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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. บทนํา 

1.1. ความเปนมาโครงการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะ

ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และม่ันคงอยางยั่งยืน โดยตองมีการกําหนดกฏหมายวาดวยวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ ซ่ึงกฏหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ

ของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง ดานรายไดและรายจายท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร

ทรัพยสินของรัฐและเงินคงคลัง ตลอดจนการบริหารหนี้สาธารณะ 

จากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีกลาวในขางตน ทําใหในปจจุบันรัฐบาลมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้ึน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงคหลักท่ีตองการ

ใหหนวยงานของรัฐ ใชจายเงินในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการดําเนินงานตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด  

โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนท่ีไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานเปนสําคัญ รวมท้ังตองเปนไป

ตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐนั้น และหากพิจารณาเนื้อหาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

พบวา ยังมีความสอดคลองกับมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ซ่ึงมุงเนนใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจดวยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือ

ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชนตอประชาชนและภาครัฐ  

มากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงใด เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสวนราชการในการทบทวนจัดลําดับ

ความสําคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ รวมท้ังการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-Improvement) ใหมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ตลอดจนเปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-

Control) 

กรมทางหลวง โดยสํานักบริหารบํารุงทาง ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการวางแผน บริหารและติดตามการใช

งบประมาณท่ีเก่ียวของกับการบํารุงทางหลวงภายในประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 จึงกําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทางข้ึน ซ่ึงโครงการนี้มี
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จุดมุงหมายหลักในการศึกษา คือ วิเคราะหเพ่ือประเมินความคุมคาของงานบํารุงทางประเภทตางๆ อันเปนภารกิจ

หลักของหนวยงาน โดยมีการพิจารณาความสําคัญของการดําเนินงานใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ 

และมิติผลกระทบ ตามแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ พ.ศ. 2553 ซ่ึงเสนอไวโดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยผลลัพธท่ีไดของโครงการนี้ ถือไดวาเปนการ

ปฏิบัติงานตามเปาประสงคของขอกฏหมายท่ีกําหนดข้ึน เพราะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

งบประมาณงานบํารุงทาง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน โดยอยูบนพ้ืนฐาน

ของความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1.2. วัตถุประสงคโครงการ 

กรมทางหลวงมีความประสงคท่ีจะวาจาง “ท่ีปรึกษา” เพ่ือใหบริการในโครงการประเมินความคุมคาในการ

ปฏิบัติงานบํารุงทาง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพ่ือกําหนดแนวทางในการประเมินความคุมคาของงานบํารุงทาง 

2) เพ่ือกําหนดดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคาของการบริหารจัดการงานบํารุงทาง 

3) เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณงานบํารุงทาง เพ่ือใหเกิดความคุมคาของงบประมาณ

และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

4) เพ่ือนําผลการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง มาใชเปนขอมูลในการทบทวนนโยบายและ

แผนกลยุทธของงานบํารุงทาง 

5) เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการใชงบประมาณงานบํารุงทาง 

1.3. ขอบเขตการดําเนินงานในรายงานเบื้องตน 

ในการสงมอบรายงานเบื้องตน (Inception Report) ของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

ไดกําหนดใหทางท่ีปรึกษาดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง โดยมีขอบเขตการ

ดําเนินงานประกอบดวย 

1) ความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคของโครงการฯ 

2) ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 

3) ขอบเขตของงาน 

4) แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 

5) แผนการดําเนินงาน และแผนการทํางานของบุคลากรในโครงการฯ 
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1.4. ความสอดคลองของรายงานตอรายการขอกําหนด 

ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกของกรมทางหลวง ในการทราบรายละเอียดของเนื้อหาและสาระตางๆ ในรายงานเบื้องตน 

(Inception Report) ทางท่ีปรึกษาไดจัดทําตารางแสดงความสอดคลองระหวางบทความในรายงานเบื้องตนของทาง 

ท่ีปรึกษา กับหัวขอในรายการขอกําหนด (TOR) ของกรมทางหลวง ดังแสดงในตารางท่ี 1-1 

ตารางท่ี 1-1  ความสอดคลองของรายงานเบื้องตนตอรายการขอกําหนด 

การดําเนินงาน 
รายงานเบ้ืองตน 

หัวขอ หนา 

1. ความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคของโครงการฯ 1.1 

1.2 

1-1 

2. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 2.1 

2.2 

2-1 

3. ขอบเขตของงาน 3 3-1 

4. แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 4 4-1 

5. แผนการดาํเนินงาน และแผนการทํางานของบุคลากรในโครงการฯ 5 

6 

5-1 

6-1 

 

1.5. ขอบเขตของการดําเนินงานในรายงานฉบับถัดไป 

ทางท่ีปรึกษาจะไดนําสงรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 (Progress Report 1) ใหแกกรมทางหลวง ภายใน  

60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง โดยรายงานดังกลาวจะประกอบดวย 

1) ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ตามขอบเขตของงานตอไปนี้ 

1.1 การศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการ

ปฏิบัติงานในโครงการของหนวยงานภาครัฐ และของหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

ตลอดจนกฏหมายท่ีเก่ียวของ 
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บทท่ี 2 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 
 

2. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

2.1. วิธีการดําเนินการ 

สําหรับวิธีในการดําเนินการโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง จะเริ่มตนจากทางท่ีปรึกษา

จําแนกประเภทกลุมของงานท่ีตองดําเนินการในโครงการออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย 1) การศึกษาทบทวน

ขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในโครงการ  2) การ

วิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง  3) การวิเคราะหและ

กําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภทท่ีมีความเหมาะสม และ 4) การ

เผยแพรผลการดําเนินงาน โดยทางท่ีปรึกษาจะไดแสดงกิจกรรมยอยซ่ึงจะไดดําเนินการทบทวน วิเคราะห และ

เชื่อมโยงในประเด็นตางๆ ดังมีรายละเอียดแสดงไดดังตอไปนี้ 

1) การศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความคุมคาของการ

ปฏิบัติงานในโครงการ 

ในการศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการ

ปฏิบัติงานในโครงการ ทางท่ีปรึกษากําหนดใหมีกิจกรรมยอยของการดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบดวย 

1.1 การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงาน

ตางๆ ภายในประเทศ 

1.2 การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงาน

ตางๆ ในตางประเทศ 

1.3 การรวบรวม และทบทวนกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของโครงการ 

1.4 การรวบรวมและจําแนกประเภทของงานบํารุงทาง ของกรมทางหลวง 
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2) การวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

ในการวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง  

ทางท่ีปรึกษากําหนดใหมีกิจกรรมยอยของการดําเนินงาน จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบดวย 

2.1 การวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

2.2 การวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

2.3 การวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

3) การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท 

ท่ีมีความเหมาะสม 

ในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท 

ท่ีมีความเหมาะสม ทางท่ีปรึกษากําหนดใหมีกิจกรรมยอยของการดําเนินงาน จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบดวย 

3.1 การกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการ

บํารุงทาง 

3.2 การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและ

ดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

3.3 การทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนี 

3.4 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

4) การเผยแพรผลการดําเนินงาน 

สําหรับการเผยแพรผลการดําเนินงาน ทางท่ีปรึกษากําหนดใหมีกิจกรรมยอย ประกอบดวย 

4.1 การจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

4.2 การจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีกรมทางหลวงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2.2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ทางท่ีปรึกษาไดจัดทําผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2-1 โดยแสดงความสัมพันธของงาน 

หลักของโครงการท้ัง 4 ดาน รวมท้ังไดแสดงงานยอยในงานหลักของแตละงานซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติตามลําดับ 

กอน-หลัง และความสัมพันธของแตละงานยอย ซ่ึงจะเปนปจจัยใหงานสามารถดําเนินการไดกระชับและรวดเร็ว และมี 

ความสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานในข้ันตอนตอๆ ไป 
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รูปท่ี 2-1  ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1) การศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประเมินความคุมคา 

ของการปฏิบัติงานในโครงการ

2) การวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีการประเมินความคุมคา 

ของโครงการงานบํารุงทาง

3) การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของ 

โครงการงานบํารุงทางแตละประเภทที่มีความเหมาะสม

4) การเผยแพรผลการดําเนินงาน
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รูปท่ี 2-1 (ตอ)  ข้ันตอนการดําเนินงาน  

2) 4)

1)  การศึกษาทบทวนขอมูลรายงานและผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับ 

การประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในโครงการ

1.1 การรวบรวมและทบทวน 

วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ

1.3 การรวบรวม และทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวของกับการประเมินความคุมคาของโครงการ

1.2 การรวบรวมและทบทวน 

วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ

1.4 การรวบรวมและจําแนกประเภทของงานบํารุงทางของกรมทางหลวง
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รูปท่ี 2-1 (ตอ)  ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1)

2.1 การวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

2.2 การวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

2) การวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคา 

ของโครงการงานบํารุงทาง

4)

2.3 การวิเคราะหและกําหนดดัชนกีารประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

3)
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รูปท่ี 2-1 (ตอ)  ข้ันตอนการดําเนินงาน  

2)
3.1 การกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชน ี

การประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

3.3  การทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

และปรับแกคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี

3.2 การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก 

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

3.4 การสรุปแนวทางที่เหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

3) การวเิคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคา

ของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภทที่มีความเหมาะสม

4)
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รูปท่ี 2-1 (ตอ)  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

4.2 การจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่กรมทางหลวงทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

1)

4) การเผยแพรผลการดําเนินงาน

2)

3)

4.1 การจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง
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บทท่ี 3 

ขอบเขตของงาน 
 

3. ขอบเขตของงาน 

สําหรับรายละเอียดของขอบเขตการดําเนินงานโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง จะมี

ขอกําหนดของการดําเนินงานดังนี้ 

1) ศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน 

ในโครงการของหนวยงานภาครัฐ และของหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนกฏหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

2) วิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงไดแก มิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตลอดจนกําหนดประเด็นของการประเมินความคุมคาในแตละมิติ 

3) วิเคราะหและกําหนดดัชนีชี้วัดการประเมินความคุมคาในแตละประเด็นท่ีกําหนดข้ึน ตามผลการศึกษา 

ขอ 2) โดยจะตองครอบคลุมประเภทของงานบํารุงทาง ตามกลุมรหัสงาน 8 ประเภทไดแก 

• งานบํารุงปกติ กลุมรหัส 21000 

• งานบํารุงตามกําหนดเวลา กลุมรหัส 22000 

• งานบํารุงพิเศษ กลุมรหัส 23000 

• งานบูรณะ กลุมรหัส 24000 

• งานปรับปรุง กลุมรหัส 25000 

• งานแกไขและปองกัน กลุมรหัส 26000 

• งานซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ กลุมรหัส 27000 

• โครงการบํารุงรักษาทางหลวง กลุมรหัส 28000 

4) เสนอแนะแนวทางการใหคะแนนและคาถวงน้ําหนักของดัชนีชี้วัดท่ีกําหนดข้ึน สําหรับงานบํารุงทางแตละ

ประเภท ตามผลการศึกษาขอ 3) 

5) ระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ รวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจากการนําดัชนีชี้วัดท่ีไดจากขอ 3) 

และคาถวงน้ําหนักของดัชนีชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามขอ 4) ไปปฏิบัติงานจริง โดยท่ีปรึกษาจะตองนํา

ขอเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็นไปศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมินฯ เพ่ือให

สามารถนําไปใชปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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6) นําดัชนีชี้วัดท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ตามผลการศึกษาขอ 5) มาทําการทดสอบกับโครงการงาน

บํารุงทางท่ีไดรับงบประมาณประจําป 2562 และ/หรือ ปท่ีผานมาแตละกลุมรหัสงาน จากนั้นนําผลการ

ทดสอบมาทบทวนความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบาํรุง

ทางแตละกลุมรหัสงาน ใหสามารถสะทอนความคุมคาของงานบํารงทางไดตามขอเท็จจริง 

7) จัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง การวิเคราะหผล และแบบฟอรม 

ท่ีเก่ียวของ โดยแยกตามประเภทของกลุมรหัสงานอยางชัดเจน และครบถวนตามรหัสงานบํารุงทาง 

ท้ัง 8 กลุมรหัสงาน 

8) จัดใหมีการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีของกรมทางหลวงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีผูเขารวมฝกอบรม

ไมนอยกวา 250 คน เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงาน และผลงานตามท่ีไดศึกษาในโครงการฯ และการ

กําหนดแนวทางในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ของกรมทางหลวงในอนาคต เพ่ือให

การดําเนินงานมีทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
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บทท่ี 4 

แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงาน 
 

4. แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงาน 

ในการกําหนดแนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงานของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุง

ทาง ทางท่ีปรึกษาไดจําแนกกลมงานออกเปน 4 สวนหลัก ประกอบดวย 1) การศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผล

การศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในโครงการ  2) การวิเคราะหและกําหนดมิติ 

ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง  3) การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ

ประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภทท่ีมีความเหมาะสม และ 4) การเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน ซ่ึงแตละสวนมีขอกําหนดการดําเนินงานยอย ดังกลาวไวในหัวขอ 2.1 ท้ังนี้รายละเอียดของกิจกรรมหลัก

และกิจกรรมยอยของโครงการสามารถแสดงไดดังนี้ 

4.1. การศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับการประเมินความคุมคาของ

การปฏิบัติงานในโครงการ 

ในการศึกษาทบทวนขอมูลรายงานและผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน

ในโครงการ เพ่ือใหนํามาซ่ึงองคความรูและแนวทางการดําเนินงานของการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

กรมทางหลวง มีประเด็นซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการรวบรวมและทบทวนประกอบดวย 1) การรวบรวมและทบทวน 

วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ  2) การรวบรวมและ

ทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ  3) การรวบรวม 

และทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของโครงการ และ 4) การรวบรวมและจําแนกประเภท

ของงานบํารุงทางของกรมทางหลวง โดยรายละเอียดการศึกษาทบทวนในแตละประเด็น มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
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4.1.1. การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ 

ภายในประเทศ 

ในการรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ 

ภายในประเทศ ทางท่ีปรึกษาจะทําการทบทวนจาก “คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ  

(ฉบับปรับปรุง 2553)” ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคูมือของ“เครื่องมือ

วิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายเงินงบประมาณ (Performance Assessment Rating 

Tool: PART) (2548)” ซ่ึงจัดทําโดย สํานักงบประมาณ โดยประเด็นของการศึกษาทบทวนและผลการทบทวนเบื้องตน

ของเอกสารดังกลาวจะแสดงไดดังนี้ 

1) คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) 

คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีวัตถุประสงคของการจัดทําเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนแนวทางในการ

ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจดวยตนเอง (Self Assessment) และเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํารายงานผล

การประเมินความคุมคาของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติภารกิจ และการจัดต้ัง

งบประมาณ สําหรับปงบประมาณตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการทบทวนจาก

คูมือฉบับนี้ ประกอบดวย 

(1) แนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

(2) การทบทวนขอมูลท่ีจําเปนตอการประเมินความคุมคา 

(3) แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคา 

(4) ประเด็นคําถาม-คําตอบท่ีเก่ียวกับการประเมินความคุมคา ซ่ึงเรียบเรียงไวในคูมือฉบับนี้ 

ท้ังนี้สาระสําคัญ ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดทําการทบทวนในเบื้องตนจาก คูมือการประเมินความคุมคาในการ

ปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.1 ความหมายของการประเมินความคุมคา 

การประเมินความคุมคา หมายถึง การประเมินผลการดําเนินภารกิจของภาครัฐวาสามารถสราง

ผลผลิตและผลลัพธไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน 

ท่ีสมดุลกับทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานเพียงใด โดยผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดข้ึนอาจเปนได 

ท้ังผลสําเร็จท่ีพึงประสงค หรือผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนแกประชาชนและสังคม ท้ังท่ีสามารถ

คํานวณและไมสามารถคํานวณเปนมูลคาท่ีเปนตัวเงินได 

 



  

 

โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานเบื้องตน (Inception Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-3 

 

1.2 มิติในการประเมินความคุมคา 

ในคูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) ไดกําหนด

กรอบในการประเมินความคุมคา ครอบคลุมประเด็นสําคัญใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติ

ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซ่ึงแตละมิติมีความหมายดังนี้  

• มิติประสิทธิผล เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจ และความ 

พึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับจากผลผลิตหรือผลลัพธของการดําเนินภารกิจ โดยการประเมิน

การบรรลุวัตถุประสงคอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด ระยะเวลาท่ีกําหนด 

หรือคาใชจายท้ังหมด 

• มิติประสิทธิภาพ เปนการประเมินความเหมาะสมของการใชทรัพยากรและกระบวนการ

ทํางาน เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลผลิตหรือผลลัพธของการดําเนินภารกิจ โดยมีประเด็นพิจารณา  

2 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด ซ่ึงประสิทธิภาพการผลิตพิจารณาจาก

ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบการ

จัดการและการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

• มิติผลกระทบ เปนการประเมินผลสืบเนื่องจากการดําเนินภารกิจท้ังท่ีคาดหมายและไมได

คาดหมาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนในขณะดําเนินภารกิจหรือหลังดําเนินภารกิจ ท่ีอาจสงผลกระทบตอ

การพัฒนาในมิติอ่ืน หรือการดําเนินภารกิจของหนวยงานอ่ืน หรือประชาชนท่ีเปนกลุม 

เปาหมายหรือกลุมอ่ืน ท้ังผลกระทบทางตรง ทางออม ผลกระทบทางบวก ทางลบ 

ผลกระทบท่ีสามารถคํานวณและไมสามารถคํานวณเปนมูลคาท่ีเปนตัวเงินได นอกจากนี้การ

ประเมินผลกระทบยังครอบคลุมถึงผลกระทบในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามภารกิจ  

ซ่ึงอาจสงผลตอประชาชน สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ เชน การเมือง และความ

ม่ันคงของประเทศ 

1.3 ตัวอยางการประเมินความคุมคาและดัชนีชี้วัดในแตละมิติ 

ในการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติภารกิจหนวยงานภาครัฐในแตละมิติ ตามท่ีกลาวขางตน 

จะตองมีการกําหนดประเด็นและดัชนีท่ีสําหรับการประเมินในแตละมิติ ซ่ึงในคูมือการประเมิน

ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) ไดมีการเสนอแนะตัวอยางของ

ประเด็นและดัชนีชี้วัดของแตละมิติไว (ดังแสดงในตารางท่ี 4.1-1) ซ่ึงทางท่ีปรึกษาสามารถนํามา

ปรับใชเปนแนวทางในประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานบํารุงทาง กรมทางหลวงไดตอไป 
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ตารางท่ี 4.1-1  ตัวอยางประเด็นการประเมินความคุมคาและตัวชี้วัดในแตละมิติ 

มิติการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวอยางตัวชี้วัด 

1. มิติประสิทธิผล 1.1 การบรรลุวัตถุประสงคในการ 

ดําเนินภารกิจ 

1.1.1 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจ 

1.1.2 ประสิทธิผลของการดําเนินภารกิจ 

ท่ีเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.1.3 ประสิทธิผลของคาใชจายในการดาํเนินภารกิจ 

