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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. บทนํา 

1.1. ความเปนมาโครงการ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะ

ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และม่ันคงอยางยั่งยืน โดยตองมีการกําหนดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ

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 ยงัมีความสอดคลองกับมาตรา 22 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

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

การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชนตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอย

กวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงใด เพ่ือเปนขอมูลสําหรับสวนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการ

เลือกปฏิบัติภารกิจ รวมท้ังการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-Improvement) ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน ตลอดจนเปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป (Self-Control) 

กรมทางหลวง โดยสํานักบริหารบํารุงทาง ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการวางแผน บริหารและติดตามการใช

งบประมาณท่ีเก่ียวของกับการบํารุงทางหลวงภายในประเทศ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 จึงกําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทางข้ึน ซ่ึงโครงการนี้มี

จุดมุงหมายหลักในการศึกษา คือ วิเคราะหเพ่ือประเมินความคุมคาของงานบํารุงทางประเภทตางๆ อันเปนภารกิจ

หลักของหนวยงาน โดยมีการพิจารณาความสําคัญของการดําเนินงานใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ 
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และมิติผลกระทบ ตามแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ พ.ศ. 2553 ซ่ึงเสนอไวโดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยผลลัพธท่ีไดของโครงการนี้ ถือไดวาเปนการ

ปฏิบัติงานตามเปาประสงคของขอกฎหมายท่ีกําหนดข้ึน 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. ขอบเขตการดําเนินงานโครงการ 

สําหรับรายละเอียดของขอบเขตการดําเนินงานโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง จะมี

กรอบแนวทางการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน 

ในโครงการของหนวยงานภาครัฐ และของหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของ 

2) วิเคราะหและกําหนดมิติการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงไดแก มิติประสิทธิผล  

มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ตลอดจนกําหนดประเด็นของการประเมินความคุมคาในแตละมิติ 
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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 เพ่ือใหสามารถ

นําไปใชปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) นําดัชนีชี้วัดท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ตามผลการศึกษาขอ 5) มาทําการทดสอบกับโครงการงาน

บํารุงทางท่ีไดรับงบประมาณประจําป 2562 และ/หรือ ปท่ีผานมาแตละกลุมรหัสงาน จากนั้นนําผลการ

ทดสอบมาทบทวนความเหมาะสมของดัชนีชี้วัดและแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุง

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 2 

การศึกษาทบทวนผลการศึกษาดานการประเมินความคุมคา 
 

2. การศึกษาทบทวนผลการศึกษาดานการประเมินความคุมคา 

ในการศึกษาทบทวนผลการศึกษาดานการประเมินความคุมคา ทางท่ีปรึกษาไดทําการรวบรวมและทบทวน

ผลงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ โดยแบงเนื้อหาในการนําเสนอออกเปน 3 หัวขอหลัก คือ 1) การศึกษาทบทวนขอมูลการ

ประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในประเทศ  2) การศึกษาทบทวนขอมูลการประเมินความคุมคา

ของการปฏิบัติงานในประเทศ และ 3) การศึกษาทบทวนกฎหมายการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานใน

หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงรายละเอียดของผลการศึกษาทบทวนในแตละหัวขอสามารถแสดงไดดังนี้ 

2.1. การศึกษาทบทวนขอมูลการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใน

ประเทศ 

สําหรับการศึกษาทบทวนขอมูลการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพ

ของการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในประเทศ ทางท่ีปรึกษาไดทําการทบทวนจากเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้  

(1) คูมือการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 2553) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(2) เครื่องมือวิเคราะหระดับความสําเร็จในการดําเนินงานจากการใชจายเงินงบประมาณ (Performance 

Assessment Rating Tool : PART) (2548) ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงบประมาณ 

(3) เอกสารแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ

สวนราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) 

(4) คูมือการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทางหลวง ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง (สพร.) 

(5) รายงานการประเมินผลกอสราง ปงบประมาณ 2560 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักมาตรฐานและประเมินผล  

กรมทางหลวง 

(6) รายงานสรุปการประเมินผลงานโครงการกอสรางแลวเสร็จท่ีอยูในระยะประกันผลงาน 2 ป ประจําป 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง 
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2.2. การศึกษาทบทวนขอมูลการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในตางประเทศ 

สําหรับการศึกษาทบทวนขอมูลการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในตางประเทศ ทางท่ีปรึกษาไดทํา

การทบทวนจากเอกสารและบทความทางวิชาการตางๆ ดังตอไปนี้  

(1) เอกสารการบรรยายเรื่อง “Ex-Post Evaluation on The Rehabilitation Project of the Outer 

Bangkok Ring Road” ซ่ึงจัด ทํา ข้ึนโดยหนวยงาน Japan International Cooperation Agency 

(JICA)  

(2) เอกสารเรื่อง “Guideline for Project and Programme Evaluations (2009)” ซ่ึงจัดทําข้ึนโดย

หนวยงาน Austrian Development Cooperation ประเทศออสเตรีย  

(3) เอกสารเรื่อง “Measures of Project Management Performance and Value (2005)” ซ่ึงจัดทํา

ข้ึนโดยหนวยงาน Center for Business Practices ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(4) เอกสารเรื่อง “A UNICEF Guideline for Monitoring and Evaluation” โดยองคกร UNICEF 

(5) บทความทางวิชาเรื่อง “Building project Performance Evaluation Model” โดย Wadugodapitiya 

และคณะ (2010) เพ่ือนําเสนอในการประชุมวิชาการ CIB 2010 World Congress ประเทศสหราช

อาณาจักร 

(6) บทความทางวิชาการเรื่อง “A Practical List of Criteria for Evaluating Construction Project 

Success in Developing Countries”. โ ดย  Thu Anh Nguyen และ  Visuth Chovichien (2013) 

และถูกตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ASEAN Engineering Journal Part C, Vol 3 No 2.  
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2.3. การศึกษาทบทวนกฎหมายการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ 

จากความเปนมาของโครงการ จะเห็นไดวาการประเมินความคุมคาของโครงการในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐ เปนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายท่ีออกตามขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ท่ีตองการใหรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัดเพ่ือใหฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และ

ม่ันคงอยางยั่งยืน 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานศึกษาของโครงการเปนไปตามเปาประสงคและสอดคลองกับขอบัญญัติ  

ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ทางท่ีปรึกษาจึงไดทําการรวบรวมและทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคา

ของโครงการ โดยเนื้อหาซ่ึงทางท่ีปรึกษาการทบทวนนั้น สามารถแบงประเด็นสําคัญออกไดเปน 5 สวน ไดแก  

1) ความหมายวินัยทางงบประมาณและการคลัง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 2) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2561 ในบทบัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลัง  3) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 

2561 และ 4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ  

5) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหและกําหนดมิต ิประเด็น และดชันีการประเมินความคุมคา 
ของโครงการงานบํารุงทาง 

 

3. การวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดการประเมินความคุมคาของโครงการ
งานบํารุงทาง 

3.1. แนวทางการวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีช้ีวัดการประเมินความคุมคาของ

โครงการงานบํารุงทาง 

สําหรับการวิเคราะหและกําหนดมิติ ประเด็น และดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง จะมี

ข้ันตอนของการดําเนินงานโดยเริ่มตั้งแตการกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการเพ่ือใชเปนกรอบของ

การดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงมิติ ประเด็น และดัชนีในการประเมินความคุมคาของการบํารุงทาง จากนั้นจะทําการ

ทบทวนรายละเอียดของงานบํารุงทางแตละประเภทเพ่ือทําการจําแนกประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะทําการประเมิน

ความคุมคา และภายหลังจากท่ีทราบถึงรายละเอียดและประเภทของงานบํารุงทางท่ีจะทําการประเมินแลว ทางท่ี

ปรึกษาจะทําการวิเคราะหมิติท่ีจะนํามาใชในการประเมินความคุมคาของงานบํารุงทางเปนลําดับแรก จากนั้นจึงจะ

วิเคราะห ประเด็น และดัชนีสําหรับการประเมินความคุมคาของงานบํารุงทางแตละประเภทเปนข้ันตอนตอมา

ตามลําดับ และเม่ือไดมิติ ประเด็น และดัชนีในการประเมินความคุมคาตามผลการวิเคราะหแลว ทางท่ีปรึกษาจะนํา

มิติ ประเด็น และดัชนีดังกลาวไปทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานงานบํารุงทางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในดานความ

เหมาะสม ตลอดจนความเปนไปไดในการนํามิติ ประเด็น และดัชนีตามผลการวิเคราะหไปใชการประเมินความคุมคา 

และในข้ันตอนสุดทายจะนําผลการศึกษาท่ีไดดําเนินการไวท้ังหมดมาสรุปเปนมิติ ประเด็น และดัชนีท่ีจะนํามาใชใน

การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภทตอไป  
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3.2. สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีช้ีวัดการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

จากการวิเคราะหมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทางตามแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีกลาวในหัวขอท่ี 3.1 เม่ือนํามาพิจารณารวมผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทําใหทางท่ีปรึกษา

สามารถสรุป มิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัด หลักท่ีจะนํามาใชในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางดังนี้  

1) มิติความสัมพันธ ประกอบดวยประเด็น และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาดังนี้  

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

• ความสอดคลองกับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสียหายประกอบดวยดัชนีชี้วัดในการประเมิน เชน คา IRI คา Rutting 

อายุผิวทาง รอยละความเสียหายของพ้ืนท่ี และความรุนแรงของสภาพความเสียหาย เปนตน 

• ความสําคัญของสายทางประกอบดวยดัชนีชี้วัดในการประเมิน อาทิเชน ขอมูลปริมาณการจราจร 

