คํานํา
กรมทางหลวง เป็ นหน่วยงานที่สงั กัดกระทรวงคมนาคม มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
พัฒ นาโครงขายทางหลวง และดูแลรักษาเส้ น ทางให้ มีส ภาพใช้ ง านได้ อ ย่างมีประสิท ธิ ภ าพ ซึ่ง
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ั้
ม พื น้ ที่อยู่ทั่วประเทศและ
ดําเนินงานภายใต้ การบริ หารจัดการของสํานักทางหลวงและสํานักบริ หารบํารุงทาง ที่คอยเป็ นกลไกหลัก
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ส่วนหนึ่งในการรวบรวมข้ อมูลทังหมดทั
้
งหน้
้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ให้ เข้ าใจขันตอนกระบวนงานต่
้
าง ๆ และนํามาประยุกต์ใช้ งานให้ สามารถบริ หารงานได้ อย่างราบรื่ น สอดคล้ อง
กับภารกิจและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
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้
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บทที่ 1
บทนํา
แขวงการทางเป็ นหน่วยงานของกรมทางหลวงที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาคอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักทาง
หลวง มีหน้ าที่หลักในการวางแผนและดําเนินงานบํารุ งปกติ บํารุ งพิเศษ บํารุ งตามกําหนดเวลา งานบูรณะและงาน
รักษาสภาพทาง เพื่อให้ มีสภาพการใช้ งานปกติ สะดวก ปลอดภัย จึงเสมือนเป็ นตัวแทนของกรมทางหลวงที่ใกล้ ชิดและ
มีบทบาทในการอํานวยการด้ านคมนาคมขนส่งที่ส่งผลต่อ ชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชนในพืน้ ที่สองข้ างทางและ
ประชาชนที่ใช้ เส้ นทางอยู่อย่างเนืองนิตย์ ซึ่งผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานของแขวงการทางจึงแสดงภาพสะท้ อนออกมา
เป็ นตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกรมทางหลวงในฐานะที่เป็ นหน่วยงานของทางราชการที่ต้องทําหน้ าที่
ตอบสนองความต้ องการอย่างแท้ จริ งของประชาชน ปั จจุบนั กรมทางหลวงมีหน่วยงานแขวงการทางมีทงหมด
ั้
85 แห่ง
และเพื่อให้ การดูแลรักษาทางหลวงมีประสิทธิภาพและใกล้ ชิดประชาชนมากขึ ้น ช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 กรมทางหลวงมี
การจัดตังสํ
้ านักงานบํารุ งทาง อีก 19 แห่ง รวมทังหมด
้
104 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื ้นที่การดูแลเส้ นทางในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ

2

บทที่ 2
โครงสร้ างการบริ หารงานของแขวงการทาง
2.1 ผังการบริหารงานของแขวงการทาง
แขวงการทาง

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ฝ่ ายวิศวกรรม

งานสารบรรณ

หมวดการทางที่ 1

งานบํารุงทางเคลื่อนที่

งานการเงินและบัญชี

หมวดการทางที่ 2

งานจราจรสงเคราะห์

งานพัสดุและสัญญา

หมวดการทางที่ 3

งานปรับซ่อม

งานสถิติ

หมวดการทางที่ 4

หมายเหตุ

* โครงสร้ างการบริ หารของสํานักทางหลวงเป็ นไปตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร.1009.3/64 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 และหนังสือของสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร.1009.3/146 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 254 หนังสือของสํานักงาน ก.พ.
ที่1009.34/35 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
** โครงสร้ างการบริ หารงานของแขวงการทางขึ ้นตรงต่อสํานักทางหลวง
แต่การปฏิบตั ิงานภายในแขวงการทาง ขึ ้นตรงต่อผู้อํานวยการแขวงการทาง

2.2 อํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของแขวงการทาง
ผู้อาํ นวยการแขวงการทาง (ผอ.ขท)
1) วางแผนงานบํารุงปกติ บํารุงพิเศษ บํารุงตามกําหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง
2) วางแผนดําเนินงาน และดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้
3) บํารุงรักษาเครื่ องจักรยานพาหนะ
รองผู้อาํ นวยการแขวงการทางฝ่ ายปฏิบัติการ (รอ.ขท.(ป))
มีหน้ าที่ช่วยบริ หารงาน ควบคุมกํากับ ติดตามแก้ ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานของหมวดการทาง
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รองผู้อาํ นวยการแขวงการทางฝ่ ายวิศวกรรม (รอ.ขท.(ว))
มีหน้ าที่ช่วยบริ หารงาน ควบคุมกํากับ ติดตามแก้ ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงาน หน่วยบํารุงทางเคลือ่ นที่ หน่วยจราจร
สงเคราะห์ และหน่วยปรับซ่อม
รองผู้อาํ นวยการแขวงการทางฝ่ ายบริหาร (รอ.ขท.(บ))
1) ควบคุมกํากับงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา และงานสถิติ
2) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานของแขวงฯ
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หัวหน้ าหมวดการทาง (ชมท.)
1) ดําเนินงานบํารุงปกติ งานก่อสร้ างรักษาสภาพทาง
2) ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง
3) ควบคุมดูแลการรุกลํ ้าเขตทางหลวง
4) ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
หัวหน้ างานจราจรสงเคราะห์ (ชจท.)
1) ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง
หัวหน้ างานปรับซ่ อม (ชปท.)
1) ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่ องจักรยาพาหนะตามปกติเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการใช้ งาน
2) ปรับแต่ง ซ่อมเบา เครื่ องจักรยานพาหนะ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการก่อสร้ างและบํารุงทาง
หัวหน้ างานบํารุ งรักษาเคลื่อนที่ (ชบท.)
1) ดําเนินการซ่อมบํารุงทางปกติ บํารุงตามกําหนดเวลา บํารุงรักษาพิเศษและบูรณะ
หัวหน้ างานสารบรรณ (หสท.)
1) ร่างหนังสือราชการทัว่ ไป ซึง่ ไม่ใช่งานด้ านการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา และงานสถิติ
2) ควบคุมการปฏิบตั ิงานของข้ าราชการและลูกจ้ างประจําตลอดจนพิจารณาเสนอบําเหน็จความชอบประจําปี
3) ควบคุมการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร โรเนียว และงานพิมพ์ดีด
4) ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยและงานดูแลรักษาสถานที่ราชการ
หัวหน้ างานพัสดุและสัญญา (หพท.)
1) วางแผนการปฏิบตั ิงานจัดหาวัสดุสนามให้ สอดคล้ องกับแผนการปฏิบตั ิงานของแขวงการทาง
2) วางแผนกําหนดความต้ องการพัสดุที่จะใช้ ในหน่วยงาน ตลอดจนประมารวงเงินค่าพัสดุประจําปี เพื่อเสนอขอ
งบประมาณ
1) ตรวจสอบการจัดซื ้อและจัดจ้ างของแขวงการทางให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ
2) ตรวจสอบการเบิกจ่ายและจัดทําบัญชีพสั ดุให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
3) ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องในการจัดทําสัญญาให้ ถกู ต้ องตามระเบียบพัสดุของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และตามที่กรมทางหลวงมอบอํานาจให้
4) ดําเนินการจําหน่ายพัสดุที่ชํารุดหรื อเหลือใช้ หรื อสูญหายให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ
หัวหน้ างานการเงินและบัญชี (หงท.)
1) ตรวจสอบงบประมาณของแขวงการทาง งบประมาณรายจ่ายประจําปี การขอจัดสรรเงินประจํางวดและเงิน
จัดสรร การจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินจัดสรร และคุมการผูกพันงบประมาณ
2) ตรวจสอบการจัดบัญชีและทะเบียนต่างๆ รายงานงบประมาณ เงินประจํางวด และเงินจัดสรร และเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
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3) ตรวจสอบใบสําคัญจ่ายเงินให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
4) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
หัวหน้ างานสถิติ (หถท.)
1) รับผิดชอบงานสถิติทงสิ
ั ้ ้นของแขวงการทาง
2) จัดทํารายงานสถิติเปรี ยบเทียบแผนงานและผลงานของงานบํารุงปกติ งานบํารุงพิเศษ และงานรักษาสภาพทาง
3) จัดทําผลงานและค่าใช้ จ่ายจริ งแยกตามประเภทเงินงบประมาณและหน่วยงานเจ้ าของงบประมาณ พร้ อม
รายงานเสนอหน่วยงานเจ้ าของงบประมาณผ่านสํานักทางหลวง
4) จัดทําสรุปผลงานประจําปี ของแขวงการทาง รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกลักษณะงานและทุกหน่วยงานที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของแขวงการทาง
5) จัดทําสถิติตา่ งๆ เช่น อัตรากําลัง อุบตั ิเหตุ ระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงการทาง งบประมาณ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
6) ควบคุมการจัดทําทะเบียนที่ดินทังในและนอกเขตทางหลวง
้
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2.3 ผังกระบวนการทํางานของแขวงการทาง
แผนผังกระบวนงานหลัก
การกําหนดแผนงานบํารุ งปกติ
(ขท.03)

นโยบาย
กรมทาง
หลวง/
ประชาชน

การ
ควบคุม
งาน
(ขท.11)

การกําหนดแผนงานบํารุ งพิเศษ
(ขท.04)
การสํารวจ
ข้อมูล
งานทาง
(ขท.01)

การกําหนดแผนงานฉุกเฉิ น
(ขท.05)

การจัดทําแผน
รายประมาณการ
(ขท.09)

การ
ประเมินผล
งาน
(ขท.12)

การจัดหา
และ
บริ หาร
พัสดุ
(ขท.10)

การกําหนดแผนงานอํานวยความ
ปลอดภัย
(ขท.06)

การ
ประเมิน
ผล
(ขท.15)
งานดําเนิน
การเอง
(ขท.13)

ความ
พึง
พอใจ
ของ
ประ
ชาชน

การกําหนดแผนงานโครงการย่อย
(ขท.07)

การสํารวจและ
วิเคราะห์
ความต้องการของ
แขวงการทาง
(ขท.02)

การบริ หารงานเครื่ องจักรกล
และยานพาหนะ
(ขท.14)

การกําหนดแผนงานบริ หาร
ด้านดําเนินงาน
(ขท.08)

ผังกระบวนงานสนับสนุน
งานสถิติและวิเคราะห์
(ขท.16)

งานการเงินและบัญชี
(ขท.17)

การประชาสัมพันธ์
(ขท.18)

การให้บริ การ
(ขท.19)

การจัดการข้อร้องเรี ยน
(ขท..20)

การดําเนินการตาม
พ.ร.บ.ทางหลวง
(ขท.21)

การรับและส่งมอบทาง
(ขท.22)
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2.4 ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
ระเบียบการปฏิบัตงิ าน
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1. การสํารวจข้ อมูลงานทาง
2. การสํารวจและวิเคราะห์ความต้ องการ
ของแขวงการทาง
3. การกําหนดแผนงานบํารุงปกติ

กิจกรรม
-แบบสํารวจข้ อมูลที่ได้ รับการบันทึก
เรี ยบร้ อยแล้ ว
-การจัดทํารายงาน สรุปรวบรวมความ
ต้ องการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ด้ านบริ หารดําเนินงาน
-การจัดทําแผนงานบํารุงปกติ

ผู้รับผิดชอบ
- รอ.ขท.(ป)
- ชมท.
- รอ.ขท.(บ)
- หงท.
- รอ.ขท.(ป)
- นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงาน
- รอ.ขท.(ว)
- นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงาน

4. การกําหนดแผนงานบํารุงพิเศษ

-การวิเคราะห์ข้อมูล
-การจัดทําแผนงานบํารุงพิเศษ

5. การกําหนดแผนงานฉุกเฉิน

-การจัดทํารายงานสรุปความเสียหาย
และแผนงานของงบประมาณ

- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(ป)
- ชบท.

6. การกําหนดแผนงานอํานวยความ
ปลอดภัย

-การจัดทํารายละเอียดของแผนงาน
อํานวยความปลอดภัย

7. การกําหนดแผนงานโครงการย่อย

-การจัดทํารายละเอียดของแผนงาน
โครงการย่อย

8. การกําหนดแผนงานบริ หารด้ าน
ดําเนินงาน
9. การจัดทําแผนรายประมาณการ

-การจัดทํารายละเอียดของแผนงาน
บริ หารด้ านดําเนินงาน
-การจัดทํากิจกรรมแผนงานราย
ประมาณการสําหรับงานทุกประเภท

10. การจัดหาและการบริ หารพัสดุ

- การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและ
การบริ หารพัสดุจะต้ องเป็ นไปตาม
ระเบียบทางราชการ

- รอ.ขท.(ว)
- นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงาน
- รอ.ขท.(ว)
- นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงาน
- รอ.ขท.(บ)
- หงท.
- รอ.ขท.(ว)
- นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนงาน
- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(บ)
- หพท.
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ระเบียบการปฏิบัติงาน
11. การควบคุมงานจ้ างเหมา

12. การประกันผลงาน

กิจกรรม
-การจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานและ
การรายงานผลงานความก้ าวหน้ า
-การดําเนินการควบคุมงานจ้ างเหมา
- การติดตามผู้รับจ้ างให้ เข้ ามา
ดําเนินการซ่อมแซมแก้ ไขภายหลังจาก
การส่งมอบงาน

13. งานดําเนินการเอง

- การจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานและ
การรายงานผลงานความก้ าวหน้ า

14. การบริ หารงานเครื่ องจักรและ
ยานพาหนะ

- การดําเนินการซ่อมและบํารุงรักษา
เครื่ องจักรและยานพาหนะประจําปี

15. การประเมินผล

- การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินผลของแขวงการทาง

16. งานสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล

18. การประชาสัมพันธ์

- การจัดทํารายงานข้ อมูลประจํางวด
- การจัดทํารายงานนํ ้าท่วมทาง
- การจัดทํารายงานปริ มาณจราจรบน
ทางหลวง
- การดําเนินการ
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
-การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์

19. การให้ บริ การ

- การสรุปผลการให้ บริ การ

20. การจัดการข้ อร้ องเรี ยน

- การจัดการข้ อร้ องเรี ยน

17. งานการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบ
- นายช่างควบคุมงาน

- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(ป)
- หพท.
- ชมท.
- รอ.ขท.(ป)
- นายช่างควบคุมงาน
- หพท.
- ชปท.
- ชปท.
- FDR
- นายช่างเครื่ องกล
- ผอ.ขท.
- คณะกรรมการประเมินผล
- รอ.ขท.(บ)
- หถท.

