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1. มิติความสัมพันธ 

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

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

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  สอดคลอง 

ยุทธศาสตร ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั 
(ประเด็น โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก)  

 

หมายเหตุ กำหนดใหทุกโครงการของงานบำรุงทางทุกรหัสงานตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

1.2 ความสอดคลองกับนโยบายของกรมทางหลวง  

วิธีการ: ใหตรวจสอบความสอดคลองของโครงการกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. 2560-

2564 ดังนี้  

แผนยุทธศาสตร/กลยุทธ สอดคลอง 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงท่ีรวดเร็วครอบคลุม 

และทันตอสถานการณ 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.2 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการแกไขปญหาภยัพิบัติบนระบบทางหลวง  
กลยุทธ 2.3 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะสำหรับ 
ระบบโลจสิติกสและการขนสง 

 

กลยุทธ 2.4 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการใหบริการ  
กลยุทธ 2.5 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการดูแลรักษาภมูิทัศน ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการมี
สวนรวมของทองถ่ินและภาคประชาชน 

 

กลยุทธ 2.6 พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบำรุงรักษา และการใหบริการอ่ืนๆ บน
ระบบทางหลวง 

 

แนวทางการประเมิน  

 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ผาน ใหประเมินในมิติอ่ืนตอไป) 

 มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ  (ผาน ใหประเมินใน

มิติอ่ืนตอไป) 

 ไมมีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตร (ไมผาน)  

การประเมินกอนดำเนินงาน 
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1.3 ความสอดคลองกับสภาพความเสียหาย 

พิจารณาอายุของวัสดุรอยตอผิวคอนกรีตหลังจากกอสราง หรือหลังจากซอมบำรุงครั้งลาสุด  

อายุวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต .......................ป 

อายุของวัสดุรอยตอผิวคอนกรีต คะแนนการประเมิน 

≥ 5 ป 5 

< 5 ป  3 

 

1.4 ความสำคัญของสายทาง 

ใหระบุปริมาณการจราจร บรเิวณพ้ืนท่ีโครงการ  

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

แนวทางการประเมิน 

ระดับความสำคัญของสายทางตามขอมลูปริมาณการจราจรและลักษณะของเสนทางเลี่ยง 

(AADT ของพ้ืนท่ีโครงการ, คัน/วัน) 

คะแนนการประเมิน 

> 8,000 หรือสายทางท่ีไมมีทางเลี่ยง 5 

> 4,000 ถึง ≤ 8,000  4 

> 2,000 ถึง ≤ 4,000  3 

> 1,000 ถึง ≤ 2,000  2 

≤ 1,000 1 
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2. มิติประสิทธิภาพ 

2.1 ระยะเวลาตามแผนงาน  

งบประมาณโครงการ.....................ลานบาท 

ระยะเวลาตามแผนงาน (ระยะเวลาท่ีจะกำหนดในสัญญา)........................... วัน 

ระยะเวลาตามแผนงานโครงการ (วัน)  คะแนนการประเมิน 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา < 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา < 120 วัน 

5 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา = 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา = 120 วัน 

3 

งบประมาณ < 20 ลานบาท และมีระยะเวลา > 90 วัน หรือ 

งบประมาณ ≥ 20 ลานบาท และมีระยะเวลา > 120 วัน 

0 

หมายเหตุ ระยะเวลาการกอสรางสูงสุด ใหเปนไปตามขอกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง ตามบันทึกขอความที่ สร.2/447 

ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

• วงเงินนอยกวา 20 ลานบาท วันทำการไมเกิน 90 วัน 

• วงเงินมากกวาหรือเทากับ 20 ลานบาท วันทำการไมเกิน 120 วัน 

 

3. มิติผลกระทบ 

3.1 จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

ใหระบุจำนวนผูใชทางท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการ จากขอมูล AADT ของสายทาง 

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

แนวทางการประเมิน 

จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ 

(AADT ของพ้ืนท่ีโครงการ, คัน/วัน) 

คะแนนการประเมิน 

> 8,000  5 

> 4,000 ถึง ≤ 8,000  4 

> 2,000 ถึง ≤ 4,000  3 

> 1,000 ถึง ≤ 2,000  2 

≤ 1,000 1 

หมายเหตุ จำนวนผูไดรับประโยชนของพื้นที่โครงการอางอิงจากปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป ตามมาตรฐานชั้นทาง

ของกรมทางหลวง  
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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 
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4. สรุปผลการประเมินกอนดำเนินงาน 

  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

  มีความสอดคลองกับกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยางนอย 1 กลยุทธ   

มิติ ดัชนีการประเมิน ผลการประเมิน คาถวงน้ำหนัก คะแนนการประเมิน 

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

ความสัมพันธ 

 

ความสอดคลองกับสภาพความเสยีหาย  20.44  

ความสำคญัของสายทาง  15.74  

ประสิทธิภาพ ระยะเวลาตามแผนงาน  33.56  

ผลกระทบ 

 

จำนวนผูไดรับประโยชนของพ้ืนท่ีโครงการ  18.16  

ความสำคญัของโครงขาย  12.10  

ผลรวมของคะแนนการประเมิน (เต็ม 500 คะแนน)   

ผลการประเมิน (เต็ม 100 คะแนน)  
 

  

 

 


