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คู่มือแนะนำกำรจัดทำแผนงำนรำยประมำณกำร งำนอำนวยควำมปลอดภัยปี 2565
งานอานวยความปลอดภัย หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทา ปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง ซ่อมแซม
อุปกรณ์จราจร วัสดุอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยอื่นๆ สะพานลอยคนเดินข้าม รวมทั้งงานแก้ไขปรับปรุงทางหลวง
เพื่ออานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง นอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอั นตราย
บนทางหลวง และโครงการอานวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอานวยความปลอดภัย
ในการจัดทาแผนงานรายประมาณการ สาหรับงานอานวยความปลอดภัยประจาปีงบประมาณ 2565
นั้น สานักอานวยความปลอดภัย ขอให้ สานักงานทางหลวง/แขวงทางหลวง พิจารณาจัดทาแผนงานให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของทางหลวง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบรรลุวัตถุประสงค์ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การพิจารณารายกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผลผลิตที่ 3 โครงข่ำยทำงหลวงมีควำมปลอดภัย
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน
1.1 งำนอำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน
(รหัสงำน 31100-31900)
1.2 งำนปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรำยบนทำงหลวง (รหัสงำน 32000)
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพป้ำยและเครื่องหมำยจรำจรบนทำงหลวงอำเซียน
(รหัสงำน 33200)
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน (รหัสงำน 33500)
แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกขนำดใหญ่ (รหัสงำน 33100)
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกันอันตรำยข้ำงทำงหลวง (รหัสงำน 33300)
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมปรับปรุงกำรแบ่งทิศทำงกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัย (รหัสงำน 33400)
กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน (รหัสงำน 33700)
กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกอันตรำย (รหัสงำน 33800)
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กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอำนวยควำมปลอดภัยทำงถนน
งำนอำนวยควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทำงถนน
1. รหัสงำน 31100 : งำนเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง (Pavement Marking)
หมายถึง งานจัดทาเครื่องหมายจราจรบนผิวทางเพื่อแนะนาและควบคุมการจราจร ได้แก่ งานตีเส้น
แบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เครื่องหมายจราจรอื่นใดบนผิวทางด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
วัสดุเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) สีจราจร (Traffic Paint) แถบสะท้อนแสง (Reflectorized Tape) สีนูน
(Profile Marking) หรือ สีจราจรชนิดเย็น เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ตร.ม.
เหตุผลและความจาเป็น
เครื่องหมายจราจรบนผิวทางมีผลบังคับตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็น
แนวเส้นทางและควบคุมยานพาหนะให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนช่อง
จราจรในการแซง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่มีทัศนวิสัยปกติและไม่ปกติ เป็นการป้องกันและลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- ทดแทนของเดิมที่ชารุดจากการบูรณะซ่อมแซมผิวจราจร
- ทดแทนของเดิมเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
- เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ตามที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางขึ้นได้หากไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม
2. รหัสงำน 31200 : งำนป้ำยจรำจร (Road Sign)
หมายถึง งานติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวง ซึ่งเป็นการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งทดแทนของเดิมที่ไม่ได้
มาตรฐาน หรือทดแทนของเดิมที่ชารุดโดยอาจรวมถึงโคมไฟฟ้าส่องป้าย และการติดตั้งป้ายจราจรชนิดที่แสดงด้วย
ระบบไฟฟ้า เช่น ป้ายเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign) ป้ายมีแสงส่องภายใน (Internal Illumination
Sign) เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ตร.ม.
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร เตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงแนวทางหรืออุปสรรคข้างหน้า
และแนะนาให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถเดินทางในขณะที่มีทัศนวิสัย
ปกติและไม่ปกติ หรือระยะการมองเห็นจากัดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- ต้องสอดคล้องกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง
- บริเวณทางโค้งราบ และโค้งตั้ง
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความกว้างของผิวจราจร
- บริเวณที่ต้องการนาทางเพื่อมิให้ยานพาหนะพลัดไปจากคันทาง หรือ ในบริเวณทางแยกที่สับสน
- บริเวณอื่นใดที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอันตรายต่อผู้ใช้ทาง
หมำยเหตุ 1. การพิจารณารูปแบบการติดตั้งป้าย และวัสดุป้ายขอให้พิจารณาจากคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร (2561)