- รอ.ขท.(บ)
- หงท.
- รอ.ขท.(บ)
- หน. หน่วย/ชมท.
- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(ป)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(ป)
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ระเบียบการปฏิบัติงาน
21. การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ทางหลวง

22. การรับและส่งมอบทาง

กิจกรรม
-การดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต
ดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง

ผู้รับผิดชอบ

- ผอ.ขท.
- รอ.ขท.(บ)
- หถท.
- การจัดทําเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ - ผอ.ขท.
การรับและส่งมอบทาง
- หถท.
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บทที่ 3
การสํารวจข้ อมูลงานทาง (ขท.01)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางดําเนินการสํารวจ, การเก็บข้ อมูลทัว่ ไป, ข้ อมูลลักษณะทาง และข้ อมูลสภาพทาง
อย่างละเอียดตามความเหมาะสมทางด้ านเศรษฐกิจ, สังคม, สิง่ แวดล้ อม และตามหลักวิชาการ ประกอบการ
พิจารณาในการขอจัดสรรงบประมาณตามประเภทงาน ได้ แก่ งานบํารุงปกติ, งานบํารุงพิเศษ, งานซ่อมฉุกเฉิน,
งานอํานวยความปลอดภัย และงานโครงการย่อย
ขอบข่ าย
ครอบคลุมขันตอนการศึ
้
กษาและรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง, การกําหนดแผนการสํารวจ, การเตรี ยมการก่อนการสํารวจ
การดําเนินการสํารวจจนแล้ วเสร็ จตามวัตถุประสงค์, และสรุ ปรายงานผล เพื่อนําข้ อมูลที่สํารวจได้ ไปวิเคราะห์ และพิจารณา
ในการขอจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงาน ได้ แก่ งานบํารุ งปกติ, งานบํารุ งพิเศษ, งานซ่อมฉุกเฉิน, งานอํานวยความ
ปลอดภัย และงานโครงการย่อย
คําจํากัดความ
1. ทางหลวงหมายถึ ง ทางหรื อถนน ที่ จั ด ไว้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจราจรสาธารณะทางบกไม่ ว่ า ในระดั บ
พื น้ ดิ น ใต้ หรื อเหนื อ พื น้ ดิ น รวมทั ง้ ใต้ หรื อเหนื อ อสั ง หาริ มทรั พ ย์ อ ย่ า งอื่ น นอกจากทางรถไฟและให้
หมายความรวมถึ ง ที่ ดิ น พื ช พัน ธุ์ ไ ม้ ทุก ชนิ ด สะพาน ท่ อ หรื อ รางระบายนํ า้ อุโ มงค์ ร่ อ งนํ า้ กํ า แพงกัน ดิ น
เขื่ อ น รั ว้ หลัก สํ า รวจ หลั ก เขต หลัก ระยะ ป้ ายจราจร เครื่ อ งหมายจราจร เครื่ องหมายสั ญ ญาณ
เครื่ องสัญญาณไฟฟ้ า เครื่ องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถที่พกั ผู้โดยสารเรื อสําหรับขนส่งข้ ามฝาก ท่าเรื อสําหรับขึ ้นหรื อ
ลงรถ และ อาคารหรื อสิ่งอื่น อันเป็ นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่ได้ จดั ไว้ ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งาน
ทางด้ วย
2. การกําหนดประเภทข้ อมูลในการสํารวจ
2.1 ข้ อมูลทั่วไป หมายถึง ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาปรับปรุ งแก้ ไข ปั ญหาในจุดที่ ดําเนิน การ
สํารวจ ได้ แก่ เรื่ องร้ องเรี ยนจากฝ่ ายการเมือง, เรื่ องร้ องเรี ยนจากเอกชนและส่วนราชการ เป็ นต้ น
2.2 ข้ อมูลลักษณะทาง หมายถึง ข้ อมูลรายละเอียดของทางหลวง ได้ แก่ เขตทางหลวง, ปริ มาณจราจร
รายละเอียดทางกายภาพของถนน, โครงสร้ างผิวทาง, ลักษณะภูมิประเทศ, การระบายนํ ้า และบัญชี แสดง
รายการทรัพย์สนิ ของทางหลวงในช่วงการสํารวจ เป็ นต้ น
2.3 ข้ อมูลสภาพทาง หมายถึง ข้ อมูลรายละเอียดความเสียหายของทางหลวง
3. การกําหนดประเภทงาน
3.1 งานบํารุ งปกติ หมายถึง งานกํากับดูแล และซ่อมแซมบํารุ งรักษา ทําความสะอาดเสริ มแต่งทาง หลวงซึ่งเป็ น
กิจกรรมที่ต้องทําเป็ นประจําโดยมีปริ มาณงานไม่มากนัก ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงการแก้ ไข ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อ
ต่อเติมได้ บ้างตามความเหมาะสม เพื่อให้ ทางหลวงคงสภาพใช้ งานได้ ดี สามารถอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ ทาง (สํานักบริ หารบํารุงทางเป็ นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงานบํารุงปกติ)
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3.2 งานบํารุ งพิเศษ หมายถึง งานบํารุ งตามกําหนดเวลา งานบํารุ งพิเศษ งานบูรณะ งานปรับปรุ งรวมทังงาน
้
แก้ ไขและป้องกัน ซึง่ นิยามแต่ละงานได้ ดงั ต่อไปนี ้
3.2.1 งานบํารุงตามกําหนดเวลา หมายถึง งานซ่อมบํารุงทางหลวง ซึง่ จะต้ องดําเนินการ เมื่อถึง กําหนดเวลา
เพื่อยืดอายุบริ การและเสริ มความแข็งแรง สําหรับรองรับปริ มาณการจราจรที่เพิ่มขึ ้น
3.2.2 งานบํารุงพิเศษ หมายถึง งานซ่อมบํารุงทางหลวงที่ชํารุดเสียหายและมีปริ มาณงานมากกว่าที่จะทําการ
ซ่อมบํารุงด้ วยงานบํารุงปกติได้
3.2.3 งานบูรณะ หมายถึง งานซ่อมแซมทางหลวง ที่ชํารุดเสียหายมาก จนไม่สามารถทําการแก้ ไข
ด้ วยงานบํารุงพิเศษได้
3.2.4 งานปรับปรุง หมายถึง งานเสริ มแต่งทางหลวง ในส่วนที่ไม่ได้ ดําเนินการก่อสร้ างไว้ หรื อเพิ่มมาตรฐานให้
เหมาะสมกับสภาพการจราจร และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ จะทําให้ ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
3.2.5 งานแก้ ไขและป้องกัน หมายถึง งานก่อสร้ าง แก้ ไข ปรับปรุง เพื่อป้องกันส่วนหนึง่ ส่วนใด
ของทางหลวงที่คาดการณ์ หรื อมีแนวโน้ มว่าจะเกิดการเสียหายอย่างมาก ถ้ าหากไม่ดําเนินการ(สํานัก
บริ หารบํารุงทางเป็ นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงานบํารุงพิเศษ)
3.3 งานซ่อมฉุกเฉิน หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ ไขทางหลวง หรื อทรัพย์สนิ ของทางราชการ ที่เกิดการชํารุดเสียหาย
มากจากอุบตั ิภยั ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ให้ การจราจรผ่านได้ ในขันแรกก่
้
อน (สํานักบริ หารบํารุงทางเป็ นหน่วยงาน
ควบคุมมาตรฐานงานซ่อมฉุกเฉิน)
3.4 งานอํานวยความปลอดภัย หมายถึง งานก่อสร้ าง ติดตัง้ จัดทํา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ซ่อม อุปกรณ์งานจราจร
สงเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยอื่นๆ สะพานลอยคนเดินข้ าม รวมทังงาน
้
แก้ ไขปรับปรุ งทาง
หลวง เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง(สํานักอํานวยความปลอดภัยเป็ นหน่วยงานควบคุม
มาตรฐานงานอํานวยความปลอดภัย)
3.5 งานโครงการย่อย หมายถึง งานก่อสร้ าง บูรณะ และปรับปรุ งทางหลวง รวมถึงสะพาน และท่อ อุโมงค์ ที่
ดําเนินการเป็ นช่วงๆหรื อเป็ นตอนย่อยๆ ไม่สามารถจัดให้ บรรจุในโครงการใหญ่ได้ เพื่อกระจายการดูแล
เส้ นทางให้ ทวั่ ถึงตามความจําเป็ นของผู้ใช้ ทาง และงบประมาณที่มีอย่างจํากัด (สํานักวางแผนและสํานัก
ก่อสร้ างสะพานเป็ นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงานโครงการย่อย)
ข้ อ 3.1 – ข้ อ 3.4 อ้ างอิงคู่มือรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุ งทาง กองบํารุ ง กรมทางหลวง 2544 บันทึก
ข้ อความของกองบํารุง กรมทางหลวง ที่ คค 0608/4047 ลว.11 กันยายน 2545 เรื่ องขอปรับปรุ งรายละเอียดรหัสงานเสริ มผิว
แอสฟั ลท์ และบันทึกข้ อความของกองบํารุ ง กรมทางหลวง ที่ คค 0608/4137 ลว.17 กันยายน 2545 เรื่ อง ขอปรับปรุ ง
รายละเอียดรหัสงานเสริ มผิวแอสฟั ลท์
เอกสารอ้ างอิง
1. คูม่ ือรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงทาง กองบํารุง กรมทางหลวง 2544
2. บันทึกข้ อความของกองบํารุ ง กรมทางหลวง ที่ คค 0608/4047 ลว.11 กันยายน 2545 เรื่ อง ขอปรับปรุ ง
รายละเอียดรหัสงานเสริ มผิวแอสฟั ลท์ (2200)
3. บันทึกข้ อความของกองบํารุง กรมทางหลวง ที่ คค 0608/4137 ลว.17 กันยายน 2545 เรื่ อง ขอปรับปรุง
รายละเอียดรหัสงานเสริ มผิวแอสฟั ลท์(2200)
4. เอกสารทางวิชาการงานบํารุงรักษาทาง (คูม่ ือการคิดค่าปริ มาณงานและงานบํารุงปกติ) กองบํารุง
กรมทางหลวง 2536
5. คูม่ ือสํารวจสภาพความเสียหายของทาง ตามระบบบริ หารงานบํารุงทาง TPMS กองบํารุง กรมทางหลวง
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6. บันทึกข้ อความของกองบํารุง กรมทางหลวง ที่ คค 0608/6371 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่ องการตรวจสอบสะพาน
เพื่อบํารุงปกติ
ขัน้ ตอนการปฎิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.
รอ.ขท.(ป)

ชมท.

