
กรมทางหลวง 

ส านักงานเลขานุการกรม  กองการเงินและบัญช ี กองการเจ้าหน้าที ่

ส านักกฎหมาย  

กองการพัสด ุ

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป                   

งานสารบรรณ และอาคารสถานที่ของกรม 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและ                 

งานเลขานุการของกรม 

(3) ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพรข่่าวสาร                     

ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

งานในหน้าที่ของกรม 

(4) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด

ระบบงานและบริหารงาน 

ทรัพยากรบุคคลของกรม                

เว้นแต่การพัฒนาทรพัยากร  

บุคคลของกรม 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับ          

การเสริมสร้างวินัย รักษาระบบ

คุณธรรม และงานสวัสดิการ

บุคลากรของกรม 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ      

ที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับ

การพัสดขุองกรม  

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับ

หรือสนับสนุน        

การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย     

(1) ด าเนนิการเก่ียวกับงานดา้นกฎหมายตามกฎหมาย

ว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ด าเนนิการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา    

งานท่ีเก่ียวกับความรับผดิทางแพ่ง อาญา           

งานคดีปกครอง และงานคดีอืน่ท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ี

ของกรม 

(3) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนนิงาน

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และ

ค าสั่งท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรม รวมท้ังเผยแพร่

ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ศึกษาและวเิคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนา

กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผดิชอบของกรม 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 

  

ส านักส ารวจและออกแบบ 

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง 

(1) ศึกษา พัฒนา และจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐาน                  

การออกแบบทางและโครงสร้าง 

(2) ส ารวจและจัดท าแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่าย    

ทางอากาศ เพื่องานของกรม ส ารวจและก าหนดแนวและระดับของ

ทางหลวง ตลอดจนจัดท าข้อมูลและระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

(3) ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา 

(4) ด าเนินการหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบทางหลวง และ

ออกแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่องานก่อสร้างและบูรณะ

ทางหลวง 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและ

จัดระบบการจราจรและระบบความปลอดภัย  

บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(2) บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและบ ารุงรักษา

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(3) ก ากับดูแลและติดตามงานเกี่ยวกับ          

ทางหลวงสัมปทาน 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน            

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง        

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานทาง 

(2) ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน         

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักบริหารบ ารุงทาง ส านักแผนงาน ส านักอ านวยความปลอดภัย ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ 

ส านักจัดกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 

(1) ส ารวจ รังวัด และค านวณราคาท่ีดนิ

และทรัพย์สนิท่ีใช้ในงานทาง 

(2) ด าเนนิการเพื่อให้ไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ 

ในท่ีดนิและทรัพย์สนิท่ีใช้ในงานทาง 

(3) ด าเนนิการเก่ียวกับการอทุธรณ์     

ค่าทดแทนท่ีดนิและทรัพย์สนิท่ีใช้ใน      

งานทาง 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุ   

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่             

ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีไดร้ับมอบหมาย 

(1) ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ             

งานบ ารุงรักษาทาง 

(2) ศึกษาและพัฒนาการบริหารและบ ารุงรักษาทาง  

รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลงานบ ารุงทาง 

(3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จา่ย

งบประมาณบ ารุงทาง 

(4) จัดท าแผนงาน มาตรการ และมาตรฐาน         

ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ               

แผนการปฏิบัติราชการของกรม 

(2) ศึกษาและพัฒนาเพื่อก าหนดโครงข่าย

และมาตรฐานทางหลวง 

(3) ศึกษาความเป็นไปได้และ           

ความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้ง           

การประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน           

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ศึกษา พัฒนา และจัดท าข้อก าหนดเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบวสัดุ และ

การปฏิบัติงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาทาง 

(2) ออกแบบและแนะน าโครงสร้างช้ันทาง     

และเสนอปรับปรุงคุณภาพวัสดุทีใ่ช้กับงานทาง 

(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน             

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) วางแผนส ารวจและวิเคราะหเ์พื่อแก้ไขปญัหาการจราจร

บนทางหลวง 

(2) ศึกษา พัฒนา และจัดท ามาตรฐานเครื่องหมายและ

สัญญาณควบคุมการจราจรที่ใช้กับงานทาง และก าหนด

หลักเกณฑ์การด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขปญัหาการจราจร  

การลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง 

(3) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน      

ด้านการอ านวยความปลอดภัย 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และ 

ทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     

(2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน     

(3) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ      

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ส านักงานทางหลวงที่ 1 - 18 

(1) วางแผน ส ารวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

เก่ียวกับงานบ ารุงรักษาทางหลวง งานอ านวยความปลอดภัยทางหลวง    

และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กของแขวงทางหลวง 

(2) วางแผนและด าเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบ ารุงรักษา

โครงข่ายทางหลวงท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและงานนิติการ 

(4) ด าเนินการเก่ียวกับด่านช่ังน้ าหนักยานพาหนะ 

(5) วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ 

(6) วางแผน ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง       

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย 

(7) ด าเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง        

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(8) ให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวง      

