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บทที่ 3
การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
การบริหารการจัดการและขั้นตอน
การดําเนินการดานถนน

ถนนเดิม

ถนนใหม

จัดทําทะเบียนถนนเดิม

ศึกษาความเหมาะสม
การกอสรางถนน
ทางเดิน และทางเทา

กรณีตองดําเนินการ
บูรณะ ซอมแซม

ไมเหมาะสม

เหมาะสม

ประมาณราคา
ควบคุมงานและกําหนด
บุคลากร
ตรวจรับงาน
จัดทําทะเบียนถนนใหม

แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดําเนินงานดานถนนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.1 การศึกษาความเหมาะสมการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
ในการดําเนินงานกอสรางถนน ทางเดิน และทางเทา ใหไดมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีศักยภาพเปนเมืองที่สมบูรณในอนาคต ในการกอสรางถนนจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมทางดาน
วิศวกรรม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจการลงทุน และตองไมกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด
กระบวนการสําคัญประการหนึ่งของการกอสรางหรือบํารุงรักษาถนน คือ ตองมีการวางแผน
และศึกษาความเหมาะสมในการกอสราง บํารุงรักษา เพื่อใหการกอสรางถนนสมประโยชน และคุมคา
ในการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทาใหเกิดความคุมคาสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น จะตองผานกระบวนการประชาคม และตองเปนโครงการที่
บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นตามขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
เพื่อใหแผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวไดอยางเปนระบบ แตหากแผนพัฒนาที่วางไว
มีความจําเปนจะตองปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นก็สามารถพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไดตามความเหมาะสม โดยผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ควรตรวจสอบโครงการดังกลาววาได
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนดหรือไม ตามแบบตรวจสอบ(Check list) ในภาคผนวก

ขอมูลสําคัญในการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสม
3.1.1 ขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร เปนขอมูลที่แสดงถึงความจําเปนในการกอสราง
แนวสายทาง และใชในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต ดังนี้
• แบบกอสรางจริง คือ แบบแนวสายทางโครงการที่จะดําเนินการกอสรางโดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับสายทางใกลเคียงเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการและความ
เชื่อมตอของสายทาง
• การนับปริมาณจราจรของรถแตละประเภท เชน รถบรรทุก รถยนตนั่งสวนบุคคล
รถจักรยานยนต ฯลฯ โดยการนับปริมาณจราจรในรอบ 24 ชั่วโมง เพื่อนํามา
วิเคราะหในการออกแบบกอสรางตอไป
• การบันทึกขอมูลรายละเอียดการสํารวจแนวสายทางเบื้องตน เพื่อใชเปนขอมูล
มาประกอบการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
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•

การประสานรวมทั้ งชี้ แจงทํ าความเข าใจและรั บฟ งความคิ ดเห็ นของประชาชน
หน วยงานที่ เกี่ ยวของ เพื่ อแกไขป ญหาต างๆ ที่ อาจเกิดขึ้นระหว างกอสร าง เช น
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง
• การเจาะสํารวจสภาพดินเดิมตามแนวสายทางเพื่อหาคาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร
ของดิน โดยเฉพาะคา CBR เพื่อนํามาออกแบบโครงสรางถนน สําหรับกรณี
พื้นที่ดินออนจะตองทําการเจาะสํารวจหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินตาม
แนวสํารวจโดยทํา Vane Shear Test เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาเสถียรภาพของคันทาง
• การสํารวจและจัดทําแผนที่แหลงวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานงานทาง
เพื่อใชเปนขอมูลในการประมาณราคาคากอสราง
3.1.2 ขอมูลดานเศรษฐกิ จและสังคม เปนการพิจารณาขอมูล ดานเศรษฐกิจและสังคมว า
กอใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด กลาวคือ มีประชาชนไดรับประโยชนแยกเปนจํานวนคน ครัวเรือน
หมูบาน ทําใหเดินทางไดสะดวกรวดเร็วขึ้นหรือเสนทางนั้นเปนเสนทาง เพื่อใชในการขนสงผลิตผล
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือเปนเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงพอดีตอสภาพเศรษฐกิจของ
ประชาชนในทองถิ่น
3.1.3 ขอมูลดานสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตแนวถนนที่จะทําการ
กอสราง และบริเวณใกลเคียงถนน เชน ตนไม ที่พักอาศัย วัด โรงเรียน ซึ่งเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อ
พิจารณาวาหลังจากการกอสรางถนนแลว จะทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมกับชุมชนใกลเคียแนวถนนนั้น
หรือไม
3.1.4 ขอมูลดานยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอการกําหนดแผนงานและ
โครงการ เพราะเปนเปาหมายวาทองถิ่นจะ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนหรือพัฒนาไปสู
ความเจริญ กาวหนาไปในทิศทางใด เชน กรณีกําหนดยุทธศาสตรสงเสริมการทองเที่ยวอาจตองพัฒนา
ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวใหสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ในการศึ ก ษาความเหมาะสมด า นต า งๆ ดั ง กล า วให พิ จ ารณากํ า หนดคะแนนตามสั ด ส ว น
แตละดาน แลวนําคาคะแนนที่ไดมาจัดเรียงลําดับตามความสําคัญโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ
จัดทําโครงการนั้นๆ ตอไป

