
สํานักแผนงาน (พฤศจิกายน 2559) 

งานวางแผนพัฒนาทางหลวง  
Planning for Highway Development 

 
งานวางแผนพัฒนาทางหลวง เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของกรมทางหลวง ประกอบดวยการ

กําหนดและวิเคราะหยุทธศาสตร และเปาหมายของการพัฒนาโครงขายทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
การศึกษาและวางแผนพัฒนาทางหลวง ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพ่ือใชเปนกรอบในการพิจารณา
คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญโครงการ การศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐศาสตร และผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงทุนโครงการ การศึกษากําหนด
หลักเกณฑความตองการระบบโครงขายทางหลวง ตลอดจนการจัดการขอมูลระบบทางหลวง ประเภททางหลวง 
ระบบหมายเลขทางหลวง และระยะทางควบคุม การศึกษาวิเคราะหการลงทุนดานทางหลวง ท้ังเงินงบประมาณ 
เงินกู และแหลงเงินอ่ืนๆ รวมถึงการใหเอกชน มีสวนรวมในการลงทุน เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธการลงทุน    
โครงการตางๆ การวิเคราะหและจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ และงบประมาณของกรมทางหลวง ตลอดจน
การติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ เพ่ือใหทราบถึงผลลัพธและ
ความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการท่ีผานมาและท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไขตอไป 
 

โดยในปงบประมาณ 2559 กรมทางหลวงไดดําเนินกิจกรรมสําคัญท่ีเก่ียวของกับการวางแผน
พัฒนาทางหลวงท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
1. การผลักดันโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองระยะเรงดวน ๓ สายทาง 

 1.1 โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
  โครงทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา เปนการกอสรางทางหลวง

พิเศษขนาด 4 – 6 ชองจราจร เชื่อมตอการเดินทางบริเวณพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และภาคกลางไปยังพ้ืนท่ี
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และลดปญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 โครงการเริ่มตนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อําเภอบางปะอิน) เชื่อมตอไปยังจังหวัด
สระบุรี และสิ้นสุดท่ีจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวมท้ังสิ้นประมาณ 196 กิโลเมตร ปจจุบันโครงการอยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางงานโยธา โดยแบงสัญญากอสรางออกเปน ๔๐ สัญญา เพ่ือเรงรัดงานใหแลวเสร็จในป 2562 
และสามารถเปดใหบริการไดในป 2563 

 1.2 โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ – กาญจนบุรี  
  โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ – กาญจนบุรี เปนการกอสรางทางหลวง

พิเศษขนาด 4 – 6 ชองจราจร ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวมประมาณ 55,620 ลานบาท มี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยแกไขปญหาจราจรระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปยังพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังยังเปนการเตรียมการรองรับการเชื่อมโยงโครงขายระหวางประเทศ ท่ี
จะตอออกไปยังทาเรือน้ําลึกทวายในสหภาพพมา ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการกอสรางงานโยธา โดยแบง
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สัญญากอสรางออกเปน ๒๕ สัญญา เพ่ือเรงรัดงานใหแลวเสร็จในป 2562 และสามารถเปดใหบริการไดในป 
2563 

 1.3 โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด  
 โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด เปนสวนตอขยายของมอเตอรเวย 

สายกรุงเทพ – ชลบุรี เชื่อมตอการเดินทางระหวางกรุงเทพมหานครฯ ไปยังจังหวัดระยอง (บริเวณมาบตาพุด) 

รองรับการเดินทางและขนสงสินคาระหวางพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฯ กับภาคตะวันออก ไปยังทาเรือสําคัญตางๆ 

เชน ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือมาบตาพุด โดยโครงการเปนทางหลวงพิเศษขนาด 4 ชองจราจร ระยะทาง 32 

กิโลเมตร ใชวงเงินลงทุนประมาณ 20,200 ลานบาท ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการกอสรางงานโยธา 

โดยแบงสัญญากอสรางออกเปน ๑๓ สัญญา เพ่ือเรงรัดงานใหแลวเสร็จในป 2562 และสามารถเปดใหบริการได

ในป 2563  

2.  การผลักดันนโยบายการใหเอกชนดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และสายบางใหญ – กาญจนบุรี  

 จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2559 ซ่ึงกําหนดใหกรมทางหลวงดําเนินการเปดให
เอกชนรวมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และสายบางใหญ 
– กาญจนบุรี สําหรับการกอสรางงานระบบ การบริหารจัดการและการบํารุงรักษาท้ังโครงการ ตลอดจนการลงทุน
และบริหารจัดการท่ีพักริมทาง ปจจุบันโครงการไดรับการบรรจุเปนหนึ่งในโครงการตามมาตรการเรงรัดโครงการให
เอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) โดยกรมทางหลวงไดดําเนินการเรงรัดการศึกษาและวิเคราะห
ความเหมาะสมแนวทางการใหเอกชนดําเนินงานและบํารุงรักษา (O&M) ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะหโครงการแลวเสร็จ โดยการศึกษาครอบคลุมการวิเคราะหรูปแบบการรวมทุนท่ีเหมาะสม การประเมิน
ความสนใจของภาคเอกชน การจัดทํารางประกาศเชิญชวน รางขอบเขตสัญญา และเง่ือนไข รวมถึงแนวทางการ
กํากับดูแล และการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ ซ่ึงขณะนี้โครงการอยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป    
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 3. การสนับสนุนนโยบายการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย    
(Thailand Future Fund: TFF) 

  เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ในขณะท่ียังสามารถรักษา

ระดับหนี้สาธารณะไวในกรอบท่ีเหมะสม คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 จัดต้ังกองทุนรวม

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหทุกภาคสวน

สามารถมีสวนรวมในการลงทุนในโครงการภาครัฐ โดยมอบใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาคัดเลือกโครงการ

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพเขารวมการระดมทุน โดยมีโครงการในการกํากับดูแลของกรมทางหลวงจํานวน 2 

โครงการ คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพมหานคร – บานฉาง (ชวง กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี) และ

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ชวง บางปะอิน - บางพลี)  

ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพรอม กรมทางหลวงจึงไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมท้ัง

ดานการคาดการณปริมาณจราจร กระแสรายไดและตนทุนคาใชจายตางๆ ในอนาคต ตลอดจนกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงานดานตางๆ ปจจุบันกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ไดดําเนินการจัดตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยมีเงินทุนประเดิม

เริ่มตน 10,000 ลานบาท จากกระทรวงการคลัง และมีเปาหมายเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยใหไดครบ 

100,000 ลานบาท ภายในตนป 2560  

 4. การผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายนครปฐม – ชะอํา  โดยการใหเอกชน        

มีสวนรวมดําเนินงานในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP)  

  โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายนครปฐม - ชะอํา เปนหนึ่งในโครงการเรงดวนของ

กระทรวงคมนาคม ป 2560 เปนโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองท่ีชวยบรรเทาปญหาการจราจรบริเวณ

ถนนเพชรเกษมซ่ึงปจจุบันเปนเสนทางหลักสายเดียวท่ีเชื่อมการเดินทางลงสูภาคใต โดยทางหลวงพิเศษสายนี้จะมี
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การออกแบบใหมีระบบเก็บคาผานทางระบบปด (Closed System) และมีระบบอํานวยการจราจรและความ

ปลอดภัยตางๆ อีกท้ังจะตองออกแบบเพ่ือปรับปรุงการเชื่อมตอระหวางพ้ืนท่ีทางหลวงพิเศษดวย รูปแบบของ

โครงการเปนทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขนาด 4 ชองจราจร ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร  

  ปจจุบันโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายนครปฐม - ชะอํา ไดรับการบรรจุใน        

แผนยุทธศาสตรการใหเอกชนมีสวนรวมดําเนินงานในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) พ.ศ. 2558 - 

2562 ของคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ดังนั้นกรมทางหลวงจึงวาจางท่ีปรึกษา

เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการลงทุนโครงการท่ีเหมาะสม และจัดทํารายงานการเสนอโครงการตามหมวด 4 

แหง พรบ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยขอบเขตการดําเนินโครงการครอบคลุม   

การวิเคราะหรูปแบบการรวมทุนท่ีเหมาะสม การประเมินความสนใจของภาคเอกชน การจัดทํารางประกาศ     

เชิญชวน รางขอบเขตสัญญา และเง่ือนไข รวมถึงแนวทางการกํากับดูแล และการบริหารจัดการผลตอบแทนของ

ภาครัฐ ซ่ึงขณะนี้กรมทางหลวงอยูระหวางการสรุปผลการศึกษา เพ่ือดําเนินการเสนอโครงการแกสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  

  

