สสท.01
แบบติดตามผลการซ่อมบารุงถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท.
(ทีไ่ ด้รบั งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ส่วนที่ 1 ข้อมูล อปท.
1.1 ประเภทของ อปท.

 อบต.

 ทต.

 ทม.

 ทน.

 อบจ.

1.2 ชื่อ อปท. ................ท่าวังพร้าว..........................ตาบล.......................ท่าวังพร้าว.................................โทร....... 0-5302-50201 ........
1.3 อาเภอ....................สันป่าตอง.................................จังหวัด.....................เชียงใหม่................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสายทาง
2.1 รหัสสายทาง...............................................................ชื่อสายทาง ..........................บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ ี่ 5...............................................
2.2 ประวัติสายทางเดิม  อปท. ก่อสร้างเอง  ถนนถ่ายโอน หน่วยงานถ่ายโอน................................................................................................................
2.3 ความกว้างผิวจราจร............6.00..........เมตร ชนิด  ลาดยาง  คอนกรีต  ลูกรัง/หินคลุก  อืน่ ๆ ระบุ..............................................................
2.4 ความกว้างไหล่ทางข้างละ.... - .......เมตร ชนิด  ลาดยาง  คอนกรีต  ลูกรัง/หินคลุก  อืน่ ๆ ระบุ..............................................................
2.5 ระยะทางตลอดทัง้ สายทาง.....3.350........กิโลเมตร สภาพปัจจุบัน ลาดยาง…3.350.......กิโลเมตร คอนกรีต..................กิโลเมตร ลูกรัง/หินคลุก..................กิโลเมตร
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการตามใบจัดสรร
3.1 กิจกรรมก่อสร้าง/ซ่อมบารุง..........................เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต .......................................................................................................
3.2 ปริมาณงาน ระยะทาง......... - ...........กิโลเมตร หรือ

พืน้ ที่.......8,748.........ตารางเมตร

3.3 งบประมาณ...........7,437,000..............บาท
ส่วนที่ 4 กิจกรรมที่ อปท. ดาเนินการซ่อมบารุงตามจริง
กิจกรรมการซ่อม

กม. เริ่มต้น

ซ่อมผิว คสล.
ฉาบผิว..............................................
เสริมผิว...........A.C. ................
0+000
Skin Patch
Deep Patch
ซ่อมสร้าง.........................................
ก่อสร้าง...........................................
อืน่ ๆ................................................
รวมทั้งหมด

กม. สิน้ สุด

3+350

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

พื้นที่
(ตารางเมตร)

3.350(2 ช่วง)

งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

8,748

- Skin Patch หมายถึง การซ่อมแซมความเสียหายเฉพาะ
ชั้นผิวทาง
- Deep Patch หมายถึง การซ่อมแซมความเสียหายที่
7,437,000 เกิดขึน้ ในระดับทีล่ ึกกว่าชั้นผิวทาง
- ซ่อมสร้าง หมายถึง การซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางเดิมให้
ได้คุณภาพ ก่อนการสร้างผิวทางใหม่

8,748

7,437,000

ส่วนที่ 5 สถานะโครงการ
5.1 ดาเนินการแล้วเสร็จเมือ่ วันที่........20......เดือน........กุมภาพันธ์..........พ.ศ........2561.......
5.2 ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ  อยูใ่ นระยะเวลาของสัญญา  ล่าช้ากว่าระยะเวลาของสัญญา
ส่วนที่ 6 การตรวจสอบขัน้ ตอนดาเนินงาน
หัวข้อการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
มี
ไม่มี

6.1 มีการสารวจและออกแบบ หรือไม่
P
6.2 มีแบบแปลนทีใ่ ช้ในการซ่อมบารุง หรือไม่ (ขอดูเอกสาร)
P
6.3 มีการประมาณราคา หรือไม่ (ขอดูเอกสาร)
P
6.4 มีการควบคุมคุณภาพวัสดุ หรือไม่ (ขอดูเอกสาร)
P
6.5 รายละเอียดกิจกรรมการซ่อมบารุงตรงตามใบจัดสรรหรือไม่  ตรง
 ไม่ตรง
6.6 การซ่อมบารุงถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกาหนดหรือไม่  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
6.7 ตาแหน่งการซ่อมบารุงตรงตามทีร่ ะบุไว้ในแบบแปลนหรือไม่  ตรง
 ไม่ตรง