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเทา
การออกแบบถนนมี ข อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาหลายประการ เช น ปริ ม าณการจราจร
ประเภทของผิวจราจร ความกวางของผิวจราจร ความกวางของไหลทางซึ่งจะสอดคลองกับความกวาง
ของทางเดินและทางเทา ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก ความลาดชัน ความสูงของยานพาหนะที่
จะเปนขอจํากัดความสูงของสิ่งกอสรางเหนือผิวจราจรของถนน
ดังนั้น ในการออกแบบจําเปนตองเก็บขอมูลดานปริมาณการจราจร ซึ่งเปนหลักการเบื้องตน
ในการออกแบบ ขนาดชองจราจร จํานวนชองจราจร และดานกายภาพของถนน แตการเก็บขอมูลปริมาณ
จราจรตามหลักวิศวกรรมนั้นเปนการยุงยาก และอาจเกิดปญหาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได จึง
กําหนดหลักเกณฑทั่วไปการออกแบบถนน ทางเดินและทางเทาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

3.3 หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบถนน
3.3.1 ควรหลี ก เลี่ ย งการออกแบบทางโค ง ของถนนที่ มี รั ศ มี โ ค ง แคบซึ่ ง เป น ลั ก ษณะโค ง
อันตราย
3.3.2 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางตรงที่ยาวๆ แลวตามดวยการออกแบบทางโคงที่แคบ
3.3.3 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบถนนที่มีความชันแลวมีทางโคง
3.3.4 การออกแบบทางโคงควรมีการยกขอบถนน (Superelevation) เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกับผูขับขี่
3.3.5 การก อ สร า งสิ่ งที่ อ ยูเ หนือ ผิว จราจรของถนนควรมีก ารจํ า กัด ความสู ง ขั้น ต่ํา เทา กั บ
5.00 เมตร เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่มีความสูง
3.3.6 ควรมีการควบคุมการเขา – ออก ถนนที่จะเชื่อมกับถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.7 ถนนในเขตเมืองอาจลดแนวเขตทาง แตตองกวางพอใหยานพาหนะเคลื่อนที่ผานได
ตามการออกแบบทิศทางการจราจร (ทิศทางเดียว หรือ สองทิศทาง)
3.3.8 ในกรณีจําเปน อาจพิจารณาจัดทําผิวจราจรแคบกวาที่กําหนด บนคันทางที่ขนาดความ
กวางตางๆ ได แตตองใหยานพาหนะวิ่งสวนกันไดในลักษณะการจราจรสองทิศทาง เชน จัดทําผิวจราจร
กวาง 5 เมตร บนคันทางกวาง 9 เมตร (มาตรฐานความกวางผิวจราจร คือ 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ
1.50 เมตร)
3.3.9 การออกแบบปายจราจร สิ่งควบคุมการจราจร สิ่งอํานวยความสะดวกดานการจราจร
ใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.10 การออกแบบไฟฟาแสงสวางใหเปนไปตามมาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
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3.4 มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง
ถนนเขตเมือง หรือนอกเขตเมืองที่ไดเปดใชงานไปแลวแตภายหลังความเจริญในเขตเมือง
ขยายตัว มีประชาชนพักอาศัยหนาแนนขึ้นกลายเปนเขตเมือง ทําใหเกิดปญหาดานการจราจรตามมา เชน
ปญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น การจอดรถริมถนนมากขึ้น การสัญจรจากผูคนสองขางทาง การเชื่อม
ทางเขา – ออกกับถนนเพิ่มมากขึ้น จึงตองมีการออกแบบถนนเพื่อเตรียมการขยายถนนในอนาคตโดยใน
แนวเขตทางกําหนดใหมีสิ่งปลูกสรางนอยที่สุดหรือไมมีเลย รวมทั้งตองจัดใหมีทางระบายน้ําดวย เพื่อ
ปอ งกั นน้ํ าท ว มขั ง ซึ่ง เป น ปญ หาที่ก อ ให เกิ ดความเสี ย หายตอ โครงสรา งถนน ดัง นั้น มาตรฐานการ
ออกแบบถนนเขตเมือง มีดังนี้
1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนเขตเมือง
2. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน
3. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน
4. ออกแบบและจัดทําทางระบายน้ําสองขางถนน
5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อมหรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี
รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร
6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร
7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย
จะตองมีไหลทางหรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย
8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. กรณี ถ นนที่ มี ก ารตั ด กั น หากมี ค วามจํ า เป น ต อ งก อ สร า งทางต า งระดั บ ต อ งศึ ก ษาถึ ง
ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง
10. การออกแบบดานวิศวกรรมการทาง โดยตองคํานึงถึงลักษณะภูมิประเทศและความลาด
ชันของถนน ดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศ
รอยละของความลาดชันสูงสุดที่ยอมให