 5. การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564 และแผนการบริหารความเส่ียง   
ในการบริหารจัดการทางหลวง 
                 
  ปจจุบันกรมทางหลวงอยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564 
และแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม        
ในประเทศ และระดับสากลซ่ึงไดเปลี่ยนไปมาก และใหมีความสอดคลองกับทิศทางนโยบายการบริหารจัดการ
บานเมืองในปจจุบันและอนาคต ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
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           โดยโครงการมีขอบเขตการจางท่ีปรึกษาประกอบดวย จัดทําแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง     
พ.ศ. 2560 - 2564 พรอมกําหนดตัวชี้วัดตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ของ กพร. ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก      
ธรรมาภิบาลในทุกระดับขององคกร ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือใหครอบคลุมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและการบริหารภาครัฐแนวใหม และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของกรมทางหลวงท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงกรมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
กระทรวงคมนาคม และแผนบริหารราชการแผนดินฉบับใหม 
   
 
     6. การพัฒนาโครงการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 

Economic Corridor : EWEC) ในประเทศไทย 

  ทางหลวงหมายเลข 12 แมสอด – มุกดาหาร เปนเสนทางสายยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

ของประเทศ ตามกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจโครงการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 

(East West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมการเดินทางและการขนสงสินคาระหวาง พมา – ไทย – ลาว – 

เวียดนาม มีระยะทางในประเทศไทยประมาณ 777 กิโลเมตร พาดผาน จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ 

ขอนแกน กาฬสินธุ และมุกดาหาร  ท้ังนี้กรมทางหลวงไดกอสรางเปน 4 ชองจราจรแลว จํานวน 526 กิโลเมตร อยู

ระหวางกอสราง 251 กิโลเมตร ไดแก  

- ชวง ตาก – แมสอด  
- ชวง หลมสัก – น้ําหนาว  
- ชวง กาฬสินธุ – นาไคร  
- ชวงนาไคร – คําชะอี    

 ซ่ึงกรมทางหลวงจะเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จท้ังหมดภายในป 2562 ซ่ึงจะทําใหทางสาย

ยุทธศาสตรนี้เปน 4 ชองจราจร ตลอดท้ังเสนทาง 
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7. การจัดทําแผนงบประมาณประจําป  

ในแตละปกรมทางหลวงไดเสนอแผนงาน/โครงการ ไปยังสํานักงบประมาณ เพ่ือของบประมาณในการ

กอสรางและปรับปรุงโครงขายทางหลวง ตามแผนแมบทการพัฒนาทางหลวง ท่ีสอดคลองและสนับสนุน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 กรมทางหลวงไดรับจัดสรรงบประมาณ สําหรับ

ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงโครงขายทางหลวง โดยมีรายละเอียดจําแนกตามลักษณะแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

7.๑ โครงการกอสรางขนาดใหญ  

โครงการกอสรางขนาดใหญเปนแผนงาน/โครงการท่ีกรมทางหลวงไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนแมบทการพัฒนาทางหลวงท่ีสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ไดรับจัดสรรงบประมาณ สําหรับโครงการกอสรางใหม (เริ่มดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2559) จํานวน 46 

รายการ ประกอบดวย 

ลําดับ

ท่ี 
แผนงาน/โครงการ 

จํานวน 

(รายการ) 

คากอสราง

(ลานบาท) 

ป ๒๕๕9 

(ลานบาท) 

1. โครงขายทางหลวงไดรับการพัฒนา 9 6,750 1,350 

๒. โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานใหเปน 4 ชองทางจราจร (ระยะที่ 2) 7 4,257 851 

๓. โครงการแกไขปญหาการจราจรใหพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก 3 2,458 492 

๔. โครงการกอสรางทางหลวงสนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง 5 4,403 881 

๕. โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ 3 1,947 389 

6. โครงการบูรณะโครงขายสายหลกัระหวางภาค 2 1,758 352 

7. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเมยพรอมโครงขาย อ.แมสอด จ.ตาก 1 3,600 720 

8. โครงการกอสรางทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพเิศษและดานการคาชายแดน 3 5,427 1,085 

9. โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 4 1,455 291 

10. โครงการกอสรางสะพานขามจุดตัดทางรถไฟ 9 2,168 434 

 รวม 46 34,222 6,844 
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7.๒ โครงการกอสรางขนาดเล็ก 

เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับในแตละปมีจํานวนจํากัด กรมทางหลวงไดจัดทําเปนโครงการกอสราง

