
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ป 2567 

1. งานบำรุงกำหนดเวลา (เอกสารแนบ 2) 

- เนนการบำรุงรักษาทางหลวงตามวงรอบอายุการใชงาน (Life Cycle) 

- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดสวนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเรงดวนของ

แผนงาน 

- งานรหัส 22200 ควรมีงานแก Soft ไมเกิน รอยละ 5 ของ พื ้นที ่ โครงการ และควรมีคางาน 

Asphalt Leveling Course ไมเกิน รอยละ 5 ของคางาน Asphalt Wearing Course หากมีงานแก 

soft หรืองานปรับระดับมากกวานี้ ควรเลือกใชรหัสงานบำรุงพิเศษหรือบูรณะ 

2. งานบำรุงพิเศษและบูรณะ (เอกสารแนบ 3) 

- พิจารณาเสนทางที่ความเสียหายปรากฏ ขอมูลสำรวจสภาพทาง เชน คาความขรุขระผิวทาง (IRI) 

คาความลึกรองลอ (RUT DEPTH) พ้ืนท่ีรอยแตกตอเนื่อง (CRACKING AREA) เปนตน 

- วิธีการบำรุงรักษาทางหลวง สอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

- พิจารณาปริมาณการจราจรและสัดสวนรถบรรทุกหนัก เพื่อประกอบการพิจารณาความเรงดวนของ

แผนงาน 

- อาจมีการขยายความกวางผิวจราจร แตท้ังนี้ไมใหกอสรางเพ่ิมจำนวนชองจราจร 

- มีความพรอมของพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการ ไมติดขัดสาธารณูปโภค เม่ือไดรับงบประมาณ 

- กรณีงาน Asphalt Hot Mix Recycling 

1. ควรดำเนินการในพ้ืนท่ี ๆ ผิวทางเดิมเปนผิว AC60-70 

2. สงบันทึกขอความชี้แจงเหตุผล ท่ีแสดงถึงความเหมาะสมท่ีเลือกใชวิธีการซอมแบบ Asphalt Hot 

Mix Recycling พรอมแนบแบบฟอรม การพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสียหายของ 

ผิวทาง 

- งาน 24100 หากมีปริมาณรถบรรทุกหนักมากกวา 15 คันตอวัน ควรตองปูผิวแอสฟลตคอนกรีต

หนาอยางนอย 10 ซม. บนชั้น Recycling 

- หากเนนงาน Full Depth หรือมีคางาน Full Depth เกินกวาครึ่งควรใชงานรหัส 24200 ไมควรใช

งานในรหัส 23400 

3. งานฟนฟูทางหลวง (เอกสารแนบ 4) 

- พิจารณาเสนทางท่ีเสียหายหนัก โดยความเรงดวนของความเสียหาย 5 ประเภท เรียงตามลำดับ ดังนี้ 

1. สะพานขาด/สะพานชำรุด 

2. ทางขาด 

3. ดินสไลด/คันทางสไลด 

4. อาคารระบายน้ำชำรุดเสียหาย 

5. โครงสรางทางชำรุดเสียหาย 

- เนนการแกไขเชิงบูรณาการ และเชิงปองกันอยางยั่งยืน ในจุดท่ีเกิดเหตุซ้ำซาก ใหมีคางานเพ่ือกอสราง

ทดแทนอุปกรณอำนวยความปลอดภัยที่ชำรุดเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติได แตไมใหสรางใหม

เพ่ิมเติม 

(เอกสารแนบ 1) 



- กรณีมีประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติ และ/หรือ รายงาน กชภจ. และมีการรายงานขอมูลผานศูนยบริหารงาน

อุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง ใหบันทึกขอมูลในแบบฟอรมแผนงานความตองการงบประมาณ 

4. งานปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (เอกสารแนบ 5) 

- พิจารณาจากทางหลวงสายรอง ทางหลวงหมายเลข 4 หลัก ท่ีมีปริมาณการจราจรต่ำกวา 2,000 คัน

ตอวัน ในเสนทางที่เปนชวงปลายของโครงขาย หรือไมไดมีโครงขายตอเนื่องกับโครงขายหลัก อยูใน

พื้นที่หางไกล หรือ ทางหลวงที่รับมอบจากหนวยงานอื่นมาแลว หรืออยูในกระบวนการจะพิจารณา

โอนมอบใหหนวยงานทองถ่ิน เชน หนวยงานดานความม่ันคง หรือ กรมปาไม เปนตน 

- พิจารณางานปรับปรุงกายภาพทาง โครงสรางชั้นทางที่ต่ำกวามาตรฐานกรมทางหลวง ใหไดตาม

มาตรฐานความปลอดภัยของผูใชทาง รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใชทางหลวง