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

4

6

8

11. การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงไดเปน 4 ชั้นทาง
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-1
บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 3-1 การออกแบบถนนในเขตเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชั้นทางถนนเขตเมือง
ประเภทผิวจราจร
เขตทางหลวง
(Right of Way)
(ไมนอยกวา) เมตร
ชองจราจร

ชั้นที่ 1
แอสฟลตคอนกรีต
หรือ คอนกรีต
เสริมเหล็ก
30.00

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

แอสฟลตคอนกรีต
ลูกรัง หรือวัสดุอื่น ลูกรัง หรือวัสดุอื่น
หรือ คอนกรีต
ที่ดีกวา
ที่ดีกวา
เสริมเหล็ก
20.00
15.00
8.00

6

4

-

-

3.00

3.00

-

-

18.00

12.00

6.00

5.00

3.00*

2.00*

1.50*

1.50*

(ไมนอยกวา) ชอง
ความกวางชองจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางผิวจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางทางเทา
หรือไหลทาง
(ไมนอยกวา) เมตร

หมายเหตุ * สามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แตไมนอยกวา 1.50 เมตร หรือเปนไปตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

3.5 มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง
มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง มีดังนี้
1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเขา - ออกกับถนนนอกเขตเมือง
3. ถนนรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 21 ตัน
4. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณดานความปลอดภัยตอผูใชถนน
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5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อม หรือตัดกันของถนนใหขอบผิวจราจรดานในมี
รัศมีความโคงไมนอยกวา 5.00 เมตร
6. ชองลอดของถนน ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา 5.00 เมตร
7. ความกวางผิวจราจรของสะพานไมนอยกวาความกวางของผิวจราจรที่ออกแบบ โดย
จะตองมีไหลทาง หรือ ทางเดินและทางเทาประกอบดวย
8. การยกระดับของถนนบนทางโคง (Super Elevation) ไมเกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. ในถนนที่มีการตัดกันหากมีความจําเปนตองมีการกอสรางทางตางระดับ จะตองศึกษาถึง
ผลกระทบทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อหา
ความเหมาะสมของโครงการกอนการกอสราง
10. การออกแบบถนนนอกเมื อ ง สามารถแบ ง การออกแบบได เ ป น 4 ชั้ น ทาง โดยมี
องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางดังแสดงในตารางที่ 3-2,
11. ควรมีการออกแบบทางระบายน้ําสองขางถนนไวลวงหนาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการกอสราง หรือกอสรางทางระบายน้ําภายหลังที่ถนนสองขางทางเปลี่ยนสภาพเปน
แหลงชุมชน
ตารางที่ 3-2 องคประกอบการออกแบบดานวิศวกรรมการทางสําหรับถนนนอกเขตเมือง
ประเภท
ถนนนอกเมือง

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

ความเร็วที่ใชในการออกแบบ (กม. / ชม.) ความลาดชันสูงสุดที่ยอมให (เปอรเซ็นต)

นอกเขตเมือง

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

ทางราบ

ทางเนิน

ทางเขา

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4

90
90
70
60

80
80
55
50

70
70
40
30

4
4
4
4

6
6
8
8

8
8
12
12

หมายเหตุ : ในชวงที่ผานเขตเมืองความเร็วที่ใชในการออกแบบไมนอยกวา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง แต
อาจลดลงไดในกรณีจําเปนเนื่องจากปญหาแนวเขตทาง ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
การออกแบบ

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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ตารางที่ 3-3 การออกแบบถนนนอกเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถแบงการออกแบบไดเปน 4 ชั้นทาง
ชั้นทางถนนนอกเขตเมือง
ประเภทผิวจราจร

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

แอสฟลตคอนกรีต หรือ แอสฟลตคอนกรีต หรือ ลาดยาง หรือ ลูกรัง หรือวัสดุอื่น
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ คอนกรีตเสริม
ที่ดีกวา
เทียบเทา
เทียบเทา
เหล็ก

เขตทางหลวง (Right of Way)
(ไมนอยกวา) เมตร
ชองจราจร
(ไมนอยกวา) ชอง
ความกวางชองจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร
ความกวางผิวจราจร
(ไมนอยกวา) เมตร