1.2 ความพึงพอใจตอประโยชนท่ีไดรับ

จากผลผลติหรือผลลัพธของการ

ดําเนินภารกิจ 

1.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการมีมตีอผลผลติ 

หรือผลลัพธของการดําเนินภารกิจภาครัฐ  

ท้ังท่ีเปนภาพรวม และในแตละดาน 

2. มิติประสิทธิภาพ 2.1 ประสิทธิภาพการผลติ 2.1.1 ตนทุนตอหนวยผลผลิต 

2.1.2 สัดสวนปริมาณผลผลติท่ีดําเนินการได 

เมื่อเทียบกับแผน 

2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ตอกระบวนการใหบริการ 

2.2 การประหยัด 2.2.1 สัดสวนคาใชจายท่ีใชจริงตอคาใชจาย 

ท่ีกําหนดไวในแผน 

2.2.2 รอยละของระยะเวลาท่ีลดลงในการผลิต 

2.2.3 รอยละของการใชทรัพยากรท่ีลดลงในการผลิต 

3. มิติผลกระทบ 3.1 ผลกระทบท่ีมีตอประชาชน 3.1.1 รอยละของรายไดครัวเรือนของชุมชนเปาหมาย 

ท่ีดีข้ึน 

3.2 ผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจ 3.2.1 ผลของการดาํเนินภารกิจกระตุนใหเกิดรายได

ประชาชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.3 ผลกระทบท่ีมีตอสังคม 3.3.1 สภาพสังคม วัฒนธรรม ชุมชนท่ีเปลี่ยนไป 

หลังจากท่ีการดาํเนินภารกิจเสร็จสิ้น 

3.4 ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 3.4.1 สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปหลังจาก 

ท่ีการดําเนินภารกิจเสร็จสิ้น 
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2) เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายเงินงบประมาณ (Performance 

Assessment Rating Tool : PART) 

เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายเงินงบประมาณ หรือ PART เปน

เครื่องมือท่ีสํานักงบประมาณไดพัฒนาข้ึน เพ่ือใชวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนของหนวยงานกับความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ รวมถึงวิเคราะหความสัมพันธของผลลัพธ ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณอยางเปน

ระบบ สําหรับการประเมินผลเพ่ือการปรับแผนท่ีรองรับกับระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) 

ท้ังนี้ PART เปนเครื่องมือ ซ่ึงประกอบดวยชุดคําถามท้ังหมด 5 ชุด จํานวนรวม 30 ขอคําถาม ซ่ึงมี

คะแนนรวม 100 คะแนน โดยลักษณะของชุดคําถามจะเปนคําถามท่ีมีความเชื่อมโยงกัน และมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตรวจสอบกระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณของสวนราชการ ซ่ึงสวนราชการจะตองตอบคําถามพรอม

แสดงหลักฐานประกอบ โดยผลจากการตอบคําถามในระบบ PART จะสะทอนใหเห็นการดําเนินงานในกระบวนการ

บริหารจัดการงบประมาณของสวนราชการตั้งแตระดับผูบริหารลงมาจนถึงระดับปฏิบัติงาน สําหรับชุดคําถามท้ัง 5 ชุด 

ในระบบ PART มีเปาประสงคของประเด็นคําถามและการกําหนดผูท่ีจะทําการตอบคําถามไว ดังนี้ 

• หมวด ก. จุดมงหมายและรูปแบบ (6 ขอ 10 คะแนน) 

 เปาประสงค : ผูบริหารของหนวยงานตองสามารถอธิบายหรือแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง 

ความสอดคลอง ความเหมาะสม ของเปาหมายการใหบริการของหนวยงานกับเปาหมายชาติ 

โดยมีกระบวนการการกําหนดความตองการ และมีผลผลิตท่ีกําหนดข้ึนจากความตองการของ

กลุมเปาหมาย ตลอดจนหนวยงานตองคํานึงถึงอุปสรรคและขอจํากัดท่ีมีตอการนําสงผลผลิต 

 ผูตอบคําถาม : ผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ 

• หมวด ข. การวางแผนกลยุทธ (7 ขอ 20 คะแนน) 

 เปาประสงค : หนวยงานตองมีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีแสดงความเชื่อมโยงและถายทอด

ภารกิจจากเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมายังผลลัพธ ผลผลิต และกิจกรรม ไดตามลําดับ รวมถึง

ตองมีการกําหนดเปาหมายของผลผลิตในระยะยาวโดยสามารถจําแนกผลผลิตเปนรายป 

ตลอดจนมีแผนการประเมินผลและกระบวนการการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้

จะตองมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ผูตอบคําถาม : ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผล 
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• หมวด ค. การเชื่อมโยงงบประมาณกับผลผลิต (5 ขอ 20 คะแนน) 

 เปาประสงค : หนวยงานตองแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิต โดยมี

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ซ่ึงในแผนงานตองมีการกําหนดกิจกรรมหลักท่ีเชื่อมโยงกับ

ทรัพยากรท่ีตองการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายผลผลิต โดยมีตัวชี้วัดความกาวหนาตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดทุกกิจกรรม รวมท้ังตองมีกิจกรรมเพ่ือคํานวนตนทุนตอหนวยผลผลิต ตลอดจน

กระบวนการในการทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

 ผูตอบคําถาม : ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

• หมวด ง. การบริหารจัดการของหนวยนําสงผลผลิต (7 ขอ 20 คะแนน) 

 เปาประสงค : หนวยนําสงผลผลิตของหนวยราชการนั้น ตองมีการจัดทําและบริหารแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยมีการจัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับ 

รวมท้ังมีการนําขอมูลยอนกลับไปใชในการบริหารจัดการและการปรับปรุงงาน ตลอดจนตองมี

การนําตนทุนตอหนวยไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ โดยมีการวัดผลการดําเนินงาน  

วัดประสิทธิภาพ และความคุมคา รวมถึงตองแสดงรายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน และ

การประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตนั้นๆ 

 ผูตอบคําถาม : หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต 

• หมวด จ. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ (5 ขอ 30 คะแนน) 

 เปาประสงค : หนวยงานตองมีรายงานการเปรียบเทียบผลลัพธกับเปาหมายระยะยาว โดย

เปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดกับเปาหมายประจําป รวมถึงเปรียบเทียบผลผลิตและเปาหมายกับ

หนวยงานภายนอกท่ีคลายคลึงกัน นอกจากนี้ตองมีผลของการประเมินของผูประเมินอิสระ

ท่ีแสดงใหเห็นถึงการบรรลุผลสําเร็จในกรปฏิบัติงานของหนวยงาน 

 ผูตอบคําถาม : ผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานยุทธศาสตรและดานประเมินผล  

สําหรับคําถามในหมวด ก ถึง หมวด ง เปนลักษณะของการใหเลือกตอบคําถามระหวาง ใช หรือ ไมใช 

พรอมคําอธิบาย โดยในสวนคําถามชุด จ ใหตอบคําถามในระดับปริมาณ คือ มาก ปานกลาง นอย หรือไมไดทํา หรือ 

ไมเก่ียวของ และหากพบวาคําถามในขอใดไมเก่ียวของกับสวนราชการ สวนราชการสามารถชี้แจงทําความตกลงกับ

สํานักงบประมาณเพ่ือขอยกเลิกไมตองตอบคําถามในขอนั้น โดยนําคะแนนในขอท่ีขอยกเลิกไปเฉลี่ยรวมกับคําถาม 

ขออ่ืนๆ ท่ีเหลือในชุดคําถามนั้นได และเม่ือหนวยงานทําการตอบคําถามแลว สํานักงบประมาณจะเปนผูวิเคราะหโดย

พิจารณาจากรางคําตอบของแบบคําถาม PART ท้ัง 5 หมวด ท่ีสวนราชการจัดทําข้ึน ประกอบกับเอกสารหลักฐาน 

ท่ีสวนราชการนํามาแสดง โดยใชวิธีการใหคะแนน และนําคะแนนท่ีไดมาจัดระดับความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานนั้นๆ ตอไป 
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4.1.2. การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ 

ในตางประเทศ 

ในการรวบรวมและทบทวนวิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของหนวยงานตางๆ  

ในตางประเทศ ทางท่ีปรึกษาจะทําการรวบรวมขอมูลจากการรายงานตลอดจนเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวของ  

จากหนวยงานท่ีเปนองคกรระหวางประเทศ หรือกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ

ในสหภาพยุโรป ท่ีมีแนวทางการพัฒนาวิธีการประเมินความคุมคาของโครงการท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยตัวอยางของ

เอกสารซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการทบทวนและผลการทบทวนเบื้องตน สามารถแสดงไดดังนี้ 

1) เอกสารเรื่อง “Guideline for Project and Programme Evaluations (2009)” โดยหนวยงาน 

Austrian Development Cooperation ประเทศออสเตรีย 

Austrian Development Cooperation (2009) ไดพัฒนาแนวทางในการประเมินโครงการ ซ่ึงนําเสนอ

ไวในเอกสาร “Guideline for Project and Programme Evaluations” โดยมีการอธิบายวิธีการประเมินตั้งแต

ข้ันตอนการวางแผนจนถึงการดําเนินงาน ซ่ึงหลักเกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินตามเอกสารฉบับนี้ ไดมีการแบง

ออกเปนมิติตางๆ ดังนี้ 

1.1 มิติความสัมพันธ (Relevance) 

เปนการประเมินวาหนวยงานไดดําเนินการในเรื่องท่ีถูกตองและมีความสําคัญตอผูมีสวนไดสวน

เสียหรือไม โดยมีคําถามท่ีชวยในการประเมิน เชน 

• วัตถุประสงคของโครงการท่ีดําเนินการสอดคลองกับนโยบายของประเทศอยางไร 

• วัตถุประสงคของโครงการท่ีดําเนินการมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย

อยางไร 

1.2 มิติประสิทธิผล (Effectiveness) 

เปนการประเมินวาหนวยงานไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวหรือไม โดยมีคําถามท่ีชวย 

ในการประเมิน เชน 

• โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวหรือไม 

• กลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวไดรับประโยชนจากโครงการหรือไม 

1.3 มิติประสิทธิภาพ (Efficiency) 

เปนการประเมินวาหนวยงานไดบรรลุวัตถุประสงคโดยการใชทรัพยากรอยางคุมคาหรือไม โดยมี

คําถามท่ีชวยในการประเมิน เชน 
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• ทรัพยากรในการดําเนินโครงการถูกใชไปอยางคุมคาหรือไม 

• อัตราสวนผลประโยชนและตนทุนเปนอยางไร 

1.4 มิติผลกระทบ (Impact) 

เปนการประเมินวาผลการดําเนินการของหนวยงานไดสรางประโยชนใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย

อยางไร โดยมีคําถามท่ีชวยในการประเมิน เชน 

• ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับผลกระทบในดานตางๆ จากโครงการอยางไร 

• จํานวนของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบมีมากนอยเทาไร 

1.5 มิติความยั่งยืน (Sustainability) 

เปนการประเมินวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีความยั่งยืนเพียงใด โดยมีคําถามท่ีชวยในการประเมิน เชน 

• ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะยั่งยืนไดนานแคไหน 

• ผูมีสวนไดสวนเสียจะตองเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนอยางไร เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

2) เอกสารเรื่อง “Measures of Project Management Performance and Value (2005)” โดย 

หนวยงาน Center for Business Practices ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Center for Business Practices (2005) ไดรวบรวมดัชนีชี้วัดสําหรับการประเมินความคุมคาของการ

บริหารโครงการและนําเสนอไวในในเอกสาร “Measures of Project Management Performance and Value” 

โดยในเอกสารดังกลาวไดมีการสรุปไววา การประเมินความคุมคาของโครงการจะมีความแตกตางกันไปสําหรับแตละ

โครงการ ซ่ึงไมมีกลุมดัชนีชี้วัดท่ีสามารถใชไดกับโครงการทุกประเภท ดังนั้นในเอกสารฉบับนี้ จึงไดเสนอดัชนีชี้วัดตาม

แนวทางของ Balance Scorecard ไว 

สําหรับ Balance Scorecard เปนระบบการบริหารงานและประเมินผลในภาพรวมของท้ังองคกร และ

ไมใชเปนระบบเฉพาะการประเมินผลเพียงอยางเดียว แตจะเปนวิธีการท่ีนํามาใชในการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และ

แผนกลยุทธ (Strategic Plan) ขององคกร เพ่ือแปลผลลงไปสูทุกหนวยงานยอยภายในองคกร สําหรับนําใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติของหนวยงานยอยดังกลาว หรือแมแตการทํางานของตัวบุคคลแตละคน นอกจากนี้ระบบ 

Balanced Scorecard ยังสามารถชวยในการจัดหาแนวทางแกไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผล 

ท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการทํางานภายในองคกรและผลกระทบจากภายนอกองคกร โดยนํามาปรบัปรุงเพ่ือสรางกลยุทธ

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน สําหรับดัชนีชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการ ซ่ึงนําเสนอ 

ในเอกสารฉบับนี้ สามารถแบงออกไดเปน 4 ดาน ตามหลักของระบบ Balance Scorecard ดังนี้ 
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2.1 การประเมินดาน Financial Measures ประกอบดวยดัชนีชี้วัดดังนี ้

• Return on Investment 

• Return on Capital Employed 

• Economic Value – Added 

• Sales Growth %, $ 

• Productivity 

• Cost Savings 

• Earnings Per Share 

• Cash Flow Per Share 

2.2 การประเมินดาน Customer Measures ประกอบดวยดัชนีชี้วัดดังนี ้

• Customer Satisfaction 

• Customer Retention 

• Customer Acquisition 

• Customer Profitability 

• Market Share 

• Customer Use 

2.3 การประเมินดาน Project/Process Measures ประกอบดวยดัชนีชี้วัดดังนี ้

• Project Budget Performance 

• Project Schedule Performance 

• Requirements Performance 

• Process Errors 

• Defects 

• Rework 

• Resource Utilization 

• Time to Market 

• Scope Changes 

• Project Completions 

• Business Strategy 

• Project Risk 
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2.4 การประเมินดาน Learning and Growth ประกอบดวยดัชนีชี้วัดดังนี้ 

• Employee Satisfaction 

• Employee Turnover 

• Training Time 

• Employee Productivity 

• Employee Motivation 

• Employee Empowerment 

• Information System Availability 

4.1.3. การรวบรวม และทบทวนกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับการประเมินความคุมคาของโครงการ 

จากความเปนมาของโครงการ ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.1.1 จะเห็นไดวาการประเมินความคุมคาของ

โครงการในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เปนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีออกตาม

ขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีตองการใหรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะ

ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และม่ันคงอยางยั่งยืน 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานศึกษาของโครงการเปนไปตามเปาประสงคและสอดคลองกับขอบัญญัติ  

ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ทางท่ีปรึกษาจึงจําเปนตองทําการรวบรวมและทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมิน

ความคุมคาของโครงการ ซ่ึงในข้ันตนขอเสนอการทบทวนกฎหมายท่ีสําคัญ 2 ฉบับ ไดแก 1) พระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ 2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 โดยรายละเอียดของการทบทวนกฎหมายดังกลาวในเบื้องตน ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับใหรัฐตองดําเนินนโยบายการคลัง การจัดทํางบประมาณ 

การจัดหารายได การใชจาย การบริหารการเงินการคลัง และการกอหนี้ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

โดยเปนไปตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และหลักความเปนธรรมในสังคม 

โดยอยูบนพ้ืนฐานของการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอยางเครงครัด ท้ังนี้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 

ของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย หมวดตางๆ ท้ังหมด 5 หมวด (รวมท้ังสิ้น 87 มาตรา) ดังนี้  

• หมวด 1 บทท่ัวไป 

• หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง 

• หมวด 3 วินัยการเงินการคลัง 
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• หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 

• หมวด 5 การตรวจเงินแผนดิน 

ท้ังนี้จากการทบทวนในเบื้องตนพบวา การประเมินความคุมคาของโครงการมีความสอดคลองกับมาตรา 

7  37 และ 48 ซ่ึงถูกบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้ 

 มาตรา 7 การกูเงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใดๆ ของรัฐท่ีมีผล

ผูกพันทรัพยสินหรือกอใหเกิดภาระทางการเงินการคลังแกรัฐ ตองพิจารณาความคุมคา ตนทุน และ

ผลประโยชน เสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลัง

ของรัฐดวย 

 มาตรา 37 หนวยงานของรัฐจะกอหนี้ผูกพันหรือจายเงินไดก็แตโดยอาศัยอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมาย 

การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการดําเนินงาน 

ตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนท่ีไดรับ ผลสัมฤทธิ์ 

และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจาย

ของหนวยงานของรัฐนั้นดวย 

 มาตรา 48 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ

ของหนวยงานของรัฐโดยเครงครัด โดยตองดําเนินการดวยความสุจริต คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และตรวจสอบได 

2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยมีความประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ท้ังท่ีเปนราชการสวนกลางและราชการ

สวนภูมิภาค รวมท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหารท่ีมีการจัดตั้งข้ึนและมีการปฏิบัติราชการ

เชนเดียวกับกระทรวง ทบวง กรม สําหรับราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 ประกอบดวย หมวดตางๆ ท้ังหมด 8 หมวด (รวมท้ังสิ้น 53 มาตรา) ดังนี้ 

• หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

• หมวด 2 การบริหาราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

• หมวด 3 วิการบริหารราชการเพ่ือ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

• หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

• หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

• หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
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• หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

• หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ท้ังนี้จากการทบทวนในเบื้องตนพบวา การประเมินความคุมคาของโครงการมีความสอดคลองกับมาตรา 

22 และมาตรา 33 ซ่ึงถูกบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้ 

 มาตรา 22 ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณ

รวมกันจัดใหมีการประเมินความคมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอย  

เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการ

ตอไป หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป ท้ังนี้ตาม

ระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความ

เปนไปไดของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจาย 

ท่ีตองเสียไปกอนและหลังท่ีสวนราชการดําเนินการดวย ความคุมคาตามมาตรานี้ใหหมายความถึง

ประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือผลเสียอ่ืนซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควร

ท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีกําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืน

ประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ร (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) กําหนด 

ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการ ดําเนินการ

ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีโครงสราง และอัตรากําลังของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการตอไ 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอย 

สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาท่ีโครงสรางและอัตรากําลัง

ของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน 
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4.1.4. การรวบรวมและจําแนกประเภทของงานบํารุงทาง ของกรมทางหลวง 

การรวบรวม ทบทวน เพ่ือจําแนกประเภทของงานบํารุงทาง ของกรมทางหลวง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

รายละเอียดและลักษณะของงานบํารุงทางแตละประเภทซ่ึงกรมทางหลวงดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยขอมูลในสวนนี้

ถือวาเปนสวนสําคัญ ซ่ึงจะทําใหทางท่ีปรึกษาสามารถนําไปกําหนดดัชนีชี้วัดสําหรับการประเมินความคุมคาใหมีความ

เหมาะสมและและสอดคลองกับโครงการบํารุงทางแตละประเภท 

สําหรับการรวบรวมและทบทวนประเภทของงานบํารุงทาง กรมทางหลวง ทางท่ีปรึกษาจะรวบรวมและสรุป

