส าคัญแผนงานบ ารุงรักษาทางหลวง ปี 2566 

1. งานบ ารุงก าหนดเวลา (เอกสารแนบ 2) 
- เน้นการบ ารุงรักษาทางหลวงตามวงรอบอายุการใช้งาน (Life Cycle) 
- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดส่วนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนของ

แผนงาน 
- งานรหัส 22200 ควรมีงานแก้ Soft ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของ พื้นที่ โครงการ และควรมีค่างาน 

Asphalt Leveling Course ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่างาน Asphalt Wearing Course หากมีงาน
แก้soft หรืองานปรับระดับมากกว่านี้ ควรเลือกใช้รหัสงานบ ารุงพิเศษหรือบูรณะ 

2. งานบ ารุงพิเศษและบูรณะ (เอกสารแนบ 3) 
- พิจารณาเส้นทางที่ความเสียหายปรากฏ ข้อมูลส ารวจสภาพทาง เช่น ค่าความขรุขระผิวทาง (IRI) 

ค่าความลึกร่องล้อ (RUT DEPTH) พื้นที่รอยแตกต่อเนื่อง (CRACKING AREA) เป็นต้น 
- วิธีการบ ารุงรักษาทางหลวง สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น 
- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดส่วนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนของ

แผนงาน 
- อาจมีการขยายความกว้างผิวจราจร แต่ทั้งนี้ไม่ให้ก่อสร้างเพิ่มจ านวนช่องจราจร 
- มีความพร้อมของพ้ืนที่ที่จะด าเนินการ ไม่ติดขัดสาธารณูปโภค เมื่อได้รับงบประมาณ 
- กรณีงาน Asphalt Hot Mix Recycling 

1. ควรด าเนินการในพื้นที่ ๆ ผิวทางเดิมเป็นผิว AC60-70 
2. ส่งบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล ที่แสดงถึงความเหมาะสมที่เลือกใช้วิธีการซ่อมแบบ Asphalt Hot 

Mix Recycling พร้อมแนบแบบฟอร์ม การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหายของผิว
ทาง 

- งาน 24100 หากมีปริมาณรถบรรทุกหนักมากกว่า 200 คันต่อวันควรต้องปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาอย่างน้อย 10 ซม. บนชั้น Recycling 

- หากเน้นงาน Full Depth หรือมีค่างาน Full Depth เกินกว่าครึ่งควรใช้งานรหัส 24200 ไม่ควรใช้
งานในรหัส 23400  

3. งานฟื้นฟูทางหลวง (เอกสารแนบ 4) 
- พิจารณาเส้นทางที่เสียหายหนัก โดยความเร่งด่วนของความเสียหาย 5 ประเภท เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

1. สะพานขาด/สะพานช ารุด 
2. ทางขาด 
3. ดินสไลด์/คันทางสไลด ์
4. อาคารระบายน้ าช ารุดเสียหาย 
5. โครงสร้างทางช ารุดเสียหาย 

- เน้นการแก้ไขเชิงบูรณาการ และเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ในจุดที่เกิดเหตุซ้ าซาก ให้มีค่างานเพื่อก่อสร้าง
ทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยที่ช ารุดเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติได้ แต่ไม่ให้สร้างใหม่
เพิ่มเติม 

(เอกสารแนบ 2) 



- กรณีมีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ และ/หรือ รายงาน กชภจ. และมีการรายงานข้อมูลผ่านศูนย์บริหารงาน
อุบัติภัย ส านักบริหารบ ารุงทาง ให้บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแผนงานความต้องการงบประมาณ  

4. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค (เอกสารแนบ 5) 
- ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก 2 หลัก และทางหลวงหมายเลข 3 หลัก หรือ 4 หลักที่มีปริมาณ

การจราจรต้ังแต ่8,000 คันต่อวันขึ้นไป 
- ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway : AH) 
- สามารถท าได้ทุกลักษณะงาน ที่มีลักษณะของงานบูรณะทางหลวงที่มีความเสียหายถึง โครงสร้างชั้น

