แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท

อธิบดี
รทช. รองอธิบดี 1

วิวิศศวกรใหญ่
วกรใหญ่ดด้า้านควบคุ
นควบคุมมการก่
การก่ออสร้
สร้าางง วศญ.

รองอธิบดี 2

วิศวกรใหญ่ด้านบารุงรักษาทางและสะพาน

รทช. รองอธิบดี 3

วิศวกรใหญ่ด้านสารวจและออกแบบ วศญ.

รทช.

กตน.
สตป.

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
สบก.

สานักบริหารกลาง

ศทส. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สกท.

สานักก่อสร้างทาง

สคก. สานักเครื่องกลและสื่อสาร
สอร.
สสท.

สานักฝึกอบรม

สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
สอป.

สานักอานวยความปลอดภัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วศญ.

กพร.

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

กสป.

กองแผนงาน กผง.
สานักกฎหมาย สกม.
สานักก่อสร้างสะพาน สกส.

สานักบารุงทาง

สบร.

สานักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา

สวว.

สานักสารวจและออกแบบ สสอ.
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15

สทช.

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16-18 สทช.
หน่วยงานตามโครงสร้างตามกฎกระทรวง
หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน

แขวงทางหลวงชนบท 76 แขวง

ขทช.

หมวดบารุงทางหลวงชนบท 107 หมวด บทช.

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการดาเนินงานภายในกรม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมทาง
หลวงชนบท โดยมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของกรม
2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พัฒนาการบริหารของกรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้น
ตรงต่ออธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิบดี
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
3) ประสานและดาเนินการเกีย่ วกับการ
พัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดกลยุทธ์การตรวจสอบความปลอดภัย
ทางหลวงชนบท
2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงชนบท
และทางหลวงท้องถิ่น
3) วิเคราะห์และกาหนดแผนงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยของทางหลวงชนบท
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของทางหลวงชนบท
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท
6) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางหลวงชนบท
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการส่งเสริมคุม้ ครองจริยธรรมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบและการคุม้ ครองจริยธรรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
ส่วนราชการ
5) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของส่วนราชการ
และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม
ประจากรมทางหลวงชนบท
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สานักบริหารกลาง

กองแผนงาน

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและ
งานช่วยอานวยการของกรม
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม เว้นแต่
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
4) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกรม
2) ศึกษาและพัฒนากาหนดโครงข่าย
มาตรฐานทางและสะพาน
3) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของโครงการการก่อสร้างทางและสะพาน
รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง
และสะพาน
4) ดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และประสานแหล่งเงินกู้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน

แขวงทางหลวงชนบท 76 แขวง
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบ วางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับงานบารุงรักษาทาง งานอานวยความ ปลอดภัยและงาน
ก่อสร้างทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2) สารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางให้เป็นปัจจุบัน
3) ดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างทาง
4) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ดาเนินการงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะด้วยการตรวจชั่งน้าหนักเคลื่อนที่
6) ดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
7) บารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในความรับผิดชอบ
8) ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
9) ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนด้านวิชาการงานวิศวกรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ
10) สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานด้านงานทางร่วมกับจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นในเขตรับผิดชอบ
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
หมวดบารุงทางหลวงชนบท
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1) ดาเนินการ สารวจ ออกแบบ ประมาณราคางานบารุงรักษาทางและสะพาน และงานอานวยความปลอดภัย
2) ดาเนินการควบคุม และบารุงรักษาทางและสะพานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
3) พิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตและการดาเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการดาเนินการใด ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
4) กากับดูแลมิให้มีการรุกล้าเขตทางหลวงชนบทและการดาเนินการใดๆ ในพื้นที่รับผิดชอบโดยมิได้รับอนุญาต
5) กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงชนบทในพื้นที่ความรับผิดชอบ
6) ปรับปรุงแก้ไขประวัติสายทาง (Road Inventory) ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
7) ดาเนินการบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะในความรับผิดชอบ
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมอบหมายงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนแม่บทและแนวปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรม รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
2) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนาหรือฝึกอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

สานักกฎหมาย
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนา
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
รวมทั้งให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามกฎหมายให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิตกิ รรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งาน
คดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรม
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