รอ.ขท.(ป)

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. การศึกษาและรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
1.1 สัง่ การ รอ.ขท. ให้ ดําเนินการสํารวจข้ อมูล
1.2 รวบรวมข้ อมูลจากประชาชน ศึกษานโยบายของกรมทางหลวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัด และกลุม่ จังหวัด แล้ วจึงแยกประเภทงานตาม
หมวดหมู่ ได้ แก่
- งานบํารุงปกติ
- งานบํารุงพิเศษ
- งานซ่อมฉุกเฉิน
- งานอํานวยความปลอดภัย
- งานโครงการย่อย
รวมทังสั
้ ง่ การ ชมท. รวบรวมข้ อมูลสายทางที่มีความเสียหาย
จําเป็ นต้ องสํารวจข้ อมูลเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
1.3 รวบรวมข้ อมูลสายทางที่มีความเสียหายจําเป็ นต้ องสํารวจ
ข้ อมูล เพื่อขอจัดสรรงบประมาณตามแบบฟอร์ ม
แล้ วเสนอข้ อมูลให้ รอ.ขท. พิจารณาต่อไป
2. การกําหนดแผนการสํารวจข้ อมูลสภาพทาง
2.1 นําข้ อมูลจาก1.2 และ ข้ อ 1.3 มาวิเคราะห์เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของสายทางที่จะดําเนินการสํารวจข้ อมูล สําหรับงานบํารุง
ปกติ, งานบํารุงพิเศษ และ งานอํานวยความปลอดภัยสําหรับงานซ่อม
ฉุกเฉิน และงานโครงการย่อย ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
2.1.1 งานซ่อมฉุกเฉิน
เมื่อเกิดกรณีฉกุ เฉิน เช่น มีการเลือ่ นไหลของ
คันทาง เกิดภัยพิบตั ิหรื อภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ หรื อ
กรณีอื่น ๆ ที่พิจารณาแล้ วว่าอาจก่อให้ เกิดอันตราย
อย่างร้ ายแรง ให้ ชมท., รอ.ขท. และ ผอ.ขท. ร่วมกัน
พิจารณาดําเนินการสํารวจ เพื่อซ่อมให้ กลับคืน
สูส่ ภาพ ภายหลังกรณีฉกุ เฉินยุติ
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2.1.2 งานโครงการย่อย
เมื่อแขวงฯ ต้ องการข้ อมูลจัดทําแผนงาน โครงการย่อย ให้
แขวงฯ ทําบันทึกข้ อความให้ สว่ น สํารวจและออกแบบ สทล.
ดําเนินการสํารวจข้ อมูล และออกแบบหาปริ มาณงานเบื ้องต้ น
และแจ้ งกลับ แขวงฯ เมื่อแล้ วเสร็ จ
2.2 จัดทําแผนการสํารวจข้ อมูลสภาพทางตามแบบฟอร์ ม
แล้ วเสนอ ผอ.ขท. อนุมตั ิ หลังจากนันจึ
้ งมอบหมายให้ ชมท.
ดําเนินการต่อไป
3. การเตรี ยมการก่อนการสํารวจข้ อมูลสภาพทาง
3.1 ประสานงานกับฝ่ าย/งาน ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
3.1.1 จัดหาและจ้ างคนงาน โดยประสานงานกับงานการเงิน
3.1.2 จัดเตรี ยมวัสดุ , อุปกรณ์ และเครื่ องมือในการสํารวจโดย
ประสานงานกับงานพัสดุ
3.1.3 จัดเตรี ยมรถยนต์และจัดหาพนักงานขับรถยนต์
โดยประสานงานกับฝ่ ายบริ หาร
3.2 รวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นที่จําเป็ น ที่ทําให้ การสํารวจข้ อมูล
สะดวกรวดเร็ วขึ ้น เช่น แผนที่สงั เขป, บัญชีเขตทาง, ประวัติ
การซ่อมบํารุง, ข้ อมูลโครงสร้ างชันทาง
้
และอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
4. การดําเนินการสํารวจ
4.1 การดําเนินการสํารวจข้ อมูลสําหรับงานบํารุงปกติ รวบรวม
รายละเอียดสายทางที่เป็ นงานบํารุง แยกตามประเภทผิวทาง
ตามรายละเอียดในเอกสารทางวิชาการงานบํารุงรักษาทาง
(คูม่ ือการคิดค่าปริ มาณงานและงานบํารุงปกติ) ของกองบํารุง
ร่วมกับแบบฟอร์ มสํารวจรายละเอียดข้ อมูลงานบํารุงปกติสาํ หรับผิว
ทางแอสฟั ลท์ แบบฟอร์ ม สํารวจรายละเอียดข้ อมูลงานบํารุงปกติ
สําหรับผิวทางคอนกรี ต และแบบฟอร์ มสํารวจรายละเอียดข้ อมูลงาน
บํารุงปกติสาํ หรับผิวทางลูกรัง (สําหรับสายงานที่ไม่มีการก่อสร้ างหรื อ
บูรณะใหม่ อาจรวบรวมรายละเอียดข้ อมูล จากบัญชีทรัพย์สนิ ในเขต
ทาง (Road Inventory) ,สําหรับบางข้ อมูลที่มีการเปลีย่ นแปลงทุกปี
ได้ แก่ ปริ มาณจราจร จําเป็ นต้ องสํารวจภาคสนาม โดยอาจนับด้ วย
บุคคลหรื อติดตังระบบอั
้
ตโนมัติ)
0

ชมท.

0
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4.2. การดําเนินการสํารวจข้ อมูลสําหรับงานบํารุงพิเศษ
สํารวจข้ อมูลลักษณะทางและข้ อมูลสภาพทาง แยกตาม
ประเภทของผิวทางดังต่อไปนี ้
4.2.1. สําหรับผิวทางคอนกรี ต ใช้ การตรวจสอบด้ วย
สายตา (Visual Inspection) การสเก็ตภาพรอย
แตกร้ าว ร่วมกับตัวอย่างรูปถ่าย โดยใช้ แบบฟอร์ ม
สํารวจข้ อมูลงานบํารุงพิเศษสําหรับผิวทาง
คอนกรี ตหรื อใช้ วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.2.2. สําหรับผิวทางแอสฟั ลท์ ให้ ดําเนินการสํารวจข้ อมูลตาม
คูม่ ือสํารวจสภาพความเสียหายของทาง ตามระบบ
บริ หารงาน บํารุงทาง TPMS กองบํารุง กรมทางหลวง
หรื อวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
4.3 การดําเนินการสํารวจข้ อมูลสําหรับงานอํานวยความปลอดภัย
สํารวจและกรอกข้ อมูลตามแบบฟอร์ ม ดังต่อไปนี ้
4.3.1 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานเครื่ องหมายจราจรบนผิวทาง
4.3.2 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานป้ายจราจร
4.3.3 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานเครื่ องหมายนําทาง
4.3.4 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานไฟฟ้ าแสงสว่าง
4.3.5 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานไฟสัญญาณจราจร
4.3.6 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานราวกันอันตราย
4.3.7 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานทางจักรยาน
4.3.8 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานสะพานลอยคนเดินข้ าม หรื อ
ลอด
4.3.9 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวง แบบ ที่ 1
บริ เวณทางโค้ ง
4.3.10 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบ ที่ 2
เพิ่มมาตรฐานจุดกลับรถหรื อก่อสร้ างใหม่
4.3.11 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบ ที่ 3
ก่อสร้ างจุดกลับรถลอดใต้ สะพานที่มีความสูงจํากัด
4.3.12 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวง แบบที่ 4
ก่อสร้ าง Climbing Lane
4.3.13 แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ
หรื ออาจใช้ แบบสํารวจอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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ชมท.

รอ.ขท.(ป)

ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
5. การสรุปข้ อมูล
5.1 รวบรวมแบบฟอร์ มจากทุกงานตามที่ได้ บนั ทึกข้ อมูลแล้ ว ตาม
ข้ อ 4 พร้ อมตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วน แล้ วเสนอ รอ.ขท.
พิจารณา
5.2 ตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของข้ อมูลที่ได้ รับ
ถ้ าไม่ถกู ต้ องหรื อมีข้อมูลไม่เพียงพอ ให้ สง่ กลับ ชมท. ดําเนินการ
สํารวจเพิ่มเติม

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เสนอสายทางที่จําเป็ นต้ องสํารวจข้ อมูล
1. แผนการสํารวจข้ อมูล
2. แบบสํารวจรายละเอียดข้ อมูลงานบํารุงปกติสาํ หรับผิวทางแอสฟั ลท์
3. แบบสํารวจรายละเอียดข้ อมูลงานบํารุงปกติสาํ หรับผิวทางคอนกรี ต
4. แบบสํารวจรายละเอียดข้ อมูลงานบํารุงปกติสาํ หรับผิวทางลูกรัง
5. แบบสํารวจข้ อมูลงานบํารุงพิเศษสําหรับผิวทางคอนกรี ต
6. แบบสํารวจและตรวจสอบสภาพสะพาน
7. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานเครื่ องหมายจราจรบนผิวทาง รหัส 7100
8. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานป้ายจราจร รหัส 7200
9. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานเครื่ องหมายนําทาง รหัส 7300
10. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานไฟฟ้ าแสงสว่าง รหัส 7410
11. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานไฟสัญญาณจราจร รหัส 7420
12. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานราวกันอันตราย รหัส 7500
13. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานทางจักรยาน รหัส 7600
14. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานสะพานลอยคนเดินข้ ามหรื อทางลอด รหัส 7700
15. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบที่ 1 บริ เวณทางโค้ ง รหัส 7800
16. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบที่ 2
เพิ่มมาตรฐานจุดกลับรถหรื อก่อสร้ างใหม่ รหัส 7800
17. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบที่ 3
ก่อสร้ างจุดกลับรถลอดใต้ สะพานที่มีความสูงจํากัด รหัส 7800
18. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงทางหลวงแบบที่ 4
ก่อสร้ าง Climbing Lane รหัส 7800
19. แบบสํารวจข้ อมูลสําหรับงานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ รหัส 7900
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บทที่ 4
การสํารวจและวิเคราะห์ ความต้ องการของแขวงการทาง (ขท.02)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบบริ หารด้ านดําเนินงานให้ เป็ นตาม
กระบวนการการปฏิบตั ิงานและมีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้ จ่ายในด้ านการบริ หารดําเนินงาน
ขอบข่ าย
ครอบคลุมการตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี ตามประเภทรายจ่าย ดังต่อไปนี ้ ค่าจ้ างชัว่ คราว
ค่าตอบแทนค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณ
ั ฑ์ ของแขวงการทาง
คําจํากัดความ
1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ จ่ายเพื่อการบริ หารบุคลากรภาครัฐ ในลักษณะค่าจ้ างชัว่ คราว
2. ค่าจ้ างชัว่ คราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้ างสําหรับการทํางานปกติแก่ลกู จ้ างชัว่ คราวของสํานักทางหลวง
แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง
3. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจํา ในลักษณะค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้ แก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิให้ ทางราชการในลักษณะค่าเช่าบ้ าน,
ค่าจ้ างนอกเวลา,ค่าอาหารทําการนอกเวลา
5. ค่าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การในลักษณะค่าบริ การที่กําหนดไว้ ในหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
6. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ของตามกําหนดในหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
7. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การสาธารณูปโภค สือ่ สารและในการคมนาคม
ในลักษณะ ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริ การสือ่ สารและโทรคมนาคม
8. ค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ งานในระยะ
เวลาประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป และมีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ เกินกว่า 5,000.- บาท หรื อสิง่ ของที่จดั เป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้ าย รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้องชําระพร้ อมกับค่าสิง่ ของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น
9. แขวงการทางให้ หมายถึง สํานักงานบํารุงทางด้ วย
10. ผู้อํานวยการแขวงการทาง ให้ หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
1. หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สํานักงบประมาณ
2. ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2545 คําสัง่ กรมทางหลวงที่ บ.1/258/2546
3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ขัน้ ตอนการปฎิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
รอ.ขท.(บ)

1.

หงท.

2.

รอ.ขท.(บ)

3.

ผอ.ขท.

4.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
มอบหมายให้ หวั หน้ าหน่วยการเงินและบัญชีดําเนินการสํารวจข้ อมูล
ความต้ องการงบประมาณด้ านบริ หารดําเนินงานของแขวงการทาง
ดําเนินการสํารวจข้ อมูลและรวบรวมข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี งบประมาณที่
ผ่านมา
2.2 ความต้ องการงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย
- ค่าจ้ างชัว่ คราว
- ค่าตอบแทน
- ค่าวัสดุของสํานักงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภณ
ั ฑ์
2.3 สรุปข้ อมูลต่างๆ เสนอ รอ.ขท.ฝ่ ายบริ หาร
ตรวจสอบการสรุปข้ อมูล
หากครบถ้ วนถูกต้ อง เสนอ ผอ.ขท.
หากไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง แจ้ ง หน. การเงินและบัญชี แก้ ไข
รวบรวมเพิ่มเติม
พิจารณาการสรุปข้ อมูล
สัง่ การ รอ.ขอ.ฝ่ ายบริ หารงาน ดําเนินการจัดทําแผนฯ ตาม
ระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การกําหนดแผนงานด้ านบริ หาร
ดําเนินงานต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. รายงานสรุปรวบรวมความต้ องการงบประมาณรายจ่ายประจําปี ด้ านบริ หารดําเนินงาน
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บทที่ 5
การกําหนดแผนงานบํารุ งปกติ (ขท.03)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานบํารุงปกติ
ขอบข่ าย
เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทาง กําหนดวิธีการในการซ่อมบํารุงปกติ เพื่อการจัดทํา
รายละเอียดของแผนงานบํารุงปกติเบื ้องต้ น มีการพิจารณาทบทวนแผนงานบํารุงปกติ และดําเนินการ
สรุปรวบรวมแผนงานบํารุงปกติเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
เอกสารอ้ างอิง
1. เอกสารทางวิชาการงานบํารุงรักษาทาง (คูม่ ือการคิดค่าปริ มาณงานและงานบํารุงปกติ) กองบํารุง
กรมทางหลวง 2536
2. คูม่ ือการใช้ งาน เรื่ อง ระบบประเมินค่าบํารุงทาง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