จากคูมือ “รายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบํารุงรักษาทาง งานอํานวยความปลอดภัย” พ.ศ 2556 ซ่ึงใน

คูมือดังกลาว ไดกําหนดประเภทและรหัสงานบํารุงทางออกเปน 9 ประเภท ดังนี้ 

(1) งานบริหาร - อํานวยการ รหัส 20000 

(2) งานบํารุงปกติ รหัส 21000 

(3) งานบํารุงตามกําหนดเวลา รหัส 22000 

(4) งานบํารุงพิเศษ รหัส 23000 

(5) งานบูรณะ รหัส 24000 

(6) งานปรับปรุง รหัส 25000 

(7) งานแกไขและปองกัน รหัส 26000 

(8) งานซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ รหัส 27000 

(9) โครงการบํารุงรักษาทางหลวง รหัส 28000 

โดยในสวนของประเภทงานบํารุงทาง ซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการประเมินความคุมคาของโครงการ ตามขอ 

กําหนดขอบเขตงานงาน จะแสดงไดดังตารางท่ี 4.1-2 
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ตารางท่ี 4.1-2  ประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะตองทําการประเมินความคุมคาโครงการ 

รหัสงาน ลักษณะงาน/รหัสงานยอย 

งานบํารุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE) รหัส 21000 

21100 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหลทาง (Pavement Maintenance) 

21110 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหลทางแอสฟลต (Maintenance of Asphalt Pavement) 

21111 งานอุดรอยแตก (Crack Filling) 

21112 งานฉาบ (Surface Sealing) 

21113 งานปรับระดับ (Surface Levelling) 

21114 งานปะซอม (Skin Patching) 

21115 งานขุดซอม (Deep Patching) 

21116 งานปาดแตง (Surface Grinding) 

21120 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหลทางคอนกรตี (Maintenance of Concrete Pavement) 

21121 งานซอมวัสดุรอยตอ (Repair of Joint Sealing) 

21122 งานอุดเช่ือมรอยแตก (Crack Sealing) 

21123 งานปรับระดับคอนกรีต (Concrete Pavement Levelling) 

21124 งานซอมคอนกรีต (Concrete Pavement Patching) 

21130 งานบํารุงรักษาผิวทางหรือไหลทางลูกรัง (Maintenance of Unpaved Road) 

21131 งานซอมหลุมบอ (Surface Patching) 

21132 งานกวาดเกลี่ย (Light Grading) 

21133 งานข้ึนรูปบดทับใหม (Heavy Grading) 

21200 งานบํารุงรักษา ทางเทา ทางเช่ือม เกาะแบงถนน และทางจักรยาน (Sidewalk, Connection Road,  

Median and Bicycle-lane Maintenance) 

21201 งานซอมทางเทา ทางเช่ือม เกาะแบงถนน และทางจักรยาน 

21300 งานระบบระบายนํ้า สะพานและโครงสราง (Drainage System Bridge and Structure Maintenance) 

21310 งานบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า (Maintenance of Drainage System) 

21311 งานทางระบายนํ้า (Maintenance of Open Channel) 

21312 งานทอระบายนํ้า (Maintenance of Culvert) 

21320 งานบํารุงรักษาสะพานและโครงสราง (Maintenance of Bridge and Structure) 

21321 งานสะพาน (Maintenance of Bridge Structure) 

21322 งานลาดคอสะพาน (Repair of Bridge Approach) 

21323 งานกําแพงกันดิน (Repair of Retaining Structure) 

21324 งานสะพานคนเดินขามหรอืทางลอด 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ตอ)  ประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะตองทําการประเมินความคุมคาโครงการ 

รหัสงาน ลักษณะงาน/รหัสงานยอย 

งานบํารุงปกติ (ROUTINE MAINTENANCE) รหัส 21000 

21400 งานจราจรสงเคราะห และสิ่งอํานวยความปลอดภัย (Traffic and Safety Device Maintenance) 

21410 งานปายและเครื่องหมายจราจร (Maintenance of Traffic Sign and Marking) 

21411 งานปายจราจร (Repair of Traffic Sign) 

21412 งานตีเสนและทําเครื่องหมายจราจร (Traffic Painting and Marking) 

21420 งานสิ่งอํานวยความปลอดภัย (Maintenance of Safety Device) 

21421 งานบํารุงรักษา หลักนําทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอ่ืนๆ 

21422 งานบํารุงรักษา ราวกันอันตราย กําแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงก้ัน อุปกรณดูดซับแรง

กระแทก และราวกันอันตรายประเภทอ่ืนๆ 

21423 งานบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความปลอดภัยอ่ืนๆ 

21430 งานไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Road Lighting and Traffic Signal) 

21431 งานไฟฟาแสงสวาง (Maintenance of Road Lighting) 

21432 งานไฟสัญญาณจราจร (Maintenance of Traffic Signal) 

21500 งานภูมิทัศนทางหลวง 

21510 งานบํารุงรักษาลาดขางทาง (Maintenance of Side Slope and Back Slope) 

21520 งานตัดหญาและถางปา (Grass Cutting and Clearing) 

21521 งานตัดหญา (Grass Cutting) 

21522 ถางปา (Clearing) 

21530 งานบํารุงรักษาตนไม (Maintenance of Plants) 

21540 งานปลูกตนไม (Planting) 

21550 งานท่ีพักผูโดยสารและผูเดินทาง (Highway Shelter) 

21560 งานปรับแตงพ้ืนท่ี (Landscaping) 

21570 งานทําความสะอาด (Cleaning) 

21600 งานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาทางหลวง (Supplementary Activities for Enhancing 

Highway Maintenance’s Efficiency) 

21610 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบํารุงรักษาทางหลวง (Research and Development of Highways 

Maintenance System) 

21620 งานตรวจสอบและประเมนิสภาพทรัพยสินทางหลวง (Evaluation of Highway Assets) 

21630 งานประชาสัมพันธ และสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

21640 งานอบรมสัมมนา (Training Campaign) 

21650 งานอํานวยความสะดวกและปลอดภัย (Traffic Safety Management and Supervision) 

21660 งานบริหารอํานวยการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมงานบํารุงปกต ิ(Administrative Activities for 

Routine Maintenance) 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ตอ)  ประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะตองทําการประเมินความคุมคาโครงการ 

รหัสงาน ลักษณะงาน/รหัสงานยอย 

งานบํารุงตามกําหนดเวลา (PERIODIC MAINTENANCE) รหัส 22000 

22100 งานฉาบผิวแอสฟลต (Asphalt Seal Coating) 

22200 งานเสริมผิวแอสฟลต (Asphalt Overlay) 

22300 งานเสริมผิวลูกรัง (Regravelling) 

22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรตี (Replacement of Joint Sealing) 

งานบํารุงพิเศษ (SPECIAL MAINTENANCE) รหัส 23000 

23100 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling) 

23200 งานซอมทางผิวแอสฟลต (Major Repair of Asphalt Pavement) 

23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดมิ นํากลับมาใชใหม (Asphalt Hot Mix Recycling) 

23400 งานซอมทางผิวคอนกรีต (Major Repair of Concrete Pavement) 

23500 งานซอมลาดขางทาง (Major Repair of Side Slope and Back Slope) 

23600 งานซอมสะพานและโครงสราง (Major Repair of Highway Structure) 

งานบูรณะ (REHABILITATION) รหัสงาน 24000 

24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต (Rehabilitation of Asphalt Pavement) 

24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต (Rehabilitation of Concrete Pavement) 

งานปรับปรุง (BETTERMENT) รหัสงาน 25000 

25100 งานปรับปรุงผิวจราจร (Improvement of Surface) 

25200 งานขยายทางจราจร (Pavement Widening) 

25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทา ทางเช่ือม และเกาะแบงถนน (Improvement and Repair of 

Shoulder, Sidewalk, Connection Road and Median) 

25400 งานปรับปรุงดานเรขาคณิตของทาง (Improvement of Highway Geometry) 

25500 งานปรับปรุงสะพานและทอระบายนํ้า (Improvement of Drainage Structures) 

25600 งานกอสรางท่ีจอดรถประจําทางและท่ีพักผูโดยสาร (Provision of Bus Stop and Shelter) 

25700 งานปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศน (Planting and Improvement of Highway Landscaping) 

25800 งานภูมิทัศนและสถาปตยกรรมทางหลวง (Beautification and Architecture Work ) 

งานแกไขและปองกัน (REMEDY AND PREVENTION) รหัส 26000 

26100 งานกอสรางทางระบายนํ้าถาวร (Construction of Permanent Ditch) 

26200 งานแกไขและปองกันนํ้ากัดเซาะ (Remedy and Prevention of Erosion) 

26300 งานแกไขและปองกันนํ้าทวมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) 

26400 งานกอสรางกําแพงกันดิน (Construction of Retaining Wall) 

26500 งานระบายนํ้าขางทางและใตผิวทาง (Provision of Sidedrain and Subdrain) 
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ตารางท่ี 4.1-2 (ตอ)  ประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะตองทําการประเมินความคุมคาโครงการ 

รหัสงาน ลักษณะงาน/รหัสงานยอย 

งานซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

(CORRECTION AND RESTORATION OF DISASTER DAMAGE) รหัส 27000 

27100 งานฉุกเฉิน (Emergency Work ) 

27200 งานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน (Restoration for Sustainable Recovery) 

โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (HIGHWAY MAINTENANCE PROJECT) รหัส 28000 

28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (HIGHWAY MAINTENANCE PROJECT) 
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4.2. การวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในการวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของ

โครงการงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาจะเริ่มจากการนําผลการทบทวนขอมูลตามแนวทางการดําเนินงานท่ีนําเสนอใน 

หัวขอท่ี 4.1 มาทําการวิเคราะห ซ่ึงจากผลการวิเคราะหในเบื้องตน ทางท่ีปรึกษาขอเสนอใหใชกรอบแนวคิดสําหรับ

การประเมินความคุมคาโครงการตามหลักเกณฑใน คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับ

ปรับปรุง 2553) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรอบแนวทางหลัก โดยมีแนว

ทางการประเมินความคุมคาของโครงการท่ีเสนอโดย Austrian Development Cooperation (2005) และ Center 

for Business Practices (2005) เปนกรอบแนวทางสนับสนุน เพ่ือกําหนดวิธีในการประเมินความคุมคาของโครงการ

งานบํารุงทาง 

ท้ังนี้จากคูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) สามารถสรุปไดวา  

ในการประเมินความคุมคาของโครงการ จะตองเริ่มจากการกําหนดมิติสําหรับการประเมินข้ึนมาเปนอันดับแรก 

จากนั้นจะตองกําหนดประเด็นสําหรับการประเมินท่ีสอดคลองในแตละมิติ และสวนสุดทายจะเปนการกําหนดดัชนี

หรือตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินในแตละประเด็นนั้นๆ ดังแผนภาพท่ีแสดงในรูปท่ี 4.2-1 โดยแนวทางในการกําหนดมิติ 

ประเด็น และดัชนี ในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ตามกรอบแนวคิดท่ีกลาวไวขางตน สามารถ

แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 

รูปท่ี 4.2-1  กรอบแนวทางการประเมินความคุมคาโครงการ โดยการกําหนดมิติ ประเด็น  
และดัชนีชี้วัดในการประเมิน 
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1) การวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

ในการวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาจะใชกรอบ

แนวคิดตามท่ีเสนอในคูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) มาใชในการ

กําหนด ซ่ึงประกอบดวยมิติในการประเมิน 3 มิติ ไดแก  

(1) มิติประสิทธิผล 

(2) มิติประสิทธิภาพ 

(3) มิติผลกระทบ 

โดยความหมายของมิติการประเมินความคุมคาของโครงการท้ัง 3 มิติ ทางท่ีปรึกษาจะไดกลาวไวแลวใน

หัวขอ 4.1 อยางไรก็ตามเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธของการประเมินความคุมคากับมิติการประเมิน 

ท่ีนําเสนอใหมากยิ่งข้ึน ทางท่ีปรึกษาขอนําเสนอเปนแผนภาพความสัมพันธ ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-2 ซ่ึงจากแผนภาพ

ดังกลาวจะเห็นไดวา ในการประเมินความคุมคาโครงการโดยใชมิติท้ัง 3 มิติ ตามท่ีกลาวขางตน จําเปนท่ีจะตองมีการ

กําหนดปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการทํางาน (Processes) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ไวดวย 

โดยนิยามของตัวแปรเหลานี้จะแสดงไดดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 4.2-2  ความสัมพันธของการประเมินความคุมคาโครงการ โดยใชมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ  
และมิติผลกระทบ  
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• ปจจัยนําเขา (Input) หมายถึง ทรัพยากรท่ีนํามาใชในการดําเนินงาน ไดแก ทรัพยากรบุคคล เงินทุน 

เครื่องจักร วัตถุดิบ ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน 

• กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรม หรือการดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงในโครงการนี้จะ

หมายถึง การดําเนินงานซอมบํารุงทาง ของกรมทางหลวง 

• ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งท่ีไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูไดจากกิจกรรมท่ีทําข้ึนหรือผลิตข้ึน

โดยหนวยงาน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของหรือบุคลากรไดใชประโยชน ซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะเปนการพิจารณา

ในเชิงปริมาณ (เชน ในโครงการบํารุงทาง ผลผลิตท่ีไดคือ ถนนมีการซอมแซมแลวเสร็จ โดยมี

ปริมาณงานตามสัญญาแตยังไมพิจารณาถึงคุณภาพของผลงงาน) 

• ผลลัพธ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดจากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีตอผูท่ีเก่ียวของ 

หรือสิ่งแวดลอม ท่ีเกิดจากการใชประโยชนในผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไปมักจะเปนการพิจารณา

ในเชิงคุณภาพ (เชน ในโครงการบํารุงทาง ผลลัพธท่ีไดคือ ถนนมีการซอมแซมแลวเสร็จ และมี

คุณภาพของการซอมแซมอยูในสภาพท่ีดี ผิวทางราบเรียบ ประชาชนพึงพอใจ) 

จากความสัมพันธของการประเมินความคุมคาของโครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-2 และนิยามของปจจัย

นําเขา (Input) กระบวนการทํางาน (Processes) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามท่ีกลาวไวขางตน 

สามารถสรุปไดวา มิติประสิทธิภาพจะมุงเนนการประเมินโครงการในเชิงปริมาณเปนหลัก ในขณะท่ีมิติประสิทธิผล 

จะมุงเนนการประเมินโครงการในเชิงคุณภาพ สวนมิติผลกระทบเปนการประเมินผลท่ีตามมาจากการดําเนินงานของ

โครงการท่ีเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออม รวมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงอาจจะเกิดกับกลุมเปาหมายหรือไมใช

กลุมเปาหมายของโครงการก็ได 

2) การวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

ในการวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาจะทํา

การกําหนดใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของโครงการบํารุงทาง และสอดคลองกับแนวทางการประเมินใน 

แตละมิติ กลาวคือ ประเด็นสําหรับการประเมินในมิติประสิทธิภาพควรเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาในเชิงปริมาณ  

สวนประเด็นสําหรับการประเมินในมิติประสิทธิผลควรเปนประเด็นท่ีตองพิจารณาในเชิงคุณภาพ ในขณะท่ีประเด็น

สําหรับการประเมินมิติผลกระทบควรจะครอบคลุมผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทุกดาน (ท้ังดานบวกและลบ) จากโครงการ

บํารุงทาง ท้ังนี้การกําหนดประเด็นในการประเมิน สามารถกําหนดไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือจากการ

ทบทวนและรวบรวมวรรณกรรม โดยในเบื้องตนทางท่ีปรึกษาขอนําเสนอตัวอยางประเด็นการประเมินในแตละมิติ

สําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ดังแสดงในตารางท่ี 4.2-1 
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ตารางท่ี 4.2-1  ตัวอยางของประเด็นในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

มิติการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

ประสิทธิภาพ • ดานประสิทธิภาพการผลิต (พิจารณาดานปริมาณงานและระยะเวลาดําเนินการ) 

• ดานความประหยดั 

ประสิทธิผล • ดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ (พิจารณาดานคณุภาพผลงานโครงการ) 

• ดานความความพึงพอใจของผูใชทางและประชาชน  

ผลกระทบ • ดานสังคม/ประชาชน 

• ดานสิ่งแวดลอม 

• ดานเศรษฐกิจ 

• ดานการเมืองและความมั่นคง 

 

3) การวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

ในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษามีกรอบแนวคิดท่ีจะดําเนินการวิเคราะห 

ท้ังในชวงกอนท่ีจะเริ่มดําเนินโครงการ และหลังจากโครงการดําเนินการแลวเสร็จ ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองและเปนไป

ตามขอกําหนดของสํานักงบประมาณ ท่ีไดมีการแจงมายังกรมทางหลวง ตามหนังสือ เลขท่ี นร.0719.1/ว.51 ลงวันท่ี 

12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยไดกําหนดใหหนวยงานท่ีรับงบประมาณมีระบบติดตามผลและประเมินแผนการใชจาย

งบประมาณ ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการกอนขอรับงบประมาณ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใชจายภายหลังจากสิ้นปงบประมาณ (หลังจากมีการดําเนินโครงการตางๆ แลวเสร็จ) 

สําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางท้ัง 2 ชวงเวลาดังกลาว จะมีวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิดของการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

3.1 การประเมินกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

การประเมินกอนเริ่มดําเนินโครงการ เปนการประเมินแผนงานบํารุงทางซ่ึงทางสํานักงานทางหลวง

หรือแขวงทางหลวงตางๆ สงมาใหสํานักบริหารบํารุงทางพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น

วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคาของโครงการในชวงนี้ ก็เพ่ือท่ีจะประเมินวาแผนงานท่ีเสนอ

นั้นมีระดับความคุมคาผานหลักเกณฑท่ีกําหนดหรือไม ซ่ึงหากผานเกณฑท่ีกําหนดก็จะนํามาพิจารณา

เพ่ือท่ีจะทําการจัดสรรงบประมาณตอไป แตหากไมผานเกณฑการประเมินความคุมคาก็จะไมมีการ

นําแผนงานนั้นมาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ผลการประเมินความคุมคาในชวง

กอนเริ่มดําเนินโครงการยังสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน 

ทําใหสํานักบริหารบํารุงทางสามารถคัดเลือกแผนงานบํารุงทางท่ีมีความคุมคาสูงมาดําเนินการได 
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3.2 การประเมินหลังดําเนินโครงการ 

การประเมินหลังดําเนินโครงการ (ประเมินเม่ือโครงการแลวเสร็จ) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน

ภาพรวมของโครงการเม่ือแลวเสร็จในทุกดานท้ังมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติ

ผลกระทบ เพ่ือพิจารณาวา โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จนั้นกอใหเกิดความคุมคามากนอย

เพียงใด ซ่ึงนอกจากจะสามารถนําผลการวิเคราะหในสวนนี้ไปประกอบเพ่ือจัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินงานเพ่ือจัดสงใหกับสํานักงบประมาณ ตามท่ีกลาวขางตนแลว ยังสามารถนําผลการ

วิเคราะหท่ีไดมาใชประกอบในการจัดทําแผนงาน สําหรับปงบประมาณตอไปไดอีกดวย 

ดังนั้นการกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ในแตละชวงเวลาของการประเมิน 