2. วัสดุแผ่นป้าย ในกรณีติดตั้งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการโจรกรรม ให้เลือกใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี
3. รหัสงำน 31300 : งำนเครื่องหมำยนำทำง (Road Delineator)
หมายถึง งานติดตั้ง เครื่องหมายนาทางชนิดต่าง ๆ บนทางหลวงเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเห็นแนว
ทางหลวงได้ดีในเวลากลางคืน หรือในขณะที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เช่น ปุ่มบนผิวจราจร หลักนาทางชนิดต่าง ๆ (Guide
Post) เป้าสะท้อนแสง (Reflectors) เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…อัน
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรให้ผู้ขับขี่มองเห็นแนวทางอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เวลากลางคืนบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
ปุ่มสะท้อนแสงบนผิวจราจร
- บริเวณที่มีฝนตกชุก หรือมีหมอกลงจัดในบางฤดูกาล
- บริเวณที่มีอุบัติเหตุการชนแบบประสานงาบ่อยครั้ง
- บริเวณทางแยก ทางร่วม ที่มีช่องจราจรสับสน และไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง
- บริเวณทางแยกต่างระดับที่มีปริมาณการจราจรสูงถึงแม้จะมีไฟฟ้าแสงสว่างแล้ว
- บริเวณโค้งอันตราย หัวเกาะกลางของทางคู่แยกทิศทางกัน
- บริเวณหัวเกาะช่องทางเข้าหรือช่องทางออกทางคู่ขนาน
หลักนาทาง
- บริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง โดยติดตั้งบนขอบทางด้านใน
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เป้าสะท้อนแสง / แถบสะท้อนแสง
- บริเวณที่มวี ัตถุถาวร เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ กาแพงคอนกรีต (Concrete barrier) หรือ ราวกัน
อันตราย (Guard rail) ที่อยู่ใกล้กับช่องจราจรน้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- หัวเกาะที่เป็น Concrete barrier
- บริเวณอื่นใดที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีอันตรายต่อผู้ใช้ทาง
4. รหัสงำน 31400 : งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร(Road Lighting and Traffic Signal)
หมายถึง งานติด ตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดเสี ยหายของไฟฟ้าแสงสว่า ง
ไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ อาจรวมถึงงานก่อสร้างเกาะเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราว
กันอันตราย หลักกันโค้ง รวมถึงการทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ ให้ระบุรหัสย่อย ดังนี้
4.1 รหัสงำน 31410 : งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง (Road Lighting )
หมายถึง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อาจรวมถึง งานก่อสร้างเกาะเพื่ อติดตั้งเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์
ป้องกันเสาไฟฟ้า เช่น ราวกันอันตราย หลักกันโค้ง การทาสีอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ต้น
เหตุผลและความจาเป็น
การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน ในบริเวณ
ทางหลวงที่มีปริมาณจราจรคับคั่ง สภาพทางมีความสลับซับซ้อนหรืออันตราย บริเวณที่มีการชุมนุมของผู้คนสองข้าง
ทางมาก และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
จะต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งหรือประกอบกันในกรณีที่เหตุอันควรของแต่ละเหตุไม่เพียงพอ
- มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืนต่อกลางวันเป็น 2 เท่า
- มีปริมาณคนเดินข้ามทางและข้างทางในเวลากลางคืนสูง
- การจราจรสับสนในการเข้าช่องจราจรหรือเลี้ยวที่บริเวณทางแยก
- ทางแยกที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้ว
- บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางทันทีทันใด ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ
- ปริมำณกำรจรำจรมำกกว่ำ 25,000 คัน/วัน (เฉพำะกำรติดตั้งต่อเนื่องตลอดทำง)
- กรณี High Mast ให้ติดตั้งบนถนนตั้งแต่ถนนที่มีควำมกว้ำง 8 ช่องทำงจรำจรขึ้นไป
หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สาหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์
อื่น ๆ ครบชุด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือเวียนของสานักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.1/102 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA เท่ากับ 170,000 บาทต่อชุด, กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA เท่ากับ 240,000 บาทต่อชุด
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4.2 รหัสงำน 31420 : งำนไฟสัญญำณจรำจร (Traffic Signal)
หมายถึง งานติ ดตั้งไฟสั ญญาณจราจร ไฟจราจรส าหรับคนเดินข้า ม อาจรวมถึง อุปกรณ์ เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบไฟสั ญ ญาณจราจร งานก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง บริ เ วณทางแยกเท่ า ที่ จาเป็ น แก่ ก ารติ ด ตั้ ง
ไฟสั ญญาณจราจร เช่น งานขยายช่องจราจร งานเครื่องหมายจราจรบนผิว ทาง งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสา
ไฟสัญญาณจราจร งานก่อสร้างเกาะ เพื่อติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจร อาคารควบคุม เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
ไฟสัญญาณจราจรเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการควบคุมการจราจรในบริเวณทางแยก เพื่อ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง โดยเบื้องต้นขอให้พิจารณาความ
เหมาะสมจากรูปที่ 1