และสายทางท่ีไมมีทางเลี่ยง 

2) มิติประสิทธิภาพ ประกอบดวยประเด็นและดัชนีชี้วัดในการพิจารณาดังนี้ 

• ระยะเวลาตามแผนงาน มีดัชนีชี้วัดในการประเมิน ไดแก ระยะเวลาตามแผนงานโครงการท่ีสัมพันกับ

งบประมาณโครงการ 

• การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสัญญา มีดัชนีชี้วัดในการประเมิน ไดแก การดําเนินงาน

โครงการมีคาปรับหรือไม 

• ระยะเวลาท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ดัชนีชี้วัดในการประเมิน ไดแก รอยละของระยะเวลาดําเนินงานตอ

ระยะเวลาตามสัญญา 

3) มิติประสิทธิผล ประกอบดวยประเด็นและดัชนีชี้วัดในการพิจารณาดังนี้  

• คุณภาพผลงาน ดัชนีชี้วัดในการประเมิน ไดแก ผลการตรวจวัดคา IRI และ ผลการประเมินคุณภาพ

ผลงานดวยสายตาม โดยวิธี Visual Inspection 

• จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง  

4) มิติผลกระทบประกอบดวยประเด็นและดัชนีชี้วัดในการพิจารณาดังนี้ 

• จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ มีดัชนีชี้วัดในการประเมิน ไดแก จํานวนผูใชทางท่ีจะ

ไดรับประโยชนจากโครงการ 

• ความสําคัญของโครงขายท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคง ดัชนีชี้วัดในการประเมิน 

ไดแก จํานวนนโยบายภาครัฐและนโยบายระดับทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีโครงการ 

สําหรับรายละเอียดของมิติ ประเด็น และดัชนี สําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละ

รหัสงาน สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 3.2-1 ถึง ตารางท่ี 3.2-29   
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ตารางท่ี 3.2-1 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานบํารุงทางปกติ รหัส 21000 (สํานักงานทางหลวง) 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานบํารุงปกติ 

21000 

(สํานกังานทางหลวง) 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • สัดสวนงบประมาณท่ีใชในงานบํารุงปกติเทียบระหวางแผนการดําเนินงานและผล

การดําเนินงานจริง 

• ประสิทธิภาพการใหบริการ • รอยละของขอรองเรยีนท่ีตอบกลบั 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ตอ) สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานบํารุงทางปกติ รหัส 21000 (แขวงทางหลวง) 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานบํารุงปกติ 

21000  

(แขวงทางหลวง) 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน • จํานวนรหัสงานยอยในงานบํารุงปกติท่ีดําเนินงานจริง 

• สัดสวนงบประมาณท่ีใชในงานบํารุงปกติเทียบระหวางแผนการดําเนินงานและผล

การดําเนินงานจริง 

• ประสิทธิภาพการใหบริการ • รอยละของขอรองเรยีนท่ีตอบกลบั 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • การใชจายงบประมาณตามลําดับความสําคญัของปญหา 

• การแกไขปญหาตามขอรองเรียนโดยใชงบบํารุงปกต ิ

มิติผลกระทบ • ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม • การใชงบบํารุงปกติในการสงเสรมิสภาพแวดลอมในเขตทาง 
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ตารางท่ี 3.2-2 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานฉาบผิวแอสฟลต 22100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

ฉาบผิวแอสฟลต 

22100 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย •  คา Rutting คา IRI อายุผิวทางและปรมิาณการจราจร และสภาพภูมิประเทศ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-3 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานเสริมผิวแอสฟลต 22200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานเสริมผิวแอสฟลต 

22200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-4 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานเสริมผิวลูกรัง 22300 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานเสริมผิวลูกรัง 

22300 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • รอยละของพ้ืนท่ีท่ีเสียหาย 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 
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ตารางท่ี 3.2-5 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานเปลี่ยนวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 22400 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานเปลี่ยนวัสดุ

รอยตอผิวคอนกรีต 

22400 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • อายุของวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-6 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับระดับผิวทาง 23100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับระดับผิวทาง 

23100 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย •  คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ตารางท่ี 3.2-7 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานซอมทางผิวแอสฟลต 23200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานซอมทางผิว

แอสฟลต 23200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ตารางท่ี 3.2-8 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดิมนํากลับมาใชใหม 23300 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับปรุงผิวทาง

แอสฟลตคอนกรีต

เดิมนํากลับมาใชใหม 

23300 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ตารางท่ี 3.2-9 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานซอมทางผิวคอนกรีต 23400 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานซอมทางผิว

คอนกรีต 23400 

การประเมินกอนดําเนนิงาน 

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา IRI อายุผิวทาง และรอยละของผิวคอนกรีตท่ีเสียหาย 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน 

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-10 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานซอมลาดขางทาง 23500 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานซอมลาดขางทาง 

23500 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ลักษณะความเสียหายของลาดขางทาง  

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-11 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานซอมสะพานและโครงสราง 23600 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานซอมสะพานและ

โครงสราง 23600 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ระดับความเสียหายจากผลการประเมินดวยวิธี Visual Inspection  

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-12 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานบูรณะทางผิวแอสฟลต 24100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานบูรณะทางผิว

แอสฟลต 24100 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ตารางท่ี 3.2-13 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานงานบูรณะทางผิวคอนกรีต 24200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานบูรณะทางผิว

คอนกรีต 24200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน 

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา IRI อายุผิวทาง และรอยละของผิวคอนกรีตท่ีเสียหาย 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน 

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-14 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับปรุงผิวจราจร 25100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับปรุงผิว

จราจร 25100 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • รูปแบบการปรับปรุงผิวจราจรท่ีสอดคลองกับปริมาณการจราจร 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-15 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานขยายทางจราจร 25200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานขยายทางจราจร 

25200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ความสัมพันธระหวางปรมิาณการจราจรและมาตรฐานช้ันทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-16 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทา ทางเชื่อม และเกาะแบงถนน 25300 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับปรุงและซอม

ไหลทาง ทางเทา 

ทางเชื่อม และเกาะ

แบงถนน 25300 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • รูปแบบของการปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทา ทางเช่ือม และเกาะแบงถนน 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 
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ตารางท่ี 3.2-17 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับปรุงดานเรขาคณิตของทาง 25400 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับปรุงดาน

เรขาคณิตของทาง 

25400 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • รูปแบบการปรับปรุงถนน/สถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-18 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปรับปรุงสะพานและทอระบายน้ํา 25500 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปรับปรุงสะพาน

และทอระบายน้ํา 

25500 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • รูปแบบการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือแกไขปญหาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการโดยการ

ปรับปรุงสะพานและทอระบายนํ้า  

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-19 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานกอสรางท่ีจอดรถประจําทางและท่ีพักผูโดยสาร 25600 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานกอสรางท่ีจอดรถ

ประจําทางและท่ีพัก

ผูโดยสาร 25600 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ความเสยีหายของท่ีจอดรถประจําทางและท่ีพักผูโดยสารหรือความตองการของ

ประชาชน 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 
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ตารางท่ี 3.2-20 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศน 25700 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานปลูกตนไมและ

ปรับปรุงภูมิทัศน 

25700 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ความเสยีหายหรือความตองการของประชาชน 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 
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ตารางท่ี 3.2-21 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานภูมิทัศนและสถาปตยกรรมทางหลวง รหัส 25800 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานภูมิทัศนและ

สถาปตยกรรมทาง

หลวง รหัส 25800 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ความเสยีหายหรือความตองการของประชาชน 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 
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ตารางท่ี 3.2-22 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานกอสรางทางระบายน้ําถาวร 26100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานกอสรางทาง

ระบายน้ําถาวร 

26100 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ลักษณะของรางระบายนํ้าปจจุบัน  

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-23 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานแกไขและปองกันน้ํากัดเซาะ 26200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานแกไขและปองกัน

น้ํากัดเซาะ 26200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • ลกัษณะของสภาพปญหาในปจจุบัน 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-24 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง 26300 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานแกไขและปองกัน

น้ําทวมทาง 26300 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • สภาพความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนจากปญหานํ้าทวมในอดีต 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-25 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานกอสรางกําแพงกันดิน 26400 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานกอสรางกําแพง

กันดิน 26400 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • สภาพปญหาของลาดคันดินหรือลาดขางทาง ท่ีตองการจะปรับปรุงโยการกอสราง

กําแพงกันดิน  

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-26 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานระบายน้ําขางทางและใตผิวทาง 26500 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานระบายน้ําขาง

ทางและใตผิวทาง 

26500 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • สภาพปญหาของระดับนํ้าใตดิน และทางระบายนํ้าขางทางในปจจุบัน 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-27 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานฉุกเฉิน 27100 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานฉุกเฉิน 27100 การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับขอกําหนดการดําเนินงาน • การรายงานความเสียหายผานระบบ EMS 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • ระยะเวลาการเขาดําเนินงานภายหลังไดรับงบประมาณ 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิตปิระสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 
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ตารางท่ี 3.2-28 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับงานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 27200 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

งานฟนฟูทางหลวง

เพ่ือคืนสูสภาพอยาง

ย่ังยืน 27200 

การประเมินกอนดําเนนิงาน  

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • การรายงานความเสียหายผานระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน 

(ระบบ EMS) และอยูในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัย 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน  

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 
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ตารางท่ี 3.2-29 สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับโครงการบํารุงรักษาทางหลวง 28000 (กรณีทางผิวแอสฟลต) 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