อาจมีความแตกตางกันไดเนื่องจากมีวัตถุประสงคในการประเมินท่ีตางกัน อยางไรก็ตามก็อาจจะมีดัชนีบางดัชนี 

ท่ีสามารถใชในการประเมินไดท้ังกอนและหลังดําเนินโครงการ หรือสามารถใชไดกับงานบํารุงทางหลายประเภทได

เชนกัน 

สําหรับการกําหนดดัชนีในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ท่ีสอดคลองกับกรอบแนวคิด

ตามท่ีกลาวไวขางตน สามารถกําหนดไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือจากการทบทวนและรวบรวมวรรณกรรม

เชนเดียวกับการกําหนดประเด็นในการประเมิน แตท้ังนี้ประเด็นสําคัญท่ีสุดในการกําหนดดัชนีตางๆ นั้น ควรจะตอง

อยูบนพ้ืนฐานตอไปนี้  

• ดัชนีท่ีนํามาใชในการประเมินตองไมมีความซับซอน สามารถประเมินหรือวิเคราะหไดงาย 

• ดัชนีท่ีนํามาใชตองสามารถวิเคราะหไดจากขอมูลท่ีสํานักบริหารบํารุงทาง หรือหนวยงานทางหลวง

ในพ้ืนท่ีมีอยูแลว หรือสามารถวิเคราะหไดจากขอมูลทุติยภูมิท่ีสามารถจัดหามาได โดยไมตองทําการ

เก็บขอมูลภาคสนามเพ่ิมเติม หรือหากจําเปนก็จะตองมีการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมใหนอยท่ีสุด 

ดังนั้นในเบื้องตนทางท่ีปรึกษาจึงขอเสนอตัวอยางดัชนีการประเมินความคุมคาสําหรับโครงการบํารุงทาง 

ท้ังในชวงกอนและหลังดําเนินโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2-2 ซ่ึงเปนตัวอยางของดัชนีท่ีคาดวาสามารถนําไป

ประยุกตใชในการประเมินโครงการบํารุงทางไดหลายประเภท 

จากตัวอยางของดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.2-2 จะเห็นไดวา 

ดัชนีในดานมิติประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะนํามาใชประเมินความคุมคาของโครงการไดทันทีหลังจากโครงการ

ดําเนินการแลวเสร็จ หากแตดัชนีในดานมิติประสิทธิผลและมิติผลกระทบบางดัชนีอาจจําเปนตองใชระยะเวลาในการ

เก็บรวมรวบขอมูลสําหรับนํามาประเมินความคุมคาของโครงการ โดยทางท่ีปรึกษาจะไดนําเสนอวิธีการและแนวทาง

ในการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไวในการศึกษาครั้งนี้ดวย เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให

สามารถประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางไดครบถวนในทุกมิติตอไป 

  



  

 

โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานเบื้องตน (Inception Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-23 

 

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจตอการนําตัวอยางของดัชนีท่ีเสนอแนะไวขางตน ไปใชในการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทางไดมากข้ึน ทางท่ีปรึกษาจึงไดจัดทําตัวอยางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

ไว 1 ประเภท คือ โครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต ซ่ึงไดมีการนําดัชนีเหลานี้มาประยุกตใช 

โดยรายละเอียดไดมีการนําเสนอไวในหัวขอท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.2-2  ตัวอยางของดัชนีเพ่ือใชในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

มิติการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ดัชนกีารประเมิน (ตามชวงเวลาดําเนินงาน) 

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ดานประสิทธิภาพการผลิด • ปริมาณงาน/ระยะเวลาตามสัญญา • ปริมาณงาน/ระยะเวลาดําเนินงานจริง 

ดานความประหยดั • ราคากลาง/หนวย • (ราคากลาง - ราคาตามสัญญา)/ปริมาณงาน 

ประสิทธิผล การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ

หรือคุณภาพผลงานโครงการ 

• คุณภาพสายทางบรเิวณพ้ืนท่ีโครงการ ตามผลของขอมูลดาน

วิศวกรรมในปจจุบัน เชน คาสัมประสิทฺธ์ิความขรุขระสากล (IRI) 

ความลึกรองลอ (Rutting) และ คาเฉลี่ยความลึกโปรไฟล 

ของพ้ืนผิว (MPD) เปนตน 

• คุณภาพสายทางบรเิวณพ้ืนท่ีโครงการ ภายหลังจากการ

ดําเนินงานโครงการบํารุงทางแลวเสร็จ เชน คาสัมประสิทฺธ์ิ 

ความขรุขระสากล (IRI) ความลึกรองลอ (Rutting)  

และคาเฉลี่ยความลึกโปรไฟลของพ้ืนผิว (MPD) เปนตน 

ผลกระทบ ดานสังคม/ประชาชน • ความคาดหวังของโครงการท่ีมีตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประกอบดวย 

- การยกระดับการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข 

- การยกระดับการเขาถึงบริการดานกรศึกษา 

- การยกระดับความปลอดภัยของผูใชทางและประชาชน 

- การลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

• ผลการดําเนินโครงการท่ีทําไดจริงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประกอบดวย 

- การยกระดับการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข 

- การยกระดับการเขาถึงบริการดานกรศึกษา 

- การยกระดับความปลอดภัยของผูใชทางและประชาชน 

- การลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

ดานเศรษฐกิจ - • ผลการดําเนินโครงการท่ีทําไดจริง ซึ่งทําใหเกิดความประหยัด

คาใชจายในการใชรถ (VOC) สําหรับผูใชทาง 
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ตารางท่ี 4.2-2 (ตอ)  ตัวอยางของดัชนีเพ่ือใชในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

มิติการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
ดัชนกีารประเมิน (ตามชวงเวลาดําเนินงาน) 

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน 

ผลกระทบ (ตอ) ดานการเมืองและความมั่นคง • ความสอดคลองของแผนงานโครงการตอนโยบายรัฐบาล

เสรมิสรางความมั่นคงของชาต/ิและการขนสงกําลังพล 

ประกอบดวย 

- โครงการอยูในโครงขายการขนสงสายหลัก AEC 

- โครงการอยูในโครงขายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- มีการใชยางพาราดําเนินการกอสราง 

- โครงการสามารถสงเสริมความปลอดภัยในการใชถนน 

- โครงการอยูในโครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางนํ้า 

และอากาศ 

- โครงการอยูในโครงขายถนนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม 

- โครงการอยูในโครงขายเสนทางทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

- โครงการท่ีพัฒนาโครงขายถนนตามแนวชายแนว 

- โครงการท่ีพัฒนาโครงขายถนนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด  

ชายแดนภาคใต 

• ผลการดําเนินโครงการท่ีทําไดจริง ซึ่งสอดคลองของแผนงาน

โครงการตอนโยบายรัฐบาลเสริมสรางความมั่นคงของชาต/ิ 

และการขนสงกําลังพล ประกอบดวย 

- โครงการอยูในโครงขายการขนสงสายหลัก AEC 

- โครงการอยูในโครงขายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

- มีการใชยางพาราดําเนินการกอสราง 

- โครงการสามารถสงเสริมความปลอดภัยในการใชถนน 

- โครงการอยูในโครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางนํ้า 

และอากาศ. 

- โครงการอยูในโครงขายถนนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม .  

- โครงการอยูในโครงขายเสนทางทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

- โครงการท่ีพัฒนาโครงขายถนนตามแนวชายแนว 

- โครงการท่ีพัฒนาโครงขายถนนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด  

ชายแดนภาคใต 
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4.3. การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท

ที่มีความเหมาะสม 

การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท เปนการ

ดําเนินงานภายหลังจากไดทําการกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี ในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง

ตามท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.2 แลวเสร็จ ซ่ึงการดําเนินงานในข้ันตอนนี้จะเริ่มตั้งแต การกําหนดคาคะแนนและคาถวง

น้ําหนักของมิติ ประเด็น และดัชนี ในการประเมินความคุมคาของโครงการโดยทางท่ีปรึกษา จากนั้นจะนําคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักท่ีไดกําหนดไวไปหารือกับผูเชี่ยวชาญผานทางการประชุมระดมความคิดเห็น และเม่ือทําการปรับคา

คะแนนและคาถวงน้ําหนักของมิติ ประเด็น และดัชนี ตามขอสรุปท่ีไดจากการประชุมรวมกับผูเชี่ยวชาญแลว ทาง 

ท่ีปรึกษาจะนํามาทดสอบกับขอมูลของโครงการบํารุงทางท่ีผานมาในอดีตเพ่ือปรับคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักใหมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นจึงนําผลการดําเนินงานท่ีได มาสรุปเปนแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการ

บํารุงทาง สําหรับกรมทางหลวงตอไป สําหรับรายละเอียดของแนวทางการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางการประเมิน

ความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ตามท่ีกลาวขางตน พรอมท้ังตัวอยางของการประเมินความคุมคาสําหรับโครงการ

บํารุงทาง สามารถแสดงไดดังนี้ 

1) การกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการ

บํารุงทาง 

ในการประเมินความคุมคาของโครงการ ตาม“คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ  

(ฉบับปรับปรุง 2553)” ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนดใหมีการประเมิน

โครงการใน 3 มิติ ซ่ึงประกอบดวย มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ โดยแตละมิติจะมีประเด็น 

ในการประเมินท่ีแตกตางกันตามภารกิจและหนาท่ีของหนวยงาน ซ่ึงจากความแตกตางในภารกิจหนาท่ีนี้ ยอมสงผลให

ระดับความสําคัญของมิติและประเด็นในการประเมินความคุมคามีความแตกตางกันไปดวย กลาวคือ หากมิติหรือ

ประเด็นในการประเมินใดสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีหลักของหนวยงานนั้น ก็จะมีระดับความสําคัญมาก ซ่ึงการกําหนด

ระดับความสําคัญของมิติและประเด็นในการประเมินความคุมคาสามารถท่ีจะกําหนดไดจากคาถวงน้ําหนัก (Weight) 

ในขณะท่ีดัชนีสําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการ จะพิจารณามาจากขอมูลในการดําเนินงาน 

ท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงมักจะประเมินในรูปของการใหคะแนน (Score) โดยท่ีระดับการใหคะแนนสามารถวิเคราะหไดจาก

ขอมูลสถิติของดัชนีนั้นๆ ซ่ึงหนวยงานไดดําเนินการไวในชวงอดีตท่ีผานมา จากแนวคิดตามท่ีกลาวไวขางตนจึงสามารถ

สรุปไดวา ในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางในดานมิติและประเด็น จะกําหนดโดยใชคาถวงน้ําหนัก

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของมิติและประเด็นของการประเมินในแตละดาน สวนดัชนีจะกําหนดโดยใชวิธีการให

คะแนนจากขอมูลท่ีแตละโครงการบํารุงทางท่ีไดดําเนินการจริง และเม่ือทําการกําหนดคาถวงน้ําหนักของมิติและประเด็น 
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ตลอดจนทําการใหคะแนนสําหรับทุกดัชนีท่ีตองการประเมินไดแลว จะสามารถคํานวณผลรวมของระดับคะแนนความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง ไดจากสมการดังตอไปนี้  
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โดยท่ี SMa,n หมายถึง คาคะแนนของดัชนีท่ี n ซ่ึงประเมินไดในประเด็นท่ี a 

 n หมายถึง จํานวนดัชนีท่ีประเมินสําหรับประเด็นท่ี a 

 Wa หมายถึง คาถวงน้ําหนักของประเด็นท่ี a 

 m หมายถึง จํานวนประเด็นท่ีประเมินสําหรับมิติท่ี i 

 Di หมายถึง ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักสําหรับมิติท่ี i 

 P หมายถึง จํานวนมิติท่ีทําการประเมิน 

 Total หมายถึง ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการประเมินความคุมคาท่ีพิจารณาจากทุกมิติ 

โดยในการศึกษาครั้งนี้ ท่ีปรึกษาจะกําหนดใหคะแนนความคุมคาสําหรับการ

ประเมินโครงการบํารุงทางแตละโครงการมีคะแนนเต็มเทากับ 100 คะแนน 

สําหรับการกําหนดคาถวงน้ําหนักของมิติและประเด็น ตลอดจนการใหคะแนนสําหรับแตละดัชนีในการ

ประเมินความคุมคาของงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาไดกําหนดสมมติฐานของขอกําหนดและแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

(1) การกําหนดคาถวงน้ําหนักของมิติ จะใหความสําคัญกับมิติประสิทธิผลและมิติผลกระทบมากกวา 

มิติประสิทธิภาพ เนื่องจากมิติประสิทธิผลสามารถสะทอนความคุมคาในเชิงคุณภาพของผลงาน 

ท่ีไดรับกับงบประมาณท่ีใชในการลงทุนไดโดยตรง ในขณะท่ีมิติผลกระทบสามารถสะทอนผล 

การดําเนินงานของโครงการตอกลุมเปาหมายซ่ึงไดแกประชาชนผูใชทางไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม 

การกําหนดคาถวงน้ําหนักในแตละมิติ ไมควรท่ีจะมีความแตกตางกันมากนัก ดังนั้นในเบื้องตนทาง

ท่ีปรึกษาจึงขอเสนอคาถวงน้ําหนักของมิติสําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ดังนี้ 

• มิติประสิทธิภาพ มีคาถวงน้ําหนัก รอยละ 30 

• มิติประสิทธิผล มีคาถวงน้ําหนัก รอยละ 35 

• มิติผลกระทบ มีคาถวงน้ําหนัก รอยละ 35 
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(2) การกําหนดคาถวงน้ําหนักของประเด็นในแตละมิติ ในข้ันตอนแรกจะกําหนดโดยทางท่ีปรึกษา  

ซ่ึงจะพิจารณาจากผลการทบทวนเอกสาร ตลอดจนการสัมภาษณความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีของ

กรมทางหลวงท่ีเก่ียวของ จากนั้นจะนําคาถวงน้ําหนักท่ีไดนําเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็น

จากคณะผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง กอนท่ีจะสรุปและนําคาถวงน้ําหนักของแตละประเด็นไปทําการ

ทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางตอไป 

(3) การกําหนดระดับคะแนนสําหรับแตละดัชนีของโครงการบํารุงทาง ในข้ันแรกจะทําการรวบรวม

สถิติของโครงการบํารุงทางในอดีตท่ีเก่ียวของกับดัชนีท่ีทําการประเมิน อาทิเชน งบประมาณตาม

แผนงาน ปริมาณงานตามแผนงาน งบประมาณท่ีเบิกจายจริงในโครงการ ปริมาณงานท่ีดําเนินการ

ไดจริง ตลอดจนผลการประเมินโครงการบํารุงทางท่ีผานมาในอดีต (ถามี) มาทําการวิเคราะห  

โดยในสวนของดัชนีท่ีใชขอมูลเชิงปริมาณซ่ึงสามารถแจกแจงเปนสถิติเชิงตัวเลขไดนั้น จะถูกนํามา

กําหนดระดับการใหคะแนนโดยตรง โดยใชคาสูงสุดและต่ําสุดของขอมูลนั้นมาทําการกําหนดระดับ

การใหคะแนน (เชน ถาตองการแบงการใหคะแนนของขอมูลเปน 5 ชวง จะนําผลตางของคาสูงสุด

และต่ําสุดหารดวย 5 เพ่ือกําหนดเปนชวงของระดับการใหคะแนน) ในขณะท่ีขอมูลสําหรับดัชนีบาง

ประเภทอาจไมสามารถประเมินเปนเชิงตัวเลขได ทางท่ีปรึกษาจะใชวิธีการกําหนดระดับคะแนน

จากผลการทบทวนเอกสารของการดําเนินงานในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังการสัมภาษณ

ความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีของกรมทางหลวงท่ีเก่ียวของ จากนั้นจะนําคาระดับคะแนนของดัชนี 

ท่ีประเมินไดเบื้องตน นําเสนอในการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เชนเดียว 

กับการกําหนดคาถวงน้ําหนักของประเด็น ตามท่ีกลาวไวขางตน 

สําหรับการกําหนดระดับคะแนนสําหรับแตละดัชนี ทางท่ีปรึกษาขอเสนอโดยอางอิงตามกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการของกระทรวงการคลัง ซ่ึงกําหนดใหแตละดัชนี 

มีระดับคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน โดยมีนิยามความหมายของแตละระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

5 ผลการดําเนินงานมีความคุมคาอยางมาก ใหผลดีกวาปกติอยางมาก หรืออยูในระดบั 

ท่ีเกินความคาดหวัง 

4 ผลการดําเนินงานมีความคุมคามาก ใหผลดีกวา แตยังไมอยูในระดับท่ีเกินความคาดหวัง 

3 ผลการดําเนินงานมีความคุมคาตามปกติ ไมมีความแตกตางจากระดบัท่ีความคาดหวัง 

2 ผลการดําเนินงานมีความคุมคาต่ํากวาปกติ  

1 ผลการดําเนินงานมีความคุมคาต่ํากวาปกติมาก หรือไมสัมฤทธ์ิผล  
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(4) ในการกําหนดคาถวงน้ําหนักและระดับคะแนนสําหรับประเด็นและดัชนีในการประเมินความคุมคา

ของโครงการบํารุงทาง อาจจะมีความแตกตางกันตามชวงเวลาของโครงการท่ีทําการประเมิน (กอน

ดําเนินโครงการ และหลังดําเนินโครงการ) ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินในแตละชวงเวลาจะมีวัตถุประสงค

และดัชนีท่ีนํามาใชในการประเมินท่ีแตกตางกัน ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวในหัวขอท่ี 4.2 

2) การระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและ

ดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

การระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี

การประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง จะดําเนินงานโดยใชวิธีการจัดประชุมกลุมยอยในลักษณะของการ

ประชุมระดมความคิดเห็น ซ่ึงมีรายละเอียดของแนวทางในการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

2.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายของผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็น ไดแก ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหารของกรมทางหลวง 

ซ่ึงมีประสบการณในการวางแผนและบริหารจัดการงานบํารุงทาง ตลอดจนผูเชี่ยวชาญในการ

ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

• ผูบริหารกรมทางหลวง (รองอธิบดีฝายบํารุงทาง/ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง) 

• อดีตผูบริหารกรมทางหลวง (ท่ีมีความเก่ียวของกับงานบํารุงทาง) 

• ตัวแทนเจาหนาท่ีจากกลุมกําหนดกลยุทธและแผนงานบํารุงทาง สํานักบริหารบํารุงทาง กรม

ทางหลวง 

• ตัวแทนเจาหนาท่ีจากกลุมบริหารการดําเนินงาน สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง 

• ตัวแทนเจาหนาท่ีสวนประเมินผลและประมวลขอมูลขาวสาร สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง 

• ตัวแทนจากสํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 

• ตัวแทนจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการอิสระ 

• ผูเชี่ยวชาญของคณะท่ีปรึกษา 

2.2 วิธีการจัดประชุม 

รูปแบบของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  

2.2.1 ตัวแทนท่ีปรึกษานําเสนอความเปนมาโครงการ วัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน 

ตลอดจนผลการกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีในการประเมินความคุมคาของโครงการ

บํารุงทาง รวมท้ังเกณฑการกําหนดคาถวงน้ําหนักและคะแนนของมิติ ประเด็น และดัชนี 

ท่ีไดทําการวิเคราะหไวในเบื้องตน 
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2.2.2 ระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม โดยแยกออกเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

2.2.2.1 ความเหมาะสมของการกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีในการประเมินความคุมคา

ของโครงการบํารุงทาง 

2.2.2.2 ความเหมาะสมของคาถวงน้ําหนักและระดับคะแนนของมิติ ประเด็น และดัชนี

ในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

2.2.3 สรุปผลการระดมความคิดเห็นจากท่ีประชุม โดยจะตองสรุปสาระสําคัญซ่ึงท่ีประชุม 

มีความเห็นรวมกันดังนี้ 

2.2.3.1 มิติ ประเด็น และดัชนี ท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการประเมินความคุมคาของ

โครงการบํารุงทาง 

2.2.3.2 คาถวงน้ําหนักและระดับคะแนนท่ีเหมาะสมของมิติ ประเด็น และดัชนี ในการ

ประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

2.3 สื่อท่ีใชในการจัดประชุม 

• เอกสารประกอบการสัมมนาซ่ึงมีเนื้อหาของผลการกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี ในการ

ประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง รวมท้ังเกณฑการกําหนดคาถวงน้ําหนักและคะแนน

ของมิติ ประเด็น และดัชนีดังกลาวในเบื้องตน 

• สื่อโสตทัศน เชน ภาพนิ่งโดยใช Power Point เพ่ือนําเสนอเนื้อหาของโครงการ 

• กระดานสําหรับการจดบันทึกความคิดเห็น 

2.4 ชวงเวลาการจัดประชุม 

การจัดประชุมกําหนดใหมีข้ึนประมาณเดือนท่ี 4 ของการดําเนินโครงการ โดยมีรางของกําหนดการ

จัดประชุม มีดังนี้ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

08.30 – 08.45 น. กลาวเปดโดยประธานในพิธี 

08.45 – 09.45 น. ท่ีปรึกษานําเสนอความเปนมา วัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน

ตลอดจนผลการวิเคราะหมิติ ประเด็น และดัชนี ในการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

09.40 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.00 – 11.30 น. ประชุมระดมความเห็นในการกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี ตลอดจน

แนวทางการใหคาถวงน้ําหนักและคะแนน สําหรับมิติ ประเด็นและ

ดัชนีของการประเมินความคุมคาโครงการบํารุงทาง 
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11.30 – 11.50 น. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น  

11.50 – 12.00 น. กลาวปดการจัดประชุม 

12.00 – 13.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน 

2.5 สถานท่ีจัดประชุม 

สําหรับสถานท่ีซ่ึงจะใชในการจัดประชุมระดมความเห็น คาดวาจะดําเนินการจัด ณ โรงแรม ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีอยูใกลกับกรมทางหลวงและใกลแนวรถไฟฟา ซ่ึงผูเขารวมการประชุมสามารถ

เดินทางไปยังสถานท่ีจัดประชุมไดสะดวก 

3) การทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดชันี 

ภายหลังจากท่ีสามารถกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี ในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

รวมท้ังกําหนดคาถวงน้ําหนักและการใหคะแนนสําหรับมิติ ประเด็น และดัชนี ดังกลาว จากผลการประชุมระดมความ

คิดเห็นรวมกับผูเชี่ยวชาญตามท่ีกลาวไวขางตนไดแลว ทางท่ีปรึกษาจะทําการทดสอบการประเมินความคุมคาของ

โครงการ ตลอดจนอาจมีการปรับแกคาถวงน้ําหนักและคะแนนของมิติ ประเด็น และดัชนี อีกครั้ง เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมกับขอมูลจริงท่ีนํามาใชทดสอบ 

อยางไรก็ตามในการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการ ทางท่ีปรึกษาจะดําเนินการเฉพาะ

ประเด็นและดัชนีท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลในอดีตท่ีเก่ียวของซ่ึงเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหความคุมคาของ

โครงการเทานั้น สวนประเด็นและดัชนีซ่ึงไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของไว ทางท่ีปรึกษาจะไมนํามาทําการ

ทดสอบ แตจะเสนอแนะแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไว เพ่ือใหกรมทางหลวงสามารถนําไปปฏิบัติและนําใช

ในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางในอนาคตใหมีความสมบูรณมากข้ึน สําหรับข้ันตอนของการ

ดําเนินงานของการทดสอบความคุมคาของโครงการบํารุงทาง สามารถแสดงไดดังนี้  

(1) ทําการรวบรวมขอมูลของโครงการบํารุงทางในอดีตทุกประเภทรหัสงาน (รหัสงาน 21000 ถึง 

28000) ท่ีเก่ียวของกับประเด็นและดัชนีในการประเมินความคุมคาของโครงการ โดยชวงเวลาของ

ขอมูลในอดีตซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการรวบรวมจะเปนขอมูลของโครงการบํารุงทาง ในชวงระหวาง

ป พ.ศ. 2557-2561 โดยตัวอยางของขอมูลและแหลงขอมูลซ่ึงทางท่ีปรึกษาจะทําการรวบรวม 

ในแตละโครงการบํารุงทาง สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-1 

(2) ทําการกําหนดระดับชวงการใหคะแนนสําหรับแตละดัชนี ในโครงการบํารุงทางแตละประเภท โดยใช

ขอมูลของโครงการบํารุงทางในอดีตท่ีรวบรวมไดระหวาง ป พ.ศ. 2557-2559 มาทําการกําหนด 
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(3) ทําการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางแตละประเภทโดยใชคาถวงน้ําหนัก

และคาคะแนนของมิติ ประเด็น และดัชนี ตามผลการประชุมระดมความคิดเห็นและการกําหนด

ชวงระดับคะแนนจากผลการดําเนินงานในขอท่ี (2) โดยขอมูลของโครงการบํารุงทางท่ีนํามา

ทดสอบ ทางท่ีปรึกษาจะใชขอมูลของโครงการในชวงป พ.ศ. 2560-2561 ซ่ึงเปนคนละชวงเวลากับ

การใชขอมูลเพ่ือกําหนดระดับชวงคะแนน 

(4) ทําการวิเคราะหผลการทดสอบการประเมินความคุมคาท่ีดําเนินการในขอ (3) ซ่ึงหากพบวา ผลการ

ทดสอบมีความผิดปกติซ่ึงไมนาจะเกิดข้ึนได เชน จํานวนโครงการบํารุงทางทุกโครงการท่ีทําการ

ทดสอบผานเกณฑการประเมินความคุมคาท้ังหมด หรือจํานวนโครงการบํารุงทางสวนใหญท่ีทําการ

ทดสอบไมผานเกณฑการประเมินความคุมคา ทางท่ีปรึกษาจะทําการทบทวนและปรับคาถวง

น้ําหนักหรือระดับการใหคะแนนใหม แตจะยังคงหลักแนวคิดหรือรักษาลําดับความสําคัญของมิติ 

ประเด็น และดัชนีตางๆ ตามท่ีผูเชี่ยวชาญไดใหขอแนะนําไว 

ตารางท่ี 4.3-1  ตัวอยางของขอมูลโครงการบํารุงในอดีตท่ีจะทําการวบรวมเพ่ือนํามาใชทดสอบ 
การประเมินความคุมคาของโครงการ 

ขอมูล แหลงขอมลู 

• ราคากลาง 

• ราคาสญัญา 

• ราคาเบิกจายจริง 

• ระยะเวลาตามสัญญา 

• ขอมูลสายทาง อาทิเชน จํานวนชองจราจร คา IRI 

คา Rutting คา MPD และคา AADT) 

• ปริมาณงานตามแผนงาน 

• วันสงมอบงาน 

• ระบบบรหิารงานบํารุงทาง สํานักบริหารบํารุงทาง  

กรมทางหลวง 

• ระบบบรหิารแผนงานทางหลวง สาํนักแผนงาน  

กรมทางหลวง 

• ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

• ระบบการติดตามบริหารงานบํารุงปกติ 

• ตําแหนงท่ีตั้งสายทาง 

• พ้ืนท่ีสําคัญของบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

•  ระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

• แผนท่ีดาวเทียมท่ีแสดงช่ือสถานท่ีตางๆ จาก Google Map 

• สถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ • รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สํานักอํานวยความปลอดภัย  

กรมทางหลวง 

• ขอรองเรียน • ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข สํานักงานประชาสัมพันธ  

กรมทางหลวง 
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4) การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

ภายหลังจากทําการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนนและ 

คาถวงน้ําหนักของมิติ ประเด็น และดัชนี ใหมีความเหมาะสมแลว ทางท่ีปรึกษาจะนําแนวทางการประเมินความคุมคา

ของโครงการบํารุงทางท่ีไดดําเนินการไวท้ังหมดมาสรุป โดยมีกรอบของแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

4.1 ทําการสรุปแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางโดยแยกตามประเภทรหัสงาน 

ดังตอไปนี้ 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงปกติ กลุมรหัส 21000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงตามกําหนดเวลา กลุมรหัส 22000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงพิเศษ กลุมรหัส 23000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบูรณะ กลุมรหัส 24000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานปรับปรุง กลุมรหัส 25000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานแกไขและปองกัน กลุมรหัส 26000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

กลุมรหัส 27000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงรักษาทางหลวง กลุมรหัส 28000 

4.2 ทําการสรุปแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางแตละประเภท โดยแยกออกเปน 

การประเมินในชวงกอนดําเนินการ และหลังดําเนินการ ซ่ึงแตละชวงจะมีการกําหนดมิติ ประเด็น 

และดัชนี ในการประเมิน ตลอดจนคาถวงน้ําหนักและระดับคะแนนท่ีจะนํามาใชเอาไว 

4.3 ทําการสรุปขอมูลท่ีจําเปนสําหรับนํามาใชในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงในแตละมิติ 

ประเด็น และดัชนี 

4.4 ทําการเสนอแนะแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล (สําหรับขอมูลท่ียังไมไดมีการรวบรวมและจัดเก็บ

ไวในปจจุบัน) สําหรับนํามาวิเคราะหประเด็นและดัชนี เพ่ือปรับปรุงการประเมินความคุมคาของ

โครงการบํารุงทางใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนในอนาคต 

 



  

 

โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานเบื้องตน (Inception Report) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4-34 

 

4.4. ตัวอยางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

ในการนําเสนอตัวอยางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาขอแยกประเด็นในการ

นําเสนอออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปนการนําเสนอตัวอยางการประเมินความคุมคาของโครงการท่ีจะนํามาใช

สําหรับงานบํารุงทางในรหัส 22000 ถึง 28000 เนื่องจากมีรูปแบบของแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานท่ี

คลายคลึงกัน ในขณะท่ีสวนท่ี 2 เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดของการประเมินความคุมคาสําหรับโครงการบํารุงทาง

รหัส 21000 งานบํารุงปกติ ซ่ึงจะมีรูปแบบของแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางออกไปจากรหัสงาน

อ่ืนๆ โดยรายละเอียดของตัวอยางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางสําหรับรหัสงาน 22000 ถึง 28000 

และกรอบแนวคิดการประเมินความคุมคา สําหรับโครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ สามารถแสดงไดดังนี้  

1) ตัวอยางแนวทางการประเมินความคุมคาสําหรับโครงการบํารุงทางรหัสงาน 22000 ถึง 28000 

สําหรับตัวอยางแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางรหัสงาน 22000 ถึง 28000 ซ่ึงทาง

ท่ีปรึกษาจะนําเสนอในท่ีนี้ จะขอยกตัวอยางในกรณีของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต  

โดยแนวทางการประเมินในชวงกอนดําเนินงานและหลังโครงการแลวเสร็จ สามารถแสดงไดดังนี้ 

1.1 การประเมินกอนดําเนินโครงการ 

ในการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทาง

แอสฟลต ทางท่ีปรึกษาไดกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัด ในการประเมินดังนี้ 

1.1.1 มิติประสิทธิภาพ : มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคา ประกอบดวย 

1.1.1.1 ประเด็นประสิทธิภาพการผลิต มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 1 ดัชนี ดังนี้ 

• อัตราสวนระหวางปริมาณงานตามแผนงานตอระยะเวลาตามสัญญา หรือ 

อัตราการทํางาน มีสมมติฐานของการประเมิน คือ โครงการใดมีอัตราการ

ทํางานสูง จะถือวาโครงการนั้นมีประสิทธิภาพของการผลิตสูง ซ่ึงเกณฑ

การใหคะแนนสําหรับดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-2 

1.1.1.2 ประเด็นดานการประหยัด มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 1 ดัชนี ดังนี้ 

• อัตราสวนระหวางราคากลางตามแผนงานตอปริมาณงาน หรือราคาตอหนวย 

มีสมมติฐานของการประเมิน คือ หากโครงการใดมีราคาตอหนวยต่ํา จะถือวา

โครงการนั้นมีความประหยัดสูง ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีนี้สามารถ

แสดงไดดังตารางท่ี 4.3-3 
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ตารางท่ี 4.3-2  เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีอัตราสวนระหวางปริมาณงานตามแผนงานตอระยะเวลา 
ตามสัญญา (อัตราการทํางาน) ของงานฉาบผิวทางแอสฟลต 

อัตราการทํางาน 

(ตร.ม./วัน) 
คะแนนความคุมคา 

>1,680 5 

1,361-1,680 4 

1,041-1,360 3 

721-1,041 2 

< 721 1 
หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ไดใชสถิติขอมูลของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 ของปงบประมาณ 2561 

 

ตารางท่ี 4.3-3  เกณฑการใหคะแนน สําหรับดัชนีอัตราสวนระหวางราคากลางตามแผนงานตอปริมาณงาน  
(ราคาตอหนวย) 

ราคา/หนวย 

(บาท/ตร.ม.) 
คะแนนความคุมคา 

100-180 5 
181-255 4 
256-330 3 
331-405 2 
405-480 1 

หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ไดใชสถิติขอมูลของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 ของปงบประมาณ 2561 

 

1.1.2 มิติประสิทธิผล มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคา ประกอบดวย 

1.1.2.1 ประเด็นความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีไดจากการดําเนินงาน มีดัชนีในการประเมิน

ความคุมคา 2 ดัชนี ดังนี้ 

• ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ของโครงการ

ในปจจุบัน มีสมมติฐานของการประเมิน คือ หากโครงการใดมีคา IRI  

ในปจจุบันสูง หมายถึง โครงการนั้นมีความขรุขระหรือความเสื่อมสภาพ

ของผิวทางมาก ดังนั้นจึงมีความคุมคาท่ีจะดําเนินโครงการ ซ่ึงเกณฑการให

คะแนน สําหรับดัชนีนี้สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-4 
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ตารางท่ี 4.3-4  เกณฑการใหคะแนน สําหรับคาดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness  
Index: IRI) ภายใตกรณีกอนดําเนินงานโครงการ 

IRI  

(m/km) 
คะแนนความคุมคา 

< 1.50 1 
1.51-1.75 2 
1.76-2.00 3 
2.01-2.25 4 
> 2.25 5 

หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ปรับปรุงจากผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการกอสรางทาง 
  กรมทางหลวง ประจําป พ.ศ. 2560 

 

• ความเสียดทาน (Friction) ผิวทางของโครงการในปจจุบัน ซ่ึงสามารถ

คํานวณไดตามสมการท่ี 4.3-1 (อางอิงจากผลการศึกษาของโครงการ

ประยุกตใชคาความลึกผิวเฉลี่ยของผิวทาง ในการทํานายสภาพลื่นของ 

ผิวถนนเพ่ือการวางแผนซอมบํารุงท่ีเหมาะสม) โดยมีสมมติฐานของการ

ประเมิน คือ หากโครงการใดมีคาความเสียดทาน (Friction) ผิวทางต่ํา 

หมายถึง โครงการนั้นควรจะตองมีการฉาบผิวทางเพ่ือเพ่ิมความเสียดทาง

ซ่ึงจะชวยยกระดับความปลอดภัยใหกับผูใชทาง โดยเกณฑการใหคะแนน 

สําหรับดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-5 

 

Friction = 0.757MPD – 0.275 

(4.3-1) 

เม่ือ Friction คือ คาความเสียดทาน 

 MPD คือ ขอมูลคาเฉลี่ยความลึกโปรไฟลของพ้ืนผิวจากระบบ

สารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 
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ตารางท่ี 4.3-5 เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีคาความเสียดทาน ภายใตกรณีกอนดําเนินงานโครงการ 

Friction คะแนนความคุมคา 

> 0.50 1 
0.46-0.50 2 
0.41-0.45 3 
0.36-0.40 4 
< 0.35 5 

หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ปรับปรุงจากผลการศึกษาของโครงการประยุกตใชคาความลึกผิวเฉล่ียของผิวทาง  
  ในการทํานายสภาพล่ืนของผิวถนนเพือ่การวางแผนซอมบํารุงที่เหมาะสม 

 

1.1.3 มิติผลกระทบ มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคา ประกอบดวย 

1.1.3.1 ประเด็นผลกระทบดานสังคม/ประชาชน มีดัชนีในการประเมินความคุมคา  

1 ดัชนี ดังนี้ 

• การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงมีสมมติฐานของการประเมิน 

คือ โครงการท่ีจะดําเนินการสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการตลอดจนผูใชเสนทางไดมากนอยเพียงใด 

ซ่ึงการพิจารณาความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตนั้นจะประเมิน

จากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

o การเขาถึงบริการสาธารณสุข หมายถึง หากมีโครงการแลวประชาชน

สามารถเดินทางเพ่ือเขารับบริการดานสาธารณสุขไดสะดวกข้ึน 

มากนอยเพียงใด (เชน สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลไดสะดวก

รวดเร็วข้ึน) 

o การเขาถึงการศึกษา หมายถึง หากมีโครงการแลวประชาชนสามารถ

เดินทางเพ่ือรับบริการดานการศึกษาไดสะดวกข้ึนมากนอยเพียงใด 

(เชน สามารถเดินทางไปยังสถานศึกษาไดสะดวกรวดเร็วข้ึน) 

o การยกระดับความปลอดภัย หมายถึง ลักษณะโครงการท่ีดําเนินการ

สามารถสงเสริมดานความปลอดภัยไดโดยตรง สงเสริมบางสวน 

หรือไมเก่ียวของการสงเสริมดานความปลอดภัย 
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o การลดผลกระทบสุขภาพประชาชน หมายถึง หากมีโครงการแลว 

คาดวาจะสามารถชวยลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนจาก

สภาพแวดลอมเดิมไดมากนอยเพียงใด (เชน หากถนนเดิมเปนถนน

ลูกรัง การปรับปรุงถนนเปนผิวแอสฟลต ก็จะชวยลดฝุนละอองลงได) 

ดังนั้นหากโครงการท่ีจะดําเนินการ สงผลกระทบเชิงบวกสําหรับปจจัย

ตางๆ ตามท่ีกลาวขางตนมาก ก็จะมีคะแนนความคุมคาสูง โดยเกณฑการ

ใหคะแนนสําหรับดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-6 และ 4.3-7 

ตารางท่ี 4.3-6  คะแนนตามระดับผลกระทบของโครงการตามปจจัยดานการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ปจจัยผลกระทบของโครงการตอการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ระดับคะแนนตามผลกระทบของโครงการ 

มาก/ 

สงเสริมโดยตรง 

ปานกลาง/

สงเสริมบางสวน 

นอย/ 

สงเสริมนอย 

ไมมีผลกระทบ/ 

ไมสงเสริม 

การเขาถึงบริกาสาธารณสุข 3 2 1 0 

การเขาถึง การศึกษา 3 2 1 0 

ยกระดับความปลอดภัย 3 2 1 0 

การลดผลกระทบสุขภาพประชาชน 3 2 1 0 

 

ตารางท่ี 4.3-7  เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ผลรวมของคะแนนการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ในทุกปจจัย (ผลรวมคะแนนจากตารางท่ี 4.3-6) 
คะแนนความคุมคา 

>=5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

<=1 1 

 

1.1.3.2 ประเด็นผลกระทบดานการเมือง/ความม่ันคง มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 

1 ดัชนี ดังนี้ 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/เสริมสรางความม่ันคงของชาติ/การ

ขนสงกําลังพล มีสมมติฐานของการประเมิน คือ โครงการท่ีจะดําเนินการ

นั้นมีความสอดคลองกับนโยบายตางๆ ของรัฐ ตลอดจนสามารถสงเสริม

ดานความม่ันคงใหกับประเทศไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงหากมีความสอดคลอง
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กับนโยบายของรัฐในหลายๆ ดาน หรือสามารถยกระดับความม่ันคงของ

ประเทศได โครงการนั้นก็จะมีคะแนนความคุมคาสูง โดยเกณฑการให

คะแนนสําหรับดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-8 และ 4.3-9 

ตารางท่ี 4.3-8  คะแนนตามระดับความสอดคลองของโครงการตอนโยบายภาครัฐ/เสริมสรางความม่ันคง  

นโยบาย/ความมั่งคงของชาติ 
ระดับคะแนนตามความสอดคลองของโครงการ 

สอดคลองโดยตรง สอดคลองบางสวน ไมสอดคลอง 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโครงขายการขนสงสายหลัก AEC 2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโโครงขายระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก 

2 1 0 

มกีารใชยางพาราดําเนินการกอสราง 2 1 0 

โครงการสามารถเพ่ิมความปลอดภัยในการใชถนน 2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโครงขายท่ีสามารถเช่ือมโยง 

การขนสงทางนํ้าและอากาศ ในรศัมี 50 กม. 