รูปที่ 1 แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก
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เหตุอันควรในกำรติดตั้งไฟสัญญำณไฟจรำจรที่ทำงแยก พิจำรณำจำกเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1. หลักเกณฑ์ความปลอดภัย (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.1. มีรายงานอุบัติเหตุต่อเนื่องในระยะ 12 เดือน ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปที่ทางแยก ในรัศมี 200 เมตรนับจากจุด
กึ่งกลางทางแยก
1.2. มีโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ทางแยก มีนักเรียนข้ามถนนที่ทางแยกอย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง
2. หลักเกณฑ์ปริมาณจราจร (ข้อใดข้อหนึ่ง)
2.1. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 600 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 200
คัน/ชั่วโมง
2.2. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 900 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 100
คัน/ชั่วโมง
2.3. ปริมาณจราจรบนทางเอก 2 ทิศทางรวมกันมากกว่า 400 คัน/ชั่วโมง ทางโท (ทิศทางเดียว) มากกว่า 300
คัน/ชั่วโมง
3. หลักเกณฑ์ลักษณะทางกายภาพ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
3.1. เป็นทางหลวงแผ่นดินลาดับชั้น 1 หรือ 2 หรือ 3 ตัดกัน หรือตัดผ่านพื้นที่เมือง (Urban Area) (ลาดับชั้น
อ้างอิงจากผลการศึกษาและจัดทาข้อมู ลโครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลการจาแนกลาดับชั้นของโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดินทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง)
3.2. มีทางข้ามทางรถไฟระดับเดียวกับถนนที่นาไปสู่ทางแยก (รางรถไฟห่างจากแยกไม่เกิน 50 เมตร)
หมำยเหตุ
สาหรับหลักเกณฑ์ที่ 1 ให้แนบหลักฐานการเกิดอุบัติเหตุจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
สาหรับหลักเกณฑ์ที่ 2 ให้แนบผลการสารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก แบบแยกทิศทาง ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า
(2 ชั่วโมง) และเร่งด่วนเย็น (2 ชั่วโมง) ของวันธรรมดา ยกเว้นในกรณีเป็นทางแยกที่เข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว ให้สารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในชั่วโมงเร่งด่วนของวันหยุด
สาหรับหลักเกณฑ์ที่ 3 ให้แนบผลการสารวจปริมาณจราจรเช่นกัน
สาหรับข้อแนะนาวิธีการสารวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยกสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มสารวจข้อมูลการจราจรและ
ขนส่ง สานักอานวยความปลอดภัย
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เกณฑ์กำรพิจำรณำรูปแบบกำรควบคุมสัญญำณไฟจรำจร
ใช้ค่าความอิ่มตัวของปริมาณจราจรทั้งทางแยก Volume/Capacity (V/C) ที่ได้จากการสารวจปริมาณจราจร
กรณี ค่ำ V/C ทั้งทำงแยก น้อยกว่ำ 0.4
 รูปแบบที่ 1 ใช้รูปแบบ Fixed-Time หรือการตั้งเวลาคงที่ให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรที่
เข้าทางแยกในแต่ละช่วง 15 นาที เปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อเทียบเคียงช่วงเวลา 15 นาทีก่อนหน้า
(แตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 50) โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพื้นที่ในเมืองหรือศูนย์กลาง
เมือง
 รูปแบบที่ 2 ใช้รูปแบบ Fully-Actuated หรือการใช้ loop หรือ sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์
ในทางหลักและทางรอง เพื่อป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรที่เข้าทาง
แยกในแต่ละช่วง 15 นาที มีความเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 50 ของช่วง 15 นาทีก่อนหน้า
โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพื้นที่ชานเมือง
กรณี ค่ำ V/C ทั้งทำงแยก มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0.4
 รูปแบบที่ 3 ใช้รูปแบบ Semi-Actuated หรือการใช้ loop หรือ sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์ ใน
เฉพาะทางรอง เพื่อป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ เมื่อปริมาณจราจรในทางสายรองมี
ค่า V/C น้อยกว่า 1.0 โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกในพื้นที่ชนบท ซึ่งทางสายรองมีรถน้อย
เน้นให้การเดินทางบนสายหลักอย่างต่อเนื่อง หรือเข้าเกณฑ์ปริมาณจราจรข้อ 2.2
 รูปแบบที่ 4