โครงการบํารุงรักษา

ทางหลวง 28000 

(กรณีกิจกรรมหลัก 

คือ งานเสริมผิว

แอสฟลต) 

การประเมินกอนดําเนนิงาน (แขวงทางหลวง) 

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน (แขวงทางหลวง) 

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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ตารางท่ี 3.2-29 (ตอ) สรุปมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดสําหรับโครงการบํารุงรักษาทางหลวง 28000 (กรณีทางผิวคอนกรีต) 

รหัสงาน มิติ ประเด็น/ดัชนกีารประเมิน ดัชนีการประเมิน 

โครงการบํารุงรักษา

ทางหลวง 28000 

(กรณีกิจกรรมหลัก 

คือ งานบูรณะทางผิว

แอสฟลต) 

การประเมินกอนดําเนนิงาน (แขวงทางหลวง) 

มิติความสัมพันธ • ความสอดคลองกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจของ

กรมทางหลวงและสํานักบริหารบํารุงทาง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ ความสอดคลอง

กับนโยบายของกรมทางหลวง 

• ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย • คา Rutting คา IRI และอายุผิวทาง 

• ความสําคญัของสายทาง • AADT พ้ืนท่ีโครงการ 

มิติประสิทธิภาพ • แผนการปฏิบัติงาน • ระยะเวลาตามแผนงาน 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

การประเมินหลังดําเนินงาน (แขวงทางหลวง) 

มิติประสิทธิภาพ • ประสิทธิภาพการผลติ • การควบคุมระยะเวลาการทํางานตามสญัญา 

• ระยะเวลาท่ีดาํเนินการแลวเสร็จ 

มิติประสิทธิผล • การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ • คุณภาพผลงาน 

• ความพึงพอใจผูรับบริการ • จํานวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง 

มิติผลกระทบ • ผลกระทบตอประชาชน • จํานวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผลกระทบดานนโยบาย/การเมือง/ความมั่นคง • ความสําคญัของโครงขาย 

• ผลกระทบตอประชาชน • การใชเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
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บทท่ี 4 

แนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 
 

4. แนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

ภายหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหมิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ตามท่ีไดนําเสนอ

รายละเอียดไวในบทท่ี 3 เปนท่ีเรียบรอย ประเด็นสําคัญท่ีจะตองดําเนินการในข้ันตอนตอมา คือ การกําหนดวิธีการ

หรือแนวทางในการนํามิติ ประเด็น และดัชนีไปใชในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารงุทาง ดังนั้นเนื้อหา 

ในบทนี้ทางท่ีปรึกษาจึงขอนําเสนอรูปแบบของการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง เพ่ือแสดงใหเห็นวา

สามารถท่ีจะนํามิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดตางๆ ไปใชในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางไดอยางไร  

โดยรายละเอียดของรูปแบบการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง จะไดดังตอไปนี้ 

4.1. รูปแบบการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

ในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง การแบงชวงของการประเมินออกเปน 2 ชวง คือ 1) การ

ประเมินกอนดําเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะคัดกรองแผนงานและจัดลําดับความสําคัญในการเสนอแผน

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 2) การประเมินหลังดําเนินงานโครงการหรือประเมินเม่ือโครงการแลวเสร็จ ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังท่ีไดมีการดําเนินงานจริง เพ่ือใหทราบวาโครงการดังกลาว

ดังกลาวมีความคุมคาในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือสงผลกระทบในดานตางๆ อยางไร โดยผลลัพธท่ีได

สามารถนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการหรือจัดทําแผนงานในปงบประมาณถัดไปใหเกิดความคุมคามาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงการกําหนดมิติสําหรับการประเมินในแตละชวงเวลานั้นจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในการประเมินกอน

ดําเนินงานโครงการ ประกอบดวย มิติความสัมพันธ มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ในขณะท่ีการประเมินหลัง

ดําเนินโครงการประกอบดวย มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ โดยแนวทางและรูปแบบในการ

ประเมินความคุมคาท้ัง 2 ชวงเวลา สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 4.1-1 ถึง 4.1-4 และสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 
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รูปท่ี 4.1-1  แนวทางการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการงานบํารุงทาง  

แผนงานโครงการงานบํารุงทาง
ท่ีเสนอของบประมาณ

ประเมินมิติความสัมพันธ
ไมถูกนํามาพิจารณาเสนอ

ของบประมาณ

ประเมินมิติประสิทธิภาพ

หลักเกณฑการประเมิน
แตละมิติ ประเด็น และดัชนี

ประเมินมิติผลกระทบ

หลักเกณฑการประเมิน
แตละมิติ ประเด็น และดัชนี

ขอมูลผลการดําเนินงาน
โครงการงานบํารุงทางในอดีต 

และขอมูลพ้ืนท่ีโครงการ

ระดับคะแนนการประเมิน ระดับคะแนนการประเมิน

คาถวงนํ้าหนักของแตละมิติ 
ประเด็น และดัชนี

ผานเกณฑการประเมินในทุกดัชนี

ดัชนีใดดัชนีหน่ึงไมผาน
เกณฑการประเมิน

ผลรวมของผลคูณระหวาง
คะแนนและคาถวงนํ้าหนัก
ในทุกมิติ ประเด็น และดัชนี

การประชุมระดมความเห็น
กับผูเชี่ยวชาญ

ขอมูลผลการดําเนินงาน
โครงการงานบํารุงทางในอดีต

เกณฑคะแนนข้ันต่ําในการ
วิเคราะหความคุมคาโครงการ

จัดลําดับความสําคัญเพ่ือเสนอ
ของบประมาณ

ไมถูกนํามาพิจารณาเสนอขอ
งบประมาณ
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รูปท่ี 4.1-2  รูปแบบการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการงานบํารุงทาง 
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รูปท่ี 4.1-3  แนวทางการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการงานบํารุงทาง 

  

ผลการดําเนินงานโครงการ
งานบํารุงทางแลวเสร็จ

ประเมินมิติประสิทธิภาพ

หลักเกณฑการประเมิน
แตละมิติ ประเด็น และดัชนี

ประเมินมิติผลกระทบ

หลักเกณฑการประเมิน
แตละมิติ ประเด็น และดัชนี

หลักเกณฑการประเมิน
แตละมิติ ประเด็น และดัชนี

ระดับคะแนนการประเมิน ระดับคะแนนการประเมิน

คาถวงนํ้าหนักของแตละมิติ 
ประเด็น และดัชนี

ผลรวมของผลคูณระหวาง
คะแนนและคาถวงนํ้าหนัก
ในทุกมิติ ประเด็น และดัชนี

ระดับคะแนนการประเมิน

ระดับความคุมคาของ
โครงการงานบํารุงทาง

ประเมินมิติประสิทธิผล

การประชุมระดมความเห็น
กับผูเชี่ยวชาญ
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รูปท่ี 4.1-4  รูปแบบการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการงานบํารุงทาง 
  

ประเมินมิติประสิทธิภาพ

ประเมินมิติผลกระทบ

คาถวงนํ้าหนัก
ผลการประเมิน

ความคุมคา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ประเมินมิติประสิทธิผล

1

2

3

4

5

คุมคาปานกลาง

คุมคามาก

คุมคาอยางย่ิง

คุมคานอย

ไมคุมคา
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1) รูปแบบการประเมินกอนดําเนินงานโครงการ 

ในการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ จะพิจารณาจากมิติความสัมพันธเปนอันดับแรก 

เนื่องจากมิติความสัมพันธสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสอดคลองของโครงการกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/พันธกิจ 

ตลอดจนรูปแบบท่ีเหมาะสมของการซอมบํารุงท่ีสอดคลองกับสภาพความเสียหาย โดยผลการประเมินในมิตินี้จะแสดง

ในลักษณะคําตอบวา สอดคลอง/ไมสอดคลอง หรือ เหมาะสม/ไมเหมาะสม ดังนั้นโครงการงานบํารุงทางท่ีจะพิจารณา

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ จะตองถูกประเมินวาสอดคลองหรือเหมาะสม ในทุกประเด็นและทุกดัชนีชี้วัดของ

มิตินี้ ถึงจะนํามาจัดลําดับความสําคัญดวยการประเมินในมิติอ่ืนๆ ตอไป 

สําหรับโครงการงานบํารุงทางท่ีผานเกณฑการประเมินในมิติความสัมพันธจะถูกนํามาประเมินในมิติ

ประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซ่ึงรูปแบบการประเมินของดัชนีชี้วัดสําหรับท้ัง 2 มิติ จะเปนรูปแบบการใหคะแนน 

โดยในการศึกษาครั้งนี้จะกําหนดระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) ซ่ึง

แตละระดับมีคะแนนและความหมายของการประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 4.1-1 โดยการกําหนดหลักเกณฑการให

คะแนนสําหรับแตละดัชนีชี้วัดจะพิจารณามาจากขอมูลของผลงานโครงการงานบํารุงทางในอดีต ตลอดจนขอมูล

พ้ืนฐานตางๆ ของพ้ืนท่ีโครงการ จากนั้นคะแนนท่ีประเมินไดจะถูกนํามาคูณกับคาถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ

ของ มิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัด ซ่ึงในการกําหนดคาถวงน้ําหนักนั้นจะเปนผลมาจากการทดสอบการประเมินความ

คุมคากับโครงการงานบํารุงทางในอดีตประกอบกับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญท่ีไดจากการประชุมระดมความคิดเห็น 

และในข้ันตอนสุดทายจะนําผลคูณระหวางคะแนนและคาถวงน้ําหนักของมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล ในทุก

