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1. มิติประสิทธิภาพ 

1.1 การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสัญญา   

ใหระบุวาโครงการสามารถดำเนินงานไดแลวเสร็จ โดยไมมีคาปรับเกิดข้ึนหรือไม  

  ไมมีคาปรับ 

  มีคาปรับ 

  ยกเลิกสัญญา 

แนวทางการประเมิน 

การดำเนินงานโครงการมคีาปรับหรือไม คะแนนการประเมิน 

ไมมีคาปรับ 5 

มีคาปรับ 3 

ยกเลิกสัญญา 0 

 

1.2 ระยะเวลาท่ีดำเนินการแลวเสร็จ  

(1) ระยะเวลาท่ีผูรับจางดำเนนิการแลวเสร็จ (นับถึงวันสงมอบงาน)..................วนั 

(2) ระยะเวลาตามสัญญา....................วัน 

(3) รอยละของระยะเวลาดำเนินงานตอระยะเวลาตามสัญญา.............................. 

แนวทางการประเมิน 

รอยละของระยะเวลาดำเนินงานตอระยะเวลาตามสัญญา คะแนนการประเมิน 

< รอยละ 80 ของระยะเวลาตามสัญญา 5 

รอยละ 80 - 100 ของระยะเวลาตามสญัญา 3 

> รอยละ 100 ของระยะเวลาตามสัญญา 1 

  

การประเมินหลังดำเนินงาน 
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2. มิติประสิทธิผล 

2.1 คุณภาพผลงาน 

วิธีการ ใหประเมินคุณภาพผลงานแยกออกเปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 พื้นที่โครงการเปนทางตรง ทางทั่วไป

มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และไมไดอยูในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ  

5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งไดแก อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบายอย และอำเภอ

สะเดา และกรณีท่ี 2 พ้ืนท่ีโครงการเปนทางโคงวกวนและลาดชันซ่ึงมีรัศมีความโคงนอยกวา 50 เมตร หรือเปน

สะพานกลับรถ มากกวารอยละ 50 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด หรืออยูในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส 

และ 5 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงไดแก อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบายอย และอำเภอ

สะเดา  

1) กรณีท่ี 1 ประเมินจากผลการตรวจวัดคา IRI ภายหลังดำเนินงานแลวเสร็จ   

ผลการตรวจวัดคา IRI ......................ม./กม. (คาเฉลี่ยของ IRI ท่ีตรวจวัด เฉพาะทางตรง ทางท่ัวไป) 

แนวทางการประเมิน กรณีท่ี 1  

การทดสอบคา IRI คะแนน 

< 2.25 ม./กม. 5 คะแนน 

2.25 – 2.50 ม./กม. 3 คะแนน 

> 2.50 ม./กม. 0 คะแนน 

 

2) กรณีท่ี 2 ประเมินความเรียบรอยของผลงานดวยสายตา โดยวิธี Visual Inspection และประเมินดังนี้ 

การพิจารณาดวย Visual Inspection ดีมาก (3 คะแนน) ดี (2 คะแนน) พอใช (1 คะแนน) 

ความถูกตองและความเรยีบรอยของงาน กอสรางตามแบบ มีการ

เก็บงานเรียบรอยทุก

สวน 

กอสรางตามแบบแตมี

องคประกอบบางสวนท่ี

ไมเรียบรอยบาง

เล็กนอย (ไมเกิน 2 

ตำแหนง) 

กอสรางตามแบบแตมี

องคประกอบบางสวนท่ี

ไมเรียบรอยหลายจุด 

(มากกวา 2 ตำแหนง) 

ผลการประเมินคุณภาพผลงานดวย วิธี Visual Inspection ...............................คะแนน 

แนวทางการประเมินกรณีท่ี 2  

คะแนนรวมจาก Visual Inspection คะแนนการประเมิน 

3 คะแนน (ดีมาก) 5 

2 คะแนน (ดี) 3 

1 คะแนน (พอใช) 1 
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2.2 จำนวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง  

จำนวนขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน .....................ครั้ง 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนขอรองเรียน (คร้ัง) คะแนน 

ไมม ี 5 

1 - 2 4 

3 - 4 3 

5 - 6 2 

> 6 1 

 

3. มิติผลกระทบ (กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานจากแผนงาน ใหใชผลการประเมินตามการ

ประเมินกอนดำเนินงาน) 

3.1 จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

ระบุจำนวนผูใชทางที่จะไดรับประโยชนจากโครงการ โดยใชขอมูล AADT ปลาสุดของสายทาง และใหคะแนน

ดังนี้  

AADT บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ..............................คัน/วัน 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนผูไดรับประโยชน ของพ้ืนท่ีโครงการ  

(AADT ของพ้ืนท่ีโครงการ, คัน/วัน) 

คะแนนการประเมิน 

> 8,000  5 

> 4,000 ถึง ≤ 8,000  4 

> 2,000 ถึง ≤ 4,000  3 

> 1,000 ถึง ≤ 2,000  2 

≤ 1,000 1 

หมายเหตุ จำนวนผูไดรับประโยชนของพื้นที่โครงการอางอิงจากปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป ตามมาตรฐานชั้นทาง

ของกรมทางหลวง   
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3.2 ความสำคัญของโครงขายท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคง  

ใหระบุความสำคัญของโครงขายในดานตางๆ ดังนี้  

นโยบายของรัฐ สอดคลอง 

โครงขายภายใตกรอบความรวมมอือนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)  

โครงขายทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)  

โครงขายภายใตกรอบความรวมมอืระดับทวิภาคีกับประเทศลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย   

โครงขายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC  

โครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางน้ำในรัศมี 50 กม.  

โครงขายท่ีเช่ือมโยงการขนสงทางอากาศในรัศมี 50 กม.  

โครงขายถนนในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) รัศมี 50 กม.   

โครงขายเสนทางทองเท่ียว   

โครงขายถนนตามแนวชายแดน รศัมี 50 กม. หรือโครงขายถนนเพ่ือความมั่นคง  

โครงขายในถนนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ชายแดนใต   

โครงขายการพัฒนาตามผังเมือง  

โครงขายสำคัญในการขนสงพืชผลทางการเกษตร  

โครงขายท่ีชวยลดผลกระทบจราจร (เสนทางลดั ทางเลี่ยงเมือง)  

โครงขายท่ีมีความสอดคลองกับโครงการพระราชดำร ิ  

อ่ืนๆ ระบุ   

  

  

  

 

แนวทางการประเมิน 

จำนวนนโยบายฯ ท่ีโครงการมีความสอดคลอง (จำนวนขอ) คะแนนการประเมิน 

≥ 5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

≤ 1 1 

 

  



งานเสริมผิวแอสฟลต 22200 
 

 
 

4. สรุปผลการประเมินหลังดำเนินงาน 

มิติ ดัชนีการประเมิน คะแนน คาถวงน้ำหนัก คะแนนการประเมิน 

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

ประสิทธิภาพ การควบคุมระยะเวลาการทำงานตามสัญญา  15.84  

ระยะเวลาท่ีดำเนินการแลวเสร็จ  16.37  

ประสิทธิผล คุณภาพผลงาน  31.61  

จำนวนขอรองเรียนระหวางการกอสราง  11.12  

ผลกระทบ จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ  15.27  

ความสำคัญของโครงขาย  9.79  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)  

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  

หมายเหตุ ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน) เทากับผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน) หารดวย 5 
 