ใช้รูปแบบ Adaptive Traffic Control หรือการใช้ loop หรือ sensor เช่น กล้องหรือ
ไมโครเวฟเรดาร์ ในทางหลักและทางรอง เพื่อป้อนข้อมูลให้กับตู้ควบคุมสัญญาณไฟ โดยแปร
ผันตามปริมาณจราจรที่ทางแยกตลอดเวลา โดยรูปแบบนี้มักใช้กับทางแยกที่เข้าหลักเกณฑ์
ปริมาณจราจรข้อ 2.1 , 2.3 หรือหลักเกณฑ์กายภาพข้อ 3.1

หมำยเหตุ
ในกรณีเข้าเกณฑ์รูปแบบที่ 1 และ 3 แนะนาให้เลือกใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปกติ ซึ่งรองรับการทางาน
แบบ Fixed-Time หรือ แบบ Semi Actuated โดยใช้ Loop
ในกรณีเข้าเกณฑ์รูปแบบที่ 2 และ 4 แนะนาให้เลือกใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบพิเศษ ซึ่งรองรับการทางาน
แบบ Fully Actuated หรือ แบบ Adaptive โดยใช้ Sensor เช่น กล้องหรือไมโครเวฟเรดาร์ หรือเทคโนโลยี NonIntrusive อื่น ๆ
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4.3 รหัสงำน 31430 : งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร (Repair of Road Lighting and
Traffic Signal)
หมายถึง งานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายหรือให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นของงาน
ไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟสัญญาณจราจร รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ต้น/แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของรหัสงาน 31410 และ 31420 เพื่ออานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้ทาง โดยเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- เปลี่ยนทดแทนของเดิมชารุดเสียหายมากจนใช้งานไม่ได้ดังเดิมหรือหมดอายุการใช้งาน
- ปรับปรุงอุปกรณ์ร่วมส่วนต่าง ๆ ของรหัสงาน 31410 หรือ 31420 ที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
อันตรายต่อผู้ใช้ทางและเห็น ควรต้องปรับปรุงให้คงสภาพเดิมหรือเสริมระบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ
การจราจรที่เปลี่ยนแปลงไป
5. รหัสงำน 31500 : งำนรำวกันอันตรำย (Safety Guard Device)
หมายถึง งานติดตั้งราวกันอันตรายชนิดต่าง ๆ บนทางหลวง เช่น แผ่นเหล็กดัดลอน (Guard Rail) กาแพง
คอนกรีต (Concrete Barrier) ลวดสลิง (Guard Cable) ท่อเหล็กเหลี่ยม (Box Beam) อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก
(Crash Cushion) เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงการติดแถบสะท้อนแสง ทาสีสะท้อนแสง ติดเป้าสะท้อนแสง
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…เมตร
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุอันเกิดจากการลื่นไถล หรือเสียหลักออกนอก
ช่องทางจราจร เช่น ในเส้นทางที่เป็นทางโค้ง ทางเขา ทางคู่ที่คันทางอยู่ใกล้กันมาก ทางหลวงที่มีคันทางสูง
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- ความลาดชันข้างทาง และความสูงของคันทาง เกินกว่าตารางข้างล่างนี้
ความชัน
คันทางสูง
1: 1
2.0 เมตร
2: 1
4.0 เมตร
3: 1
8.0 เมตร
4: 1
14.0 เมตร
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- ริมทางหลวงมีอันตราย เช่น เป็นเหว แม่น้าลาคลอง
- บริเวณทางโค้งรัศมีแคบ ตั้งแต่ 200 เมตรลงมา
- ติดตั้งเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางที่ใกล้ช่องทางจราจร เช่น คอสะพานกาแพงกันดิน
6. รหัสงำน 31600 : งำนทำงจักรยำนและจักรยำนยนต์ (Bike Lane)
หมายถึง งานก่อสร้างขยายไหล่ทางออกไปข้างเดียว สองข้าง หรืองานก่อสร้างคันทางขึ้นใหม่ พร้อมทา
ผิวทาง เช่น ผิวทางลาดยาง ผิวทางคอนกรีต เพื่อใช้เป็นทางสาหรับจักรยานและจักรยานยนต์ โดยให้รวมถึงงาน
ต่า ง ๆ ที่ป ระกอบขึ้ น เป็ น ทางจั กรยาน และจั กรยานยนต์ เช่น ท่ อระบายน้า สะพาน เส้ น ขอบทางป้า ย และ
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…ก.ม./ตร.ม.
7. รหัสงำน 31700 : งำนสะพำนลอยคนเดินข้ำมหรือทำงลอด (Pedestrian Bridge or Underpass)
หมายถึง งานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหรือทางลอดทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางสัญจรสาหรับคน
เดินข้ามและ/หรือจักรยานและ จักรยานยนต์ข้ามหรือลอดทางหลวง อาจรวมถึง งานปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์
อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น เช่ น ที่ จ อดรถประจ าทาง ศาลาที่ พั ก ผู้ โ ดยสาร ก าแพงกั น ตอม่ อ รั้ ว กั น คนหรื อ สั ต ว์ ข้ า มทาง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่จะข้ามทางหลวง โดยเฉพาะในทางหลวงซึ่งมีความกว้างมากและยวดยาน
ใช้ความเร็วสูง บริเวณที่มีการจราจรซับซ้อนหรือสับสน บริเวณที่มีปริมาณคนข้ามทางสูง บริเวณตลาดหรือโรงเรียน
บริเวณที่เป็นแหล่งกิจกรรมที่มีประชาชนข้ามถนนจานวนมาก หรือบริเวณทางหลวงที่มีสภาพร่องกลางหรือมีกาแพง
คอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรไม่สะดวกในการข้ามถนน
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- เป็นทางหลวงตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป
- ความกว้างของผิวจราจร มากกว่าหรือเท่ากับ 14.00 เมตร โดยไม่มีเกาะกลาง
- ปริมาณคนเดินข้ามในชั่วโมงเร่งด่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 200 คน/ชั่วโมง
- ปริมาณจราจรในชั่วโมงที่มีการข้ามทางสูงสุด สูงกว่าตารางข้างล่างนี้
ช่วงข้ามทาง ปริมาณจราจร
15 เมตร
1,100 คัน/ชั่วโมง
20 เมตร
800 คัน/ชั่วโมง
25 เมตร
600 คัน/ชั่วโมง
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8. รหัสงำน 31800 : งำนปรับปรุงทำงหลวง (Improvement of Roadway Geometry)
หมายถึง งานปรับปรุงแก้ไขสภาพทางกายภาพทางหลวงและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย ให้ มี
ความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรยิ่งขึ้น เช่น ก่อสร้างช่องรอเลี้ยวบริเวณจุดกลับรถ บริเวณสะพานลอยคนเดิน
ข้าม การขยายช่องจราจรสาหรับรถแล่นช้าโดยเฉพาะ (Climbing Lane) เป็นต้น รวมถึงงานติดตั้งอุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัย งานระบบระบายน้า หรืองานที่จาเป็นอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในแบบ
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อปรับปรุงแก้ไขทางหลวงบริเวณใดที่มีปริมาณการจราจรสูง การจราจรสับสน มีสถิติหรือแนวโน้ม
การเกิดอุบัติเหตุมาก ให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้ายิ่งขึ้น รวมทั้งอาจเป็นการ
ก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเสริมให้ระบบการจัดการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- เป็นบริเวณที่จัดอยู่ในบริเวณติดขัดและเป็นอันตราย
- มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องทางกายภาพของทางหลวง
- วิศวกรพิจารณาแล้วว่าสภาพทางกายภาพของทางหลวงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวง
9. รหัสงำน 31900 : งำนปรับปรุงจุดตัดทำงรถไฟ (Improvement of Railway Crossing)
หมายถึง งานปรับปรุงจุดตัดระหว่างทางหลวงกับทางรถไฟ โดยการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร
ตามแบบแนะนา
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดตัดของทางหลวงกับทางรถไฟ ให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะ
รวมทั้งอาจเป็นการก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเสริมให้ระบบการจัดการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
พิจารณาผลคูณระหว่างปริมาณจราจรต่อวันกับจานวนขบวนรถไฟใน 24 ชั่วโมง (Traffic Movement ,T.M.) ดังนี้
- ค่า T.M. 10,000 หรือต่ากว่า ติดตั้งป้ายจราจรและเครื่องหมายบนผิวทาง
- ค่า T.M. 10,000 - 40,000 ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟกะพริบอัตโนมัติ
- ค่า T.M.40,001-100,000 ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟกะพริบและมีพนักงานควบคุม
- ค่า T.M. มากกว่า 100,000 ให้ศึกษาตามความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการลงทุนเพื่อสร้างทาง
ข้ามทางรถไฟ

