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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท 

กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้กรมทางหลวงชนบท  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
การก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการจัดทํามาตรฐานและข้อกําหนดทางหลวงชนบท  และทางหลวงท้องถิ่น  ตลอดจน
กํากับ  ตรวจสอบและควบคุมทางวิชาการ  เพื่อให้มีการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกําหนด   

(๒) ดําเนินการฝึกอบรมและจัดทําคู่มือ  ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับวิศวกรรมงานทาง   
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(๔) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับทางหลวงชนบท  

รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๕) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง  บูรณะ  และบํารุงรักษาทางหลวงชนบท   
(๖) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ   
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(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่ รัฐมนตรี   
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท  ดังต่อไปนี้   
(๑) สํานักบริหารกลาง   
(๒) กองแผนงาน 
(๓) แขวงทางหลวงชนบท  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๕) สํานักกฎหมาย   
(๖) สํานักก่อสร้างทาง   
(๗) สํานักก่อสร้างสะพาน   
(๘) สํานักเคร่ืองกลและสื่อสาร   
(๙) - (๒๓) สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี  ๑ - ๑๕ 

(๒๔) สํานักบํารุงทาง   
(๒๕) สํานักฝึกอบรม   
(๒๖) สํานักวิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา   
(๒๗) สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น   
(๒๘) สํานักสํารวจและออกแบบ 
(๒๙) สํานักอํานวยความปลอดภัย   
ข้อ ๔ ในกรมทางหลวงชนบท  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมทางหลวงชนบท  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรม  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและงานช่วยอํานวยการของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม  เว้นแต่ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ผลการปฏิบัติงาน  และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

งานในหน้าที่ของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดัทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
(๒) ศึกษาและพัฒนากําหนดโครงข่าย  มาตรฐานทางและสะพาน 
(๓) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางและสะพาน  รวมทั้ง

ประเมินผลโครงการก่อสร้างทางและสะพาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ  และประสานแหล่งเงินกู้ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ แขวงทางหลวงชนบท  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบ  วางแผน  และดําเนินการเก่ียวกับงานบํารุงรักษาทาง  งานอํานวยความปลอดภัย  

และงานก่อสร้างทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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(๒) สํารวจ  ออกแบบ  ประมาณราคา  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทาง
ให้เป็นปัจจุบัน 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างทาง   
(๔) ตรวจตรา  ดูแล  และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ดําเนินการงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะด้วยการตรวจชั่งน้ําหนักเคลื่อนที่ 
(๖) ดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(๗) บํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในความรับผิดชอบ 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๙) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และสนับสนุนด้านวิชาการงานวิศวกรรมแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ 
(๑๐) สนับสนุน  และประสานการปฏิบัติงานด้านงานทางร่วมกับจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น 

ในเขตรับผิดชอบ 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแนวปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม  รวมทั้ง

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษา  แนะนําหรือฝึกอบรม

การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
ข้อ ๑๐ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  และกฎหมายอื่น 

ที่เก่ียวข้อง   
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม  รวมทั้ง

ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๑ สํานักก่อสร้างทาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการก่อสร้างทางหลวงชนบท 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักก่อสร้างสะพาน  มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท  สะพานข้ามแม่น้ํา

สายหลัก  และสะพานในเขตชุมชน 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงท้องถิ่น 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักเคร่ืองกลและสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดและจัดทํามาตรฐาน  วางแผนและควบคุมการใช้และการซ่อมเคร่ืองจักรกล 

และยานพาหนะของกรม 
(๒) บํารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะของกรม 
(๓) ดําเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ  

ของกรม 
(๔) วางระบบ  ติดตั้ง  ซ่อมและบํารุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านเคร่ืองจักรกลงานทางหลวงท้องถิ่น 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๑๔ สํานักงานทางหลวงชนบทท่ี  ๑ - ๑๕  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(๑) วางแผน  สํารวจ  ออกแบบ  ตรวจสอบ  และวิ เคราะห์ทางวิศวกรรมเก่ียวกับ 

งานบํารุงรักษาทางหลวงชนบท  งานอํานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท  และงานก่อสร้างโครงการ 
ขนาดเล็กของแขวงทางหลวงชนบท 

(๒) วางแผนและดําเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและบํารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบท
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) กํากับและตรวจสอบเก่ียวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์  วิจัย  ทดสอบ  และตรวจสอบวัสดุและคุณภาพในงานก่อสร้าง

และบํารุงรักษาทางหลวงชนบท  และการให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
(๖) วางแผน  กํากับและติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชนบทเพื่อให้เป็นไป 

ตามนโยบาย  แผนงาน  และเป้าหมาย 
(๗) ดาํเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักบํารุงทาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดกลยุทธ์  แผนงานและโครงการงานบํารุงทางและสะพาน 
(๒) ศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงข่ายทางและสะพาน 
(๓) ศึกษา  พัฒนาและกําหนดมาตรฐานการบํารุงรักษาสําหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น 
(๔) กํากับดูแลและดําเนินการ  เร่งรัดและประเมินผลการบํารุงรักษาทางและสะพาน 
(๕) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านการบํารุงรักษาทางและสะพาน  และ 

งานทางหลวงท้องถิ่น 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ สํานักฝึกอบรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

  

(๒) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและดําเนินการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการดําเนินงาน
ก่อสร้างและบํารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  ตลอดจนติดตามและประเมินประสิทธิภาพตามหลักสูตร
การฝึกอบรมบุคลากรของกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สํานักวิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและพัฒนาเก่ียวกับงานทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น 
(๒) ศึกษาและจัดทําข้อกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของวัสดุ  วิธีการทดสอบวัสดุและการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและบํารุงรักษาทางและสะพาน 
(๓) กําหนดมาตรฐานและจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบท 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ขอ้ ๑๘ สํานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและกําหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น 
(๓) กํากับดูแลด้านวิชาการเก่ียวกับงานทางหลวงท้องถิ่น 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สํานักสํารวจและออกแบบ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ  ออกแบบ  และประมาณราคางานทางและสะพาน 
(๒) ดําเนินการและตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

ในงานก่อสร้างและบํารุงรักษาทางและสะพาน 
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(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านการสํารวจ  ออกแบบ  และประมาณราคางาน
ทางหลวงท้องถิ่น 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๐ สํานักอํานวยความปลอดภัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดกลยุทธ์และแผนงานวิศวกรรมจราจรและอํานวยความปลอดภัยงานทาง 
(๒) วางแผน  สํารวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอํานวยความปลอดภัย 

บนทางหลวงชนบท 
(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิศวกรรมจราจรและอํานวยความปลอดภัย 

ที่ใช้กับงานทาง 
(๔) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการด้านความปลอดภัย 
(๕) ประสานงาน  ติดตามและประเมินผลด้านวิศวกรรมจราจรและอํานวยความปลอดภัย   

บนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น 
(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดาํเนินการด้านวิศวกรรมจราจรและความปลอดภัยงานทาง 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