20.00

20.00

15.00

15.00

4

-

-

-

3.25

-

-

-

13.00

7.00

6.00

ความกวางทางเทาหรือไหลทาง
(ไมนอยกวา) เมตร

1.50

1.50

1.50*

8.00 หรือ 6.00
(ลูกรัง หรือ
วัสดุอื่นที่ดีกวา)
1.50*

หมายเหตุ *หากมีปญหาดานพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปรับไดตามความเหมาะสม
และใหเปนไปตามมาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน

3.6 ขั้นตอนการออกแบบ
3.6.1 การออกแบบถนนใหออกแบบตามประเภทมาตรฐานถนน 4 ชั้นทางดังกลาว แตในการ
ปฏิบัติในพื้นที่จริง อาจมีขอจํากัดบางประการ จึงมีขอแนะนําดังนี้
 กรณีมีปญหาแนวเขตทางใหลดความกวางของไหลทาง ตามความเหมาะสมตาม
มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (0.90 เมตร)
หากมีความกวางต่ํากวาที่กําหนดใหพิจารณาเปลี่ยนแนวเสนทางใหม ยกเวนกรณี
จําเปน
 กรณีลักษณะโครงการเปนถนนในหมูบาน เชน โครงการถนนคอนกรีตใน
หมูบาน ใหออกแบบเปนผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร เปนอยางนอย
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3.6.2 ผิวจราจรและไหลทาง ตองเปนผิวเรียบหรือผิวถาวร เชน ผิวลาดยางหรือผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิดผิวจราจรเลือกใชใหเหมาะสมกับปริมาณจราจร เวนแตถนนที่ตองดําเนินการกอสราง
แบบเปนขั้นตอน (Stage Construction) เนื่องจากอาจมีปญหาอยูในพื้นดินออน หรือกรณีงบประมาณ
จํากัด แตตองการยืดระยะทางกอสรางใหไดตามเปาหมาย อาจกอสรางผิวทางและไหลทางเปนชนิดผิว
ไมถาวร เชน ผิวลูกรังบางสวนหรือทั้งหมดได แตตองมีผิวทางชนิดถาวรเริ่มจากจุดเริ่มตนโครงการไปหา
จุดสิ้นสุดโครงการ
ทั้งนี้ ไดเปรียบเทียบขอดี – ขอเสียผิวทางถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางดัง
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หนา 19-21
3.6.3 การออกแบบดานเรขาคณิต โครงสรางทาง และองคประกอบอื่นๆ (ถามี) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการออกแบบวิศกรรมการทาง
3.6.4 การออกแบบโครงสรางถนน ใหคํานึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความ
แข็งแรงของพื้นดินเดิม และวัสดุกอสรางที่มีอยูในทองถิ่น
3.6.5 การออกแบบบางพื้นที่ อาจจะตองออกแบบโครงสรางทางเปนกรณีพิเศษ เชน การปองกัน
การเลื่อนไหลของคันทางบนดินออนหรือถนนเลียบติดคลอง, แมน้ํา, หรือการปองกันการกัดเซาะคันทาง
3.6.6 การออกแบบถนนเพื่อการทองเที่ยวตองมีองคประกอบอื่นๆ ดวย เชน ศาลา จุดชมวิว
ที่จอดรถ ภูมิทัศนสองขางถนน ปายแนะนําตางๆ
3.6.7 การออกแบบรายละเอียดสะพานใหเปนไปตามแบบมาตรฐานสะพานและเหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสอดคลองกับขอกําหนดของสวนราชการที่ดูแลลําน้ํานั้นๆ
3.6.8 รวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาและชลศาสตร เพื่อนําไปใชในการออกแบบขนาดของ
อาคารระบายน้ําตางๆ ที่จําเปน ทั้งนี้การออกแบบอาคารดังกลาว จะตองพิจารณาสภาพภูมิประเทศที่
แทจริงในบริเวณกอสราง โดยจะตองออกแบบใหระดับของถนน พนจากระดับน้ําทวม ตลอดจนให
อาคารระบายน้ําและทอลอดตางๆ มีขนาดใหญเพียงพอที่จะระบายน้ําไมใหเกิดการกัดเซาะแกโครงสราง
ถนนได
3.6.9 การออกแบบความกวางผิวจราจรสะพาน โดยปกติควรออกแบบความกวางไมนอยกวา
ความกวางถนนรวมทางเดินและทางเทา เชน ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร
ผิวจราจรสะพานจะตองกวางไมนอยกวา 9.00 เมตร