สานักก่อสร้างทาง
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กากับดูแลและดาเนินการเกีย่ วกับการ
ก่อสร้างทางหลวงชนบท
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกีย่ วกับการพัฒนา
ด้านการก่อสร้างทางหลวงท้องถิน่
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักก่อสร้างสะพาน
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กากับดูแลและดาเนินการเกีย่ วกับ
การก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท
สะพานข้ามแม่น้าสายหลัก และสะพานใน
เขตชุมชน
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงท้องถิน่
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สานักเครื่องกลและสื่อสาร
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดและจัดทามาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช้ และการซ่อม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
2) บารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม
3) ดาเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม
4) วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบารุงระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม
5) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเครื่องจักรกลงานทาง
หลวงท้องถิ่น
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตามโครงสร้างภายใน

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 16-18

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) วางแผน สารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบารุงรักษาทาง
หลวงชนบท งานอานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กของ
แขวงทางหลวงชนบท
2) วางแผนและดาเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและบารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบท
ที่ได้รับมอบหมาย
3) กากับ และตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ทดี่ ิน
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบวัสดุและคุณภาพในงานก่อสร้าง
และบารุงรักษาทางหลวงชนบท และการให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) วางแผนและบริหารจัดการงานซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
6) วางแผน กากับ และติดตามการปฏิบัตงิ านของแขวงทางหลวงชนบทเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
7) ดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกีย่ วข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สานักบารุงทาง

สานักฝึกอบรม

สานักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการงานบารุงทาง
และสะพาน
2) ศึกษาและพัฒนาการบริหารโครงข่ายทางและสะพาน
3) ศึกษา พัฒนา และกาหนดมาตรฐานการบารุงรักษา
สาหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
4) กากับดูแลและดาเนินการเร่งรัดและประเมินผลการ
บารุงรักษาทางและสะพาน
5) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย
6) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ
บารุงรักษาทางและสะพาน และงานทางหลวงท้องถิ่น
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและดาเนินการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานก่อสร้างและบารุงรักษาทาง
หลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินประสิทธิภาพตามหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร
ของกรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับงานทางหลวงชนบทและทาง
หลวงท้องถิ่น
2) ศึกษาและจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ
วิธีการทดสอบวัสดุและการปฏิบตั ิงานก่อสร้างและ
บารุงรักษาทางและสะพาน
3) กาหนดมาตรฐานและจัดทาข้อกาหนดเกีย่ วกับงานทาง
หลวงชนบท
4) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านงานทาง
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท

สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนแม่บทและกาหนดแนวทาง การพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น
2) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
3) กากับดูแลด้านวิชาการเกีย่ วกับงานทางหลวงท้องถิน่
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทาง
หลวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักสารวจและออกแบบ

มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) สารวจ ออกแบบ และประมาณราคางานทางและสะพาน
2) ดาเนินการและตรวจสอบเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในงานก่อสร้างและบารุงรักษา
ทางและสะพาน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการสารวจ
ออกแบบ และประมาณราคางานทางหลวงท้องถิ่น
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สานักอานวยความปลอดภัย
มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) กาหนดกลยุทธ์ และแผนงานวิศวกรรมจราจรและอานวย
ความปลอดภัยงานทาง
2) วางแผน สารวจและวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและ
อานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท
3) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิศวกรรม
จราจรและอานวยความปลอดภัยที่ใช้กับงานทาง
4) ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการ
ด้านความปลอดภัย
5) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลด้านวิศวกรรมจราจรและ
อานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น
6) ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการด้านวิศวกรรม
จราจรและความปลอดภัยงานทาง
7) ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านความปลอดภัย
บนทางหลวงท้องถิ่น
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในกอง/สานัก ตามกฎกระทรวง กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร -

สานักบริหารกลาง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ
- กลุ่มการเงินและบัญชี
- กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- กลุ่มพัสดุ
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สานักกฎหมาย
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มกฎหมายและคดี
- กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ส่วนประมาณราคาทรัพย์สิน

สานักบารุงทาง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบารุง
- กลุ่มบารุงทาง
- กลุ่มบารุงสะพาน
- กลุ่มวิชาการและแผนงาน

กองแผนงาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวิศวกรรมอานวยการ
- กลุ่มพัฒนาโครงข่าย
- กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ
- กลุ่มติดตามและประเมินผล
- กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