11

งำนปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรำยบนทำงหลวง (Improvement of Hazardous and Black Spot
Locations) รหัสงำน 32000
หมายถึง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ากันตั้งแต่ 3 ครั้ง
ใน 1 ปี โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขทั้งทางด้านกายภาพ และใช้อุปกรณ์อานวยความปลอดภัย หรืองานที่จาเป็นอื่น ๆ
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
ทางหลวงในความควบคุมของกรมทางหลวงส่ ว นใหญ่เป็นทางสายหลั กที่มีปริมาณจราจรสูง เพื่อ
เชื่อมต่อภูมิภาค แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และจุดต้นทาง-ปลายทางของสถานที่สาคัญ แต่เนื่องจากข้อจากัดด้าน
งบประมาณในการก่อสร้าง และการพัฒนาของพื้นที่สองข้างทางทาให้ทางหลวงที่เปิดใช้งานแล้วมีปริมาณจราจรมาก
ขึ้น มีการขับขี่ด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกาหนด และการขาดวินัยในการขับขี่ หรือมีการขยายตัวของชุมชนซึ่ ง
ส่งผลให้สองข้างทางมีการเชื่อมต่อหรือการตัดข้ามกระแสจราจร สืบเนื่องให้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยงที่ทาให้เกิด
อุบัติเหตุในลักษณะซ้าซ้อนที่จุดเดิม ซึ่งทาให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคม ดังนั้นจึงควรมี
การดาเนินการในเชิงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
เหตุอันควรในการพิจารณา
- เป็นบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ากันตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปี
- เป็นงานแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณ ทางแยก และบริเวณหรือพื้นที่อันตราย
- เป็นงานที่สามารถนาทั้ง 8 รหัสของกิจกรรมเดิมเข้ามาแก้ไขปัญหา ณ จุดดาเนินการ หรือในแผนงาน
ปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ เดียวกันได้
กิจกรรมที่ 2 : รหัสงำน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพป้ำยและเครื่องหมำยจรำจรบนทำงหลวงอำเซียน
หมายถึง งานปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนทั้ง 12 เส้นทาง ให้มีมาตรฐาน
และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการแนะนาเส้นทางพร้อมทั้งอานวยความสะดวกและปลอดภัยต่อการจราจรบน
ทางหลวงอาเซียน
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...… แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ความต้องการในการเดินทาง
เพื่อติดต่อกันระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในประเทศหรือการขนส่งสินค้าผ่านประเทศย่อมมีมากขึ้น ความสาคัญ
ของป้ ายและเครื่องหมายจราจรยิ่งมีมากขึ้น เพราะต้องมีความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขนาดและความถูกต้องของ
ภาษาอังกฤษ การมองเห็นทั้งในเวลากลางวั นและในเวลากลางคืน รวมถึงสัญลักษณ์ของป้ายทางหลวงอาเซียนต้อง
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ได้มาตรฐานตามข้อตกลงของประชาคม ดังนั้นควรมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของป้ายและเครื่องหมาย
การจราจรและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เหตุอันควรในการพิจารณา
- ปรับปรุงป้ายบนทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงของป้ายจราจร
- ปรับปรุง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จาเป็น
หมำยเหตุ ขอให้พิจารณาติดตั้งป้ายแนะนาจุดหมายปลายทาง ป้ายเตือน ป้ายแนะนา ที่ยังไม่ครบถ้วนตามคู่มือ
การติดตั้งป้ายจราจร (2561) และสายทาง AEC ขอให้พิจารณาจากคู่มือป้าย AEC
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณหน้ำโรงเรียน (รหัสงำน 33500)
หมายถึง งานปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียนและสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้
ทางหลวง ผู้ใช้ทางข้าม/ทางเท้า และการจอดรถรับส่งนักเรียน โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
- ติดตั้ง/ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงของเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
 ป้ายและเครื่องหมายจราจรบนผิวทางบริเวณหน้าโรงเรียนตามแบบแนะนา
 ทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน
 จุดรถรับ-ส่ง (Busway, Bus turnout)
 สะพานลอยและหลังคาสะพานลอย
 ศาลาทางหลวง
 ทางขนานเพื่อเป็นจุดรับส่งนักเรียน ในกรณีที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีเขตทางเพียงพอ
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
เนื่องจากบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นแหล่งกิจกรรมที่มีผู้ปกครองและรถโดยสารเดินทางมารับ -ส่งบุตร
หลาน มีการตัดข้ามกระแสจราจรซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยอุบัติเหตุในลักษณะยานพาหนะชนคนเดิน
เท้าจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- ตาแหน่งหน้าโรงเรียนประถมที่มีจานวนเด็กข้ามถนน (อย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง) คูณกับจานวนรถ
ใน 1 ชั่วโมง (อย่างน้อย 100 คันต่อชั่วโมง) มีค่ามากว่า 5,000 คน.คันต่อชั่วโมง
- ตาแหน่งหน้าโรงเรียนมัธยมที่มีจานวนเด็กข้ามถนน (อย่างน้อย 20 คนต่อชั่วโมง) คูณกับจานวนรถ
ใน 1 ชั่วโมง (อย่างน้อย 250 คันต่อชั่วโมง) มีค่ามากว่า 25,000 คน.คันต่อชั่วโมง
- ตาแหน่งหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่วิศวกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอันตรายต่อนักเรียน
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กิจกรรมที่ 4 : รหัสงำน 33100 กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกขนำดใหญ่
หมายถึง งานปรับปรุงกายภาพของทางแยกให้เกิดความปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจร
(Channelize) การปรั บ ปรุ งโครงสร้างชั้น ทางเดิมที่มีความเสี ยหายเป็นผิว คอนกรีต (Portland Cement
Concrete) รวมถึงการปรับปรุงป้าย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
การปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของทางแยกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง ซึ่งปัจจุบันปัญหาส่วนใหญ่ที่พบบริเวณจุดตัดทางแยกนั้น ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุ
การออกแบบและจัดการจราจรไม่สอดคล้องปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยก สภาพพื้นผิวถนนชารุดเสียหายเนื่องจาก
การเบรกและออกตั ว ของรถบรรทุ ก หนั ก การขาดอุ ป กรณ์ อ านวยความปลอดภั ย และสั ญ ญาณไฟจราจรที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจรของตัวผู้ขับขี่เองทาง โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
-