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา
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3.7 ขั้นตอนการจัดทําแบบแปลนถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแบบแปลนเปนขั้นตอนดําเนินการหลังจากมีการสํารวจเก็บขอมูลในสนามแลว โดย
นําขอมูลมากําหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบดวย
3.7.1 แผนที่สังเขปของโครงการกอสรางนั้นๆ
 แสดงแผนที่เสนทาง สารบัญระวางแผนที่ และแสดงทิศใหชัดเจนในแบบแปลน
3.7.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
 แสดงสารบัญและรายการประกอบแบบกอสราง
 แสดงรายการประกอบแบบกอสราง
3.7.3 รูปตัดโครงสรางถนน
 แสดงรูปตัดโครงสรางถนน และรูปตัดการกอสรางลาดคันทางบนถนนเดิม (กรณี
กอสรางบนถนนเดิม)
 รายการประกอบแบบ และ ตารางแสดงคาลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาด
ถมคันทาง (Side Slope)
3.7.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง (ถามี)
 แสดงเสนระดับชั้นความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะทําการกอสราง
สะพานพรอมทั้งแสดงตําแหนงสิ่งปลูกสราง เสาไฟฟา โครงสรางถาวรตางๆ
และแนวเขตที่ ดิ น ของเอกชนหรื อ ส ว นราชการอื่ น ๆ ตามความจํ า เป น โดยมี
รายละเอียดครอบคลุมบริเวณขึ้นไปทางตนน้ํา และลงไปดานทายน้ําตามความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากนี้จะตองแสดงแนวถนนเชิงลาดคอสะพานทั้ง
หัวและทายสะพาน แสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ํา แสดงตําแหนงหมุดของ
จุดตั้งกลอง (POT.) ดานหัวและดานทายสะพาน พรอมเขียนกํากับคาสถานีวัด
(Station) แสดงหมุดอางอิง (RP.) ฝงละ 3 จุด เปนอยางนอย และแสดงตําแหนง
หมุดหลักฐานทางระดับ (BM.) พรอมคาระดับใหชัดเจน
3.7.5 รูปตัดตามยาวและตามขวาง สะพานหรือทอระบายน้ําขางทาง (ถามี)
 แสดงรูปตัดลําน้ํา และคาระดับของพื้นดินตามแนวศูนยกลางถนน หรือแนวขาม
โดยใหมาตราสวนในแนวราบ และแนวตั้งเปนคาเดียวกัน แสดงคาระดับน้ํา
สู ง สุ ด และต่ํ า สุ ด พร อ มค า ระดั บ ของสะพาน และในกรณี ที่ ส ะพานเดิ ม เป น
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3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9
หมายเหตุ

สะพาน คสล. ใหแสดงตําแหนงตอมอของสะพานเดิม พรอมคาสถานีรังวัด
(Station) กํากับไวในแบบแปลนดวย และหากไมไดออกแบบกอสรางพรอมถนน
จะตองแสดงคาระดับของพื้นดินชวงที่ติดกับลําน้ํา ความยาวตามแนวศูนยกลาง
ถนนทั้งสองฝงระบุชนิดผิวจราจรพรอมคาระดับ ในกรณีที่มีโคงดิ่งในชวงที่ติดกับ
สะพานตองกํากับคาความลาดชันใหชัดเจน
แนวทางการเชื่อมตอถนนหรือสะพาน (ถามี)
 แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเชื่อมตอของถนน
หรือสะพาน ใหเห็นรายละเอียดการเชื่อมตอทั้งสองดาน
แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว (Plan and Profile)
 แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปราง ทิศทางของเสนทาง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• แนวเสนทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอางอิงตางๆ
• รูปตัดตามแนวยาว
• รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระดับดินเดิม ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจร
ที่จะทําการกอสราง รายละเอียดโคงราบ โคงดิ่ง ระดับน้ําสูงสุด ตําแหนง
โครงสรางระบายน้ํา ตําแหนงปายจราจร
รูปตัดตามขวาง (Cross Section)
 แสดงรายละเอียดดังนี้
• รูปตัดโครงสรางถนน โดยทั่วไปเขียนทุกๆ ระยะ 25.00 เมตร หากสภาพ
ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก จะเขียนทุกๆ ระยะ 12.50 เมตร หรือนอยกวา
ตามความเหมาะสม
• ระดับดินเดิม และระดับผิวจราจรตามแนวศูนยกลางถนน
รายละเอียดอื่นๆ (ถามี)
การศึ กษาออกแบบทางระบายน้ํ าและทอ กลม สามารถศึกษาได จากมาตรฐานทาง
ระบายน้ําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสําหรับกรณีทอเหลี่ยมสามารถศึกษาได
จากคูมืองานกอสรางกรมทางหลวงชนบท
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ในการออกถนนแบบนอกจากจะตองออกแบบใหถูกตองตามหลักดานวิศวกรรมการทางแลว
ยังจะตองคํานึงถึงดานความปลอดภัยผูใชถนนดวย เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุใหนอยที่สุด เชน การติดตั้งกําแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดตั้งราวกันชน (Steel Barrier) การ
ติดตั้งปายเตือนปายหาม หรือสิ่งที่เปนการปองกันอันตรายแกผูใชถนน หรือผูที่อยูขางทาง