พื้นทางลงไป โดยเป็นการด าเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม ไม่เพิ่มช่องจราจร ไม่เพิ่มอุปกรณ์อ านวย
ความปลอดภัย เป็นงานทีส่ามารถด าเนินการได้ทันที หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยไม่ต้อง
ท าการมีส่วนร่วมของประชาชน และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

- เป็นโครงการขนาดกลาง สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ (6 เดือน) 
5. งานก่อสร้างและงานปรับปรุง อาคารที่ท าการ อาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ  

(เอกสารแนบ 6)  
- พิจารณาอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์และมีประวัติในระบบทรัพย์สินทางหลวงเป็นหลัก 
- พิจารณาอาคารที่จ าเป็นตามกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานเป็นหลัก 
- งานก่อสร้างอาคารใหม่ พิจารณาให้เฉพาะกรณีที่ไม่มีอาคาร/ บ้านพักเดิม หรือ ก่อสร้างใหม่ทดแทนที่

เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใชง้านได ้
- พิจารณาความเร่งด่วน ตามล าดับความส าคัญที่หน่วยงานระบุมา รวมถึงข้อมูลปีก่อสร้างและสภาพ

ของอาคารเป็นหลัก 
6. กิจกรรมบ ารุงรักษาสะพาน (เอกสารแนบ 7) 
- พิจารณาตามลักษณะความเสียหายของสะพาน ดังนี้ 

• รอยต่อ ของสะพานช ารุด 
• ผุกร่อนจนเห็นเหล็กเสริม 
• การทรุดตัวของโครงสร้าง 
• เชิงลาดคอสะพานเสียหาย 
• ส่วนประกอบอื่นๆ เสียหาย เช่น หูช้าง (Wing Wall), แผ่นรองรับคาน (Bearing), แผงกั้น

จราจร (Traffic Barrier), ราวสะพาน (Railing), ทางเท้า (Sidewalk), ระบบระบายน้ า 
(Drainage) และก าแพงกันดิน (Retaining Wall) เป็นต้น 

- พิจารณางานบ ารุงรักษาชิ้นส่วนสะพานที่เสื่อมสภาพตามวงรอบอายุการใช้งาน (Life Cycle)/ 
ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ช ารุดเสียหาย/ เสริมก าลังเพิ่มการรับน้ าหนักบรรทุกของสะพาน ทั้งนี้ไม่รวมงาน
ขยายความกว้าง/ต่อความยาว/ทุบรื้อ และสร้างใหม่ทดแทน 

- พิจารณาความปลอดภัยในการใช้งานเป็นส าคัญ 
 

7. โครงการก่อสร้างจดุพกัรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง (เอกสารแนบ 8)  
- สถานที่ก่อสร้าง พิจารณาที่ดินสงวนนอกเขตทาง หรือ ที่ดินตั้งอยู่ใกล้เคียงกับส านักงานแขวงทางหลวง/ 

หมวดทางหลวง หรือ พิจารณาจุดที่ใกล้เคียงต าแหน่งที่ตั้งของจุดบริการต ารวจทางหลวง 



- พิจารณาจุดด าเนินการที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นจุดจอดพักรถบรรทุก คือ มีจ านวนรถบรรทุกสัญจร
ในปริมาณมาก 

- พิจารณาจุดที่พบปัญหาการจอดขวางไหล่ทางของรถบรรทุกในปัจจุบัน 
- พิจารณาและก าหนดจ านวนช่องจอดรถบรรทุกตามขนาดของพ้ืนที่/ ความต้องการของผู้ใช้งาน 
8. กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานงานป้องกันและแก้ไขการพังทลายเชิงลาดคันทาง (เอกสารแนบ 9) 

รหสังาน 29200 
- พิจารณาจากทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดการพังทลายจากเชิงลาดคันทาง ตามลักษณะ

ของความเสียหายทั้ง 4 ประเภทจากคู่มือการส ารวจ วิเคราะห์ความเสียหาย ของการชะล้างพังทลาย

และเคลื่อนตัวของเชิงลาด ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง , ปรับปรุงใหม่ 2551 

 
1. ประเภทน้ ากัดเซาะบริเวณปลายเชิงลาดคันทาง รหัสงาน 29210 (ลักษณะน้ ากัดเซาะ) 
2. ประเภทน้ ากัดเซาะผิวหน้าเชิงลาดและไหล่ทางสาเหตุจากน้ าผิวดินและน้ าท่วมทาง     