ปรั บ ปรุ ง กายภาพของทางแยกให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการจราจร
(Channelize)
- ปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิมที่มีความเสียหายเป็นผิวทางคอนกรีต
- ติดตั้ง/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง และไฟสัญญาณจราจร
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- ทางแยกทีม่ ีปริมาณจราจรบนทิศทางหลักไม่น้อยกว่า 8,000 คัน/วัน
- มีปริมาณรถบรรทุกหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
- ผิวทางบริเวณทางแยกมีความเสียหายแบบร่องล้อ (Rutting)
หมำยเหตุ หากมีความจาเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรให้พิจารณารูปแบบจากเหตุอันควรฯ รหัสงาน
31420 งานไฟสัญญาณจราจร
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กิจกรรมที่ 5 : รหัสงำน 33300 กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกันอันตรำยข้ำงทำงหลวง
หมายถึง งานติดตั้งอุปกรณ์กั้น (Guardrail หรือ Barrier) ในลักษณะต่อเนื่องบนทางหลวงสายหลักที่มี
คันทางสูง หรือวัตถุถาวรที่เป็นอุปสรรค เพื่อลดความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของการพลิกคว่าตกถนน
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…เมตร
เหตุผลและความจาเป็น
บริเวณสองข้างทางของกรมทางหลวงมีกิจกรรมตามพื้นที่ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ทาให้พื้นที่สองข้าง
ทางมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการบดบังทัศนวิสัย การตัดกระแสจราจร ความเร็วของยานพาหนะ
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการมีบ้ านที่อยู่ อาศัย ต้นไม้ และสิ่ งกีดขวางอื่น ๆ อยู่ริม ทางหลวงย่อมมี ความเสี่ ยงที่จ ะ
ก่อให้เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ หรือมีผู้เสียชีวิต จึงจาเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์กั้นประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่วิเคราะห์แล้วว่ามีความจาเป็น ทั้งที่เป็นบริเวณที่มีคันทางสูง หรือมีสภาพสองข้างทางที่เป็นอันตราย รวมทั้งมี
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของการพลิกคว่าตกถนนที่มีการเสียชีวิต
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- เป็นทางหลวงสายหลักมีปริมาณจราจรมากกว่า 20,000 คันต่อวัน
- มีสภาพเป็นคันทางสูง ทางโค้ง ทางเขา หรือมีร่องกลาง
- มีวัตถุถาวรในเขตทางที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ และเป็นอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กิจกรรมที่ 6 : รหัสงำน 33400 กิจกรรมปรับปรุงกำรแบ่งทิศทำงกำรจรำจรเพื่อควำมปลอดภัย
หมายถึง งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรจากเกาะสี เป็น เกาะกาแพงคอนกรีต (Barrier)
ราวกันอันตราย (Guardrail) หรือเกาะยก (Raised Median) รวมทั้งปรับปรุงจุดกลับรถ (Spatial U-turn) ตาม
แบบแนะนา โดยสามารถดาเนินการได้ดังนี้
- ความกว้างเกาะสี ≤ 2.00 ม. เลือกใช้แบบ Concrete Barrier หรือ Guardrail ตามความ
เหมาะสม
- ความกว้างเกาะสี > 2.00 ม. เลือกใช้แบบ Guardrail หรือ Raised Median ตามความ
เหมาะสม
- กรณีเปิดจุดกลับรถควรก่อสร้างเป็นแบบจุดกลับรถเต็มรูปแบบ (Special U-Turn) เท่านั้น
- ช่วงที่มีปริมาณคนข้ามมากให้พิจารณาก่อสร้างเกาะกลางแบบถม เพื่อเป็นที่พักคนข้าม
- พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย อาทิเช่น ปริมาณคนข้ามถนน ปริมาณรถเลี้ยว/กลับรถ ลักษณะ
การใช้พื้นที่ ความกว้างเขตทาง เป็นต้น
- การเลือกใช้ Concrete Barrier Median ให้พิจารณาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุและลักษณะการ
ชนประกอบด้วย
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ปัจจุบัน นโยบำยของกรมฯ กำหนดให้เลือกใช้ Single Slope Barrier เป็นแบบหลักในกำรพิจำรณำดำเนินกำร
หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรก่อสร้ำง Single Slope Barrier ได้ ต้องมีเหตุผล/เอกสำรกำรทำกำรมีส่วนร่วมกับ
ประชำชนผู้ใช้ทำงประกอบในเล่มแผนงำนรำยประมำณกำร
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
กรมทางหลวงมีเส้นทางหลวงที่ลักษณะการแบ่งทิศทางจราจรแบบเกาะสีอยู่ จานวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน
มีอัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในส่วนอยู่ที่อยู่ในย่านชุมชนและส่วนที่อยู่นอกเมือง โดยพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ การใช้เกาะสีเป็นช่องจราจรสาหรับแซงรถคันหน้า หรือการตัดกระแสจราจร
ของประชาชนสองข้างทาง และการกลับรถในจุดที่ไม่เหมาะสม
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ

- มีการแบ่งทิศทางเป็นเกาะสี มีความเร็วเฉลี่ยเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- มีสภาพเป็นโครงข่ายของสายทางหลัก ที่มีปริมาณการจราจรสูง
กิจกรรมที่ 7 : รหัสงำน 33700 กิจกรรมยกระดับควำมปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน
หมายถึง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถในระดับเดียวกัน โดยสามารถดาเนินการได้
ดังนี้
- ก่อสร้างสะพานบกพร้อมจุดกลับรถใต้สะพาน รวมทั้งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
- ก่อสร้างทางลอดเพื่อกลับรถ โดยใช้ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) รวมทั้งติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัย
- ปรับปรุงสะพานเดิมให้มีทางกลับรถใต้สะพาน
- ปรับปรุงกายภาพของจุดกลับรถใต้สะพานเดิม รวมทางเข้า-ออก ให้มีความปลอดภัย
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
จุดกลับรถบนทางหลวง มักจะเป็นบริเวณที่มักจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีการ
ตัดกระแสจราจรและรวมกระแสจราจรระหว่างยานพาหนะที่มีความเร็วต่างกัน รวมถึงมีการตัดข้ามการจราจร
ระหว่างชุมชนสองข้างทาง ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถเป็นลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่ ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน
เหตุอันควรในการพิจารณาดาเนินการ
- เป็นทางหลวงสายหลัก ที่มีปริมาณจราจรสูง
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- มีการสถิติอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ
- มีจุดกลับรถเดิมที่ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย
กิจกรรมที่ 8 : รหัสงำน 33800 กิจกรรมปรับปรุงควำมปลอดภัยบริเวณทำงแยกอันตรำย
หมายถึง งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยทางแยก คือ บริเวณที่ถนนตั้งแต่
สองสายขึ้นไปมาบรรจบหรือตัดกัน กลายเป็นบริเวณที่มีจุดขัดแย้งกระแสจราจร (Conflict Point) ซึ่งเป็นบริเวณที่
ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณจราจรและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งทางแยกอันตราย นั้น เป็นทางแยก
ที่ไม่มีการจัดรูปแบบช่องจราจรที่เหมาะสม หรือทางหลวงที่ไม่มีการติดตั้งและปรับปรุง ป้ายเครื่องหมายจราจร
สัญญาณไฟจราจร หรือทางแยกที่ไม่สามารถระบุได้ว่าทิศทางไหนเป็นทางหลักหรือทางรอง โดยสามารถดาเนินการ
ได้ ดังนี้
- ปรับปรุงป้ายจราจร ,เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เพื่อเพิ่มความชัดเจนและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ให้พิจารณารูปแบบจากเหตุอันควรฯ รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณ
จราจร)
- ปรั บ ปรุ ง กายภาพของทางแยกให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการจราจร
(Channelize)
หน่วยนับ : ผลผลิต......แห่ง ,ปริมาณงาน...…แห่ง
เหตุผลและความจาเป็น
ทางแยก มักจะเป็นบริเวณที่มักจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบบริเวณ
จุดตัดทางแยกนั้น คือการออกแบบและจัดการจราจรไม่สอดคล้องปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยก การขาดอุปกรณ์
อานวยความปลอดภัยและสัญญาณไฟจราจรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจรของตัวผู้ขับขี่ โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน รวมไปถึงพฤติกรรมการขับขี่ในเวลากลางคืนที่ใช้ความเร็วสูง และไม่ระมัดระวังในการขับผ่านบริเวณ
ทางแยก อีกทั้งบริเวณทางแยกไม่มีอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย หรืออุปกรณ์อานวยความปลอดภัยเกิดการชารุด
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ระยะเวลำดำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม
รหัสงำน

ลักษณะงำน

วันทำกำร

31100

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

60 วัน

31200

งานป้ายจราจร

60 วัน กรณีใช้เสาป้ายเหล็ก
90 วัน กรณีใช้เสาป้ายคอนกรีต

31300

งานเครื่องหมายนาทาง

45 วัน

31410

งานไฟฟ้าแสงสว่าง

90 วัน

31420

งานไฟสัญญาณจราจร

60 วัน

31430

งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

60 วัน

31500

งานราวกันอันตราย

90 วัน

31700

งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด

90-180 วัน

31800

งานปรับปรุงทางหลวง

90-180 วัน

31900

งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ

90 วัน

32000

งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

90-180 วัน

33100

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

180 วัน

33200

60-90 วัน

33300

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทาง
หลวงอาเซียน
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง

33400

กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย

180 วัน

33500

กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

60 วัน

33700

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน

180-210 วัน

33800

กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย

60-90 วัน

90 วัน

หมำยเหตุ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดวันทาการน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กาหนดให้ของกิจกรรมนั้น ๆ ขอให้
หารือกับสานักอานวยความปลอดภัยเป็นรายกรณี