ปรับปรุงทางหลวงท่ีสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ใชงบประมาณไมสูงมากเพ่ือแกไข

บรรเทาปญหาเฉพาะจุด ยกตัวอยางเชน ปญหาการจราจรติดขัดในยานชุมชน เปนตน ซ่ึงจะกระจายอยูท่ัวภูมิภาค

ของประเทศ ท้ังนี้เพ่ือดูแลทางหลวงใหมีสภาพดีไดมาตรฐานสามารถใหบริการกับประชาชนผูใชเสนทางไดอยาง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย แตละกิจกรรมมีจุดประสงคในการดําเนินงานเฉพาะตัว ประกอบดวย 

• กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชนเปนการปรับปรุงเสนทางบริเวณท่ีผานยานชุมชน      

ท่ีมีประชาชนอาศัยอยูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสัญจรผานยานชุมชน และอํานวยความสะดวกปลอดภัยของการ

สัญจรภายในชุมชนดวยท้ังนี้เพ่ือลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดฝุนละออง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนท่ี 

• กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเปนการดําเนินการในสายทางท่ีเขาสู  

แหลงทองเท่ียวสําคัญ โดยอาจจะมีการกอสรางเพ่ิมชองจราจรไดในบางกรณีตามความจําเปนใหสามารถรองรับ

ปริมาณการจราจรท่ีสูงและลดจํานวนอุบัติเหตุในชวงระหวางการเดินทางทองเท่ียวมีวัตถุประสงคหลัก           

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการทองเท่ียว เพ่ิมรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี     

ใหผูใชเสนทางและนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจในการเดินทาง 

• กิจกรรมลาดยางทางหลวง 
กิจกรรมลาดยางทางหลวงเปนโครงการพัฒนาเสนทางในพ้ืนท่ี มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือกอสราง

ทางเดิมซ่ึงเปนทางลูกรังทางลําลอง ทางลาดยางเดิมท่ีชํารุดเสียหายหมดสภาพเปนทางลาดยาง หรือทางลาดยาง

ต่ํากวามาตรฐานของกรมทางหลวง โดยลักษณะและรปูแบบของการดําเนินการกอสรางนั้นจะเปนการกอสรางลาด

ยางทางเดิมโดยไมเพ่ิมจํานวนชองจราจร แตสามารถกอสรางเพ่ิมความกวางชองจราจร และไหลทางได เพ่ือใหเปน

ทางท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน   

• กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับ  สะพานและทออุโมงค 

กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับ สะพานและทออุโมงคเปนการกอสรางสะพานและทออุโมงค 

ขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานของทางหลวง ท้ังนี้อาจรวมถึงการดําเนินงานในลักษณะอ่ืนๆ ซ่ึง

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนท่ี ปองกันการเกิดปญหาน้ําทวมขัง อาทิเชน การกอสรางรางระบาย

น้ําถาวร งานขุดลอกคลองสาธารณะ งานปองกันการกัดเซาะคอสะพาน งานยกระดับคันทาง เปนตน    
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• กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงเปนโครงการกอสรางท่ีมีลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเชนเดียวกับ

โครงการกอสรางขนาดใหญแตใชในระยะเวลาดําเนินการท่ีสั้นกวา เพ่ือแกไขปญหาการจราจรทางหลวงเฉพาะจุด 

บนเสนทางท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนเทานั้น ท่ีสําคัญใชเงินงบประมาณนอยกวางานโครงการขนาดใหญ จึง

สามารถกระจายเงินงบประมาณไดท่ัวถึงทุกภูมิภาคของประเทศ 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

ลําดับที ่

NO 

แผนงาน/กิจกรรม 

Project Plan 

จํานวน(รายการ) 

Amount(Project) 

วงเงิน(ลานบาท) 

Budget (Mil. Bath) 

1 
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 

(Highway Improvement for Community Area) 103 1,472.52  

2 
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนนุการทองเที่ยว 

(Highway  Improvement for Tourism) 41 390.99  

3 
กิจกรรมลาดยางทางหลวง 

(Improvement of Under-standard Highway) 44 458.22  

4 
กิจกรรมกอสรางทางแยกตางระดับสะพานและทออุโมงค 

(Construction of Interchange Bridge and tunnel) 37 243.00  

5 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

(Highway Efficiency Improvement) 95 2,450.60  

  รวม 320 5,015.33  
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