นายช่างโยธา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. มอบหมายให้ นายช่างโยธาผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานบํารุงปกติ
ดําเนินการศึกษาข้ อมูลที่ได้ มาจากระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การสํารวจ
ข้ อมูลงานทางพร้ อมทังให้
้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพทางที่มีอยูจ่ ริ ง
2. ดําเนินการศึกษาข้ อมูลสภาพทาง และวิเคราะห์ข้อมูลตามคูม่ ือการใช้ งาน
เรื่ อง ระบบประเมินค่าบํารุงทาง พร้ อมทังจั
้ ดทําเอกสารงบบํารุงปกติ
รายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD ตามแบบฟอร์ ม ดังนี ้
- แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD
ผิวคอนกรี ต
- แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD
ผิวแอสฟั ลท์
- แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD
ผิวลูกรัง และงบประมาณงานบํารุงปกติ ตามแบบฟอร์ ม ดังนี ้
- แบบฟอร์ มงบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวคอนกรี ต
- แบบฟอร์ มงบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวแอสฟั ลท์
- แบบฟอร์ ม งบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวลูกรัง
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ผู้รับผิดชอบ

รอ.ขท.(ป)

ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3. จัดทํางบบํารุงปกติ ค่าซ่อมไฟฟ้ าแสงสว่าง ค่าซ่อมไฟสัญญาณจราจร
และค่าซ่อมไฟกระพริ บ ตามแบบฟอร์ ม งบบํารุงปกติ ปี ...... เมื่อแล้ วเสร็ จ
ให้ เสนอ รอ.ขท. เพื่อทบทวน/ตรวจสอบ
4. ดําเนินการทบทวน/ตรวจสอบ หากมีข้อเสนอแนะ/ข้ อแก้ ไข ให้ แจ้ งนายช่าง
โยธา ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานฯดําเนินการ แก้ ไข และ เสนอ
ผอ.ขท. เพื่อให้ ความเห็นชอบแผนงานบํารุงปกติ
5. พิจารณาแผนงานบํารุงปกติ หากเห็นชอบเสนอสํานักทางหลวงเพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณในงานบํารุงปกติตอ่ ไป หากไม่เห็นชอบให้ รอ.ขท. และ
นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานฯประชุมเพื่อดําเนินการ
แก้ ไขปรับปรุงแผนงานบํารุงปกติ และเสนอ ผอ.ขท. จนกว่าจะได้ รับ
ความเห็นชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD ผิวคอนกรี ต
2. แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD ผิวแอสฟั ลท์
3. แบบฟอร์ มรายละเอียดของสายทางแสดงค่า WORK LOAD ผิวลูกรัง
4. แบบฟอร์ มงบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวคอนกรี ต
5. แบบฟอร์ มงบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวแอสฟั ลท์
6. แบบฟอร์ ม งบประมาณงานบํารุงปกติ ผิวลูกรัง
7. แผนงานบํารุงปกติ
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บทที่ 6
การกําหนดแผนงานบํารุ งพิเศษ (ขท.04)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานบํารุงพิเศษ

ขอบข่ าย
เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทาง และกําหนดวิธีการในการซ่อมบํารุงพิเศษ การจัดทํารายละเอียดของ
แผนงานบํารุงพิเศษ การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําแผนงานบํารุ งพิเศษในการขอจัดสรรงบประมาณ
เอกสารอ้ างอิง
1. คูม่ ือการวิเคราะห์ความเสียหายของทางตามระบบบริ หารงานบํารุงทาง TPMS กองบํารุง
กรมทางหลวง
2. คูม่ ือวิเคราะห์ระบบ BUDGETING MODULE
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

นายช่างโยธา

รอ.ขท.(ว)
ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. มอบหมายให้ นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานดําเนิน
การศึกษาข้ อมูลที่ได้ มาจากระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การสํารวจ
ข้ อมูลงานทางพร้ อมทังให้
้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพทางที่มีอยูจ่ ริ ง
2 ดําเนินการศึกษาข้ อมูลสภาพทาง และวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบ TPMS และ
ระบบ BUDGETING MODULE
3. ดําเนินการกําหนดวิธีการซ่อมบํารุงพิเศษและจัดทํารายละเอียดแผนงานบํารุง
พิเศษตามแบบฟอร์ มแผนงานบํารุงรักษาทางหลวง (บํารุงตามกําหนดเวลา ,
บํารุงพิเศษและบูรณะ) ปี งบประมาณ ....... และเมื่อแล้ วเสร็ จให้ เสนอ
รอ.ขท.
4. ดําเนินการทบทวน/ตรวจสอบ หากมีข้อเสนอแนะ/ข้ อแก้ ไขให้ แจ้ ง นายช่าง
โยธา ผู้จดั ทําแผนงาน ดําเนินการ แก้ ไข และเสนอ ผอ.ขท.
5. พิจารณาแผนงานบํารุงพิเศษ หากเห็นชอบเสนอสํานักทางหลวงเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณในงานบํารุงพิเศษต่อไป หากไม่เห็นชอบให้ รอ.ขท. และนายช่าง
โยธา ผู้จดั ทําแผนงาน ประชุมเพื่อดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงแผนงานบํารุง
พิเศษ และเสนอ ผอ.ขท. จนกว่าจะได้ รับความเห็นชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แผนงานบํารุงรักษาทางหลวง (บํารุงตามกําหนดเวลา , บํารุงพิเศษและบูรณะ) ประจําปี งบประมาณ
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บทที่ 7
การกําหนดแผนงานฉุกเฉิน (ขท.05)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานฉุกเฉิน

ขอบข่ าย
เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทาง และกําหนดวิธีการในการซ่อมบํารุง การจัดทํารายละเอียด
ของแผนงานฉุกเฉิน และ การจัดทํารายละเอียดของแผนงานฉุกเฉินเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
คําจํากัดความ
แผนงานฉุกเฉิน หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉกุ เฉินที่มีผลต่อสภาพทาง เช่น นํ ้าท่วม
เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

1.

ชมท.

2.
3.

รอ.ขท.(ว)

4.

ผอ.ขท.

5.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
เมื่อทราบเหตุฉกุ เฉินเกี่ยวกับสภาพทาง เช่น นํ ้าท่วม การพังทะลาย
ของดิน ทางขาด และ/หรื อเหตุการณ์อื่นๆที่เป็ นผลทําให้ ทางนันไม่
้
สามารถใช้ การได้ โดยสะดวก สัง่ การให้ ชมท.ที่รับผิดชอบในพื ้นที่นนั ้
ดําเนินการตรวจสภาพทาง
ดําเนินการตรวจสอบสภาพความเสียหาย เหตุที่เกิดขึ ้น โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพทางที่เสียหาย
จัดทํารายงานสรุปความเสียหายเบื ้องต้ น แสดงรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการซ่อมทางที่เสียหาย พร้ อมจัดทําแผนงานของบประมาณ
เสนอ รอ.ขท.
ตรวจสอบรายงานสรุปความเสียหายและแผนงานของบประมาณ
พร้ อมข้ อเสนอแนะ เสนอ ผอ.ขท.
ดําเนินการพิจารณา
5.1 หากเห็นชอบให้ ลงนามอนุมตั ิในแผนงานฉุกเฉินและเสนอ
สํานักทางหลวง ต่อไป
5.2 หากไม่เห็นชอบสัง่ การให้ รอ.ขท. ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุง
รายงานฯและแผนงานของบประมาณ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. รายงานสรุปความเสียหายและแผนงานของบประมาณ
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บทที่ 8
การกําหนดแผนงานอํานวยความปลอดภัย (ขท.06)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานอํานวยความปลอดภัย
ขอบข่ าย
เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทาง และนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ในการกําหนดรายละเอียดของการจัดทําแผนงานอํานวยความปลอดภัย เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

นายช่างโยธา

รอ.ขท.(ว)

ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. มอบหมายให้ นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนงาน
ดําเนินการศึกษาข้ อมูลที่ได้ มาจากระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
การสํารวจข้ อมูลงานทางพร้ อมทังให้
้ มีการวิเคราะห์
ข้ อมูลของสภาพทางในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน
2. ดําเนินการศึกษาข้ อมูลสภาพทาง พร้ อมทังศึ
้ กษาคูม่ ือเกี่ยวกับ
งานอํานวยความปลอดภัยของกรมทางหลวง
3. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนงานอํานวยความปลอดภัยตาม
แบบฟอร์ ม แผนงานอํานวยความปลอดภัย ปี งบประมาณ.......
เมื่อแล้ วเสร็ จให้ เสนอ รอ.ขท. เพื่อทบทวน/ตรวจสอบ
4. ดําเนินการทบทวน/ตรวจสอบ หากมีข้อเสนอแนะ/ข้ อแก้ ไขให้ แจ้ ง
นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนงาน ดําเนินการแก้ ไข
และเสนอ ผอ.ขท. เพื่อให้ ความเห็นชอบแผนงานอํานวยความ
ปลอดภัย
5. พิจารณาแผนงานอํานวยความปลอดภัย
5.1 หากเห็นชอบเสนอสํานักทางหลวง/สํานักอํานวยความปลอดภัย
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในงานอํานวยความปลอดภัยต่อไป
5.2 หากไม่เห็นชอบให้ รอ.ขท.. และ นายช่างโยธา ผู้จดั ทําแผนงาน
ประชุมเพื่อดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงแผนงานอํานวย
ความปลอดภัย

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แผนงานอํานวยความปลอดภัย ประจําปี งบประมาณ
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บทที่ 9
การกําหนดแผนงานโครงการย่ อย (ขท.07)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานโครงการย่อย
ขอบข่ าย
เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทาง และนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
ในการกําหนดรายละเอียดของการจัดทําแผนงานโครงการย่อย เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

นายช่างโยธา

รอ.ขท.(ว)

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. มอบหมายให้ นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนงานฯ
ดําเนินการศึกษาข้ อมูลที่ได้ มาจากระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
การสํารวจข้ อมูลงานทางพร้ อมทังให้
้ มีการวิเคราะห์
ข้ อมูลของสภาพทาง ข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ใช้ ทาง นโยบายของ
กรมทางหลวง ความต้ องการของผู้ใช้ ทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
นํามากําหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการย่อย
2. ดําเนินการศึกษาข้ อมูลสภาพทาง และข้ อมูลอื่นๆ พร้ อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3. ดําเนินการสรุปข้ อมูลและจัดทํารายละเอียดของแผนงาน
โครงการย่อยตามแบบฟอร์ ม ดังต่อไปนี ้
3.1 แผนงานลาดยางทางหลวง ปี งบประมาณ………
3.2 แผนงานปรับปรุงย่านชุมชน ปี งบประมาณ……..
3.3 แผนงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว ปี งบ
ประมาณ..............
3.4 แผนงานก่อสร้ างบูรณะและปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์
ปี งบประมาณ….....เมื่อแล้ วเสร็ จให้ เสนอ รอ.ขท. เพื่อทบทวน/
ตรวจสอบ
4. ดําเนินการทบทวน/ตรวจสอบ หากมีข้อเสนอแนะ/ข้ อแก้ ไข
ให้ แจ้ ง นายช่างโยธา ผู้จดั ทําแผนงานฯ ดําเนินการแก้ ไขและเสนอ
ผอ.ขท.
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ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
5. พิจารณาแผนงานโครงการย่อย
5.1 หากเห็นชอบเสนอ สํานักทางหลวง/สํานักวางแผนเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณ
5.2 หากไม่เห็นชอบให้ รอ.ขท. และ นายช่างโยธา ผู้จดั ทํา
แผนงานฯ ประชุม เพื่อดําเนินการแก้ ไขปรบปรุงแผนงาน
โครงการย่อย และเสนอ ผอ.ขท.จนกว่าจะได้ รับความเห็นชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แผนงานลาดยางทางหลวง ประจําปี งบประมาณ
2. แผนงานปรับปรุงย่านชุมชน ประจําปี งบประมาณ
3. แผนงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว ประจําปี งบประมาณ
4. แผนงานก่อสร้ างบูรณะและปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. ประจําปี งบประมาณ
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บทที่ 10
การกําหนดแผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน (ขท.08)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการขอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี งบบริ หารด้ านดําเนินงานให้ เป็ นตามแผนงานประจําปี
ขอบเขต
ครอบคลุมการตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจําปี ตามประเภทรายจ่าย ดังต่อไปนี ้
1. ค่าจ้ างชัว่ คราว
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้ สอย
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าครุภณ
ั ฑ์
คําจํากัดความ
1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ จ่ายเพื่อการบริ หารบุคลากรภาครัฐ ในลักษณะค่าจ้ างชัว่ คราว
2. ค่าจ้ างชัว่ คราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็ นค่าจ้ างสําหรับการทํางานปกติแก่ลกู จ้ างชัว่ คราวของสํานักทางหลวง
แขวงการทาง และสํานักบํารุงทาง
3. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ จ่ายเพื่อการบริ หารงานประจํา ในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้ แก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิให้ ทางราชการในลักษณะค่าเช่าบ้ าน, ค่าจ้ าง
นอกเวลา,ค่าอาหารทําการนอกเวลา
5. ค่าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การในลักษณะค่าบริ การที่กําหนดไว้ ในหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
6. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ของตามกําหนดในหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
7. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริ การสาธารณูปโภค สือ่ สารและในการ
คมนาคม ในลักษณะ ค่าไฟฟ้ า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริ การสือ่ สาร
และโทรคมนาคม
8. ค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิง่ ของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี ขึ ้นไป และมีราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ เกินกว่า 5,000.- บาท หรื อสิง่ ของที่จดั เป็ น
ครุภณ
ั ฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้ าย รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้องชําระพร้ อมกับค่าสิง่ ของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น
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9. แขวงการทางให้ หมายถึง สํานักงานบํารุงทางด้ วย
10. ผู้อํานวยการแขวงการทาง ให้ หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
1. หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สํานักงบประมาณ
2. ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2545 คําสัง่ กรมทางหลวงที่ บ.1/258/2546
3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. ระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การสํารวจและวิเคราะห์ความต้ องการของแขวงการทาง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

1.