หากมี ให้ระบุข้อมูล
ใช้รปู แบบ  ทช.  อบจ.  ยธ.  อปท.เอง  อืน่ ๆ ระบุ..........................
ใช้รปู แบบ  ทช.  อบจ.  ยธ.  อปท.เอง  อืน่ ๆ ระบุ..........................
ใช้รปู แบบ  ทช.  อบจ.  ยธ.  อปท.เอง  อืน่ ๆ ระบุ..........................
สถานทีท่ ดสอบ ทช. อบจ. ยธ.สถาบันศึกษาอืน่ ๆระบุ.....................

สสท.01
ส่วนที่ 7 การประเมินสภาพสายทาง ณ วันที่ตรวจสอบ(ประเมินด้วยสายตา Visual Inspection Rating)
หัวข้อประเมิน

7.1 สภาพความเสียหายของสายทาง

7.2 สภาพความเสียหายของผิวจราจรเทียบกับพืน้ ที่
ซ่อมบารุง
7.3 การยุบตัวบริเวณหลังท่อลอดหรือลาดเชิงสะพาน
(หากไม่มีไม่ต้องระบุคะแนน)

ดี
(80 - 100)
ระบุคะแนน

95

90

92

ปานกลาง
(70 - 79)
ระบุคะแนน

-

-

-

แย่
(60 - 69)
ระบุคะแนน

-

-

-

แย่มาก
(≤ 59)
ระบุคะแนน

หมายเหตุ

-

ดี หมายถึง รู้สึกราบเรียบตลอดช่วง
ปานกลาง หมายถึง รู้สึกราบเรียบมีสะดุดบ้าง
แย่ หมายถึง รู้สึกขรุขระเป็นระยะ
แย่มาก หมายถึง รู้สึกขรุขระมากหรือตลอดช่วง

-

ดี หมายถึง มีความเสียหาย 0 - 10 %
ปานกลาง หมายถึง มีความเสียหาย 11 - 20 %
แย่ หมายถึง มีความเสียหาย 21 - 40 %
แย่มาก หมายถึง มีความเสียหายมากกว่า 40%

-

ดี หมายถึง ไม่มีการยุบตัว
ปานกลาง หมายถึง รู้สึกสะดุดเล็กน้อย
แย่ หมายถึง รู้สึกกระแทกระหว่างขับขี่
แย่มาก หมายถึง ต้องหลบหลีกหรือขับขีอ่ ย่างช้าๆ

ส่วนที่ 8 รูปถ่ายประกอบการติดตามงาน

รูปขณะติดตามข้อมูลการซ่อมบารุงถนนในสานักงาน

รูปขณะติดตามข้อมูลการซ่อมบารุงถนนในภาคสนาม

ส่วนที่ 9 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
9.1 กรณีทมี่ ีปัญหา-อุปสรรค อปท. ขอคาปรึกษาจากหน่วยงานใด  ทช.  อบจ.  ยธ.  อืน่ ๆ ระบุ...................................
ระบุชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์.....................เบอร์โทรศัพท์.......... 081-9803250 ....................
9.2 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาด้านบุคลากร.....บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์..... เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงไม่เพียงพอ .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาด้านงบประมาณ.....งบประมาณไม่เพียงพอในการดูแลสายทางในความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหาด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ.... มีปัญหาในการจัดทาแบบแปลน ประมาณราคา และขาดความรู้เกีย่ วกับการใช้ยางพาราในงานทาง ………………………….
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9.3 ข้อเสนอแนะ................... อยากให้ ทช. จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการใช้ยางพาราในงานทาง ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดทาข้อมูล
(นายเกีรยงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์)
ตาแหน่ง นายช่างชานาญงาน
โทรศัพท์ 081-9803250

ลงชื่อ.........................................................
(นายกชกร โง้วศิริ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