2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโครงขายถนนในพ้ืนท่ี 

เขตอุตสาหกรรม รัศมี 50 กม. 

2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการเปนโครงขายเสนทางทองเท่ียว 2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโโครงขายถนนตามแนวชายแดน

รัศมี 50 กม. 

2 1 0 

พ้ืนท่ีโครงการอยูบนโโครงขายในถนนในพ้ืนท่ี  

3 จังหวัด ชายแดนใต 

2 1 0 

 

ตารางท่ี 4.3-9  เกณฑการใหคะแนน สําหรับดัชนีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
/เสริมสรางความม่ันคงของชาติ/การขนสงกําลังพล 

ผลรวมของคะแนนความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/ 

เสริมสรางความมั่นคงของชาติ/การขนสงกําลังพล  

(ผลรวมคะแนนจากตารางท่ี 4.3-8) 

คะแนนความคุมคา 

>=5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

<=1 1 
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โดยหลังจากท่ีไดทําการกําหนดวิธีการใหคะแนนสําหรับแตละดัชนีในทุกมิติและประเด็นตางๆ ของ

การประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการตามท่ีกลาวขางตนแลว ข้ันตอนตอมาคือ การ

กําหนดคาถวงน้ําหนักใหกับมิติและประเด็นตางๆ โดยตัวอยางของคาถวงน้ําหนักซ่ึงท่ีปรึกษาจะ

นําเสนอสําหรับการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งาน

ฉาบผิวทางแอสฟลต สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-10 

ตารางท่ี 4.3-10  คาถวงน้ําหนักของมิติและประเด็นตางๆ ในการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ 
ของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต  

มิติ  

(คาถวงน้ําหนัก) 

ประเด็น  

(คาถวงน้ําหนัก) 

ดัชนี  

(คะแนนเต็ม) 

ประสิทธิภาพ (30) ประสิทธิภาพการผลติ (0.5) ปริมาณงาน/ระยะเวลาตามสัญญา (5) 

การประหยัด (0.5) ราคากลาง/หนวย (5) 

ประสิทธิผล (35) ความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีไดจาก 

การดําเนินงาน (1.0) 

IRI (5) 

Friction (5) 

ผลกระทบ (35) สังคม/ประชาชน (0.5) การยกระดับคณุภาพชีวิต (5) 

การเมือง/ความมั่นคง (0.5) ความสอดคลองกับนโยบายรัฐฯ (5) 

 

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานของโครงการบํารุงทางรหัส 

22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต ไดมากยิ่งข้ึน ทางท่ีปรึกษาจึงขอยกตัวอยางการประเมินความ

คุมคาของโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 

43+000 ซ่ึงมีตําแหนงท่ีตั้งโครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 4.3-1 และมีรายละเอียดของขอมูลท่ีจะ

นํามาใชในการประเมินดังแสดงในตารางท่ี 4.3-11 

จากขอมูลพ้ืนท่ีโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3-11 สามารถนํามาประเมินการใหคะแนนสําหรับ

แตละดัชนีไดดังแสดงในตารางท่ี 4.3-12 และเม่ือนําคะแนนท่ีไดในแตละดัชนีมาคูณกับคาถวง

น้ําหนักของมิติและประเด็นท่ีกําหนด แลวนําผลคูณท่ีไดมารวมกันดังแสดงในตารางท่ี 4.3-13  

ทําใหสามารถประเมินระดับคะแนนความคุมคากอนดําเนินงานของโครงการนี้ได โดยพบวา

โครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000   

มีคะแนนความคุมคากอนดําเนินงานเทากับ 77.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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รูปท่ี 4.3-1  พ้ืนท่ีโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

 

 

ตารางท่ี 4.3-11  ขอมูลรายละเอียดของทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 (กอนดําเนินงานโครงการ) 

ประเภทขอมูล คาของขอมลู แหลงท่ีมาของขอมลู 

ปริมาณงาน 76,686 ตารางเมตร ขอมูลจริงของโครงการปงบประมาณ 2561 

จากระบบบริหารแผนงานทางหลวง  

สํานักแผนงาน กรมทางหลวง 

งบประมาณตามแผนงาน 10,780,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินงาน 75 วัน 

คา IRI 3.37 เมตร/กิโลเมตร ขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

โครงขายทางหลวง คา MPD 1.158 มิลลเิมตร/เมตร 

คา AADT 5,806 คัน/วัน 

จํานวนสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีโครงการ 1 แหง แผนท่ี Google Map 

จํานวนโรงเรยีน/สถานศึกษาในพ้ืนท่ีโครงการ 2 แหง 

ความสําคญัของเสนทาง เสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว

ดอยอินทนนท 
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ตารางท่ี 4.3-12  ตัวอยางการใหคะแนนความคุมคากอนดําเนินงานสําหรับโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

มิติ ประเด็น ดัชน ี ขอมูลของโครงการ 
ระดับคะแนน

ความคุมคา 
หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการผลติ ปริมาณงาน/ระยะเวลา 

ตามสญัญา 

1,022.48 ตร.ม./วัน 2 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-2 

การประหยัด ราคากลาง/หนวย  140.57 บาท/ตร.ม. 5 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-3 

ประสิทธิผล  ความคุมคาเชิงคุณภาพ 

ท่ีไดจากการดําเนินงาน 

IRI กอนดําเนินงานโครงการ 3.37 ม./กม. 5 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-4 

Friction กอนดําเนินงาน

โครงการ  

0.6 1 - MPD ของโครงการ = 1.158 มม./เมตร  

ดังน้ัน Friction = 0.757(1.158) – 0.275 = 0.6  

- การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-4 

ผลกระทบ สังคม/ประชาชน การยกระดับคณุภาพชีวิต สถานพยาบาล 1แหง 

สถานศึกษา 2 แหง 

5 - พ้ืนท่ีโครงการมสีถานพยาบาล 1 แหง อยางไรก็ตาม

โครงการฉาบผิว ไมไดสงผลใหความเร็วในการเดินทาง

เพ่ิมข้ึน จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี 1 คะแนน 

- พ้ืนท่ีโครงการมสีถานศึกษา 2 แหง อยางไรก็ตาม

โครงการฉาบผิว ไมสงผลใหความเร็วในการเดินทาง

เพ่ิมข้ึน จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี 1 คะแนน 

- โครงการฉาบผิวสามารถเพ่ิมความฝดทําใหมีการ

ยกระดับความปลอดภัยได จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี  

3 คะแนน 

- ผลรวมของคะแนนในทุกปจจัยเทากับ 5 คะแนน  

ดังน้ันผลรวมของคะแนนดานคณุภาพชีวิตฯ จึงเทากับ 

5 คะแนน ตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-7 
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ตารางท่ี 4.3-12 (ตอ)  ตัวอยางการใหคะแนนความคุมคากอนดําเนินงานสําหรับโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

มิติ ประเด็น ดัชน ี ขอมูลของโครงการ 
ระดับคะแนน

ความคุมคา 
หมายเหตุ 

ผลกระทบ การเมือง/ความมั่นคง ความนโยบายรัฐฯ  - 5 - โครงการฉาบผิว มีการใชยางพาราในการดําเนินงาน  

จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี 2 คะแนน 

- โครงการฉาบผิวสามารถยกระดับความปลอดภัย 

ทางถนนตามนโยบายการลดอุบัตขิองภาครัฐได  

จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี 2 คะแนน 

- เสนทางโครงการเปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวใชเดินทาง

ไปยังดอยอินทนนท ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ  

จึงใหคะแนนตามปจจัยน้ี 2 คะแนน 

- ผลรวมของคะแนนแตละปจจยัเทากับ 6 คะแนน 

ดังน้ันผลรวมของคะแนนดานความสอดคลองนโยบาย

ภาครัฐฯ จึงเทากับ 5 คะแนน ตามขอกําหนด 

ในตารางท่ี 4.3-9 
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ตารางท่ี 4.3-13  การคํานวณระดับคะแนนความคุมคากอนดําเนินงานของโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000  

มิติ ประเด็น ดัชน ี ผลรวมระดับคะแนน  

ในการประเมินความคุมคา 

(b)x(d)x[(f)/5] 

มิติท่ีประเมิน 

(a) 

คาถวงน้ําหนัก 

(b) 

ประเด็นท่ีประเมิน 

(c) 

คาถวงน้ําหนัก 

(d) 

ดัชท่ีประเมิน 

(e) 

คะแนน 

(f) 

ประสิทธิภาพ (30) 30 ประสิทธิภาพการผลติ 0.5 ปริมาณงาน/ระยะเวลาตามสัญญา 2 6 

การประหยัด 0.5 ราคากลาง/หนวย 5 15 

ประสิทธิผล (35) 35 ความคุมคาเชิงคุณภาพ 

ท่ีไดจากการดําเนินงาน 

0.5 IRI กอนดําเนินงานโครงการ 5 17.5 

0.5 Friction กอนดําเนินงานโครงการ 1 3.5 

ผลกระทบ (35) 35 สังคม/ประชาชน 0.5 การยกระดับคณุภาพชีวิต (5) 5 17.5 

การเมือง/ความมั่นคง 0.5 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐฯ (5) 5 17.5 

ผลรวมคะแนนความคุมคาของโครงการ 77.0 
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1.2 การประเมินหลังโครงการแลวเสร็จ 

ในการประเมินความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทาง

แอสฟลต ทางท่ีปรึกษาไดกําหนดมิติ ประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมิน ดังนี้  

1.2.1 มิติประสิทธิภาพ : มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคาประกอบดวย 

1.2.1.1 ประเด็นประสิทธิภาพการผลิต มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 1 ดัชนี ดังนี้ 

• อัตราสวนระหวางปริมาณงานตามสัญญาตอระยะเวลาดําเนินงานจริง  

(นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาถึงวันสงงาน) หรืออัตราการทํางานจริง  

มีสมมติฐานของการประเมิน คือ โครงการใดมีอัตราการทํางานจริงสูง หรือ

สามารถดําเนินการแลวเสร็จไดอยางรวดเร็ว จะถือวาโครงการนั้น  

มีประสิทธิภาพของการผลิตสูง ซ่ึงเกณฑการใหคะแนน สําหรับดัชนีนี้ 

สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-14 

1.2.1.2 ประเด็นดานการประหยัด มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 1 ดัชนี ดังนี้ 

• อัตราสวนระหวางผลตางของราคากลางและราคาตามสัญญาตอปริมาณ

งานตามสัญญา (ดังแสดงในสมการท่ี 4.3-2) โดยมีสมมติฐานของการ

ประเมิน คือ หากโครงการใดมีอัตราสวนระหวางผลตางของราคากลางและ

ราคาตามสัญญาตอปริมาณงานสูง จะถือวาโครงการนั้นมีความประหยัดสูง 

ซ่ึงเกณฑการใหคะแนน สําหรับดัชนีนี้สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-15 

ความประหยัด =
ราคากลาง − ราคาตามสัญญา

ปริมมาณงานตามสัญญา
 

(4.3-2) 

ตารางท่ี 4.3-14  เกณฑการใหคะแนนสําหรบัดัชนีอัตราสวนระหวางปริมาณงานตามสัญญาตอระยะเวลา 
การทํางานจริง (อัตราการทํางานจริง) ของงานฉาบผิวทางแอสฟลต 

อัตราการทํางานจริง 

(ตร.ม./วัน) 
คะแนนความคุมคา 

>3,120 5 

2,441-3,120 4 

1,761-2,440 3 

1,081-1,760 2 

< 1,081 1 
หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ไดใชสถิติขอมูลของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 ของปงบประมาณ 2561  
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ตารางท่ี 4.3-15  เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีอัตราสวนระหวางผลตางของราคากลาง 
และราคาตามสัญญาตอปริมาณงาน 

ผลตางของราคากลางและราคาตามสัญญา/หนวย 

(บาท/ตร.ม.) 
คะแนนความคุมคา 

>5.6 5 

4.3-5.6 4 

2.9-4.2 3 

1.5-2.8 2 

< 1.4 1 
หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ไดใชสถิติขอมูลของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 ของปงบประมาณ 2561 

 

1.2.2 มิติประสิทธิผล มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคาประกอบดวย 

ประเด็นความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีไดจากการดําเนินงาน มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 

2 ดัชนี ดังนี้ 

1.2.2.1 ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index : IRI) ของโครงการ

หลังดําเนินงาน โดยมีสมมติฐานของการประเมิน คือ หากโครงการใดมีคา IRI 

หลังโครงการแลวเสร็จต่ํา หมายถึง โครงการนั้นมีคุณภาพในซอมบํารุงทางท่ีดี 

จึงมีประสิทธิผลของโครงการสูง ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีนี้สามารถ

แสดงไดดังตารางท่ี 4.3-16 

1.2.2.2 ความเสียดทาน (Friction) ผิวทางของโครงการหลังดําเนินงาน ซ่ึงสามารถ

คํานวณไดตามสมการท่ี 4.3-1 มีสมมติฐานของการประเมิน คือ หากโครงการ

ใดมีคาความเสียดทาน (Friction) ของผิวทางภายหลังโครงการแลวเสร็จสูง 

หมายถึง โครงการนั้นสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของการฉาบ 

ผิวทาง จึงถือวามีประสิทธิผลของโครงการสูง โดยเกณฑการใหคะแนนสําหรับ

ดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-17 
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ตารางท่ี 4.3-16  เกณฑการใหคะแนนสําหรับคาดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IRI)  
ภายหลังโครงการแลวเสร็จ 

IRI  

(m/km) 
คะแนนความคุมคา 

< 1.50 5 

1.51-1.75 4 

1.76-2.00 3 

2.01-2.25 2 

> 2.25 1 
หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ปรับปรุงจากผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบประเมินผลงานโครงการกอสรางทาง  

  กรมทางหลวง ประจาํป พ.ศ. 2560 

 

ตารางท่ี 4.3-17  เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีคาความเสียดทาน ภายหลังโครงการแลวเสร็จ 

Friction คะแนนความคุมคา 

> 0.50 5 

0.46-0.50 4 

0.41-0.45 3 

0.36-0.40 2 

< 0.35 1 
หมายเหต ุ: การกําหนดชวงขอมูลในการใหคะแนน ปรับปรุงจากผลการศึกษาของโครงการประยุกตใชคาความลึกผิวเฉล่ียของผิวทาง 

  ในการทํานายสภาพล่ืนของผิวถนนเพือ่การวางแผนซอมบํารุงที่เหมาะสม 

 

1.2.3 มิติผลกระทบ มีประเด็นและดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคาประกอบดวย 

1.2.3.1 ประเด็นผลกระทบดานสังคม/ประชาชน มีดัชนีในการประเมินความคุมคา คือ 

ดัชนีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงแนวทางการประเมินและการ

ใหคะแนนความคุมคา จะใชหลักการเดียวกับการประเมินความคุมคากอน

ดําเนินงานโครงการ  

1.2.3.2 ประเด็นผลกระทบดานเศรษฐกิจ มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 1 ดัชนี ดังนี้ 

• การลดคาใชจายในการใชรถ (VOC) สําหรับผูใชทาง (สามารถคํานวณได

ตามสมการท่ี 4.3-3) มีสมมติฐานของการประเมิน คือ หากโครงการใด

สามารถชวยลดคาใชจายในการใชรถสําหรับผูใชทาง (VOC) ไดมาก 
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โครงการนั้นจะมีความคุมคาทางดานเศรษฐกิจสูง โดยเกณฑการใหคะแนน 

สําหรับดัชนีนี้ สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-18 

 

VOCที่ลดลง = (VOCกอน-VOCหลัง) x Distance x AADT x 365 x N 

(4.3-3) 

เม่ือ VOCกอน คือ คา VOC กอนดําเนินงานโครงการซ่ึงคํานวณไดจาก

สมการท่ี 4.3-4 (โดยแทนคา IRI กอนดําเนินโครงการ

ในสมการ) และตารางท่ี 4.3-18 (บาท/pcu/กม.) 

 VOCหลัง คือ คา VOC หลังโครงการแลวเสร็จซ่ึงคํานวณไดจาก

สมการท่ี 4.3-4 (โดยแทนคา IRI หลังโครงการแลวเสร็จ

ในสมการ) และตารางท่ี 4.3-19 (บาท/pcu/กม.) 

 Distance คือ  ระยะทางของโครงการ (กม.) 

 AADT คือ  ปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันรายป (คัน/วัน) 

 N คือ อายุของโครงการฉาบผิวทาง ซ่ึงในท่ีนี้ กําหนดให

เทากับ 3 ป 

 

 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅 =  
𝑊𝑊𝑅𝑅𝐴𝐴𝑆𝑆𝑊𝑊𝐴𝐴
𝑇𝑇0𝑥𝑥 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼

 

(4.3-4) 

เม่ือ  RSL คือ คาความเร็วท่ีถูกจํากัดจากความขรุขระ (Roughness 

Limit Speed) (กม./ชม.) 

