แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักงานเลขานุการกรม
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
งานสารบรรณ และอาคารสถานที่ของกรม
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและ
งานเลขานุการของกรม
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ของกรม
(4) ดาเนินการอื่นใดที่มไิ ด้กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการเงินและบัญชี
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี และการงบประมาณ
ของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
ระบบงานและบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของกรม
เว้นแต่การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของกรม
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างวินัย รักษาระบบ
คุณธรรม และงานสวัสดิการ
บุคลากรของกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค.2558

(1) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ
ทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน
(3) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมทางหลวง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กองฝึกอบรม

แขวงทางหลวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ดาเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและ
จัดระบบการจราจรและระบบความปลอดภัย
บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(2) บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและบารุงรักษา
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
(3) กากับดูแลและติดตามงานเกี่ยวกับ
ทางหลวงสัมปทาน
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

(1) วางแผนเกี่ยวกับงานบารุงรักษาทางหลวง งานอานวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้าง
โครงการขนาดเล็ก
(2) สารวจ ตรวจสอบและจัดทาแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบารุงรักษาทางหลวง งานอานวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้าง
โครงการขนาดเล็ก
(4) บารุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครือ่ งมือเครื่องใช้สาหรับ
งานก่อสร้างและงานบารุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบารุงรักษา
ทางหลวง
(6) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
(8) ดาเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้าหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
(9) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผน
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(3) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาหรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองการพัสดุ
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักกฎหมาย

สานักก่อสร้างทางที่ 1

สานักก่อสร้างทางที่ 2

สานักก่อสร้างสะพาน

สานักเครื่องกลและสื่อสาร

สานักงานทางหลวงที่ 1 - 18

สานักจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน

(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิตกิ รรมและสัญญา
งานที่เกีย่ วกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอนื่ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของกรม
(3) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ
คาสั่งที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งเผยแพร่
ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนา
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กากับ ควบคุม และดาเนินการบริหารจัดการ
งานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
(2) จัดทาราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้าง
และบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
(3) กากับและดูแลความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่
(4) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
งานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
(5) ให้คาปรึกษาและแนะนาเทคนิควิธีการ
ก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กากับ ควบคุม และดาเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
(2) จัดทาราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้าง บูรณะทาง
โครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
(3) กากับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ดาเนินการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และ
งานเร่งด่วนฉุกเฉิน
(4) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง
บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
(5) ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรม
งานทาง เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอืน่
รวมทั้งสถาบันการศึกษา
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กากับ ควบคุม และดาเนินการบริหารจัดการ
งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
(2) จัดทาราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้างและบูรณะ
สะพาน
(3) กากับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
การดาเนินงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน
(4) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง
และบูรณะสะพาน
(5) ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรม
งานทาง เพือ่ พัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอืน่
รวมทั้งสถาบันการศึกษา
(6) ให้คาปรึกษาและแนะนาเทคนิควิธีการก่อสร้างและ
บูรณะสะพาน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กาหนดและจัดทามาตรฐาน วางแผน
และควบคุมการใช้ และการซ่อม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
(2) บารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะของกรม
(3) บริหารเงินทุนหมุนเวียน
ค่าเครื่องจักรกลของกรม
(4) ดาเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการ
ซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
(5) วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบารุงรักษา
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) วางแผน สารวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
เกี่ยวกับงานบารุงรักษาทางหลวง งานอานวยความปลอดภัยทางหลวง
และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กของแขวงทางหลวง
(2) วางแผนและดาเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบารุงรักษา
โครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้าหนักยานพาหนะ
(5) วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
(6) วางแผน กากับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(8) ให้คาปรึกษา แนะนาและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวง
และหน่วยงานอื่น
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) สารวจ รังวัด และคานวณราคาทีด่ นิ
และทรัพย์สนิ ที่ใช้ในงานทาง
(2) ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์
ในทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ที่ใช้ในงานทาง
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์
ค่าทดแทนทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ที่ใช้ใน
งานทาง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักบริหารบารุงทาง

สานักแผนงาน

สานักมาตรฐานและประเมินผล

สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ

สานักวิจัยและพัฒนางานทาง

(1) กาหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
งานบารุงรักษาทาง
(2) ศึกษาและพัฒนาการบริหารและบารุงรักษาทาง
รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบารุงทาง
(3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ ย
งบประมาณบารุงทาง
(4) จัดทาแผนงาน มาตรการ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิบัติราชการของกรม
(2) ศึกษาและพัฒนาเพื่อกาหนดโครงข่าย
และมาตรฐานทางหลวง
(3) ศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้ง
การประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กาหนดและพัฒนามาตรฐานข้อกาหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของวิศวกรรมงานทาง
รวมทั้งกากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(2) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับผู้รับจ้าง รวมทั้งกากับดูแลและส่งเสริม
ศักยภาพผู้รับจ้าง
(3) ประเมินคุณภาพผลงานทางวิศวกรรมงานทาง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา พัฒนา และจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวัสดุ และ
การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาทาง
(2) ออกแบบและแนะนาโครงสร้างชั้นทาง
และเสนอปรับปรุงคุณภาพวัสดุทใี่ ช้กับงานทาง
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานทาง
(2) ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักบริหารโครงการทางหลวง
ระหว่างประเทศ
(1) ศึกษาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
ภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวง
ระหว่างประเทศ และโครงข่ายทางหลวงระหว่าง
ประเทศ
(2) ประสานงาน จัดทา และให้ความร่วมมือโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศ
ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ
และโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ
(3) ดาเนินการ วางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ
และรายงานผลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และ
เงินช่วยเหลือ รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับ
แหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักสารวจและออกแบบ

สานักอานวยความปลอดภัย

(1) ศึกษา พัฒนา และจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐาน
การออกแบบทางและโครงสร้าง
(2) สารวจและจัดทาแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่าย
ทางอากาศ เพื่องานของกรม สารวจและกาหนดแนวและระดับของ
ทางหลวง ตลอดจนจัดทาข้อมูลและระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
(3) ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา
(4) ดาเนินการหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบทางหลวง และ
ออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่องานก่อสร้างและบูรณะ
ทางหลวง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) วางแผนสารวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวง
(2) ศึกษา พัฒนา และจัดทามาตรฐานเครื่องหมายและ
สัญญาณควบคุมการจราจรที่ใช้กับงานทาง และกาหนด
หลักเกณฑ์การดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
การลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง
(3) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ด้านการอานวยความปลอดภัย
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