ของกลุมเปราะบางบนถนน เชนรถจักรยานยนต คนเดนิเทา 

- พิจารณางานปรับปรุง “ขยายความกวางชองจราจร” เพื ่อลดความเสี ่ยงในการเกิดอุบัติเหตุชน        

คอสะพาน ของกลุมเปราะบางบนถนน ไดแก รถจักรยานยนต คนเดินเทาตามภาพตัวอยาง (กรณีเปน

งานเพ่ิมจำนวนชองจราจรใหเสนอแผนงานสำนักแผนงาน)  

- มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐานของประชาชน หรือสนับสนุนการพัฒนาความ

เขมแข็งและสรางความสามารถในการแขงขันของชุมชนเกษตรกรในพ้ืนท่ีหางไกล 

- พิจารณาจากสายทางท่ีขาดการบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง มีคาความขรุขระผิวทาง (IRI) > 3.5 โดย

พิจารณาจากขอมูลในระบบ Roadnet 

           
 

- สามารถทำไดทุกลักษณะงาน ที่มีลักษณะของงานบูรณะทางหลวงที่มีความเสียหายถึง โครงสรางชั้น

พื้นทางลงไป โดยเปนการดำเนินการกอสรางบนคันทางเดิม ไมเพิ่มชองจราจร เปนงานที่สามารถ

ดำเนินการไดทันที หลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยไมตองทำการมีสวนรวมของประชาชน 

และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

5. กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน (เอกสารแนบ 6) 

- พิจารณาตามลักษณะความเสียหายของสะพาน ดังนี้ 

• รอยตอ ของสะพานชำรุด 

• ผุกรอนจนเห็นเหล็กเสริม 

• การทรุดตัวของโครงสราง 

• เชิงลาดคอสะพานเสียหาย 



• สวนประกอบอื่นๆ เสียหาย เชน หูชาง (Wing Wall), แผนรองรับคาน (Bearing), แผงก้ัน

จราจร (Traffic Barrier), ราวสะพาน (Railing), ทางเทา (Sidewalk), ระบบระบายน้ำ 

(Drainage) และกำแพงกันดิน (Retaining Wall) เปนตน 

- พิจารณางานบำรุงรักษาชิ ้นสวนสะพานที่เสื ่อมสภาพตามวงรอบอายุการใชงาน (Life Cycle)/ 

ซอมแซมชิ้นสวนที่ชำรุดเสียหาย/ เสริมกำลังเพิ่มการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน ทั้งนี้ไมรวมงาน

ขยายความกวาง/ตอความยาว/ทุบรื้อ และสรางใหมทดแทน 

- พิจารณาความปลอดภัยในการใชงานเปนสำคัญ 

6. โครงการบูรณะโครงขายทางหลวงเช่ือมโยงระหวางภาค (เอกสารแนบ 7) 

- ทางหลวงหมายเลข 1 หลัก 2 หลัก และทางหลวงหมายเลข 3 หลัก หรือ 4 หลักที ่มีปริมาณ

การจราจรตั้งแต 8,000 คันตอวันข้ึนไป 

- ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway : AH) 

- สามารถทำไดทุกลักษณะงาน ที่มีลักษณะของงานบูรณะทางหลวงที่มีความเสียหายถึง โครงสรางชั้น

พื้นทางลงไป โดยเปนการดำเนินการกอสรางบนคันทางเดิม ไมเพิ่มชองจราจร ไมเพิ่มอุปกรณอำนวย

ความปลอดภัย เปนงานท่ีสามารถดำเนินการไดทันที หลังจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ โดยไมตอง

ทำการมีสวนรวมของประชาชน และประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

- เปนโครงการขนาดกลาง สามารถดำเนินการแลวเสร็จไดภายในปงบประมาณ (6 เดือน) 

7. โครงการกอสรางจุดพักรถเพ่ือยกมาตรฐานงานทาง (เอกสารแนบ 8) 

- สถานท่ีกอสราง พิจารณาท่ีดินสงวนนอกเขตทาง หรือ ท่ีดินตั้งอยูใกลเคียงกับสำนักงานแขวงทางหลวง/ 

หมวดทางหลวง หรือ พิจารณาจุดท่ีใกลเคียงตำแหนงท่ีตั้งของจุดบริการตำรวจทางหลวง 

- พิจารณาจุดดำเนินการท่ีมีศักยภาพจะพัฒนาเปนจุดจอดพักรถบรรทุก คือ มีจำนวนรถบรรทุกสัญจร

ในปริมาณมาก 

- พิจารณาจุดท่ีพบปญหาการจอดขวางไหลทางของรถบรรทุกในปจจุบัน 

- พิจารณาและกำหนดจำนวนชองจอดรถบรรทุกตามขนาดของพ้ืนท่ี/ ความตองการของผูใชงาน 

8. ภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญทุกรหัสงานในระดับสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง 

(เอกสารแนบ 9) 