 ARVMAX คือ ความเร็วสูงสุดในการออกแบบ ซ่ึงกําหนดใหมีคา

เทากับ 90 กม./ชม. 

 a0 คือ คาสัมประสิทธิ์ กําหนดใหมีคาเทากับ 1.15 

 IRI คือ ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness 

Index) (ม./กม.) 
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ตารางท่ี 4.3-18  เกณฑการใหคะแนนสําหรับดัชนีการลดคาใชจายในการใชรถ (VOC) 

VOC ท่ีลดลง 

(ลานบาท) 
คะแนนความคุมคา 

> 200 5 

151-200 4 

101-150 3 

51-100 2 

< 50 1 
หมายเหต ุ: ชวงของคา VOC ลดลง เปนคาขอมูลตัวอยางที่กําหนดขึ้น ซ่ึงเมื่อดําเนินการประเมินโครงการจริง จะมกีารปรับใหสอดคลอง 

  กับสถิติขอมูลจริงอีกคร้ัง 

 

ตารางท่ี 4.3-19  คาใชจายในการใชรถสําหรับผูใชทาง (VOC) 

Roughness Limit Speed 

(กม./ชม.) 

VOC 

(บาท/pcu/คัน) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

10.23 6.15 4.91 4.34 4.09 3.99 4.01 4.13 4.35 4.64 5.04 5.54 

 

1.2.3.3 ประเด็นผลกระทบดานการเมือง/ความม่ันคง มีดัชนีในการประเมินความคุมคา 

คือ ดัชนีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล/เสริมสรางความม่ันคงของชาติ/การ

ขนสงกําลังพล ซ่ึงแนวทางการประเมินและการใหคะแนนความคุมคา จะใช

หลักการเดียวกับการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ 

ภายหลังจากท่ีไดทําการกําหนดวิธีการใหคะแนนสําหรับแตละดัชนีในทุกมิติและประเด็นตางๆ ของ

การประเมินความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จ ตามท่ีกลาวขางตนแลว ข้ันตอนตอมาจะเปนการ

กําหนดคาถวงน้ําหนักใหกับมิติและประเด็นตางๆ โดยตัวอยางของคาถวงน้ําหนัก ซ่ึงท่ีปรึกษา 

จะนําเสนอสําหรับการประเมินความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จ ของโครงการบํารุงทางรหัส 

22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 4.3-20 
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ตารางท่ี 4.3-20  คาถวงน้ําหนักของมิติและประเด็นตางๆ ในการประเมินความคุมคาภายหลังจากโครงการแลวเสร็จ 
ของโครงการบํารุงทางรหัส 22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต 

มิติ  

(คาถวงน้ําหนัก) 

ประเด็น  

(คาถวงน้ําหนัก) 

ดัชนี ( 

คะแนนเต็ม) 

ประสิทธิภาพ (30) ประสิทธิภาพการผลติ (0.5) ปริมาณงาน/ระยะเวลาตามสัญญา (5) 

การประหยัด (0.5) ราคากลาง/หนวย (5) 

ประสิทธิผล (35) ความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีไดจากการ

ดําเนินงาน (1.0) 

IRI (5) 

Friction (5) 

ผลกระทบ (35) สังคม/ประชาชน (0.35) การยกระดับคณุภาพชีวิต (5) 

เศรษฐกิจ VOC ท่ีลดลง (5)  

การเมือง/ความมั่นคง (0.30) ความสอดคลองกับนโยบายรัฐฯ (5) 

 

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงการประเมินความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จ ของโครงการบํารุงทาง

รหัส 22100 งานฉาบผิวทางแอสฟลต ไดมากยิ่งข้ึน ทางท่ีปรึกษาจึงขอยกตัวอยางการประเมิน

ความคุมคาโดยใชกรณีของโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100  

กม. 8+500 – 43+000 ซ่ึงเปนกรณีเดียวกับท่ีใชเปนตัวอยางในการประเมินความคุมคากอน

ดําเนินงานโครงการตามท่ีนําเสนอไวแลวขางตน โดยรายละเอียดของขอมูลสําหรับกรณีโครงการ

แลวเสร็จ สามารถแสดงได ดังตารางท่ี 4.3-21 

จากขอมูลพ้ืนท่ีโครงการภายหลังโครงการแลวเสร็จ ดังแสดงในตารางท่ี 4.3-21 สามารถนํามา

ประเมินการใหคะแนนสําหรับแตละดัชนีได ดังแสดงในตารางท่ี 4.3-22 และเม่ือนําคะแนนท่ีได 

ในแตละดัชนีมาคูณกับคาถวงน้ําหนักของมิติและประเด็นท่ีกําหนด แลวนําผลคูณท่ีไดมารวมกัน  

ดังแสดงในตารางท่ี 4.3-23 ทําใหสามารถประเมินระดับคะแนนความคุมคาภายหลังโครงการแลว

เสร็จของโครงการนี้ได โดยพบวาโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 

0100 กม. 8+500 – 43+000 มีคะแนนความคุมคาภายหลังโครงการแลวเสร็จเทากับ 78.0 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
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ตารางท่ี 4.3-21  ขอมูลรายละเอียดของทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 (หลังโครงการแลวเสร็จ) 

ประเภทขอมูล คาของขอมลู แหลงท่ีมาของขอมลู 

ปริมาณงาน 76,686 ตารางเมตร ขอมูลจริงของโครงการปงบประมาณ 2561 

จากระบบบริหารแผนงานทางหลวง  

สํานักแผนงาน กรมทางหลวง 

งบประมาณตามสญัญา 10,544,000 บาท 

ระยะเวลาดําเนินงานจริง (วันเริ่มตนสัญญา 

ถึงวันสงมอบงาน) 
63 วัน 

คา IRI หลังโครงการแลวเสร็จ 2.00 เมตร/กิโลเมตร ขอมูลท่ีสมมติข้ึน สําหรับนํามาใช 

ในการแสดงตัวอยาง  คา MPD หลังโครงการแลวเสร็จ 1.258 มิลลเิมตร/เมตร 

คา AADT  
5,806 คัน/วัน 

ขอมูลจากระบบสารสนเทศ 

โครงขายทางหลวง 

จํานวนสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีโครงการ 1 แหง แผนท่ี Google Map 

จํานวนโรงเรยีน/สถานศึกษาในพ้ืนท่ีโครงการ 2 แหง 

ความสําคญัของเสนทาง เสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 

ดอยอินทนนท 
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ตารางท่ี 4.3-22  ตัวอยางการใหคะแนนความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จสําหรับโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

มิติ ประเด็น ดัชน ี ขอมูลของโครงการ 
ระดับคะแนน

ความคุมคา 
หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพการผลติ  ปริมาณงานตามสัญญา 

/ระยะเวลาดําเนินงานจริง  

1,217.23 ตร.ม./วัน 2 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-14 

การประหยัด  (ราคากลาง-ราคา 

ตามสญัญา)/หนวย  

3.08 บาท/ตร.ม. 3 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-15 

ประสิทธิผล  ความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีได

จากการดําเนินงาน  

IRI หลังโครงการแลวเสร็จ 2.00 ม./กม. 3 - การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-16 

Friction หลังโครงการ 

แลวเสร็จ 

0.68 5 - MPD หลังโครงการแลวเสร็จ = 1.257 มม./เมตร  

ดังน้ัน Friction = 0.757(1.257) – 0.275 = 0.68 

- การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-17 

ผลกระทบ สังคม/ประชาชน  การยกระดับคณุภาพชีวิต สถานพยาบาล 1แหง 

สถานศึกษา 2 แหง 

5 - สมมติวาโครงการน้ีไดดําเนินการตามตําแหนงท่ีกําหนด

ไวในแผนงาน ดังน้ันผลการประเมนิของดัชนีน้ี  

จึงเหมือนกับกับกรณีการประเมินความคุมคา 

กอนดําเนินงานโครงการ  
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ตารางท่ี 4.3-22 (ตอ)  ตัวอยางการใหคะแนนความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จสําหรับโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

มิติ ประเด็น ดัชน ี ขอมูลของโครงการ 
ระดับคะแนน

ความคุมคา 
หมายเหตุ 

ผลกระทบ (ตอ) เศรษฐกิจ VOC ลดลง  VOC ท่ีลดลง  

= 298.3 ลานบาท 

5 - Roughness Limit Speed (km/h) กอนดําเนินงาน  

= 23.22 กม./ชม. ดังน้ัน VOC กอน  

= 5.75 บาท/pcu/กม.  

- Roughness Limit Speed (km/h) หลังโครงการ 

แลวเสร็จ = 39.13 กม./ชม. ดังน้ัน VOC หลัง  

= 4.39 บาท/pcu/กม.  

- VOC ท่ีลดลง = (5.75-4.74) x 34.5 x 5,806  

x 365 x 3 = 298.3 ลานบาท 

- การใหคะแนนตามขอกําหนดในตารางท่ี 4.3-19 

การเมือง/ความมั่นคง ความนโยบายรัฐฯ  - 5 - สมมติวาโครงการน้ีไดดําเนินการตามตําแหนงท่ีกําหนด

ไวในแผนงาน ดังน้ันผลการประเมนิของดัชนีน้ี  

จึงเหมือนกับกับกรณีการประเมินความคุมคา 

กอนดําเนินงานโครงการ 
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ตารางท่ี 4.3-23  การคํานวณระดับคะแนนความคุมคาหลังโครงการแลวเสร็จของโครงการฉาบผิวแอสฟลต บนทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน 0100 กม. 8+500 – 43+000 

มิติ ประเด็น ดัชน ี ผลรวมระดับคะแนน  

ในการประเมินความคุมคา 

(b)x(d)x[(f)/5] 

มิติท่ีประเมิน 

(a) 

คาถวงน้ําหนัก 

(b) 

ประเด็นท่ีประเมิน 

(c) 

คาถวงน้ําหนัก 

(d) 

ดัชท่ีประเมิน 

(e) 

คะแนน 

(f) 

ประสิทธิภาพ (30) 30 ประสิทธิภาพการผลติ  0.5 ปริมาณงาน/ระยะเวลาตามสัญญา  2 6 

การประหยัด  0.5 ราคากลาง/หนวย  3 9 

ประสิทธิผล (35) 35 ความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีได

จากการดําเนินงาน  

0.5 IRI หลังโครงการแลวเสร็จ 3 10.5 

0.5 Friction หลังโครงการแลวเสร็จ 5 17.5 

ผลกระทบ (35) 35 สังคม/ประชาชน  0.35 การยกระดับคณุภาพชีวิต  5 12.25 

เศรษฐกิจ 0.35 VOC ท่ีลดลง 5 12.25 

การเมือง/ความมั่นคง  0.3 ความสอดคลองกับนโยบายรัฐฯ  5 10.5 

ผลรวมคะแนนความคุมคาของโครงการ 78.0 
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2) กรอบแนวคิดในการประเมินความคุมคาสําหรับ โครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ 

โครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ มีลักษณะของการดําเนินงานท่ีแตกตางไปจากโครงการ

บํารุงทางรหัสงานอ่ืนๆ กลาวคือ เปนงานท่ีกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงสามารถนํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร

ไปดําเนินการเอง หรือจางเหมาดําเนินการก็ได โดยในกรณีของการดําเนินงานเองนั้นจะไมมีการทําสัญญาแตจะมีการ

กําหนดแผนงานและระยะเวลาการทํางานสําหรับแตละกิจกรรม ซ่ึงตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ัง

รายละเอียดของงบประมาณท่ีใชไปในแตละกิจกรรมใหกับสํานักบริหารบํารุงทางทราบตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน 

โดยในปจจุบันใชวิธีการรายงานผลผานทางระบบติดตามบริหารงานบํารุงปกติ (RMMS) 

นอกจากนี้โครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ ยังมีประเภทของกิจกรรมการดําเนินงานท่ี

หลากหลาย (ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1-2) ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวพบวา แตละกิจกรรมมีผลลัพธและผลผลิต 

ท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นการท่ีจะนําแนวทางการประเมินความคุมคาดังตัวอยางท่ีแสดงไวขางตน มาใชกับโครงการ

บํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ อาจไมเพียงพอตอการประเมินความคุมคาในทุกกิจกรรมท่ีกําหนดไว ดังนั้น

เพ่ือใหการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ ครอบคลุมในทุกมิติของการประเมิน 

และสามารถนํามาสรุปเปนความคุมคาของแตละโครงการได ทางท่ีปรึกษาจึงกําหนดกรอบแนวคิดของการประเมิน

สําหรับแตละมิติ ไวดังนี้ 

2.1 มิติประสิทธิภาพ 

การประเมินความคุมคาสําหรับมิติประสิทธิภาพของโครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ

มีกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดังนี้  

• การประเมินความคุมคาในมิติประสิทธิภาพจะมีการประเมินท้ังในชวงกอนดําเนินการ 

(ประเมินแผนงาน) และหลังโครงการแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากระบบติดตามบริหารงานบํารุง

ปกติ (RMMS) 

• ประเด็นในการประเมินจะพิจารณาเฉพาะประสิทธิภาพการผลิต ซ่ึงดัชนีท่ีจะนํามาใช คือ 

อัตราสวนระหวางงบประมาณท่ีใชสําหรับแตละกิจกรรมตอปริมาณงานในกิจกรรมนั้น 

• เนื่องจากกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการบํารุงทางมีความหลากหลาย โดยมีหนวยการวัด

ปริมาณงานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นในการประเมินมิติประสิทธิภาพ สําหรับงานบํารุงปกติ  

จึงจําเปนท่ีจะตองประเมินเปนรายกิจกรรมยอยทุกกิจกรรม (ตามรหัสงานท่ีแตกตางกันถึง

หลักหนวย) ดังนั้นจะทําใหมีประเภทของกิจกรรมในงานบํารุงทางปกติ ท่ีจะตองประเมินดาน

มิติประสิทธิภาพ จํานวน 41 ประเภท 
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2.2 มิติประสิทธิผล 

การประเมินความคุมคาสําหรับมิติประสิทธิผลของโครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกต ิ

มีกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดังนี้ 

• การประเมินความคุมคาในมิติประสิทธิผลจะมีการประเมินท้ังในชวงกอนดําเนินการ (ประเมิน

แผนงาน) และหลังโครงการแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากระบบติดตามบริหารงานบํารุงปกติ 

(RMMS) ประกอบกับขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) 

• ประเด็นในการประเมินจะพิจารณาจากความคุมคาเชิงคุณภาพท่ีไดจากการดําเนินงาน  

ซ่ึงดัชนีท่ีจะนํามาใชจะมีการกําหนดใหสอดคลองกับผลลัพธหรือผลผลิตท่ีจะไดจากงานบํารุง

ปกติแตละประเภท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากประเภทของงานบํารุงทางปกติ ดังแสดงในตารางท่ี 

4.1-2 พบวา สามารถท่ีจะแบงการประเมินมิติประสิทธิผลของงานบํารุงทางปกติได 7 กลุม 

ตามผลลัพธหรือผลผลิตท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

o กลุมงานบํารุงรักษาผิวทาง ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 21100 

ท้ังหมด 

o กลุมงานซอมบํารุงทางเทา ทางจักรยาน ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใต

รหัสงาน 21200 ท้ังหมด 

o กลุมงานบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 

21310 ท้ังหมด 

o กลุมงานบํารุงรักษาโครงสราง ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 

21320 ท้ังหมด  

o กลุมงานอุปกรณจราจรและสิ่งอํานวยความปลอดภัย ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ  

ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 21400 ท้ังหมด 

o กลุมงานภูมิทัศนทางหลวง ประกอบดวยงานบํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 21500 

ท้ังหมด 

o กลุมงานงานสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานบํารุงรักษาทางหลวง ประกอบดวยงาน

บํารุงทางปกติ ท่ีอยูภายใตรหัสงาน 21600 ท้ังหมด 

• เนื่องจากการประเมินมิติประสิทธิผล จะทําการแยกกลุมในการประเมินตามท่ีกลาวขางตน 

ดังนั้นเพ่ือใหผลการประเมินสามารถแสดงความคุมคาของมิติประสิทธิผลในภาพรวมของ

โครงการได จึงตองมีการกําหนดคาถวงน้ําหนักสําหรับการประเมินมิติประสิทธิผลในแตละ

กลุม ซ่ึงคาถวงน้ําหนักท่ีจะนํามาใชนั้นจะไดจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

ซ่ึงจะมีการดําเนินงานภายใตโครงการศึกษานี้  
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2.3 มิติผลกระทบ 

การประเมินความคุมคาสําหรับมิติผลกระทบ ของโครงการบํารุงทางรหัส 21000 งานบํารุงปกติ 

มีกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดังนี้ 

• การประเมินความคุมคาในมิติผลกระทบจะมีการประเมินท้ังในชวงกอนดําเนินการ (ประเมิน

แผนงาน) และหลังโครงการแลวเสร็จ โดยใชขอมูลจากระบบติดตามบริหารงานบํารุงปกติ 

(RMMS) และขอมูลจากระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง (Roadnet) รวมถึงขอมูลอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ เชน ท่ีตั้งโครงการ และแผนงานตางๆ ตามนโยบายภาครัฐในพ้ืนท่ีโครงการ เปนตน  

• ประเด็นในการประเมินความคุมคาของมิติผลกระทบ ยังคงประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก 

o ประเด็นดานสังคม/ประชาชน 

o ประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

o ประเด็นดานเศรษฐกิจ 

o ประเด็นดานการเมืองและความม่ันคง 

• การประเมินความคุมคาของมิติผลกระทบ จะประเมินจากภาพรวมของโครงการบํารุงทาง

ปกติท้ังหมด โดยไมมีการแยกตามกลุมหรือประเภทกิจกรรมยอย ซ่ึงแนวทางการประเมิน  

จะใชแนวทางเดียวกับการประเมินมิติผลกระทบของโครงการบํารุงทางประเภทอ่ืน 
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4.5. การเผยแพรผลการดําเนินงาน 

ในการเผยแพรผลการดําเนินงานของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง สามารถแยก

กิจกรรมการดําเนินงานออกไดเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปนการจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของ

โครงการงานบํารุงทาง และสวนท่ีสองเปนการจัดฝกอบรมสัมมนาในกับเจาหนาท่ีของกรมทางหลวง ซ่ึงแนวทางการ

ดําเนินงานเพ่ือการเผยแพรผลการดําเนินงานของโครงการท้ัง 2 สวน ดังกลาวจะแสดงไดดังนี้ 

1) การจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

การดําเนินงานเพ่ือจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ท่ีปรึกษาจะนํา

ผลการดําเนินงานจากแนวทางในหัวขอ 4.3 คือ การวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของ

โครงการงานบํารุงทางแตละประเภทท่ีมีความเหมาะสม มาเรียบเรียงเพ่ือจัดทําเปนคูมือแนวทางการประเมินความ

คุมคาของโครงการงานบํารุงทาง โดยแนวคิดในการจัดทําคูมือจะยึดหลักเกณฑของลักษณะคูมือปฏิบัติการท่ีดี ดังนี้ 

• เนื้อหาในคูมือมีความชัดเจน เขาใจงาย 

• สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการทํางานหรือฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ี 