ประเด็นและทุกดัชนีชี้วัดมารวมกัน เพ่ือเปนคะแนนรวมของระดับความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางนั้นๆ จากนั้น

จะนําผลรวมของคะแนนความคุมคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคะแนนข้ันต่ําเพ่ือประเมินวาโครงการมีความคุมคาท่ีจะ

ดําเนินการหรือไม (คะแนนข้ันต่ําจะพิจารณาจากผลการทดสอบการประเมินกับโครงการงานบํารุงทางในอดีต) โดย

โครงการท่ีผานการประเมินวามีความคุมคาจะถูกนํามาพิจารณาเพ่ือเสนอแผนในการจัดสรรงบประมาณตอไป  

ตารางท่ี 4.1-1  ระดับชั้น คาการใหคะแนน และความหมายของการประเมินความคุมคา 

ระดับชั้นท่ี คาการใหคะแนน 
การแปลความหมายตามมาตรวัดของลิเคิรท 

(Likert Rating Scale) 

1 1 ไมคุมคา 

2 2 คุมคานอย 

3 3 คุมคาปานกลาง 

4 4 คุมคามาก 

5 5 คุมคาอยางยิ่ง 
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2) รูปแบบการประเมินหลังดําเนินงานโครงการ 

ในการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการซ่ึงมีมิติในการประเมิน ประกอบดวย มิติประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ มีรูปแบบของการประเมินความคุมคาในลักษณะของการใหคะแนนเชนเดียวกับการ

ประเมินมิติประสิทธิภาพและมิติผลกระทบของการประเมินกอนดําเนินงานโครงการ โดยหลักเกณฑของการให

คะแนนและการกําหนดคาถวงน้ําหนักจะใชแนวทางเดียวกับการประเมินกอนดําเนินงานโครงการ เพียงแตผลลัพธ 

ท่ีนํามาใชในการประเมินจะเปนผลของการดําเนินงานเม่ือโครงการแลวเสร็จ สวนการประเมินระดับความคุมคาของ

ของโครงการจากผลรวมของคะแนนในทุกมิติ ประเด็น และดัชนี จะแบงระดับผลการประเมินความคุมคาของโครงการ

ออกเปน 5 ระดับ คือ คุมคาอยางยิ่ง คุมคามาก คุมคาปานกลาง คุมคานอย และไมคุมคา 
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4.2. การระดมความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

ในการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของมิติประเด็น และดัชนี ตลอดจนการ

กําหนดคาคะแนนและคาถวงนําหนักในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางนั้น ทางท่ีปรึกษาไดมีการ

จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากเจาหนาท่ีของกรมทางทางหลวง ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก (หมายถึง ผูเชี่ยวชาญท่ีปจจุบันไมไดปฏิบัติงานในกรมทางหลวง) โดยผลการระดมความคิดเห็น สามารถสรุป

ไดดังนี้  

4.2.1. การประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง 

ในการประชุมระดมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง ทางท่ีปรึกษาไดจัดใหมีข้ึน 2 ครั้ง ซ่ึงแตละครั้ง

มีรายละเอียดและผลการจัดประชุมดังนี้  

1) การประชุมครั้งท่ี 1  

การประชุมระดมความเห็นโครงการประเมินความคุมคางานบํารุงทาง กับผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง

ครั้งท่ี 1 เปนการประชุมท่ีจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหท่ีปรึกษาของโครงการประเมินความคุมคางานบํารุงทาง ซ่ึง

ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําเสนอแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท 

ตลอดจนการทดสอบแบบประเมินความคุมคาฯ ท่ีจัดทําข้ึน ใหแกผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณในงานบํารุงทางของกรมทางหลวง พรอมท้ังใหผูเขาประชุมชวยกันระดมความเห็นและใหขอเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ตอไป   

สําหรับในการประชุมระดมความเห็นโครงการประเมินความคุมคางานบํารุงทางครั้งท่ี 1 กําหนดใหมีข้ึน

เปนระยะเวลา 2 วัน คือระหวางวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผูเขารวมประชุมซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญจาก 

กรมทางหลวง จํานวนท้ังสิ้น 26 ทาน (รวมท้ัง 2 วัน) และคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 ทาน ดัง

แสดงในรูปท่ี 4.2-1 และ 4.2-2 
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รูปท่ี 4.2-1 บรรยากาศการประชุมในวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ 2562 
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รูปท่ี 4.2-2 บรรยากาศการประชุมในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ 2562 
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2) การประชุมครั้งท่ี 2  

ภายหลังจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวงครั้งท่ี 1 ทางท่ีปรึกษาไดนํา

ขอเสนอแนะตางๆ มาทําการปรับแบบฟอรมการประเมิน รวมท้ังคาถวงน้ําหนักและเกณฑการใหคะแนนในแตละดัชนี

ของงานบํารุงทางแตละประเภท จากนั้นไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวงอีก

ครั้ง ในวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอแบบฟอรมการประเมินท่ีไดมีการปรับแก พรอม

ท้ังรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ ท่ีมีตอแนวทางการประเมินตลอดจน เกณฑในการกําหนดคาคะแนนและคา

ถวงน้ําหนักของงานบํารุงทางแตละประเภท โดยในการจัดประชุมครั้งนี้ มีผูเชี่ยวชาญจากกรมทางหลวงท่ีเขารวม

ท้ังหมด 7 ทาน (ผูเชี่ยวชาญท่ีเรียนเชิญจากแขวงทางหลวงตางๆ ) รวมท้ังคณะกรรมการกํากับโครงการและเจาหนาท่ี

ของสํานักบริหารบํารุงทาง โดยบรรยากาศการประชุม ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-3  

 

  
 

รูปท่ี 4.2-3 บรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็นวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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4.2.2. การรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญภายนอก  

การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ ทางท่ีปรึกษาไดนําแนวทางการประเมินความคุมคาตลอดจนคะแนนและคาถวง

น้ําหนักของมิติและดัชนีชี้วัดท่ีไดมีการปรับปรุงจากผลการประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญของ 

กรมทางหลวง เขาไปขอรับฟงความคิดเห็นนั้นจากผูเชี่ยวชาญภายนอก ซ่ึงประกอบดวย อดีตผูบริหารของกรมทาง

หลวง และตัวแทนจากสํานักงบประมาณ (ดังแสดงในรูปท่ี 4.2-4) โดยประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําคัญท่ีได 

สามารถนํามาใชในการปรับปรุงมิติ ประเด็น และดัชชี้วัดสําหรับการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ให

มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 

  

  

รูปท่ี 4.2-4 บรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

  



  

 
โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

 

 4-13 

 

4.2.3. การทําแบบสอบถามเพ่ือกําหนดคาถวงนํ้าหนักสําหรับดัชนีในการประเมินความคุมคาในการ
ปฏิบัติงานบํารุงทาง 

จากผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวง และผูเชี่ยวชาญภายนอก ตามท่ีกลาว

รายละเอียดในหัวขอท่ี 4.2.1 และ หัวขอท่ี 4.2.2 จะเห็นวาขอเสนอแนะท่ีไดรับ โดยสวนใหญยังเปนขอคิดเห็นท่ี

เก่ียวของกับดัชนีในการประเมินความคุมคา รวมท้ังกรอบแนวคิดในการกําหนดคาถวงน้ําหนักใหกับแตละมิติและดัชนี 

โดยยังไมสามารถท่ีจะกําหนดเปนคาถวงน้ําหนักท่ีแนนอนสําหรับงานบํารุงทางแตละประเภทได ดังนั้นเพ่ือใหการ

กําหนดคาถวงน้ําหนักสําหรับดัชนีการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภทเปนไปตามหลัก

วิชาการและเปนท่ียอมรับ ทางท่ีปรึกษา จึงไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือกําหนดคาถวงน้ําหนักสําหรับดัชนีในการ

ประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง โดยหลักแนวคิดในการจัดทําแบบสอบถาม ทางท่ีปรึกษาไดเลือกวิธี 

Ranking Method และวิธีกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process; AHP) มาใชในการ

จัดทําแบบสอบถาม  

ภายหลังไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือกําหนดคาถวงน้ําหนักดัชนีในการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงาน

บํารุงทาง ตามท่ีกลาวขางตนแลว ทางท่ีปรึกษาไดรับความอนุเคราะหจากสํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง ใน

การสงแบบสอบถามไปยังแขวงทางหลวงตางๆ รวมท้ังรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดมีการใหความคิดเห็นแลวกลับมาทํา

การวิเคราะห  

จากแบบสอบถามซ่ึงตอบโดยผูอํานวยการแขวงทางหลวง หรือเจาหนาท่ีของแขวงทางหลวงตางๆ ซ่ึงรวบรวม

ไดจํานวนท้ังหมด 51 แขวงทางหลวง สามารถนํามาวิเคราะหและสรุปคาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักและดัชนียอยในการ

ประเมินความคุมคาของงานบํารุงทางได ดังแสดงในตารางท่ี 4.2-1 ถึง 4.2-14  

ตารางท่ี 4.2-1  คาถวงน้ําหนักของมิติหลักในการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

ความสัมพันธ 36.18 

ประสิทธิภาพ 33.56 

ผลกระทบ 30.27 

ผลรวม 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2-2  คาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักในมิติความสัมพันธการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

ระดับความเสียหาย 56.49 

ความสําคญัของสายทาง 43.51 

ผลรวม 100.00 
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ตารางท่ี 4.2-3  คาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักในมิติผลกระทบการประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