รหัสงาน 29210 (ลักษณะน้ ากัดเซาะ) รวมถึงน  ากัดเซาะคอสะพาน 
3. ประเภทการเคลื่อนตัวของมวลดินเนื่องจากอิทธิพลของน้ า และ/หรือ การขาดเสถียรภาพ

ของเชิงลาด รหัสงาน 29220 (ลักษณะการเคลื่อนตัวของเชิงลาด) 
4. ประเภทหินร่วงและเชิงลาดดิน - หินเคลื่อนตัว รหัสงาน 29230 (ลักษณะงานหินร่วง) 

- เน้นงานก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหารการพังทลายเชิงลาดแบบบูรณาการ ยั่งยืน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจุดที่เกิดเหตุซ้ าซาก 

- กรณีมีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ และ/หรือ รายงาน กชภจ. ให้บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มแผนงานความ
ต้องการงบประมาณ  

9. กิจกรรมบูรณะและปรบัปรุงทางหลวงเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติขั นพื นฐาน (เอกสารแนบ 10) 
รหสังาน 29400 

- พิจารณาจากทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก ที่มีปริมาณการจราจรต่ ากว่า 2,000 คัน
ต่อวัน ในเส้นทางที่เป็นช่วงปลายของโครงข่าย หรือไม่ได้มีโครงข่ายต่อเนื่องกับโครงข่ายหลัก อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล หรือ ทางหลวงที่รับมอบจากหน่วยงานอื่นมาแล้ว หรืออยู่ในกระบวนการจะพิจารณา
โอนมอบให้หน่วยงานท้องถิ่น เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือ กรมป่าไม้ เป็นต้น 

- พิจารณางานปรับปรุงกายภาพทาง โครงสร้างชั้นทางที่ต่ ากว่ามาตรฐานกรมทางหลวง ให้ได้ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง
ของกลุ่มเปราะบางบนถนน เช่นรถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า 



- พิจารณางานปรับปรุง “ขยายความกว้างช่องจราจร” เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุชน        
คอสะพาน ของกลุ่มเปราะบางบนถนน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้าตามภาพตัวอย่าง (กรณีเป็น
งานเพิ่มจ านวนช่องจราจรให้เสนอแผนงานส านักแผนงาน)  

- มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน หรือสนับสนุนการพัฒนาความ
เข้มแข็งและสร้างความสามารถในการแข่งขนัของชุมชนเกษตรกรในพื้นทีห่่างไกล 

- พิจารณาจากสายทางที่ขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าความขรุขระผิวทาง (IRI) > 3.5 โดย
พิจารณาจากข้อมูลในระบบ Roadnet 

           
 

10. กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการหลวง 
(เอกสารแนบ 11) รหัสงาน 29500 

- พิจารณาจากสายทางที่เป็นเส้นทางสายสนับสนุนมุ่งเข้าสู่โครงการหลวง, โครงการพระราชด าริ, 
เส้นทางพระต าหนักฯ 

- สามารถท าได้ทุกลักษณะงาน ที่มีลักษณะของงานบูรณะทางหลวงที่มีความเสียหายถึง โครงสร้างชั้น
พื้นทางลงไป โดยเป็นการด าเนินการก่อสร้างบนคันทางเดิม ไม่เพิ่มช่องจราจร เป็นงานที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยไม่ต้องท าการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

11. กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงถนนลื่น (เอกสารแนบ 12) รหัสงาน 29600 
- พิจารณาจากสายทางที่เกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์เรื่องถนนลื่น โดยพิจารณาการแก้ไขปัญหาให้

ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการปรับปรุงกายภาพของถนน คุณสมบัติของผิวทาง ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยเพิ่มเติมตามจ าเป็น 

- ลักษณะการแก้ไขปัญหาถนนลื่น เช่น การฉาบผิวทาง, การเสริมผิวทาง, การเปลี่ยนผิวจราจรลาดยาง
เป็นผิวคอนกรีต, การปรับปรุงเรขาคณิตของทางหลวง เป็นต้น 
 