• เนื้อหามีความเหมาะสมและครอบคลุมกลุมผูใชงานทุกกลุม 

• เนื้อหามีความเปนปจจุบัน (Update) ไมลาสมัย 

• มีรูปประกอบการอธิบาย หรือ แสดงตัวอยางประกอบท่ีชัดเจน  

สําหรับข้ันตอนในการจัดทํา คูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง จะมีดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดโครงสรางเนื้อหาของคูมือ (Content) เพ่ือเปนกรอบในการเรียบเรียงเนื้อหา โดยในสวน

ของคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางนั้น ในเบื้องตนทางท่ีปรึกษา

เสนอใหมีโครงสรางของคูมือ ดังนี้ 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงปกติ กลุมรหัส 21000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงตามกําหนดเวลา กลุมรหัส 22000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบํารุงพิเศษ กลุมรหัส 23000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานบูรณะ กลุมรหัส 24000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานปรับปรุง กลุมรหัส 25000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานแกไขและปองกัน กลุมรหัส 26000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของงานซอมแซมทางหลวงท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ  

กลุมรหัส 27000 

• แนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงรักษาทางหลวง กลุมรหัส 28000 
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(2) เรียบเรียงเนื้อหาตามกรอบโครงสรางท่ีกําหนดข้ึน พรอมท้ังจัดทําตนฉบับของคูมือแนวทางการ

ประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง โดยยึดหลักเกณฑของลักษณะคูมือปฏิบัติการท่ีดี 

(3) ทําการตรวจสอบ และพิสูจนอักษรสําหรับเนื้อหาในตนฉบับของคูมือท่ีไดจัดทําข้ึน เพ่ือใหมีความ

สมบูรณและความถูกตองดานภาษา 

(4) สงตนฉบับเขาผลิตในโรงพิมพ เพ่ือผลิตคูมือสําหรับการเผยแพรใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของนําไปใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

2) การจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีกรมทางหลวงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ในการจัดสัมมนาฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีของกรมทางหลวงท่ีเก่ียวของ มีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธให

เจาหนาท่ีไดทราบถึงความสําคัญในการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 ตลอดจนเผยแพรผลการดําเนินงานและผลงานท่ีไดจากการศึกษาในโครงการ รวมถึงการฝกอบรมวิธีการ

ประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางท้ังในดานมิติ ประเด็น และดัชนีของการประเมินความคุมคาท่ีไดกําหนดไว 

ท้ังนี้เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความเขาใจและสามารถนําแนวทางท่ีนําเสนอนําไปใชในการประเมินความคุมคาของโครงการ

บํารุงทางในอนาคตไดตอไป โดยรายละเอียดของข้ันตอนในการจัดสัมมนาฝกอบรมจะแสดงไดดังนี้ 

2.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายผูเขารวมการสัมมนาฝกอบรม จะมีจํานวนรวมไมนอยกวา 250 คน ซ่ึงประกอบดวย 

• คณะผูบริหารของกรมทางหลวง 

• เจาหนาท่ีของกรมทางหลวงในสวนกลาง มีความเก่ียวของกับงานวางแผน บริหารจัดการ และ

ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบํารุงทาง กรมทางหลวง 

• เจาหนาท่ีของกรมทางหลวงในสวนภูมิภาคท่ีมีความเก่ียวของกับงานวางแผนและการ

ปฏิบัติงานในโครงการบํารุงทาง กรมทางหลวง 

2.2 เนื้อหาในการจัดสัมมนาฝกอบรม 

• ความเปนมา วัตถุประสงค และความสําคัญของการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

• แนวทางในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานโครงการบํารุงทาง 

• สรุปผลการดําเนินงาน 

• ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
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2.3 สื่อท่ีใชในการจัดสัมมนาฝกอบรม 

• เอกสารประกอบการสัมมนาฝกอบรม 

• แบบสอบถาม 

• สื่อโสตทัศน เชน ภาพนิ่งโดยใช Power Point เพ่ือนําเสนอเนื้อหาของผลการศึกษา 

2.4 ชวงเวลาในการจัดสัมมนาฝกอบรม 

การจัดสัมมนาฝกอบรม คาดวาจะดําเนินการประมาณเดือนท่ี 8 ภายหลังจากผลการศึกษาในดาน

ตางๆ เสร็จสิ้นเกือบสมบูรณ โดยรางของกําหนดการจัดสัมมนา มีดังนี้ 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 

08.30 - 08.45 น. กลาวเปดโดยประธานในพิธี 

08.45 - 10.00 น. ความเปนมา วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ และความสําคัญ

ของการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานโครงการบํารุงทาง 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.15 - 11.15 น. นําเสนอแนวทางและวิธีการวิเคราะห มิติ ประเด็น และดัชนีในการ

ประเมินความคุมคาการปฏิบัติงานโครงการบํารุงทาง ตลอดจนตัวอยาง

ผลการประเมินของโครงการในอดีตท่ีผานมา รวมท้ังวิธีการใชคูมือ

คูมือแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางท่ีได

จัดทําข้ึน 

11.15 - 11.50 น. รับฟงความคิดเห็น 

11.50 - 12.00 น. พิธีปดการจัดสัมมนาฝกอบรม 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

2.5 สถานท่ีสําหรับการจัดสัมมนาฝกอบรม 

สถานท่ีสําหรับการจัดสัมมนาฝกอบรม คาดวาจะดําเนินการจัด ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยูใกลกับกรมทางหลวงและใกลแนวรถไฟฟา ซ่ึงผูเขารวมการสัมมนาสามารถเดินทางไปยัง

สถานท่ีจัดสัมมนาไดสะดวก 
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บทท่ี 5 

แผนการปฏิบัติงาน 
 

5. แผนการปฏิบัติงาน 

5.1. แผนการดําเนินงาน 

ทางท่ีปรึกษาไดเสนอแผนดําเนินงานในโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ดังแสดงไวใน 

รูปท่ี 5.1-1 โดยไดแจกแจงรายละเอียดของงานท่ีจะดําเนินการในแตละข้ันตอน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน การเริ่มตน และการสิ้นสุดของงาน เพ่ือเปนแนวทางในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดไวในขอกําหนดการจางท่ีปรึกษา นอกจากนี้ทางท่ีปรึกษายังไดแสดงกําหนดเวลาท่ีตองดําเนินการนําสง

รายงาน และเอกสารตอกรมทางหลวงไวอยางชัดเจนครบถวนตามขอกําหนดของกรมทางหลวง 

5.2. การรายงาน 

ตามรายงานขอกําหนดการจางท่ีปรึกษา ทางท่ีปรึกษาจะตองนําสงรายงานและเอกสารตางๆ เปนภาษาไทย  

ซ่ึงรายงานและเอกสารท้ังหมดจะตองจัดสงภายในระยะเวลาดังตอไปนี้ 

1) รายงานเบ้ืองตน (Inception Report) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานเบื้องตน พรอมแผนการปฏิบัติงาน พรอมไฟลขอมูล จํานวน 20 ชุด ใหแก 

ผูวาจาง ภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา โดยรายงานเบื้องตนจะประกอบดวย 

• ความเปนมาของโครงการฯ และวัตถุประสงคของโครงการฯ 

• ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการ 

• ขอบเขตของงาน 

• แนวทางและวิธีการศึกษาตามขอบเขตงานท่ีกําหนด 

• แผนการดําเนินงาน และแผนการทํางานของบุคลากรในโครงการฯ 
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2) รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 (Progress Report 1) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 พรอมไฟลขอมูล จํานวน 20 ชุด ใหแกผูวาจาง 

ภายในเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 1 จะประกอบดวย 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 1) แลวเสร็จ 

3) รายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 (Progress Report 2) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 พรอมไฟลขอมูล จํานวน 20 ชุด ใหแกผูวาจาง 

ภายในเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานความกาวหนาฉบับท่ี 2 จะประกอบดวย 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 2) แลวเสร็จ 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 3) แลวเสร็จ 

4) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานฉบับกลาง พรอมไฟลขอมูล จํานวน 20 ชุด ใหแกผูวาจาง ภายในเวลา 150 

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานฉบับกลาง จะประกอบดวย 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 4) แลวเสร็จ 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 5) แลวเสร็จ 

5) รางรายงานข้ันสุดทาย (Draft Final Report) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารางรายงานข้ันสุดทาย พรอมไฟลขอมูล จํานวน 20 ชุด ใหแกผูวาจาง ภายในเวลา 

240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรางรายงานข้ันสุดทาย จะประกอบดวย 

• ผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 ขอ 6) และ 8) แลวเสร็จ 

• รางคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ตามผลการดําเนินงานตามบทท่ี 3 

ขอ 7) จํานวน 20 ฉบับ 

6) รายงานข้ันสุดทาย (Final Report) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานข้ันสุดทาย พรอมไฟลขอมูล จํานวน 35 ชุด ใหแกผูวาจาง ภายในเวลา  

270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานข้ันสุดทายประกอบไปดวย ผลการดําเนินงานท้ังหมดตามขอบเขต

งานบทท่ี 3 ขอ 1) ถึง 8) 

7) รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทํารายงานยอสําหรับผูบริหาร พรอมไฟลขอมูล จํานวน 35 ชุด ใหแกผูวาจาง ภายใน

เวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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8) คูมือแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

ทางท่ีปรึกษาจะจัดทําคูมือแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทางฉบับสมบูรณ พรอม

ไฟลขอมูล จํานวน 300 ชุด ใหแกผูวาจาง ภายในเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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รูปท่ี 5.1-1  แผนการดําเนินงานโครงการ 
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บทท่ี 6 

แผนการทํางานของบุคลากรหลัก 
 

6. แผนการทํางานของบุคลากรหลัก 

6.1. ผังการบริหารและการจัดองคกร 

ทางท่ีปรึกษาไดพิจารณาจัดผังการบริหารและองคกรบริหารสําหรับโครงการประเมินความคุมคาในการ

ปฏิบัติงานบํารุงทาง และไดมอบหมายบุคลากรหลักเพ่ือเขาปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีออกเปนกลุมตางๆ ได  

5 กลุม ดังแสดงในรูปท่ี 6.1-1 และมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กลุมบริหารโครงการ มีผูจัดการโครงการ (รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ) ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการบริหารงาน

และประสานงานกับกรมทางหลวงอยางใกลชิด รวมท้ังรับผิดชอบตอการวางแผน การตรวจสอบคุณภาพ

และติดตามความกาวหนาของงาน 

2) กลุมงานศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของ 

การปฏิบัติงานในโครงการ มีผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรหรือดานประเมินความคุมคาโครงการ (รศ.ดร.

อนันต มุงวัฒนา) เปนหัวหนากลุมงาน โดยมีผูชวยไดแก ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมรับผิดชอบในงาน 

ซ่ึงประกอบดวย การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการของ

หนวยงานตางๆ ภายในประเทศ การรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของ

โครงการของหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ การรวบรวม และทบทวนกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประเมินความคุมคาของโครงการ และการรวบรวมและจําแนกประเภทของงานบํารุงทาง ของกรม 

ทางหลวง 

3) กลุมงานวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนี การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

มีผูเชี่ยวชาญดานงานบํารุงทาง (ดร.กฤษณัส สุรกิตย) เปนหัวหนากลุมงาน โดยมีผูชวยไดแก ผูเชี่ยวชาญ

ดานตางๆ รวมรับผิดชอบในงานซ่ึงประกอบดวย การวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของ

โครงการบํารุงทาง การวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และ

การวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 
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4) กลุมงานวิเคราะหและกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละ

ประเภทท่ีมีความเหมาะสม มีผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรหรือดานประเมินความคุมคาโครงการ  

(รศ.ดร.อนันต มุงวัฒนา) และผูเชี่ยวชาญดานงานบํารุงทาง (ดร.กฤษณัส สุรกิตย) เปนหัวหนากลุมงาน 

โดยมีผูชวยไดแก ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมรับผิดชอบในงานซ่ึงประกอบดวย การกําหนดคาคะแนนและ

คาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง การระดมความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคา

ของโครงการบํารุงทาง การทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทางและปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี และการสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของ

โครงการบํารุงทาง 

5) กลุมงานเผยแพรผลการดําเนินงาน มีผูจัดการโครงการ (รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ) เปนหัวหนากลุมงาน 

โดยมีผูชวยไดแก ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ รวมรับผิดชอบในงานซ่ึงประกอบดวย การจัดฝกอบรมใหแก

เจาหนาท่ีกรมทางหลวงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

นอกจากกลุมบุคลากรดังกลาวถึงในขางตน ทางท่ีปรึกษายังจะไดจัดใหมีกลุมบุคลากรสนับสนุนมาทําหนาท่ี

ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานแตละกิจกรรมแกบุคลากรหลักท้ังหมดท่ีเขามาปฏิบัติงานในโครงการท้ังในดาน

ของผูชํานาญงานดานตางๆ และท่ีปรึกษาพิเศษท่ีพรอมจะใหความชวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานในโครงการนี ้

อยางเต็มท่ี รวมท้ังความพรอมและขีดความสามารถในเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทุกๆ ดาน ซ่ึง 

จะทําใหการดําเนินงานของทางท่ีปรึกษาไปสูความสําเร็จดวยดีและราบรื่น 

6.2. บุคลากรและหนาที่ความรับผิดชอบ 

ทางท่ีปรึกษาจะไดแสดงบุคลากรและหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรหลักเพ่ือดําเนินโครงการประเมิน

ความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง โดยมีรายละเอียดดังแสดงตอไปนี้ 

1) ผูจัดการโครงการ : รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 

• บริหารโครงการใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

• เปนตัวแทนของท่ีปรึกษาในการติดตอประสานงานกับกรมทางหลวงและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ตรวจสอบทบทวนแผนการดําเนินงานและวางแนวทางดําเนินงานใหแกบุคลากรหลักของโครงการ 

• ประสานงานและรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนในการจัดทํารายงานและเอกสาร 

• ควบคุมดูแลกิจกรรมของงานในข้ันตอนตางๆ หาสาเหตุและแกไขอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
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• ติดตามความกาวหนาในการทํางานของกลุมผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ในคณะทํางาน 

• รวบรวมผลงานเพ่ือจัดทํารายงานและเอกสารตางๆ เสนอตอกรมทางหลวงตามรายการขอกําหนด 

2) ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมงานทาง : รศ.จิรพัฒน โชติกไกร 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี 

• รวมรับผิดชอบในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานเผยแพรผลการดําเนินงาน 

3) ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโครงสราง : รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี 

• รวมรับผิดชอบในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานเผยแพรผลการดําเนินงาน 
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4) ผูเช่ียวชาญดานงานบํารุงทาง : ดร.กฤษณัส สุรกิตย 

• รับผิดชอบหลักในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานรวบรวมและจําแนกประเภทของงานบํารุงทาง ของกรมทางหลวง 

• รับผิดชอบหลักในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี 

• รับผิดชอบหลักในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานเผยแพรผลการดําเนินงาน 

5) ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตรหรือดานประเมินความคุมคาโครงการ : รศ.ดร.อนันต มุงวัฒนา 

• รับผิดชอบหลักในงานรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการ

ของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ 

• รับผิดชอบหลักในงานรวบรวมและทบทวน วิธีการและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการ

ของหนวยงานตางๆ ในตางประเทศ 

• รับผิดชอบหลักในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รับผิดชอบหลักในงานทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี 

• รับผิดชอบหลักในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานเผยแพรผลการดําเนินงาน 
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6) ผูเช่ียวชาญดานรัฐศาสตร : รศ.ตรีเนตร สาระพงษ 

• รับผิดชอบหลักในงานรวบรวม และทบทวนกฏหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของ

โครงการ 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

7) ผูเช่ียวชาญดานสถิติ : ดร.สิริทิพ วะศินรัตน 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดประเด็นการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานวิเคราะหและกําหนดดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนีการประเมินความ

คุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญตอการกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก

ของประเด็นและดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

• รวมรับผิดชอบในงานทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง และปรับแกคาคะแนน

และคาถวงน้ําหนักของประเด็นและดัชนี 

• รวมรับผิดชอบในงานสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาของโครงการบํารุงทาง 

สําหรับแผนภูมิการจัดผังการบริหารตามกลุมบุคลากรหลักท่ีเสนอในโครงการประเมินความคุมคาในการ

ปฏิบัติงานบํารุงทาง จะแสดงไดดังรูปท่ี 6.2-1 
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รูปท่ี 6.1-1  แผนภูมิการจัดผังการบริหารตามกลุมบุคลากรหลัก
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6.3. แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก 

ทางท่ีปรึกษาไดกําหนดระยะเวลาท่ีบุคลากรหลักในแตละตําแหนงจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานภายใน

โครงการซ่ึงสามารถสรุปดังแสดงในตารางท่ี 6.3-1 ท้ังนี้ทางท่ีปรึกษามีความเชื่อม่ันวาการจัดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ของกลุมบุคลากรท่ีเสนอไวมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจะสงผลใหโครงการแลวเสร็จ

ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกรมทางหลวงกําหนดไว (270 วัน) 
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ตารางท่ี 6.3-1  แผนการปฏิบัติงานของกลุมบุคลากรหลักในโครงการ 

ลําดับ ตําแหนง ชื่อ-นามสกุล 
ระยะเวลา (เดือน) รวมเวลา 

(คน-เดือน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ผูจัดการโครงการ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ          4 

2 ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมงานทาง รศ.จิรพัฒน โชติกไกร          7 

3 ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโครงสราง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ          7 

4 ผูเช่ียวชาญดานงานบํารุงทาง ดร.กฤษณสั สรุกิตย          8 

5 ผูเช่ียวชาญดานเศรษฐศาสตร 

หรือดานประเมินความคุมคาโครงการ 

รศ.ดร.อนันต มุงวัฒนา          8 

6 ผูเช่ียวชาญดานรัฐศาสตร รศ.ตรเีนตร สาระพงษ          6 

7 ผูเช่ียวชาญดานสถิต ิ ดร.สริิทิพ วะศินรตัน          6 

รวมท้ังสิ้น          46 
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บทท่ี 7 

สรุปผลงานและแผนงาน 
 

7. สรุปผลงานและแผนงาน 

7.1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานท่ีผานมาของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ยังไมประสบปญหาใดๆ 

ท้ังนี้เนื่องจากไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานกรมทางหลวง และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

7.2. สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับการปฏิบัติงานของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง จะใชเวลาในการดําเนินการ

ท้ังสิ้น 270 วัน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 7.2-1 ซ่ึงแสดงระยะเวลาการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุด

โครงการ 

ท้ังนี้ในรายงานเบื้องตน (Inception Report) ซ่ึงทางท่ีปรึกษาไดนําเสนอในครั้งนี้ ไดใชเวลาในการดําเนินการ

ท้ังสิ้น 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยการดําเนินการดังกลาวมีความกาวหนาสะสมของงานเทากับรอยละ 3.5 

เร็วกวาแผนงานท่ีกําหนดไวรอยละ 3.0 ดังแสดงไวในแผนภูมิ GANTT Chart ในรูปท่ี 7.2-1 
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รูปท่ี 7.2-1  แผนการดําเนินงานและสรุปความกาวหนาในการดําเนินงาน 
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