จํานวนผูไดรับประโยชน 43.29 

ความสอดคลองกับนโยบายภาครฐั 28.82 

การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 17.29 

การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม 10.60 

ผลรวม 100.00 
 

ตารางท่ี 4.2-4  คาถวงน้ําหนักของมิติหลักในการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

ประสิทธิภาพ 32.21 

ประสิทธิผล 42.73 

ผลกระทบ 25.06 

ผลรวม 100.00 
 

ตารางท่ี 4.2-5 คาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักในมิติประสิทธิภาพการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

โครงการสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จ โดยไมมคีาปรับเกิดข้ึน 49.18 

ระยะเวลาท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จเทียบกับระยะเวลาตามแผนงานในสัญญา 50.82 

ผลรวม 100.00 
 

ตารางท่ี 4.2-6 คาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักในมิติประสิทธิผลการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

ผลการตรวจวัดคณุภาพของผลงานโครงการ 73.97 

จํานวนขอรองเรียนในระหวางดําเนินโครงการ 26.03 

ผลรวม 100.00 
 

ตารางท่ี 4.2-7  คาถวงน้ําหนักของดัชนีหลักในมิติผลกระทบการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการ 

มิติ คาถวงน้ําหนัก (%) 

จํานวนผูไดรับประโยชน 42.92 

ความสอดคลองกับนโยบายภาครฐั 27.52 

การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 17.15 

การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม 12.41 

ผลรวม 100.00 
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ตารางท่ี 4.2-8  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงาน ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

รหัสงาน 

คาถวงน้ําหนัก (%) 

อายุผิวทาง IRI 

รอยละพ้ืนท่ี 

Cracking/รอยละ

ของพ้ืนท่ีท่ี

เสียหาย 

Rut Depth 

ลักษณะพ้ืนท่ี 

(เชน ทางลาด  

วงเวียน ทางโคง) 

รวม 

22100 งานฉาบผิวแอสฟลต 23.68 20.16 25.97 9.52 20.68 100.00 

22200 งานเสริมผิวแอสฟลต 22.75 22.75 21.92 17.73 14.86 100.00 

23100 งานปรับระดับผิวทาง   19.47 23.82 20.80 20.77 15.14 100.00 

23200 งานซอมทางผิวแอสฟลต  19.59 21.60 23.61 20.26 14.94 100.00 

23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตคอนกรตีเดมินํากลับมาใชใหม 21.92 21.92 22.03 18.72 15.41 100.00 

24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  21.23 21.98 22.83 19.95 14.02 100.00 

28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (กรณีผิวทางแอสฟลต) 20.68 22.75 22.52 19.38 14.66 100.00 
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ตารางท่ี 4.2-9  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานผิวทางคอนกรีต 

รหัสงาน 
คาถวงน้ําหนัก (%) 

อายุผิวทาง IRI รอยละของพ้ืนท่ี/ท่ีเสียหาย รวม 

22400 งานเปลี่ยนงานเปลีย่นวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต 42.36 22.94 34.70 100.00 

23400 งานซอมทางผิวคอนกรีต 32.51 30.11 37.38 100.00 

24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรตี   32.25 31.57 36.18 100.00 

28000 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง (กรณีผิวทางคอนกรตี) 32.86 31.79 35.36 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2-10  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานปรับปรุงผิวจราจรและงานขยายทางจราจร 

รหัสงาน 
คาถวงน้ําหนัก (%) 

ปริมาณการจราจร สัดสวนรถบรรทุก มาตรฐานชั้นทางปจจุบัน รวม 

25100 งานปรับปรุงผิวจราจร 35.48 34.47 30.05 100.00 

25200 งานขยายทางจราจร 36.35 32.79 30.86 100.00 
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ตารางท่ี 4.2-11  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานปรับปรุง และซอมไหลทาง ทางเทาและการแบงเกาะกลางถนน 

รหัสงาน 

คาถวงน้ําหนัก (%) 

ความหนาแนนของชุมชน 
รอยละพ้ืนท่ีเสียหาย  

(งานไหลทางเทา) 
สถิติอุบัติเหตุ รวม 

25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทาและการแบงเกาะ

กลางถนน (กรณีปรับปรุงซอมไหลทาง) 

32.70 34.25 33.06 100.00 

25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทาและการแบงเกาะ

กลางถนน (กรณีปรับปรุงซอมทางเทา) 

37.20 34.69 28.11 100.00 

25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทาและการแบงเกาะ

กลางถนน (กรณีปรับปรุงเกาะกลางถนน) 

34.32 30.40 35.28 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2-12  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานปรับปรุง เรขาคณิต 

รหัสงาน 
คาถวงน้ําหนัก (%) 

รูปแบบของการปรับปรุงถนน สถิติอุบัติเหตุ รวม 

25400 งานปรับปรุงดานเรขาคณติของทาง 50.0 50.00 100.00 
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ตารางท่ี 4.2-13  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานปรับปรุงประสิทธิภาพ/ระบบระบบระบายน้ํา 

รหัสงาน 

คาถวงน้ําหนัก (%) 

ความถี่และความรุนแรง

ของภัยพิบัติในอดีต 

ความเสียหายของ

โครงสรางในปจจุบัน 

ประสิทธิภาพในการระบาย

น้ํา/การปองกันการกัดเซาะ 

การพังทลายในปจจุบันไม

เหมาะสม 

การลดความเสี่ยงจากความ

เสียหายในอนาคต 
รวม 

25400 งานปรับปรุงสะพานและทอระบายนํ้า  22.95 25.85 27.74 23.46 100.00 

26100 งานกอสรางทางระบายนํ้าถาวร   23.47 23.47 28.51 24.55 100.00 

26200 งานปองกันนํ้ากัดเซาะ  24.15 25.16 26.67 24.03 100.00 

26300งานแกไขและปองกันนํ้าทวมทาง  25.00 23.43 26.43 25.13 100.00 

26400 การกอสรางกําแพงกันดิน  22.97 26.09 26.11 24.83 100.00 

26500 งานระบายนํ้าขางทางและใตผิวทาง 22.25 25.32 27.83 24.60 100.00 

 

ตารางท่ี 4.2-14  คาถวงน้ําหนักของดัชนียอยในกลุมรหัสงานฟนฟู 

รหัสงาน 

คาถวงน้ําหนัก (%) 

ระดับความเสียหายท่ีสงผล

กระทบตอผูใชทาง 

ปริมาณการจราจรหรือ

ความสําคัญของสายทาง 
รวม 

27200 งานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 53.86 46.14 100.00 
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4.3. สรุปแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

จากผลการกําหนดรูปแบบการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ตลอดจนการระดมความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญท้ังเจาหนาท่ีของกรมทางหลวง และผูเชี่ยวชาญภายนอก รวมท้ังการวิเคราะหคาถวงน้ําหนักของดัชนี

ในการประเมินความคุมคาของบํารุงทาง ซ่ึงไดจากแบบสอบถาม ทําใหทางท่ีปรึกษาสามารถกําหนดแนวทางการ

ประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางแตละประเภท โดยไดมีการนําเสนอไวในรูปของแบบฟอรมการประเมิน  

ท้ังนี้เพ่ือจะไดสามารถนําไปใชสําหรับการทดสอบกับผลการดําเนินงานของโครงการงานบํารุงทางในอดีต โดยตัวอยาง

ของแบบฟอรมการประเมินกอนดําเนินงานและหลังดําเนินงานสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 4.3-1 และ 4.3-2  
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รูปท่ี 4.3-1 ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางกอนดําเนินงาน  

(งานเสริมผิวแอสฟลต รหัส 22200)  
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รูปท่ี 4.3-1 (ตอ) ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางกอนดําเนินงาน  
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รูปท่ี 4.3-2 (ตอ) ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางหลังดําเนินงาน  

(งานเสริมผิวแอสฟลต รหัส 22200)  



  

 
โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

 

 4-27 
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รูปท่ี 4.3-2 (ตอ) ตัวอยางแบบฟอรมการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางหลังดําเนินงาน  

(งานเสริมผิวแอสฟลต รหัส 22200)  



  

 
โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 

รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

 

 4-29 
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บทท่ี 5 

การทดสอบการประเมนิความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 
 

5. การทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

ในการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาจะอธิบายโดยเริ่มจากจากแนวคิด

และสมมติฐานในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง จากนั้นจะนําแนวคิดและสมมติฐานดังกลาวมาทํา

การทดสอบพรอมแสดงแผลการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางกับโครงการท่ีอยูใน

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนั้นจะทําการสรุปผลการทดสอบพรอมท้ังขอเสนอแนะ โดยรายละเอียดสามารถแสดงได

ดังนี้  

5.1. แนวคิดและสมมติฐานในการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

สําหรับการทดสอบความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง โดยนําดัชนีชี้วัดท่ีผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ มาทํา

การทดสอบกับโครงการงานบํารุงทางท่ีไดรับงบประมาณในอดีตสําหรับแตละกลุมรหัสงานนั้น มีแนวทางและ

สมมติฐานในการพิจารณาดังนี้  

1) การทดสอบการประเมินความคุมคาจะทดสอบกับโครงการงานบํารุงทางท่ีไดรับงบประมาณในป  

พ.ศ. 2562 โดยโครงการดังกลาวตองเปนตามพระราชบัญญัติงบประมาณแผนดิน (งบประมาณตาม 

พรบ.) ท่ีมีการลงนามในสัญญา และไดดําเนินการแลวกอสรางเสร็จ 

2) หากรหัสงานบํารุงทางใดไมมีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะพิจารณายอนหลังไปในชวง  

5 ป งบประมาณ (จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2559) และจะใชขอมูลของปงบประมาณลาสุดท่ีมีการ

ดําเนินงานในรหัสงานนั้นมาพิจารณา 

3) โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบกลาง ประจําป พ.ศ. 2562 ซ่ึงยังไมมีการดําเนินงานจะไมนํามาพิจารณา 

4) ขอมูลท่ีใชในการประเมิน อาทิเชน คา IRI คา Rutting และปริมาณการจราจร (ADDT) จะพิจารณาตาม

รายละเอียดแผนประมาณการ ซ่ึงบันทึกไวในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (ระบบ Plannet) แตหาก

โครงการใดไมมีขอมูลดังกลาว จะใชขอมูลผลการสํารวจท่ีบันทึกไวในระบบสารสนเทศโครงขายทางหลวง 

(ระบบ Roadnet) ของตอนและสายทางเดียวกับพ้ืนท่ีโครงการ 

5) การประเมินงานฉุกเฉินรหัส 27100 จะประเมินโดยใชขอมูลจากระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ

ฉุกเฉิน (ระบบ EMS) 
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6) การประเมินงานบํารุงปกติ จะประเมินโดยใชขอมูลจากระบบติดตามการบริหารงานบํารุงปกติ (ระบบ 

RMMS) ซ่ึงจะพิจารณาเฉพาะโครงการท่ีมีการกรอกรายละเอียดของแผนและผลการดําเนินงานใน 

งบบํารุงปกติ ป พ.ศ. 2562 ท่ีครบถวนเทานั้น   

7) ขอมูลอายุผิวทาง จะพิจารณาตามรายละเอียดของแผนประมาณการ ซ่ึงบันทึกไวในระบบบริหารแผนงาน

ทางหลวง (Plannet) แตหากโครงการใดไมมีขอมูลดังกลาว จะสมมติใหโครงการมีอายุผิวทางเทากับ 3 ป 

8) สําหรับการประเมินโดยใชดัชนีซ่ึงแผนงานหรือผลการดําเนินงานปจจุบันยังไมไดมีการรายงานหรือบันทึก

ไว อาทิเชน  ความสําคัญของโครงขาย หรือผลการตรวจสอบคุณภาพผลงานดวยคา IRI หรือ วิธี Visual 

Inspection ทางท่ีปรึกษาจะพิจารณาโดยตั้ งอยูบนสมมติฐานท่ีวา ท่ีปรึกษาเปนเจาหนา ท่ีของ 

กรมทางหลวงท่ีทําการประเมินโครงการซ่ึงอยางนอยผลการประเมินตองเปนไปตามมาตรฐานท่ี 

กรมทางหลวงกําหนด  

9) การสรุปผลการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทางท้ังกอนดําเนินงานและหลังดําเนินงาน  

ทางท่ีปรึกษาขอเสนอใหแยกผลการประเมินเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับท่ีไมมีความคุมคา ระดับท่ีมีความ

คุมคา ระดับท่ีมีความคุมคามาก และระดับท่ีมีความคุมคามากท่ีสุด ซ่ึงแตละระดับจะกําหนดใหมีผลการ

ประเมินคะแนนความคุมคา ดังแสดงในตารางท่ี 5.1-1  

ตารางท่ี 5.1-1 การกําหนดระดับความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ตามผลการประเมินความคุมคา 

คะแนนการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน) ระดับความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

< 50 คะแนน ไมมีความคุมคา 

≥ 50 คะแนน ถึง < 65 คะแนน มีความคุมคา 

≥ 65 คะแนน ถึง < 80 คะแนน มีความคุมคามาก 

≥ 80 คะแนน มีความคุมคามากท่ีสุด 
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5.2. สรุปผลการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง  

จากผลการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาสามารถสรุปคาคะแนนเฉลี่ย 

คาต่ําสุดและคาสูงสุด ของงานบํารุงทางแตละรหัสท่ีทําการประเมินได ดังแสดงในตารางท่ี 5.2-1 รวมท้ังสามารถสรุป

จํานวนโครงการงานบํารุงทางแยกตามระดับความคุมคาไดดังแสดงในตารางท่ี 5.2-2 และรูปท่ี 5.2-1 ตามลําดับ  

จากตารางท่ี 5.2-2 และ รูปท่ี 5.2-1 จะเห็นวาโครงการงานบํารุงทางสวนใหญ มีผลการประเมินความคุมคาใน

ระดับคุมคามากท่ีสุด ท้ังการประเมินกอนดําเนินงานและหลังดําเนินงาน นอกจากนี้ยังพบวา โครงการงานบํารุงท่ีได

ดําเนินการทดสอบไมมีโครงการใดเลยท่ีไมมีความคุมคา อยางไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบ โดย

พิจารณาจากรอยละของจํานวนโครงการท่ีทดสอบตามระดับความคุมคาดังแสดงในตารางท่ี 5.2-3 พบวา จํานวนของ

โครงการท่ีมีความคุมคาอยูในระดับคุมคามากท่ีสุด กรณีหลังดําเนินงานจะมีสัดสวนลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ประเมินกอนดําเนินงาน  ท้ังนี้เนื่องมาจากในการประเมินหลังดําเนินงานจะมีดัชนีของระยะเวลาการดําเนินงานตาม

สัญญาเขามาพิจารณาดวย ซ่ึงหากโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด ก็จะสงผลใหคะแนน

การประเมินลดลงดวย 

 

  
การประเมินกอนดําเนินงาน การประเมินหลังดําเนินงาน 

 

รูปท่ี 5.2-1 การกระจายตัวของคะแนนการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทางท่ีดําเนินการทดสอบท้ังหมด 
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ตารางท่ี 5.2-1 สรุปคะแนนผลการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง  

รหัสงาน ชื่อแผนงาน 
จํานวน

โครงการ 

ผลการประเมินกอนดําเนนิงาน ผลการประเมินหลังดําเนินงาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

21000 งานบํารุงปกต ิ 104 - - - 60.74 95.73 84.63 

22100 งานฉาบผิวแอสฟลต 173 68.14 97.58 85.21 60.04 89.50 78.32 

22200 งานเสริมผิวแอสฟลต 203 51.15 100.00 88.93 58.94 91.45 84.49 

22300 งานเสริมผิวลูกรัง 1 80.75 80.75 80.75 74.07 74.07 74.07 

22400 งานเปลี่ยนวัสดรอยตอผิวคอนกรตี 43 74.64 100.00 88.25 87.31 95.82 88.83 

23100 งานปรับระดับผิวทาง 3 79.80 97.71 86.28 69.68 89.12 81.20 

23200 งานซอมทางผิวแอสฟลต 79 55.71 100.00 82.14 59.70 89.12 76.46 

23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟลตคอนกรีตเดมิ นํากลับมาใชใหม 77 73.43 100.00 87.61 66.30 89.12 80.00 

23400 งานซอมผิวคอนกรีต 7 73.20 91.25 79.04 74.43 95.82 80.16 

23600 งานซอมสะพานและโครงสราง 40 77.38 95.16 84.79 74.43 97.78 87.00 

24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต 321 55.02 97.22 83.91 63.23 89.12 81.29 

24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 8 75.62 91.46 81.43 74.43 91.23 80.83 

25100 งานปรับปรุงผิวจราจร 4 81.74 97.58 90.08 68.11 84.91 73.29 

25200 งานขยายทางจราจร 21 59.27 94.43 76.92 59.81 91.45 72.92 

25300 งานปรับปรุงและซอมไหลทาง ทางเทา ทางเช่ือม และเกาะแบง

ถนน 

15 65.62 94.38 75.49 72.02 84.91 74.60 

25400 งานปรับปรุงดานเรขาคณิตของทาง 2 65.19 94.81 80.00 67.01 72.02 69.52 

25500 งานปรับปรุงสะพานและทอระบายนํ้า 5 76.89 86.58 83.55 70.28 91.23 82.28 

25600 งานกอสรางท่ีจอดรถประจําทางฯ 5 60.00 80.75 74.53 71.10 97.03 83.17 
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ตารางท่ี 5.2-1(ตอ) สรุปคะแนนผลการทดสอบการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง  

รหัสงาน ชื่อแผนงาน 
จํานวน

โครงการ 

ผลการประเมินกอนดําเนนิงาน ผลการประเมินหลังดําเนินงาน 

คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

25700 งานปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศน 1 80.75 80.75 80.75 74.07 74.07 74.07 

26100 งานกอสรางทางระบายนํ้าถาวร 6 76.89 97.58 85.99 70.28 91.23 81.44 

26200 งานแกไขและปองกันนํ้ากัดเซาะ 6 76.89 86.58 80.77 70.28 91.23 78.66 

26300 งานแกไขและปองกันนํ้าทวมทาง 77 70.84 100.00 89.12 70.28 94.72 76.70 

26400 งานกอสรางกําแพงกันดิน 1 81.74 81.74 81.74 79.2 79.2 79.2 

27100 งานฉุกเฉิน 356 - - - 78.30 100.00 96.27 

27200 งานฟนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสูสภาพอยางยั่งยืน 136 56.90 94.80 78.68 52.77 87.24 75.83 

28003 โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระหวางภาค 153 69.20 100.00 88.35 66.30 89.12 81.50 
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ตารางท่ี 5.2-2 สรุปผลการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง แยกตามระดับความคุมคา 

ระดับความคุมคา การประเมินกอนดําเนนิงาน (โครงการ) การประเมินหลังดําเนินงาน (โครงการ) 