3.8 การประมาณราคาคากอสราง บูรณะ ขยาย และบํารุงรักษา
ภายหลังจากการเก็บขอมูล สํารวจและออกแบบ จนไดขอสรุปการกอสรางถนนหรือการบูรณะ
เสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป คือ การประมาณราคาคากอสรางเพื่อจัดเตรียมงบประมาณการกอสราง
ซึ่งในการประมาณราคานั้น เพื่อเปนการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชคา Factor F คํานวณราคากลางในงานกอสรางของทางราชการ 3 ประเภท คือ
งานอาคาร งานทางและงานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปน
คราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูประมาณการตองติดตามการเปลี่ยนแปลง
และใชคา Factor F ใหถูกตองดวยการประมาณการคากอสรางสามารถแบงออกได 2 แบบคือ
3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sum Bid)
การประมาณราคาแบบรวมยอดสวนมากมักใชกับประเภทงานสรางอาคาร โดยคิด
ราคารวมยอดทั้งคาแรงงานและคาวัสดุที่ใชจนกระทั่งงานแลวเสร็จ ซึ่งราคารวมยอดนี้ ผูรับเหมาไดคิด
รวมคาวัสดุและคาแรงงานไวแลว ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถเปรียบเทียบราคารวมที่ผู
เสนอราคาแตละรายเสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด
3.8.2 แบบราคาตอหนวย (Unit Price Bid)
การประมาณราคาตอหนวยสวนมากใชกับงานที่ไมทราบปริมาณจํานวนที่แนนอน เชน
งานถนนขนาดใหญ เขื่อน สนามบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงาน แยกออกจากกันอยางเห็นไดชัด
คือ งานขุดดิน งานเทคอนกรีต และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจายเงินใหกับผูรับจางจะจายตามหนวย
จํานวนหรือตามปริมาตรที่ทําไดจริง การกําหนดแบบราคาตอหนวยผูเสนอราคาจะแสดงรายการของ
ปริมาตรงานแตละอยางแตละชนิด และคูณดวยราคาตอ 1 หนวย ของงานประเภทนั้นๆ ผลคูณที่ไดรับจึง
เปนราคาปริมาตรงานแตละรายการ เมื่อรวมยอดของทุกรายการแลวจะเปนราคารวม ของงานทั้งหมด
ซึ่งผูวาจาง จะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคารวมต่ําสุด
การทํ า สั ญ ญางานก อ สร า งส ว นมากมั ก ใช ก ารประมาณราคาก อ สร า งทั้ ง สองแบบ
กลาวคือ ถาเปนงานกอสรางที่สามารถกระทําไดโดยสะดวก ไมมีขอยุงยากหรือเปนงานซับซอนมากนัก
จะใชสัญญาแบบรวมยอด แตถาเปนงานกอสรางถนน ซึ่งมีการขุดดิน การถมดิน หรือการทําไหลถนน จะ
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ใชสัญญาแบบราคาตอหนวย เพราะจะทราบยอด ของแตละรายการวามีปริมาตรเทาใด และผูเสนอราคา
คิดราคาสมเหตุผล สอดคลองกับราคากลางหรือไม
3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คือ สัญญาที่มีคางานตามสัญญาสามารถปรับเพิ่มขึ้น
หรือลดลงไดตามสูตรการคํานวณบนพื้นฐานของดัชนีราคาวัสดุกอสราง หากดัชนีราคาวัสดุกอสรางมี
การเปลี่ยนแปลงระหวางการกอสราง ณ เดือนสงมอบงานเปรียบเทียบกับเดือนเปดซองประกวดราคา
มีคาเปลี่ยนแปลง ทําใหคา K ที่คํานวณตามสูตรมีคาสูงกวา รอยละ 4 ผูรับจางจะไดรับเงินชดเชยจาก
ผูวาจาง แตถาคา K มีคาต่ํากวารอยละ 4 ผูรับจางจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาไดจาก “คูมือ
การตรวจสอบเงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)” สํานักงบประมาณ
การประมาณราคาคากอสรางงานถนนนั้น ผูประมาณราคาจะตองถอดแบบจากรายการ
รูปแบบแปลนที่ออกแบบไว ตามจํานวนวัสดุแตละประเภทเปนจํานวน / หนวย เทาใด และตรวจสอบ
ราคากลาง (ตอหนวย) จากหนวยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ที่จะทําการกอสราง เพื่อคํานวณเปนราคารวม
แตละประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณการกอสรางของพาณิชยจังหวัดและ
สํานักงบประมาณ ใหใชราคาตามที่คณะกรรมการระดับอําเภอกําหนด โดยองคการบริหารสวนตําบลถือ
ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 สําหรับ
เทศบาล องค การบริ ห ารสว นจัง หวั ด ไม มีห นัง สื อสั่ ง การกํ า หนดแนวทางไว เป น การเฉพาะ จึ ง อาจ
พิจารณาถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวโดยอนุโลม

3.9 การควบคุมงาน
ผูควบคุมงานกอสรางตองมีความรูความชํานาญในการกอสรางถนน และเปนผูที่มีความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อใหการควบคุมงานเปนไปอยางถูกตองตามสัญญาและตามมาตรฐานกําหนด หากผูควบคุมงาน
ประพฤติมิชอบ ไมเครงครัดในหนาที่ ปลอยปละละเลย หรือรวมมือกับผูรับ ลดขนาด ปริมาณ หรือ
คุณภาพของวัสดุกอสราง สงผลใหถนนไมมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน เปนเหตุใหผูใชถนน
ไดรับความเดือดรอน และราชการเสียหาย
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ จะเปนเครื่องมือชวยใหชางผูควบคุมงานทราบบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และขอสั่งการสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการดําเนินการของชางผูควบคุมงาน มีดังนี้
1. การเตรียมตัวของชางควบคุมงาน
1.1 เตรียมสภาพรางกายใหมีความพรอมที่จะทํางานภาคสนาม หากมีโรคประจําตัว เชน
โรคภูมิแพ ควรเตรียมยาปองกัน และรักษาโรคใหพรอม เปนตน
1.2 เตรี ย มสภาพจิ ต ใจให มี ค วามหนั ก แน น ไม อ อ นไหวง า ย พร อ มที่ จ ะแก ป ญ หา
อุ ป สรรคและมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี สามารถประสานงานกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
คณะกรรมการตรวจการจาง ผูรับจางและประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางดี
1.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หนวยงานกําหนด
1.4 ใฝหาความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
2. การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ
2.1 จัด เตรี ย มแบบแปลน รายละเอี ย ดข อ กํ า หนดการก อ สร า ง สั ญ ญาจ า ง ประกาศ
ประกวดราคา (ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบทายสัญญา
อื่นๆ เชน แบบมาตรฐานตางๆ เปนตน
2.2 จัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน แบบรายงานประจําวัน แบบรายงาน
ประจําสัปดาห แบบรายงานประจําเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง
แบบทดสอบความแนนในสนาม (Field Density Test) แบบการคํานวณคาระดับ
แบบการคํานวณปริมาณงานดิน แบบการสงงาน เปนตน
2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการควบคุมงาน ไดแก เครื่องมือชุด
สํารวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เปนตน
3. ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบทายสัญญา หากมีขอความใด
ขัดแยงหรือคลาดเคลื่อนไมครบถวนใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
4. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่กอสรางจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่
หรือปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสาธารณูปโภคตางๆ เชน เสาไฟฟา ทอประปา อยูในบริเวณพื้นที่การกอสราง
หรือไม
5. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของผูรับจาง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจการจาง
6. จัดทําแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุชื่อตําแหนง)
6.2 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว
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6.4 แผนปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลความกาวหนาของการกอสราง
6.6 สําเนาคําสั่งและหนังสือสั่งการที่สําคัญ
7. ควบคุมใหผูรับจางติดตั้งปายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ณ บริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียดตัวอยาง
ตามภาคผนวก หนา 9
8. ระหวางการกอสราง ควรใหผูรับจางจัดทําและติดตั้งปายเตือนระบุเขตพื้นที่กอสราง
เพื่อความปลอดภัยแกผูใชยวดยาน คนเดินเทา และผูที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม
9. ควบคุมใหผูรับจางเก็บตัวอยางวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกําหนด เพื่อนําไปทดสอบ
ในหองทดสอบ ในระหวางการกอสรางหากมีขอสงสัยวาวัสดุที่นํามาใชไมตรงกับตัวอยางวัสดุที่เคย
นําสงหองทดสอบใหเก็บตัวอยางวัสดุนั้นไปทําการทดสอบใหม หรือพบวาคุณภาพวัสดุไมไดมาตรฐาน
ใหสั่งระงับการนําวัสดุนั้นไปใชในการกอสราง
ทั้งนี้งานวัสดุชั้นโครงสรางทาง ควรทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุที่
นํามากองไวบริเวณที่กอสราง สําหรับงานเหล็กทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 100 เสนตอหนึ่งตัวอยางทุก
ขนาดและชนิดของเหล็กเสน
10. ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่องหนาที่ของชางควบคุมงานอยางเครงครัดดังนี้
10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา
10.1.1 ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยใหเปนไปตามแบบรูปรายการและขอ
กําหนดตางๆ
10.1.2 สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและ
ตามหลักวิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
(หากไมเปนไปตามแบบรูปรายการและขอกําหนดตองรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางพิจารณาทันที)
10.1.3 ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามใหสั่งหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอนจนกวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา

21

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา

10.2 หากผูรับจางกอสรางลาชากวาแผนงาน ใหทําหนังสือแจงเตือนผูรับจางใหเรงรัด
ดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงาน และรายงานใหกรรมการตรวจการจาง
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
10.3 สั่งพักงาน
10.3.1 ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการขอกําหนดขัดแยงกัน
10.3.2 หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะเปนไปตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดขอกําหนดแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง
10.3.3 หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี
10.3.4 หรือไมปลอดภัย
10.3.5 เมื่อสั่งพักงานแลว ตองรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจางทันที
10.4 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 ฉบับ รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด
โดยใหถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของ ผูมี
หนาที่ที่เกี่ยวของตอไป
10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา ใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน 3 วันทําการ ดังนี้ ในวันกําหนดลงมือทํางานของ ผูรับจางตาม
สัญญา และในวันสงมอบงานแตละงวด
11. เปนผูรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ
ขอเสนอแนะสําหรับชางผูควบคุมงาน
1. เมื่อพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการงานกอสราง อยาเก็บปญหานั้นไวโดยลําพัง ให
รีบทํารายงานปญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ างและผูบริห ารทอ งถิ่นเพื่อทราบและ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตั้งแตเริ่มตนไดอยางทันทวงที
2. การสั่งหยุดงานตองสั่งเปนลายลักษณอักษรอยางมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทันที
3. เปนผูตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหวางระยะเวลาประกันสัญญา หาก
พบวามีสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายใหรีบรายงานผูบริหารทองถิ่น เพื่อจะไดแจงใหผูรับจางซอมแซม
แกไขโดยเร็ว

22

บทที่ 3 การบริหารจัดการกอสรางถนน ทางเดินและทางเทา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.10 การตรวจรับ/ ตรวจการจางงานกอสราง
โดยทั่วไปสัญญาการกอสรางจะแบงงานออกเปนงวดๆ โดยกําหนดรายละเอียดของงานพรอม
กับเงื่อนไขของการจายเงิน แตการตรวจรับหรือตรวจการจางงานแตละงวด คณะกรรมการตรวจการจาง
สวนมากจะใชวิธีซักถามรายละเอียดกับผูควบคุมงาน โดยไมไดศึกษารายละเอียดของงวดงานตามสัญญากอน
ซึ่ง เปน สาเหตุสํา คัญทํ าให เกิด ความไม รอบคอบ และงานกอ สรางถนน ทางเดินและทางเทาไมไ ด
มาตรฐาน
ดังนั้น เพื่อใหการตรวจรับหรือการตรวจการจางงานเปนไปอยางถูกตอง คณะกรรมการตรวจ
การจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ มีหนาที่โดยสรุปดังนี้
3.10.1 ตรวจสอบรายงานประจํ า สั ป ดาห เ ปรี ย บเที ย บกั บ แบบรู ป รายการก อ สร า งและ
ขอกําหนดในสัญญา
3.10.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของชางผูควบคุมงาน
3.10.3 หากมีปญหาหรือขอสงสัยใหออกตรวจงาน หากเห็นวาไมถูกตองตามหลักวิชาชางหรือ
มาตรฐานงานใหพิจารณาแกไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมรวมของคณะกรรมการตรวจ
การจาง ผูรับจาง ชางผูควบคุมงาน และเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติตอไป
3.10.4 ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ผูรับจางขอสงมอบ
งานใหแตละงวด หากไมสามารถดําเนินการไดตองมีเหตุผลประกอบเรื่อง และใหทําการตรวจการจาง
โดยเร็วตอไป
3.10.5 เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหลงนามในใบตรวจการจาง แตหากพบวาผลงาน
ไมเปนไปตามสัญญา ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นและผูรับจางทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขตอไป
3.10.6 หากกรรมการตรวจการจางบางรายไมตรวจรับงาน จะตองทําความเห็นแยงไวเปน
หลักฐาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตอไป
รายละเอียดประกอบการตรวจการจางงานกอสราง แสดงในแบบฟอรมภาคผนวก หนาที่ 10 - 14

3.11 การกําหนดบุคลากร
เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางถนนเปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพ ควรกําหนดบุ คลากร ให
เหมาะสมกับงานในแตละขั้นตอน ดังนี้
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ตารางแสดงการจัดบุคลากร
สําหรับงานกอสราง และบํารุงรักษาถนน
ประเภทถนน
ลูกรัง

การออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมงาน การตรวจรับงาน การบํารุงรักษา
วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

แอสฟลตคอนกรีต

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

เคปซีล

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

เซอรเฟซทรีตเมนต

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

อื่นๆ

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา

นายชางโยธา

วิศวกรโยธา

นายชางโยธา
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