หงท.

2.
3.

รอ.ขท.(บ)
ผอ.ขท.

4.
5.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
มอบหมายให้ รอ.ขท .ฝ่ ายบริ หาร และหัวหน้ างานการเงินและบัญชี
จัดทําแผนงานบริ หารงานด้ านดําเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดความต้ องการ
จัดทําแผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน ตามแบบฟอร์ ม รายละเอียด
แผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน ปี งบประมาณ............... และเมื่อ
แล้ วเสร็ จ เสนอ รอ.ขท. ฝ่ ายบริ หาร
ตรวจสอบแผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน เสนอ ผอ.ขท.
พิจารณาแผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน
5.1 หากเห็นชอบ สัง่ การให้ รอ.ขท. ฝ่ ายบริ หาร จัดทํารายงาน
เสนอ ผู้อํานวยการสํานักทางหลวง/สํานักบริ หารบํารุงทาง
เพื่อของบประมาณต่อไป
5.2 หากไม่เห็นชอบ ส่งคืนให้ รอ.ขท.ฝ่ ายบริ หาร และ
หน.งานการเงินและบัญชีแก้ ไข

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. รายละเอียดแผนงานบริ หารด้ านดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ
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บทที่ 11
การจัดทําแผนรายประมาณการ (ขท.09)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนงานรายประมาณการของงานประเภทต่างๆ
ได้ แก่ งานบํารุงปกติ งานบํารุงพิเศษ งานฉุกเฉิน งานอํานวยความปลอดภัย งานก่อสร้ างทาง
โครงการย่อย และงานบริ หารดําเนินงาน ตลอดทังการจั
้
ดทําแผนเครื่ องจักร/ยานพาหนะในงาน
บํารุงปกติ (EPRM) ให้ ถกู ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด
ขอบข่ าย
ครอบคลุมการจัดทําแผนงานรายประมาณการ ตามรายละเอียดรหัสงาน และ
ลักษณะงานบํารุงทาง, งานโครงการย่อย, และงานบริ หารดําเนินงาน เพื่อใช้ ประกอบการขอ
จัดสรรเงินงบประมาณ
เอกสารอ้ างอิง
1. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/4137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 เรื่ อง ขอปรับปรุงรายละเอียดรหัสงาน
เสริ มผิว แอสฟั ลท์ (2200)
2. เอกสารทางวิชาการ งานบํารุงรักษาทางหลวง เรื่ องคูม่ ือการคิดค่าปริ มาณงาน และงานบํารุงปกติ,
กองบํารุง, กรมทางหลวง, 1 เมษายน 2536
3. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/12/4804 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 เรื่ อง ปรับปรุงรหัสงานบํารุงทาง
4. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2544 เรื่ อง การปรับปรุงรูปแบบแผนงานราย
ประมาณการงานบํารุงปกติ
5. คูม่ ือ การวางแผนเครื่ องจักร/ยานพาหนะ งานบํารุงปกติ Equipment Programming for Routine
Maintenance (EPRM) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1, กองบํารุง, กรกฎาคม 2535
6. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/3958 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เรื่ อง การปรับปรุงรูปแบบแผนงาน
รายประมาณการ
7. คูม่ ือการปฏิบตั ิงานฉุกเฉิน การดําเนินการเกี่ยวกับงานที่เกิดอุบตั ิภยั รหัส8000, กองบํารุง
กรมทางหลวง, มิถนุ ายน 2543
8. คูม่ ือเครื่ องหมายควบคุมการจราจร ภาค1 ฉบับปี พศ.2531, กรมทางหลวง, กุมภาพันธ์ 2531
9. คูม่ ือเครื่ องหมายควบคุมการจราจร ภาค2 ฉบับปี พศ.2533, กรมทางหลวง, มกราคม 2533
10. วิทยุกองวิศวกรรมจราจร ที่ คค0611/ว/5900 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ให้ ปรับปรุงรูปแบบแผนงาน
รายประมาณการ
11. ข้ อแนะนําในการจัดทําแผนงานรายประมาณการ และการดําเนินการอื่นๆ ในกิจกรรมอํานวยความ
ปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ ไขอุบตั ิเหตุทางถนนปี 2548 การทําให้ ถนนปลอดจุดเสีย่ งภัย (อํานวยความ
ปลอดภัย) ตามบันทึกสํานักอํานวยความปลอดภัย ที่ คค 0635(ง)/ศ.5641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547
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12. คูม่ ือการประเมินราคางานก่อสร้ างกรมทางหลวง จัดทําโดย คณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมก่อสร้ างงานทาง พฤศจิกายน 2543
13. คูม่ ือการจัดทําแผนงานก่อสร้ างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. โดยวิธีดําเนินการเอง สําหรับกรมทางหลวง
และคูม่ ือการจัดทําแผนงานก่อสร้ างทางโดยวิธีดําเนินการเองสําหรับกรมทางหลวง โดยคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานก่อสร้ างทาง
งานสะพาน และท่ออุโมงค์ คสล., กันยายน 2545
14. บันทึกข้ อความ เรื่ องกําหนดราคาพื ้นฐานของวัสดุก่อสร้ าง ประจําเดือน แจ้ งโดย สํานักงานมาตรฐาน
งานทาง กรมทางหลวง
15. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2537 (Standard Drawing for Highway Construction,1994)
16. หลักการจําแนกรายจ่ายตามงบประมาณสํานักงบประมาณ
17. ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2545 คําสัง่ กรมทางหลวงที่ บ.1/258/2546
18. ตัวอย่างการจัดทําแผนงานรายประมาณการงบดําเนินงาน ประจําปี ..........
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

นายช่างโยธา หรื อ หงท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อแขวงการทางได้ รับแจ้ งการเห็นชอบแผนเบื ้องต้ น โดยแขวงการทาง
ได้ รับการจัดสรรเงินงบประมารเพื่อดําเนินการในเรื่ อง
- งานบํารุงปกติ
- งานบริ หารด้ านดําเนินงาน
- งานบํารุงรักษาทางหลวง (บํารุงตามกําหนดเวลา บํารุงพิเศษ
และบูรณะ)
- งานโครงการย่อย
- งานอํานวยความปลอดภัย
ให้ สงั่ การนายช่างโยธา และหงท. จัดทําแผนรายประมาณการ
2. ศึกษารายละเอียดจากเอกสารอ้ างอิงทังหมดและจั
้
ดทําแผนราย
ประมาณการตามรูปแบบที่กําหนดคือ ตัวอย่างการจัดทําแผนราย
ประมาณการงบดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ โดยให้
ก) นายช่างโยธา รับผิดชอบ
- งานบํารุงปกติ
- งานบํารุงพิเศษ
- งานอํานวยความปลอดภัย
- งานโครงการย่อย
ข) หงท. รับผิดชอบ
- งานบริ หารด้ านดําเนินงาน
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ผู้รับผิดชอบ
รอ.ขท.(ว) และ รอ.ขท.(บ)

ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3. ตรวจสอบแผนรายประมาณการให้ ถกู ต้ อง และเสนอ ผอ.ขท.
เพื่อพิจารณา โดย
ก) รอ.ขท.(ว) รับผิดชอบ
- งานบํารุงปกติ
- งานบํารุงพิเศษ
- งานอํานวยความปลอดภัย
- งานโครงการย่อย
ข) รอ.ขท.(บ) รับผิดชอบ
- งานบริ หารด้ านดําเนินงาน
4. พิจารณา หากเห็นชอบให้ ลงนามและส่งแผนรายประมาณการ
ให้ แก่ สํานักทางหลวง ดําเนินการตรวจสอบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แผนรายประมาณการของทุกงาน

29

บทที่ 12
การจัดหาและการบริ หารพัสดุ (ขท.10)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การซื ้อ การจ้ างเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ความเป็ นธรรม และเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
2. เพื่อให้ ได้ พสั ดุตรงตามข้ อกําหนดรูปแบบมาตรฐานของทางราชการ และความต้ องการใช้ งาน
3. เพื่อให้ ได้ พสั ดุที่มีราคาเหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กําหนด
4. เพื่อให้ การบริ หารคลังพัสดุเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบข่ าย
เริ่ มจากการรับแผนงาน หรื อใบเบิกการขออนุมตั ิจดั ซื ้อ / จัดจ้ าง การสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง การส่งมอบพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ และการบริ หารพัสดุ
คําจํากัดความ
1. พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง ที่กําหนดไว้ ในหนังสือการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสํานักงบประมาณ หรื อการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
2. แบบพิมพ์ หมายถึง แบบฟอร์ มต่าง ๆ ที่กรมทางหลวงกําหนดขึ ้นเพื่อใช้ ในราชการ กรมทางหลวง
3. วัสดุ หมายถึง สิง่ ของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไปเอง และมีอายุการใช้ งานในระยะ
เวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี ราคาหน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ ไม่เกิน 5,000.-บาท หมายรวมถึงแบบพิมพ์ด้วย
4. ครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง สิง่ ของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้ งานในระยะเวลา 1 ปี ขึ ้นไป และมีราคา
หน่วยหนึง่ หรื อชุดหนึง่ เกิน 5,000.-บาท
5. การซื ้อ หมายถึง การพัสดุทกุ ชนิดทังที
้ ่มีการติดตัง้ ทดลอง และบริ การที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้ าง
6. การจ้ าง หมายถึง การจ้ างทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ การจ้ าง
เหมาบริ การ แต่ไม่รวมถึงการจ้ างลูกจ้ างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนใน
การเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป ราชการ การจ้ างที่ปรึกษา การจ้ าง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้ างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. ผู้เบิก หมายถึง หัวหน้ าฝ่ าย, หัวหน้ างาน หัวหน้ าหมวดการทาง หรื อผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษร
8. เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ / จัดจ้ างพัสดุ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ มีอํานาจให้ ปฏิบตั ิงานจัดหา
พัสดุ
9. เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ มีอํานาจให้ ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่บญ
ั ชี
พัสดุ
10. เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่พสั ดุที่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ มีอํานาจให้ ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่คลัง
พัสดุ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

หัวหน้ างานพัสดุ หมายถึง หัวหน้ างานพัสดุและสัญญา
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ หมายถึง รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
ผู้อนุมตั ิ หมายถึง ผู้อํานวยการแขวงการทาง
หัวหน้ างานการเงินและบัญชี หมายถึง หัวหน้ างานการเงินและบัญชี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง หมายถึง คณะกรรมการซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ อนุมตั ิ
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ผ้ ทู ี่ได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ อนุมตั ิให้ ปฏิบตั ิงานตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
17. การควบคุมการบัญชี หมายถึง ตัวเลขบอกจํานวนรับ จํานวนจ่าย จํานวนคงเหลือของพัสดุตา่ ง ๆ ในบัญชี
คุม เช่น บัตรบัญชีคมุ พัสดุ บัตรคุมพัสดุ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
18. การรายงานพัสดุประจํางวด 6 เดือน หมายถึง สรุ ปรายงานการรับ-จ่ายวัสดุประจํางวด 6 เดือน
งวดที่ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม ปี ก่อน ถึง 31 มีนาคม ปี ปั จจุบนั
งวดที่ 2 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
19. การตรวจสอบพัสดุประจําปี หมายถึง การตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคมปี ก่อน
ถึง 30 กันยายนปี ปั จจุบนั
20. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ในสังกัดแขวงการทางที่มิใช่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ซึง่ ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ มีอํานาจ โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ โดยเริ่ มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุตงแต่
ั ้ วนั เปิ ดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั เริ่ มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนนั ้
21. การจําหน่าย หมายถึง การขาย การแลกเปลีย่ น การโอน การแปรสภาพ หรื อทําลาย
22. คลังพัสดุ หมายถึง สถานที่จดั เก็บวัสดุ สิง่ ของ ที่ได้ มาจากการดําเนินการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง รวมทังวั
้ สดุ
สิง่ ของที่ได้ รับจากส่วนกลางหรื อสํานักทางหลวง และวัสดุสงิ่ ของทางราชการไม่วา่ จะได้ มาด้ วยประการใด
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ บ.1/98/2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เรื่ อง การมอบอํานาจการสัง่ ซื ้อ สัง่ จ้ าง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมและระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
3. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 89 ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2542 เรื่ อง การจัดซื ้อ
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและผลิตภัณฑ์จากการปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
4. บันทึกกองการพัสดุ ที่ คค 0604/2/761 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิในการกํากับ
ดูแลเผยแพร่ขา่ วสารการประกวดราคา เพื่อเสริ มมาตรการป้องกันหรื อลดโอกาสในการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่ อง แนวทาง
ปฏิบตั ิในการกํากับดูแลเผยแพร่ขา่ วสารการประกวดราคา เพื่อเสริ มมาตรการป้องกันหรื อลดโอกาสในการ
สมยอมกันในการเสนอราคา
6. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305 ว/7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เรื่ อง การตรวจสอบผู้
เสนอราคา หรื อผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
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7. หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0814/10587 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เรื่ อง ขอความร่วมมือให้ แจ้ ง
รายละเอียดการทําสัญญาซื ้อขายและสัญญาจ้ าง หรื อรายการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ จ้ าง หรื อข้ อตกลง
8. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.2/72/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่ อง มอบอํานาจการให้ ยืมพัสดุ
9. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.2/73/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่ อง มอบอํานาจสัง่ ให้ ดําเนินการขาย
พัสดุและแต่งตังคณะกรรมการ
้
10. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.2/202/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่ อง การควบคุมและการจําหน่าย
พัสดุ
11. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.2/75/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่ อง การกําหนดหมายเลขครุภณ
ั ฑ์
12. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.3/82/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่ อง มอบอํานาจการจําหน่ายพัสดุ
โดยวิธีการโอน การแปรสภาพหรื อทําลาย และการจําหน่ายเป็ นสูญ
13. คําสัง่ กรมทางหลวง ที่ พ.2/83/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่ อง มอบอํานาจการบริ จาควัสดุ
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
การจัดหา
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