ไมมีความคุมคา - - 

มีความคุมคา 30 42 

มีความคุมคามาก 363 523 

มีความคุมคามากท่ีสุด 994 1,282 

โครงการท่ีประเมินท้ังหมด 1,387 1,847 

 

ตารางท่ี 5.2-3 รอยละของจํานวนโครงการท่ีทดสอบตามระดับความคุมคา 

ระดับความคุมคา การประเมินกอนดําเนนิงาน (รอยละ) การประเมินหลังดําเนินงาน (รอยละ) 

ไมมีความคุมคา 0.00 0.00 

มีความคุมคา 2.16 2.27 

มีความคุมคามาก 26.17 28.32 

มีความคุมคามากท่ีสุด 71.67 69.41 

รวม 100.00 100.00 

หมายเหตุ รอยละของผลการทดสอบในแตละระดับความคุมคา คํานวณไดจากจํานวนโครงการท่ีประเมินไดในแตละระดับความคุมคา

หารดวยจํานวนโครงการท่ีประเมินท้ังหมด  
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บทท่ี 6 

การจัดทําคูมือการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 
 

6. การจัดทําคูมือการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

6.1. คูมือการประเมินความคุมคาในงานบํารุงทาง 

ในการจัดทําคูมือการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาไดกําหนดกรอบเนื้อหาสําคัญ

ในคูมือดังกลาวไว 2 สวน คือ  

1) บทนํา กลาวถึง ท่ีมาของการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ตลอดจน หลักเกณฑพ้ืนฐานการ

ประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงอธิบายตั้งแตเหตุผลความจําเปนในการประเมินความคุมคาฯ 

จากนั้นจะอธิบายถึงบทนิยามตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาในโครงการงานบํารุงทาง 

รวมท้ังตัวอยางมิติ ประเด็น และดัชนีท่ีใชในการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติภาคกิจภาครัฐ 

2) รายละเอียดของวิธีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ตั้งแตงานบํารุงทางรหัส 21000 ถึง 

รหัส 28000 ซ่ึงแตละรหัสงานจะแยกเนื้อหาไวในแตละบท โดยในแตละบทจะประกอบดวยโครงสรางของ

เนื้อหาดังนี้  

• แนวทางการประเมินกอนดําเนินงาน ซ่ึงจะแสดงแบบฟอรมการประเมินกอนดําเนินงาน แผนผัง

แนวทางการประเมินความคุมคา (Flow Chart) ตลอดจนคําอธิบายรายละเอียดของการกรอกขอมูล

สําหรับการประเมินกอนดําเนินงาน 

• ตัวอยางการประเมินกอนดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนการแสดงตัวอยางของวิธีการประเมินความคุมคากอน

ดําเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคิดคาคะแนนการประเมินสําหรับแตละดัชนี 

ตามขอมูลของโครงการท่ีกําหนดข้ึน   

• แนวทางการประเมินหลังดําเนินงาน ซ่ึงจะแสดงแบบฟอรมการประเมินหลังดําเนินงาน แผนผัง

แนวทางการประเมินความคุมคา (Flow Chart) ตลอดจนคําอธิบายรายละเอียดของการกรอกขอมูล

สําหรับการประเมินหลังดําเนินงาน 

• ตัวอยางการประเมินหลังดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนการแสดงตัวอยางของวิธีการประเมินความคุมคาหลัง

ดําเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคิดคาคะแนนการประเมินสําหรับแตละดัชนี 

ตามขอมูลของโครงการท่ีกําหนดข้ึน  
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บทท่ี 7 

การสัมมนาและถายทอดความรูการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 
 

7. การสัมมนาและถายทอดความรูการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

7.1. ผลการจัดสัมมนาและถายทอดความรูการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

การจัดสัมมนาและถายทอดความรู เรื่อง “โครงการประเมินประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง” ใน

รูปท่ี 7.1-1 จัดข้ึนเพ่ือถายทอดองคความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนแนวทางการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง 

เม่ือวันศุกรท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ หองราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ไดมี นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ ผูอํานวยการสํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง 

เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา และมีนายพงษพันธ จั่นเงิน ผูอํานวยการสวนประเมินผลและประมวลขอมูล

ขาวสาร สํานักบริหารบํารุงทาง กรมทางหลวง เปนผูกลาวรายงานในการสัมมนาครั้งนี้ จากนั้นเปนการบรรยายเริ่มโดย

กลาวถึงความเปนมา วัตถุประสงค และผลท่ีคาดวาจะไดรับของการดําเนินงานโครงการ โดย รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 

ผูจัดการโครงการฯ ไดมอบหมายให ดร.กฤษณัส สุรกิตย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ข้ึนบรรยายแทน ตอดวยการ

ใหองคความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภาครัฐ โดย  

รศ.ดร.อนันต มุงวัฒนา และหัวขอสุดทายเปนการนําเสนอกรณีตัวอยาง และแนวทางกาประเมินความคุมคาในการ

ปฏิบัติงานบํารุงทางท้ังกอนและหลังการดําเนินงาน โดย ดร.กฤษณัส สุรกิตย ซ่ึงผูเขารวมประชุมสัมมนาครั้งนี้ มาจาก

หนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวนท้ังหมด 269 ทาน 
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8. สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

8.1. สรุปผลการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาไดดําเนินการโดย

เริ่มจากการการศึกษาทบทวนขอมูลรายงาน กฎหมาย และผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาของ

การปฏิบัติงานในโครงการ จากนั้นนําองคความรูท่ีไดจากผลการศึกษาทบทวน มาใชเปนแนวทางในการกําหนดมิติ 

ประเด็น และดัชนีชี้วัดในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงกอนท่ีจะทําการสรุปมิติ ประเด็น และ

ดัชนีชี้วัด ท่ีจะนํามาใชนั้น ทางท่ีปรึกษาไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญซ่ึงประกอบดวย อดีตผูบริหาร

ของกรมทางหลวง ตัวแทนจากสํานักงบประมาณ และผูเชี่ยวชาญของกรมทางหลวงท่ีมีประสบการณในงานบํารุงทาง 

จากนั้นเม่ือได มิติ ประเด็น และดัชนีชี้วัดท่ีเหมาะสมในการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทางแลว ไดทําการ

กําหนดรูปแบบของแนวทางการประเมิน ตลอดจนกําหนดคาคะแนนและคาถวงน้ําหนัก ของดัชนีชี้วัดท่ีจะนํามาใชใน

การประเมินความคุมคา โดยในข้ันตอนนี้ ไดดําเนินการผานทางการประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะผูเชี่ยวชาญ

ของกรมทางหลวงและผูเชี่ยวชาญภายนอก ตลอดจนการใชแบบสอบถามซ่ึงจัดทําข้ึนจากหลักการกระบวนการลําดับ

ชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process; AHP)  

ผลจากการดําเนินงานตามท่ีกลาวมาขางตน ทําใหทางท่ีปรึกษาสามารถนํามากําหนดแนวทางการประเมิน

ความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางได กลาวคือ การประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง จะตองทําการ

ประเมินทุกโครงการ ซ่ึงจะตองดําเนินการท้ังในชวงกอนดําเนินงานหรือชวงท่ีมีการเสนอแผนเพ่ือของบประมาณมายัง

สํานักบริหารบํารุงทาง และประเมินชวงหลังจากดําเนินงานกอสรางโครงการแลวเสร็จ (หากโครงการดังกลาวไดรับ

งบประมาณ) โดยกรอบระยะเวลาของการประเมินความคุมคา ท้ัง 2 ชวงเวลา มีดังนี้  

• การประเมินกอนดําเนินงานใหสงแบบฟอรมผลการประเมิน มายังสํานักบริหารบํารุงทางพรอมกับ 

แผนบัญชีความตองการงบประมาณท่ีจะขอรับงบประมาณสนับสนุน (ยกเวนงานฉุกเฉินรหัส 27100) 

• การประเมินหลังดําเนินงาน ใหสงแบบฟอรมผลการประเมินภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากการตรวจ

รับงาน (ยกเวนงานบํารุงปกติ ท่ีจะตองสงผลการประเมินภายในระยะเวลา 30 วัน เม่ือสิ้นสุด

ปงบประมาณ) 
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สําหรับวิธีการในการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางนั้น ผูทําการประเมินจะตองใหคะแนน

สําหรับแตละดัชนี ในแตละมิติของการประเมินความคุมคา โดยการใหคะแนนจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลหรือ

ผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริงในแตละโครงการงานบํารุงทาง จากนั้นใหนําคะแนนท่ีไดมาคูณกับคาถวงน้ําหนักของ

แตละดัชนีท่ีกําหนดไว แลวจึงนําผลคูณของคะแนนและคาถวงน้ําหนักของทุกดัชนีมารวมกัน ซ่ึงผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

สําหรับเกณฑในการพิจารณาวาโครงการงานบํารุงทางมีความคุมคาหรือไมนั้น จะพิจารณาจากคะแนนการ

ประเมินความคุมคาฯ (เต็ม 100 คะแนน) ตามท่ีกลาวขางตน กลาวคือ หากโครงการใดมีคะแนนเกินกวาก่ึงหนึ่งหรือ  

50 คะแนน ข้ึนไป ถือวาโครงการดังกลาว มีความคุมคาท่ีจะเสนอแผนของบประมาณ (กรณีการประเมินกอน

ดําเนินงาน) หรือมีความคุมคาตองบประมาณท่ีจะนําไปใช (กรณีการประเมินกอนดําเนินงาน) แตหากโครงการใดมีผล