สานักก่อสร้างทาง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มควบคุมการก่อสร้างทางในเขตเมือง
- กลุ่มวิชาการและแผนงาน
- ส่วนควบคุมการก่อสร้างทางในเขตชนบท

สานักฝึกอบรม
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- กลุ่มวิชาการและแผนงาน
- กลุ่มติดตามและประเมินผล

แขวงทางหลวงชนบท 76 แขวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวิชาการ
- ส่วนปฏิบัติการ

สานักก่อสร้างสะพาน
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มควบคุมการก่อสร้าง
- กลุ่มโครงสร้างพิเศษ
- กลุ่มตรวจสอบสะพาน

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
- กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและคลังข้อมูล

สานักเครื่องกลและสื่อสาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวิชาการและมาตรฐานเครื่องจักรกล
- กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล
- ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

สานักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มมาตรฐาน
- กลุ่มปฐพีวิศวกรรม
- กลุ่มวิเคราะห์และทดสอบ
- กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สานักสารวจและออกแบบ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - กลุ่มสารวจ
- กลุ่มออกแบบทาง - กลุ่มออกแบบโครงสร้าง
- กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
- กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
- ส่วนบูรณะ
- ส่วนเครื่องกล

สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
- กลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น

สานักอานวยความปลอดภัย
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร
- กลุ่มติดตามและประเมินผล

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในกอง/สานัก ตามการบริหารงานภายใน กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักบริหารกลาง
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ
- กลุ่มการเงินและบัญชี
- กลุ่มพัสดุ
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มสรรหาและวินัย

สานักก่อสร้างทาง
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มงานทางในเขตเมือง
- กลุ่มงานทางหลวงชนบท
- กลุ่มวิชาการและแผนงาน
- กลุ่มงานจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมเพื่อการ
ก่อสร้างทาง
- กลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ
- กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง

สานักฝึกอบรม
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มพัฒนาบุคลากร
- กลุ่มวิชาการและแผนงาน
- กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม
- กลุ่มติดตามและประเมินผล
- กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- กลุ่มบริหารและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร

สานักงานพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงาน
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มวิศวกรรมอานวยการ
- กลุ่มพัฒนาโครงข่าย
- กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ
- กลุ่มติดตามและประเมินผล
- กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

สานักก่อสร้างสะพาน

สานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
- กลุ่มวางแผนและติดตามประเมินผล - กลุ่มสืบสวนอุบัติเหตุ

แขวงทางหลวงชนบท 76 แขวง
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มวิชาการ
- ส่วนปฏิบัติการ
- - หมวดบารุงทางหลวงชนบท

สานักเครื่องกลและสื่อสาร
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มวิชาการและมาตรฐานเครื่องจักรกล
- กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล
- ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1
- กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 2
- กลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3
สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
- กลุ่มโครงสร้างพิเศษ
- กลุ่มตรวจสอบสะพาน
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มบริหารจัดการสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม - กลุม่ มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น
- กลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น
สานักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
- กลุ่มพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มยุทธศาสตร์
- กลุ่มวิเคราะห์ ทดสอบ และควบคุมคุณภาพ
- กลุ่มปฐพีวิศวกรรม
- กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
- กลุ่มวิจัยและพัฒนา

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มวิชาการ

- ส่วนปฏิบัติการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
- กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและคลังข้อมูล

สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
- ส่วนบูรณะ
- ส่วนเครื่องกล

สานักสารวจและออกแบบ
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มสารวจ
- กลุ่มออกแบบโครงสร้าง
- กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา
- กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
- กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารจัดการโครง
การพิเศษ
- กลุ่มออกแบบทางในเขตเมือง
- กลุ่มออกแบบทางในชนบท

สานักกฎหมาย
- ส่วนอานวยการ - กลุ่มกฎหมาย
- กลุ่มสอบสวนและคดี
- กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- ส่วนประมาณราคาทรัพย์สิน

สานักบารุงทาง
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบารุง
- กลุ่มบารุงทาง - กลุ่มวิชาการและแผนงาน
- กลุ่มบารุงสะพาน/ถนนในเขต กทม.และ
ปริมณฑล
- กลุ่มบารุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค

สานักอานวยความปลอดภัย
- ส่วนอานวยการ
- กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ
- กลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร
- กลุ่มติดตามและประเมินผล