1.
2.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
จัดทําข้ อมูลหลัก (ผู้ขาย) ตามระบบ GFMIS
ดําเนินการขออนุมตั ิจดั ซื ้อ / จัดจ้ าง
2.1 จัดทําแบบรายงานขอซื ้อ / ขอจ้ าง (พ.1-01) ตามระบบ
GFMIS โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) เหตุผลและความจําเป็ นที่ขอซื ้อ / ขอจ้ าง
2) รายละเอียดพัสดุที่จะซื ้อ / จ้ าง
3) ราคามาตรฐาน หรื อราคากลาง หรื อราคาที่เคย
ซื ้อ / จ้ าง ครัง้ สุดท้ ายเมื่อใด
4) กําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
5) วงเงินที่จะซื ้อ / จ้ าง วิธีที่จะซื ้อ / จ้ าง โดย ปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ กรมทางหลวง เรื่ องการมอบอํานาจการสัง่ ซื ้อ
สัง่ จ้ าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมและแต่งตัง้
คณะกรรมการ ดังนี ้
- การซื ้อ / การจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคา ไม่เกิน 100,000.บาท ดําเนินการโดย วิธีตกลงราคาและเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง แล้ วแต่กรณี
- การซื ้อ/การจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000.- บาท
แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท หรื อราคาที่ตํ่ากว่า แต่
เห็นสมควร ดําเนินการ โดยวิธีสอบราคา เสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง และกรณีงานจ้ างเหมาก่อสร้ าง
แต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงาน
- การซื ้อ/การจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 1,00,000.- บาท
แต่ไม่เกิน 5,000,000.-บาทหรื อราคาที่ตํ่ากว่าแต่
เห็นสมควรดําเนินการ โดยวิธีประกวดราคา เสนอ
แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บและเปิ ดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง
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หพท.

2.2
2.3
2.4

หงท.

2.5

หพท.

2.6

หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

2.7
2.8

ผอ.ขท.

2.9

หพท.

3.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
และกรณีงาน จ้ างเหมา แต่งตังผู
้ ้ ควบคุมงาน
- การจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงตังแต่
้ 10,000 ลิตร ขึ ้นไป
ดําเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ ตํ่ากว่า 10,000 ลิตร
ดําเนินการจัดซื ้อตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 89 ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน
2542 และเสนอแต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ
ตรวจสอบลงนามขออนุมตั ิในแบบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง (พ.1-01)
ลงทะเบียนควบคุมสถานะแบบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง
(พ.1-01) ในทะเบียนคุมสถานะแบบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง
เสนอหัวหน้ างานการเงินและบัญชีตรวจสอบงบประมาณว่ามี
งบประมาณหรื อไม่ ในแบบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง(พ.1-01)
ตรวจสอบงบประมาณในแบบรายงานขอซื ้อ/ขอจ้ าง
(พ.1-01) ดําเนินการตามระเบียบการปฏิบตั ิงานงบประมาณและ
การเบิกจ่าย กรณีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ แจ้ งงานพัสดุ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาข้ อมูลใช้
ประกอบในการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง ได้ แก่ รูปแบบหรื อแบบแปลน
คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ หรื อคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จ้าง
ทําเฉพาะ
เสนอผู้อนุมตั ิ โดยผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
พิจารณาและตรวจสอบแบบรายงานขอซื ้อ / ขอจ้ าง
(พ.1-01) เพื่อเสนอต่อผู้อนุมตั ิ
พิจารณาการอนุมตั ิแบบรายงานขอซื ้อ / ขอจ้ าง (พ.1-01)

ดําเนินการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
ดําเนินการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง โดยแยกดําเนินการตามวิธีดงั นี ้
3.1 วิธีตกลงราคา จัดทําเอกสารใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง (พ.1-28,พ.1-09,
พ.1-14) โดยเจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาตรวจสอบก่อนนําเสนอ
ผู้อนุมตั ิเป็ นผู้ลงนามอนุมตั ิ โดยมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
1) ระบุรายละเอียดและข้ อมูลต่าง ๆ ของพัสดุที่ต้องการ
ซื ้อ / จ้ าง ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตรงตามความต้ องการ
ของผู้เบิกลงในเอกสารใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง (พ.1-28,
พ.1-09, พ.1-14) พร้ อมทังนํ
้ าไปออกเลขที่ ลงทะเบียน
ควบคุมสถานะในสมุดทะเบียนใบสัง่ ซื ้อ /สัง่ จ้ าง
(พ.1-27)
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3.2

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
2) พิจารณาเลือกและติดต่อกับผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง โดยตรง
3) จัดส่งเอกสรสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง (พ.1-28, พ.1-09, พ.1-14)
ให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ างได้ ทราบ และส่งมอบพัสดุให้ เป็ นไป
ตามรายละเอียดและภายในกําหนดระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ตามความต้ องการของผู้เบิกในใบสัง่ ซื ้อ /
สัง่ จ้ าง
4) การดําเนินการตังแต่
้ ได้ รับแจ้ งว่ามีเงินงบประมาณแล้ ว
จากผู้ควบคุมงบประมาณในแบบรายงานขอซื ้อ /
ขอจ้ าง (พ.1-01)จนถึงวันที่ออกเอกสารใบสัง่ ซื ้อ /
สัง่ จ้ าง (พ.1-25, พ.1-09, พ.1-14) แล้ วเสร็ จ
ภายใน 2 วันทําการ
วิธีสอบราคา จัดทําเอกสารสอบราคาซื ้อ (พ.1-06) หรื อ
เอกสารสอบราคาจ้ าง (พ.1-10) ตามประเภทของการซื ้อหรื อ
การจ้ าง เสนอหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เพื่อตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้อนุมตั ิลงนามประกาศสอบราคามีขนตอนดํ
ั้
าเนินการ ดังนี ้
1) ระบุรายละเอียดและข้ อมูลต่าง ๆ ของพัสดุ ที่ต้องการ
ซื ้อ /จ้ าง ให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตามความต้ องการของ
ผู้เบิก ลงในเอกสารสอบราคาซื ้อ (พ.1-06) หรื อเอกสาร
สอบราคาจ้ าง (พ.1-10)
2) ประกาศสอบราคาหาตัว ผู้ขาย/ผู้รับจ้ างโดยปฏิบตั ิตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือที่ นร (กวพ) 1305 ว/7286
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เรื่ อง การตรวจสอบผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2542
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0206 / ว.193
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่ องแนวทางในการกํากับดูแล
เผยแพร่ขา่ วสารการประกวดราคาเพื่อเสริ มสร้ างมาตรการ
ป้องกันหรื อลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
3) เมื่อได้ ผลการสอบราคาแล้ วจัดทําสัญญาซื ้อขาย
(พ.1-09) หรื อสัญญาจ้ าง (พ.1-14) หรื อใบสัง่ ซื ้อ /
จ้ าง (พ.1-28)
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4) จัดส่งสําเนาคูฉ่ บับ สัญญาซื ้อขาย(พ.1-09) หรื อ
สําเนาสัญญาจ้ าง(พ.1-14) หรื อใบสัง่ ซื ้อ/ จ้ าง
(พ.1-28)ให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ได้ รับทราบ และส่งพัสดุ
ให้ เป็ นไปตามรายละเอียดและภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญา
5) ส่งสําเนาสัญญาซื ้อขาย (พ.1-09) หรื อสัญญาจ้ าง
(พ.1-14) ให้
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้ าง/ผู้ควบคุม
งาน เพื่อดําเนินการ
- สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน30 วัน นับแต่วนั
ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง ในกรณีที่มีมลู ค่าตังแต่
้
หนึง่ ล้ านบาทขึ ้นไป
6) กรณีมีข้อกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื ้อ / จ้ าง จัดส่ง
สําเนาสัญญาให้ สว่ นตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม ดําเนินการตามข้ อกําหนดด้ วย
7) การดําเนินการตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบให้
ดําเนินการได้ จากผู้อนุมตั ิ ในแบบรายงาน ขอซื ้อ /
ขอจ้ าง (พ.1-01) จนถึงวันที่ออกประกาศสอบราคา
แล้ วเสร็ จภายใน 3 วันทําการ
วิธีประกวดราคา จัดทําเอกสารประกวดราคาซื ้อ (พ.1-07)
หรื อเอกสารประกวดราคาจ้ าง (พ.1-11)ตามประเภทของการ
จัดซื ้อหรื อจัดจ้ าง ผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เสนอผู้อนุมตั ิลงนามประกาศประกวดราคา มีขนตอน
ั้
ดําเนินการดังนี ้
1) ระบุรายละเอียดและข้ อมูลต่าง ๆ ของพัสดุที่ต้องการ
ซื ้อ / จ้ างให้ ครบถ้ วนถูกต้ องตรงตามความต้ องการของ
ผู้เบิก ลงในเอกสารประกวดราคาซื ้อ (พ.1-07) หรื อ
เอกสารประกวดราคาจ้ าง (พ.1-08)
2) ประกาศประกวดราคาหาตัวผู้ขาย / ผู้รับจ้ างโดยปฏิบตั ิ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.
2535และที่แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือที่ นร(กวพ) 1305 ว/
7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542
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เรื่ องการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2542 เรื่ องแนวทางในการ
กํากับดูแลเผยแพร่ขา่ วสารที่ประกวดราคาเพื่อเสริ มสร้ าง
มาตรการป้องกัน หรื อลดโอกาสในการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
3) เมื่อได้ ผลการประกวดราคาแล้ ว จัดทําสัญญาซื ้อขาย
(พ.1-09) หรื อสัญญาจ้ าง (พ.1-14)
4) จัดส่งสําเนาฉบับสัญญาซื ้อขาย (พ.1-09)หรื อ สําเนาคู่
ฉบับสัญญาจ้ าง (พ.1-14)ให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ได้ ทราบ
และส่งมอบพัสดุให้ เป็ นไปตามรายละเอียด และภายใน
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้
5) จัดส่งสําเนาสัญญา (พ.1-09, พ.1-14) ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง และผู้
ควบคุมงาน เพื่อดําเนินการ
6) ส่งสําเนาสัญญาซื ้อขาย (พ.1-09) หรื อสัญญาจ้ าง
พ.1-14 ให้
- สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วนั
ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง ในกรณีที่มีมลู ค่าตังแต่
้
หนึง่ ล้ านบาทขึ ้นไป
7) กรณีมีข้อกําหนดคุณสมบัติของพัสดุ ที่ซื ้อ /จ้ าง จัดส่ง
สําเนาสัญญาให้ สว่ นตรวจสอบและวิเคราะห์ทาง
วิศวกรรม ดําเนินการตามข้ อกําหนด
8) การดําเนินการตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบให้ ดําเนิน
ได้ จากอนุมตั ิในแบบรายงานขอซื ้อ / ขอจ้ าง (พ.1-01)
จนถึงวันที่ออกประกาศประกวดราคา แล้ วเสร็ จ
ภายใน 5 วันทําการ
วิธีกรณีพิเศษ ใช้ เฉพาะการจัดซื ้อวัสดุนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจํานวน
ปริ มาณตังแต่
้ 10,000 ลิตรขึ ้นไปเท่านัน้ โดยจัดทําเอกสาร
ใบสัง่ ซื ้อ(พ.1-28) สัง่ ซื ้อโดยตรงจากการปิ โตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย
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รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
4.

5.