และหน่วยงานอ่ืน 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน              

ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน            

การบัญชี และการงบประมาณ

ของกรม 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ            

ที่ได้รับมอบหมาย 

กองฝึกอบรม 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการ

พัฒนาทรพัยากรบุคคลของกรม 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ     

ที่ได้รับมอบหมาย 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดเีกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม    

(3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

ส านักมาตรฐานและประเมินผล 

(1) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานข้อก าหนด เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรฐานของวิศวกรรมงานทาง  

รวมทั้งก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

(2) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับผู้รับจ้าง รวมทั้งก ากับดูแลและส่งเสริม

ศักยภาพผู้รับจา้ง 

(3) ประเมินคุณภาพผลงานทางวิศวกรรมงานทาง 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักบริหารโครงการทางหลวง 

ระหว่างประเทศ 

(1) ศึกษาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวง

ภายในประเทศท่ีเช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลวง

ระหว่างประเทศ และโครงข่ายทางหลวงระหว่าง

ประเทศ 

(2) ประสานงาน จัดท า และให้ความร่วมมือโครงการ

เก่ียวกับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศ

ท่ีเช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ    

และโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ 

(3) ด าเนินการ วางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ   

และรายงานผลเก่ียวกับโครงการเงินกู้และ               

เงินช่วยเหลือ รวมท้ังติดต่อและประสานงานกับ             

แหล่งเงินกู้และเงินช่วยเหลือท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค.2558 

แขวงทางหลวง 

(1) วางแผนเกี่ยวกับงานบ ารุงรักษาทางหลวง งานอ านวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้าง

โครงการขนาดเล็ก 

(2) ส ารวจ ตรวจสอบและจัดท าแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบ ารุงรักษาทางหลวง งานอ านวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้าง

โครงการขนาดเล็ก 

(4) บ ารุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครือ่งมือเครื่องใช้ส าหรับ 

งานก่อสร้างและงานบ ารุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษา

ทางหลวง 

(6) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ด าเนินการเกี่ยวกับการอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 

(8) ด าเนินการเกี่ยวกับด่านช่ังน้ าหนักยานพาหนะเคล่ือนที่ 

(9) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศของกรม รวมทั้งติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผน 

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

(3) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าหรือฝึกอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักก่อสร้างทางที่ 1 

(1) ก ากับ ควบคมุ และด าเนนิการบริหารจัดการ

งานก่อสรา้งและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ 

(2) จัดท าราคาประเมนิเบ้ืองต้นของงานก่อสร้าง

และบูรณะทางโครงการขนาดใหญ ่

(3) ก ากับและดูแลความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบูรณะทาง

โครงการขนาดใหญ ่

(4) ศึกษาและวเิคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

งานก่อสรา้งและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ 

(5) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคนคิวิธีการ

ก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ ่

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุ            

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง    

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักก่อสร้างทางที่ 2 

(1) ก ากับ ควบคมุ และด าเนนิการบริหารจัดการงานก่อสร้าง        

บูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉนิ 

(2) จัดท าราคาประเมนิเบ้ืองต้นของงานก่อสร้าง บูรณะทาง 

โครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉนิ 

(3) ก ากับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้มระหวา่ง

ด าเนนิการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการพิเศษ และ          

งานเร่งด่วนฉุกเฉนิ 

(4) ศึกษาและวเิคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง 

บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉนิ 

(5) ถ่ายทอดและเผยแพรเ่ทคโนโลยีและองคค์วามรู้ทาง

วิชาการ และเป็นศนูย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวศิวกรรม        

งานทาง เพือ่พัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอืน่ 

รวมท้ังสถาบันการศึกษา 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักก่อสร้างสะพาน 

(1) ก ากับ ควบคมุ และด าเนนิการบริหารจัดการ              

งานก่อสรา้งและบูรณะสะพาน 

(2) จัดท าราคาประเมนิเบ้ืองต้นของงานก่อสร้างและบูรณะ

สะพาน 

(3) ก ากับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้มระหวา่ง

การด าเนนิงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

(4) ศึกษาและวเิคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง

และบูรณะสะพาน 

(5) ถ่ายทอดและเผยแพรเ่ทคโนโลยีและองคค์วามรู้ทาง

วิชาการ และเป็นศนูย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวศิวกรรม

งานทาง เพือ่พัฒนาบุคลากรของกรมและหน่วยงานอืน่ 

รวมท้ังสถาบันการศึกษา 

(6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าเทคนคิวิธีการก่อสร้างและ

บูรณะสะพาน 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักเครื่องกลและส่ือสาร 

(1) ก าหนดและจัดท ามาตรฐาน วางแผน

และควบคมุการใช้ และการซ่อม

เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม 

(2) บ ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะของกรม 

(3) บริหารเงินทุนหมนุเวียน                    

ค่าเครื่องจักรกลของกรม 

(4) ด าเนนิการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการ

ซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้

หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 

(5) วางระบบ ติดต้ัง ซ่อมและบ ารุงรักษา

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุ     

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมาย 