การประเมินต่ํากวา 50 คะแนน โดยหากเปนการประเมินกอนดําเนินงานโครงการ ใหผูทําการประเมินทบทวนขอมูล

ตางๆ หรือปรับแผนการดําเนินงานโครงการใหมีความเหมาะสมกอนเสนอของบประมาณ และเปนการประเมินหลัง

ดําเนินงานโครงการใหผูทําการประเมินหรือผูท่ีเก่ียวของหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางดําเนินโครงการ และ

นําขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไปปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานสําหรับโครงการอ่ืนๆ ตอไป  

นอกจากการกําหนดวาโครงการงานบํารุงทางมีความคุมคาหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑข้ันต่ําของคะแนน

การประเมินความคุมคาตามท่ีกลาวขางตนแลว ยังสามารถกําหนดระดับความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางตาม

ชวงของคะแนนการประเมินความคุมคาฯ (เต็ม 100 คะแนน) ดังนี้  

 

คะแนนการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน) ระดับความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง 

< 50 คะแนน ไมมีความคุมคา 

≥ 50 คะแนน ถึง < 65 คะแนน มีความคุมคา 

≥ 65 คะแนน ถึง < 80 คะแนน มีความคุมคามาก 

≥ 80 คะแนน มีความคุมคามากท่ีสุด 

 

ภายหลังจากท่ีไดกําหนดแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางตามรายละเอียดท่ีกลาวไว  

ขางตนแลว ทางท่ีปรึกษาไดดําเนินการทดสอบการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางท้ังกอนดําเนินงาน

และหลังดําเนินงาน โดยใชขอมูลในปงบประมาณ 2562 มาทําการทดสอบ อยางไรก็ตาม หากรหัสงานใดไมมีการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ 2562 จะใชขอมูลในปงบประมาณอ่ืนๆ ในอดีต ท่ีมีรหัสงานนั้นมาทําการทดสอบแทน 

(กําหนดใหใชขอมูลยอนหลังไมเกิน 5 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2562) ซ่ึงผลจากการทดสอบ พบวา การประเมิน

ความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางกรณีกอนดําเนินงาน ซ่ึงทําการทดสอบท้ังหมด 1,387 โครงการ จะมีโครงการท่ี

มีระดับความคุมคา ระดับความคุมคามาก และระดับความคุมคามากท่ีสุด จํานวน 30 363 และ 994 โครงการ 



  
 

โครงการประเมินความคุมคาในการปฏบิัติงานบํารุงทาง 
รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

 

 8-3 

 

ตามลําดับ ในขณะท่ีผลการทดสอบกรณีหลังดําเนินงาน ซ่ึงทําการทดสอบท้ังหมด 1,847 โครงการ จะมีโครงการท่ีมี

ระดับความคุมคา ระดับความคุมคามาก และระดับความคุมคามากท่ีสุด จํานวน 42 523 และ 1,282 โครงการ 

ตามลําดับ และในการทดสอบท้ังกรณีกอนดําเนินงานและหลังดําเนินงาน พบวา ไมมีโครงการงานบํารุงทางใดเลยท่ีไม

มีความคุมคา  

สําหรับในสวนของการจัดทําคูมือการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษาไดกําหนด

กรอบเนื้อหาสําคัญในคูมือดังกลาวไว 2 สวน คือ  

1) บทนํา กลาวถึง ท่ีมาของการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ตลอดจนหลักเกณฑพ้ืนฐานการ

ประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง ซ่ึงอธิบายตั้งแตเหตุผลความจําเปนในการประเมินความคุมคาฯ 

จากนั้นจะอธิบายถึงบทนิยามตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินความคุมคาในโครงการงานบํารุงทาง 

รวมท้ังตัวอยางมิติ ประเด็น และดัชนีท่ีใชในการประเมินความคุมคาของการปฏิบัติภาคกิจภาครัฐ 

2) รายละเอียดของวิธีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ตั้งแตงานบํารุงทางรหัส 21000 ถึง 

รหัส 28000 ซ่ึงแตละรหัสงานจะแยกเนื้อหาไวในแตละบท โดยในแตละบทจะประกอบดวยโครงสรางของ

เนื้อหาดังนี้  

• แนวทางการประเมินกอนดําเนินงาน ซ่ึงจะแสดงแบบฟอรมการประเมินกอนดําเนินงาน แผนผัง

แนวทางการประเมินความคุมคา (Flow Chart) ตลอดจนคําอธิบายรายละเอียดของการกรอกขอมูล

สําหรับการประเมินกอนดําเนินงาน 

• ตัวอยางการประเมินกอนดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนการแสดงตัวอยางของวิธีการประเมินความคุมคากอน

ดําเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคิดคาคะแนนการประเมินสําหรับแตละดัชนี 

ตามขอมูลของโครงการท่ีกําหนดข้ึน   

• แนวทางการประเมินหลังดําเนินงาน ซ่ึงจะแสดงแบบฟอรมการประเมินหลังดําเนินงาน แผนผัง

แนวทางการประเมินความคุมคา (Flow Chart) ตลอดจนคําอธิบายรายละเอียดของการกรอกขอมูล

สําหรับการประเมินหลังดําเนินงาน 

• ตัวอยางการประเมินหลังดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนการแสดงตัวอยางของวิธีการประเมินความคุมคาหลัง

ดําเนินงานโครงการ โดยแสดงรายละเอียดของวิธีการคิดคาคะแนนการประเมินสําหรับแตละดัชนี 

ตามขอมูลของโครงการท่ีกําหนดข้ึน 
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การดําเนินงานในข้ันตอนสุดทายของโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง เปนการสัมมนา

และถายทอดความรูการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง โดยไดจัดข้ึนเม่ือวันศุกรท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

เวลา 08:00 – 12:00 น. ณ หองราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการประชุมสัมมนา

ครั้งนี้มีเนื้อหาสําคัญท่ีไดนําเสนอ ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค  และผลท่ีคาดวาจะไดรับของการดําเนินงาน

โครงการ รวมถึงองคความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานภาครัฐ 

และการนําเสนอกรณีตัวอยางตลอดจนแนวทางกาประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทางท้ังกอนและหลังการ

ดําเนินงาน ซ่ึงผูเขารวมประชุมสัมมนาครั้งนี้ มาจากหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง ท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค จํานวนท้ังหมด 269 ทาน 
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8.2. ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินท่ีผานมาในโครงการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติงานบํารุงทาง ทางท่ีปรึกษามีขอเสนอแนะ

สําหรับการประเมินความคุมคาฯ ในอนาคต ดังนี้  

1) ในการเสนอแผนรายประมาณการสําหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรจะมีการระบุรายละเอียด

ของโครงการสําหรับนํามาใชประเมินความคุมคากอนดําเนินงานโครงการ โดยอยางนอย ควร

ประกอบดวยขอมูลปจจุบันของพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก อายุผิวทาง คา Rutting Depth คา IRI ปริมาณ

การจราจรเฉลี่ยบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (AADT) และสภาพความเสียหายของสายทางบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

เปนตน 

2) แขวงทางหลวง หรือสํานักงานทางหลวง ควรท่ีจะตองมีการจัดเก็บสถิติของเรื่องรองเรียน โดยแยกตาม

ประเภทของรหัสงานยอยในงานบํารุงทางปกติ รวมท้ังสถิติขอรองเรียนของโครงการงานบํารุงทางใน

ระหวางการกอสราง เพ่ือนํามาใชในการประเมินความคุมคาหลังดําเนินงานโครงการ 

3) ผูท่ีจะทําการประเมิน จะตองมีการประสานงานกับชางผูควบคุมงาน ใหทําการตรวจสอบคุณภาพของ

ผลงานการกอสรางภายหลังจากผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จ โดยหลักเกณฑการตรวจสอบ ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑของแนวทางการประเมินความคุมคาของโครงการงานบํารุงทางท่ีกําหนดไว   

4) การกําหนดแนวทางการใหคะแนนของดัชนีความสอดคลองกับความเสียหาย ท่ีดําเนินการในโครงการ

ศึกษาครั้งนี้ กําหนดมาจากสถิติขอมูลของโครงการงานบํารุงทางรวมกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

กํากับโครงการ ดังนั้นในอนาคตสามารถท่ีจะปรับหลักเกณฑของการกําหนดชวงคะแนนใหมีความ

เหมาะสมไดมากยิ่งข้ึนหากมีการจัดเก็บสถิติขอมูลเพ่ิมข้ึน หรืออาจมีการปรับใหสอดคลองกับหลักเกณฑ

ท่ีกรมทางหลวงจะเปนผูกําหนด 

5) การกําหนดแนวทางการใหคะแนนของดัชนีระยะเวลาการดําเนินงานและคุณภาพผลงาน (ในกรณี

ประเมินคา IRI) กําหนดตามการกําหนดระยะเวลาทําการและนโยบายการควบคุมคุณภาพความเรียบของ

ผิวทาง ตามบันทึกขอความท่ี สร.2/447 ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงหากในอนาคตมีการ

ปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว ก็จะตองปรับแนวทางการประเมินใหมีความสอดคลองตามดวย  

6) สํานักบริหารบํารุงทางสามารถนําแนวคิดและหลักเกณฑการประเมินความคุมคาโครงการงานบํารุงทาง 

ท่ีจัดทําข้ึนนี้ ไปพัฒนาเปนระบบหรือโปรแกรมการประเมินความคุมคาฯ เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 

และงายตอการบันทึกขอมูล ตลอดจนลดความผิดพลาดในการคํานวณตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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