การส่งมอบพัสดุ
4.1 ตรวจสอบวันที่ครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาซื ้อขาย /
ใบสัง่ ซื ้อ หรื อตามสัญญาจ้ าง /ใบสัง่ จ้ าง
4.2 แจ้ งวันครบกําหนดส่งมอบพัสดุให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ างทราบ
ล่วงหน้ า
4.3 ครบกําหนดส่งมอบพัสดุ ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ไม่สามารถส่งมอบ
ได้ ตามสัญญา ผู้อนุมตั ิเป็ นผู้แจ้ งการปรับตามสัญญาซื ้อขาย
/ ใบสัง่ ซื ้อ (พ.1-40) หรื อตามสัญญาจ้ าง / ใบสัง่ ซื ้อ(พ.1-42)
ให้ ผ้ ขู าย/ ผู้รับจ้ างทราบโดยเร็ วแล้ วสําเนาผู้เกี่ยวข้ องทราบ
4.4 ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ส่งมอบพัสดุตามสัญญาซื ้อขาย
(พ.1-09) หรื อสัญญาจ้ าง (พ.1-14) หรื อใบสัง่ ซื ้อ / จ้ าง (พ.
1-28) ให้ แจ้ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจการจ้ างแล้ วแต่กรณี เพื่อทําการ
ตรวจรับ
การตรวจรับพัสดุ
5.1 ทําการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้ าง ตามรายละเอียดใบสัง่
ซื ้อ / สัง่ จ้ าง (พ.1-28) หรื อสัญญาซื ้อขาย (พ.1-09) หรื อ
สัญญาจ้ าง (พ.1-14) ณ สถานที่ ซึง่ กําหนดไว้ ในสัญญา หรื อ
ข้ อตกลง และเป็ นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้ อกําหนด
ในสัญญา หรื อตามชนิด ขนาด จํานวนคุณลักษณะ คุณภาพ
ตามเอกสารการสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง
5.2 ดําเนินการตรวจรับพัสดุให้ เสร็ จสิ ้นโดยเร็ วที่สดุ การตรวจการ
จ้ างให้ ตรวจผลงานภายใน 3 วันทําการ นับแต่ประธาน
กรรมการได้ รับทราบการส่งมอบงาน และให้ ทําการตรวจรับ
ให้ เสร็ จสิ ้นโดยเร็ วที่สดุ
้
ถ้ า
5.3 ในกรณีผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ส่งมอบไม่ครบถูกต้ องทังหมด
สัญญาหรื อข้ อตกลงมิได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ดําเนินการ
คัดแยกพัสดุเป็ นสองส่วน แล้ วดําเนินการ ดังนี ้
1) ดําเนินการตรวจรับไว้ เฉพาะจํานวนที่ถกู ต้ อง
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2) สําหรับพัสดุจํานวนที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อถ้ าขาดส่ง
ส่วนประกอบอย่างหนึง่ ไปแล้ ว ไม่สามารถใช้ การได้
สมบูรณ์ ให้ ถือว่าผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ยังมิได้ สง่ มอบ
พัสดุนนั ้
- แจ้ งให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ทราบภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ตรวจพบ เพื่อทําการแก้ ไข โดยเปลีย่ นของใหม่
ให้ หรื อปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐาน ที่เจ้ าของ
งานกําหนด
- ทําป้ายบ่งชี ้ ห้ ามนํามาใช้
“วัสดุรอการตรวจ ห้ ามนํามาใช้ ”
เพื่อให้ ทราบว่าเป็ นพัสดุที่รอการตรวจ
ถ้ ากรรมการตรวจรับบางท่านไม่ยอมรับพัสดุ โดยทํา
ความเห็นแย้ งไว้ ให้ เสนอผู้อนุมตั ิ เพื่อพิจารณาสัง่ การ ถ้ า
สัง่ การให้ รับพัสดุ หรื อให้ ตรวจรับงานจ้ างนันไว้
้ จึงจะ
ดําเนินการตรวจรับ
เมื่อผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ส่งมอบพัสดุหรื อมอบงานครบถ้ วน
ถูกต้ องตามสัญญาแล้ ว และล่าช้ ากว่าวันสิ ้นสุดอายุสญ
ั ญา
ประธานกรรมการตรวจพัสดุหรื อตรวจการจ้ าง เป็ นผู้แจ้ ง
สงวนสิทธิ์การเรี ยกค่าปรับตามสัญญาซื ้อขาย / ใบสัง่ ซื ้อ(พ.
1-41) หรื อแจ้ งสงวนสิทธิ์การเรี ยกค่าปรับตามสัญญาจ้ าง /
ใบสัง่ จ้ าง (พ.1-43)
เมื่อตรวจรับพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ วให้ รับพัสดุนนไว้
ั ้ และให้
ถือว่า ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง ได้ สง่ มอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วน ตังแต่
้
วันส่งมอบและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ตามแบบใบตรวจรับ
พัสดุ (พ.1-28/1) / แบบใบรับรอง ผลการปฏิบตั ิงาน อย่าง
น้ อย 2 ฉบับ โดยมอบให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง 1 ฉบับ เจ้ าหน้ าที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง
ต่อไป
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กรณีสญ
ั ญามีข้อกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื ้อ / จ้ าง และ
ต้ องดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ หากดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติยงั ไม่ทราบผล ให้ ตรวจรับปริ มาณไว้
ชันหนึ
้ ง่ ก่อน เมื่อทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติแล้ วการตรวจ
รับ จึงจะสมบูรณ์
จัดส่งเอกสารการตรวจรับพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ หงท. เพื่อ
เบิกจ่ายเงินต่อไป

การบริการพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ

หพท.
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ผอ.ขท.
หพท.

1.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
การควบคุมบัญชีพสั ดุ
1.1 รับและตรวจสอบความถูกต้ องของบันทึกความต้ องการหรื อ
ใบเบิก จากผู้เบิกว่าผู้เบิกมีอํานาจในการเบิกหรื อไม่ และ
พัสดุที่เบิก สามารถดําเนินการจัดหาได้ ตามระเบียบหรื อไม่
แยกตามลักษณะงาน ดังนี ้
- พ.1-02 สําหรับวัสดุทวั่ ไป
- พ.1-03 สําหรับวัสดุเชื ้อเพลิงและ หล่อลืน่
- พ.1-04 สําหรับวัสดุอะไหล่เครื่ องจักร / ยานพาหนะ
- พ.4-05 ใบสัง่ งานซ่อมเครื่ องจักรยานพาหนะ
- พ.6-01 สําหรับใบรายงานขอซ่อม
บันทึกรายการในใบเบิกดังนี ้
- รายการใดมีของจ่ายจากคลังพัสดุ
- รายการใดมีของจ่ายทดแทนกันได้
- รายการใดต้ องดําเนินการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
- ตรวจสอบราคาที่เคยจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
- นําเสนอหัวหน้ างานพัสดุ
1.2 ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วเสนอหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้ อง แล้ วเสนอผู้อํานวยการ
แขวงการทาง
1.4 พิจารณาอนุมตั ิใบเบิก
1.5 รับใบเบิกที่ ผอ.ขท.ได้ อนุมตั ิแล้ วตรวจสอบกับบัญชีวสั ดุ (พ.
2-02) และทะเบียนคุมสถานะในสมุดทะเบียนใบเบิก (พ.120)
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เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ

เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ / จัดจ้ าง
หพท.
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ

2.

เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ

ผู้ยืมพัสดุ
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ
หพท.
ผอ.ขท.
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ
ผู้ยืมพัสดุ
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ

3.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1.6 ดําเนินการตามบันทึกในใบเบิก รายการใดมีของจ่ายจาก
คลังพัสดุ หรื อต้ องดําเนินการจัดซื ้อ / จัดจ้ าง
1.7 ในกรณีมีของจ่ายในคลังพัสดุ
- ตัดยอดรายการออกจากบัญชีพสั ดุ (พ.2-02) ทันที ตาม
ระเบียบการปฏิบตั ิงานควบคุมบัญชีพสั ดุ
- ส่งใบเบิกให้ เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุดําเนินการตามระเบียบ
การปฏิบตั ิงานการควบคุมคลังพัสดุ
- จ่ายของให้ ผ้ เู บิกตามรายการในใบเบิก ให้ ผ้ รู ับของ ลงนาม
รับของ
- ตัดยอดรายการออกจากบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03) ทันที ตาม
ระเบียบการปฏิบตั ิงานการควบคุมคลังพัสดุ
ในกรณีที่ไม่มีของในคลังพัสดุ
1.8 - ดําเนินการตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน การจัดหา
การรับพัสดุ
2.1 เมื่อกรรมการตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว ตรวจเอกสารและพัสดุ
2.2 ลงบัญชีคมุ พัสดุ (พ.2-02) หรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ (พ.3-01)
และบันทึกตามระบบ GFMIS
2.3 รับพัสดุเข้ าคลัง และบันทึกการเคลือ่ นไหวในบัตรคุมพัสดุ (พ.
2-03)
การยืมพัสดุ
3.1 จัดทําใบยืมพัสดุ (พ.3-03)
3.2 ตรวจใบยืมพัสดุกบั บัญชีพสั ดุ หรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
3.3 ตรวจสอบความเหมาะสม แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
3.4 พิจารณาอนุมตั ิ
3.5 ลงบันทึกบัญชีพสั ดุ (พ.2-02) หรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
(พ.3-01) และบันทึก ตามระบบ GFMIS
3.6 จ่ายพัสดุและลงบันทึกการเคลือ่ นไหวในบัตรคุมพัสดุ
(พ.2-03)
3.7 รับพัสดุใช้ งานเรี ยบร้ อยแล้ ว และนําส่งคืน
3.8 ตรวจพัสดุสง่ คืนถูกต้ องตรงกับใบยืมพัสดุ (พ.3-03) และลง
บันทึกบัญชีคมุ พัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียน ครุภณ
ั ฑ์ (พ.3-01)
3.9 รับพัสดุเข้ าคลัง และบันทึกการเคลือ่ นไหวในบัตรคุมพัสดุ (พ.
2-03)
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4.
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบและรายงาน
4.1
4.2
4.3

หพท.
ผอ.ขท.

4.4
4.5

หพท.
ผอ.ขท.
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี
หพท.
ผอ.ขท.

4.6
4.7
4.8
4.9

หพท.

หพท.

ผอ.ขท.
คณะกรรมการสอบหา
ข้ อเท็จจริ ง
หพท.
ผอ.ขท.
หพท.
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีพสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่คลังพัสดุ
หพท.
ผอ.ขท.

5.

ตรวจสอบพัสดุและครุภณ
ั ฑ์ประจําสัปดาห์
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ประจํางวด 6 เดือน (มีนาคม และ
กันยายน)
จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือน ตามแบบ พ.
2-04
ตรวจรายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือน เสนอ ผอ.ขท.
พิจารณาลงนามรายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือน ต่อ
ผอพ. หรื อ ผสก.
เสนอขอแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบพั
้
สดุประจําปี
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการฯ
้
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี และจัดทํารายงาน

ตรวจรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
4.10 พิจารณาลงนามรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี ต่อ ผอพ.
หรื อ ผสก.
4.11 สําเนาแจ้ งบันทึกรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้ สตง.
ทราบ
การจําหน่ายพัสดุ
5.1 เมื่อได้ รับรายงานพัสดุหรื อครุภณ
ั ฑ์เสือ่ มสภาพหรื อชํารุดใช้
งานไม่ได้ เสนอขอแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริ ง
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้
้
อเท็จจริ ง
ั ฑ์
5.2 ดําเนินการสอบหาข้ อเท็จจริ งพัสดุเสือ่ มสภาพหรื อ ครุภณ
5.3 ชํารุด ใช้ งานไม่ได้ แล้ วจัดทํารายงาน
ตรวจรายงานและสรุปรายงานการจําหน่ายวัสดุ แล้ วเสนอขอ
5.4 อนุมตั ิจําหน่าย
5.5 พิจารณาอนุมตั ิจําหน่าย หรื อเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิจําหน่าย
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจําหน่ายแล้ ว ดําเนินการจําหน่ายตาม
5.6 ระเบียบฯ
ตัดยอดบัญชีวสั ดุ (พ.2-02) หรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
5.7 (พ.3-01)
บันทึกเคลือ่ นไหวบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)
5.8 สรุปและจัดทํารายงานจําหน่ายต่อผู้อนุมตั ิจําหน่าย และ
5.9 สตง. ภายใน 30 วัน นับแต่วนั จําหน่ายพัสดุ
5.10 รับทราบหรื อลงนามรายงานการจําหน่าย
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แบบแผนงานโครงการย่อย
2. แบบแผนดําเนินงานและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
3. แบบรายงานขอซื ้อ / จ้ าง
(พ.1-01)
4. ใบเบิก – จ่ายพัสดุ
(พ.1-02)
5. ใบสัง่ จ่ายนํ ้ามัน
(พ.1-03)
6. ใบเบิก – จ่ายอะไหล่
(พ.1-04)
7. บันทึกรายการทําสัญญา
(พ.1-05)
8. ประกาศกรมทางหลวง เรื่ อง สอบราคาซื ้อ
(พ.1-06)
9. ประกาศกรมทางหลวง เรื่ อง ประกวดราคาซื ้อ
(พ.1-07)
10. หนังสือเสนอราคาขายพัสดุ
(พ.1-08)
11. สัญญาซื ้อขาย
(พ.1-09)
12. ประกาศกรมทางหลวง เรื่ อง สอบราคาจ้ าง
(พ.1-10)
13. ประกาศกรมทางหลวง เรื่ อง ประกาศประกวดราคาจ้ าง
(พ.1-11)
14. ใบเสนอราคาจ้ าง
(พ.1-13)
15. สัญญาจ้ าง
(พ.1-14)
16. แบบหนังสือทําประกัน (หลักประกันสัญญา)
(พ.1-18)
17. สมุดทะเบียนใบเบิก
(พ.1-20)
18. ใบเทียบราคาสิง่ ของ
(พ.1-22)
19. สมุดทะเบียนใบสัง่ ซื ้อ
(พ.1-27)
20. ใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง
(พ.1-28)
21. แบบใบตรวจรับพัสดุ
(พ.1-28/1)
22. แบบแจ้ งการปรับตามสัญญาซื ้อขาย / ใบสัง่ ซื ้อ
(พ.1-40)
23. แบบแจ้ งการสงวนสิทธิ์การเรี ยกค่าปรับตามสัญญาซื ้อขาย / ใบสัง่ ซื ้อ (พ.1-41)
24. แบบแจ้ งการปรับตามสัญญาจ้ าง / ใบสัง่ ซื ้อ
(พ.1-42)
25. แบบแจ้ งสงวนสิทธิการเรี ยกค่าปรับตามสัญญาซื ้อขาย / ใบสัง่ จ้ าง (พ.1-43)
26. บัญชีวสั ดุ
(พ.2-02)
27. บัตรคุมพัสดุ
(พ.2-03)
28. แบบใบรับรองผลการปฏิบตั ิงาน
29. บันทึกรายงานผลการรับซอง
30. รายละเอียดการรับซองประกวดราคา
31. บัญชีรายละเอียดการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
32. แบบแจ้ งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
33. แบบประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสทิ ธิ์ได้ รับการคัดเลือก
34. แบบส่งใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศประกวดราคา
ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
35. แบบรายงานการรับซองสอบราคา
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บทที่ 13
การควบคุมงานจ้ างเหมา (ขท.11)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานการควบคุมงานจ้ างเหมาของแขวงการทาง ให้ เป็ น
ไปตามสัญญาจ้ าง/แบบแปลนแผนผัง/รายละเอียดและข้ อกําหนดการก่อสร้ างของกรมทางหลวง
ขอบข่ าย
เริ่ มตังแต่
้ เมื่อได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้ควบคุมงาน จะต้ องควบคุมงานจ้ างให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในสัญญาแบบแปลนแผนผัง รายการละเอียดและข้ อกําหนดทางหลวง และข้ อกําหนดพิเศษ โดย
มีอํานาจตรวจสอบติดตามเร่งรัด การทํางานของผู้รับจ้ าง ตรวจสอบคุณภาพและปริ มาณของวัสดุที่ใช้ ใน
งานจ้ าง รวมทังการปรั
้
บปรุงเปลีย่ นแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม
คําจํากัดความ
1. ผู้วา่ จ้ าง หมายถึง ผู้อํานวยการแขวงการทางผู้ได้ รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมทางหลวง
2. ผู้รับจ้ าง หมายถึง นิติบคุ คลที่ตกลงรับจ้ างทํางาน ตามเงื่อนไขสัญญา
3. ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ควบคุมงานตามระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการ
พัสดุ ปี 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบสํานักรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.
นายช่างควบคุมงาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อทําสัญญาจ้ างแล้ ว นายช่างแขวงการทางสัง่ การ นายช่าง
ควบคุมงานผู้รับผิดชอบทําหน้ าที่ควบคุมงานจ้ างเหมา
2. ดําเนินการควบคุมงานจ้ างเหมาแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
2.1 ขันก่
้ อนทํางานจ้ าง
2.1.1 ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนแผนผัง
รายละเอียดและข้ อกําหนด
2.1.2 ประสานผู้รับจ้ างให้ เสนอแผนปฏิบตั ิงาน
(Work Schedule) และตรวจสอบแผนปฏิบตั ิงาน
แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
2.1.3 ประสานผู้รับจ้ างในการรับมอบพื ้นที่ที่จะทํางาน
จ้ าง ตามระเบียบ การปฏิบตั ิงานเรื่ อง การรับและ
ส่งมอบทาง
2.2 ขันระหว่
้
างทํางานจ้ าง
2.2.1 ตรวจสอบรายละเอียดพื ้นที่บริ เวณก่อสร้ าง
- หมุดของแนวก่อสร้ าง
- หมุดระดับหลักฐาน
- วัดค่าระดับสภาพทางเดิม (Cross Section)
2.2.2 ตรวจสอบปริ มาณงานและค่าของงานก่อสร้ าง
ทุกรายการ
2.2.3 สรุปปริ มาณงานและค่างานและเสนออนุมตั ิถวั จ่าย
ถ้ าจําเป็ น
2.2.4 ประสานงานหน่วยงานสาธารณูปโภคหรื อหน่วยงาน
อื่นในการรื อ้ ย้ ายสาธารณูปโภคหรื อสิง่ ปลูกสร้ างที่
กีดขวางการก่อสร้ าง
2.2.5 ควบคุมงานให้ ถกู ต้ องตามสัญญาแบบก่อสร้ างและ
รายการละเอียดและข้ อกําหนดการก่อสร้ างทางหลวง
2.2.6 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานให้ ถกู ต้ อง
ตามสัญญาแบบก่อสร้ างและรายการละเอียดและ
ข้ อกําหนดการก่อสร้ างทางหลวง
2.2.7 ควบคุมผู้รับจ้ างให้ จดั การจราจรให้ มีความสะดวก
ปลอดภัยตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
2.2.8 จัดทํารายงานปฏิบตั ิงานประจําวัน เสนอ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
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รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
2.2.9 จัดทํารายงานผลงานก้ าวหน้ าประจําเดือน
เสนอรายงานผู้อํานวยการแขวงการทางและ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้ าง
2.2.10 ตรวจวัดปริ มาณงานที่จะทําการตรวจรับให้ ถกู ต้ อง
2.2.11 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบต่าง ๆ
2.3 ขันหลั
้ งทํางานจ้ างเสร็ จ
2.3.1 สรุปปริ มาณงานและค่างาน รวมทังรายละเอี
้
ยด
การโอนถัวจ่าย และ/หรื อการแก้ ไขสัญญา (ถ้ ามี
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้ าง เพื่อทําการตรวจรับ
งาน
2.3.2 จัดทํารายงานโครงการแล้ วเสร็ จโดยมีหวั ข้ อ
ดังต่อไปนี ้
- สารบัญ (Index)
- หน้ าสรุป (Summary Sheet) เช่น ชื่อโครงการ
หมายเลขทางหลวง กิโลเมตร ความยาว สัญญาที่
… วันเริ่ มต้ นสัญญา
วันสิ ้นสุดสัญญา วันที่
งานแล้ วเสร็ จ ค่างานตามสัญญา
ค่างานจริ ง ผู้รับจ้ าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง ผู้ควบคุมงาน
- ลักษณะโครงการ (Project Description) บรรยาย
ถึงพื ้นที่ของโครงการโดยมีแผนที่แนวทางประกอบ
ว่าสายทางนี ้อยูท่ ี่ไหน เริ่ มต้ นที่ใด ผ่าน จุดสําคัญ
และ สิ ้นสุดที่ใด ประโยชน์ที่จะได้ รับลักษณะของ
งาน โดยมีรูปตัดประกอบ
- ความเป็ นมา (Background) เป็ นเรื่ องรวมของ
สายทางทังหมด
้
เช่น ประวัติสายทางการศึกษา
ความเหมาะสม การสํารวจและออกแบบ
- การปฏิบตั ิงาน (Contractor Performance)
วิธีการ ทํางานควรมีรูปภาพประกอบ
- ปั ญหาและอุปสรรค (Project Problem) สรุปปั ญหา
เป็ นข้ อๆ และวิธีการแก้ ปัญหา
- การต่ออายุสญ
ั ญา (Time Extensions) มีการต่อ
สัญญาหรื อไม่ ผู้รับจ้ างขอต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นเวลา
เท่าใดด้ วยเหตุผลใด เมื่อไร และผลการพิจารณา
เป็ นอย่างไร
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ผอ.ขท.
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
- ภาคผนวก (Appendix)
1) แผนภูมิการบริ หารโครงการ
2) แผนภูมิกําลังคนของผู้รับจ้ าง
3) บัญชีเครื่ องจักร
4) ตารางค่างาน (Schedule) ปริ มาณค่างานต่อ
หน่วยและค่างานทังหมดแต่
้
ละ Item
5) บัญชีถวั จ่าย แสดงรายงายแก้ ไขและยอดเงิน
ที่เปลีย่ นแปลง แบ่งช่องเป็ นเพิ่มลด
6) สภาวะฝน แสดงเป็ นรายเดือนหรื อจํานวนวันที่ฝน
ตกพร้ อมทังแบบก่
้
อสร้ างจริ ง (As-built Plan)
เสนอ ผอ.ขท.
2.3.3 ประสานงานกับผู้รับจ้ างในการส่งมอบงาน และส่งมอบ
คืนพื ้นที่ ทํางานจ้ าง ตามระเบียบการปฏิบตั ิงานเรื่ อง การ
รับ และส่งมอบทาง
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนปฏิบตั ิงาน
4. พิจารณาอนุมตั ิโอนถัวจ่าย (ถ้ ามี)
5. พิจารณาดําเนินการ การแก้ ไขแบบก่อสร้ างและสัญญา (ถ้ ามี)
6. ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค และหน่วยงานอื่น หากจําเป็ น
7. ส่งมอบ/รับมอบ พื ้นที่ทํางานจ้ าง
พิจารณาให้ ความเห็นการโอนถัวจ่าย
9. พิจารณาให้ ความเห็นแก้ ไขแบบก่อสร้ างและสัญญา
10. ตรวจรับงานให้ ถกู ต้ องตามสัญญา แบบก่อสร้ าง และรายการ
ละเอียดและข้ อกําหนดการก่อสร้ างทาง

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แบบฟอร์ มแผนปฏิบตั ิงาน (Work Schedule)
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
3. รายงานปฏิบตั ิงานประจําวัน
4. แบบฟอร์ มรายงานผลงานก้ าวหน้ าประจําเดือน
5. รายงานโครงการแล้ วเสร็ จ
6. สัญญางานจ้ างเหมา
7. แบบก่อสร้ างจริ ง (As-built Plan)
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บทที่ 14
การประกันผลงาน (ขท.12)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางเกี่ยวกับการประกันผลงานของผู้รับจ้ างภายหลังจากการดําเนินการแล้ วเสร็ จ
ขอบข่ าย
เป็ นการติดตามผลงานจากผู้รับจ้ างเมื่อได้ สง่ มอบงานเรี ยบร้ อยแล้ ว และเมื่อมีการชํารุด
เสียหายต้ องมีการดําเนินการติดตามผู้รับจ้ างให้ เข้ ามาดําเนินการซ่อมแซมแก้ ไข
คําจํากัดความ
1. ผู้วา่ จ้ าง หมายถึง ผู้อํานวยการแขวงการทางผู้ได้ รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมทางหลวง
2. ผู้รับจ้ าง หมายถึง นิตบิ คุ คลที่ตกลงรับจ้ างทํางาน ตามเงื่อนไขสัญญา
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม
2. คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของหมวดการทาง เรื่ อง “การตรวจสอบติดตามผลงานของผู้รับจ้ างในระหว่างการ
รับประกัน ผลงานตามสัญญา”
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
หพท.

ชมท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อทําการตรวจรับงาน (ครัง้ สุดท้ าย) และผู้รับจ้ างส่งมอบ
งานจ้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ จดั ทําทะเบียนควบคุมการประกัน
ผลงานตามที่ระบุไว้ ตามสัญญาจ้ างพร้ อมทังแจ้
้ งนายช่าง
หมวดการทางซึง่ ควบคุมดูแลทางหลวงที่ทํางานจ้ างให้
ดําเนินการตรวจสอบงานจ้ าง
2. ดําเนินการตรวจสอบการจ้ าง โดย
2.1 ทําการตรวจสอบงานจ้ างเป็ นระยะตลอดระยะเวลา
ประกันผลงานของงานจ้ างนัน้
2.2 เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพร่องของงานจ้ าง ให้
ตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุการชํารุด
2.3 หากพบว่าความชํารุดเสียหายมิได้ เกิดจากการใช้ งาน
หรื อภัยธรรมชาติและเกิดจากความบกพร่องของผู้
รับจ้ างให้ จดั ทํารายงานต่อ รอ.ขท.
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รอ.ขท.(ป)

3.

ผอ.ขท.

4.

หพท.

5.

รอ.ขท.(บ)

6.

ผอ.ขท.
หพท.

ชมท.
ผอ.ขท.

ชมท. หรื อหน่วยงานที่ได้ รับ
มอบหมาย

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบรายงานความชํารุดและตรวจสอบสถานที่แล้ ว
เสนอข้ อคิดเห็น ต่อ ผอ.ขท.
พิจารณาความชํารุดบกพร่องของงานจ้ าง
4.1 หากความชํารุดเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้ าง
สัง่ การให้ งานพัสดุดําเนินการ
4.2 แต่ถ้าความชํารุดมิใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
สัง่ การให้ หมวดการทางทําการซ่อมแซม แก้ ไขตาม
ปกติ แล้ วยุติเรื่ อง
ดําเนินการตรวจสอบ
5.1 กรณีแขวงการทางเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ให้ จดั ทําเรื่ องแจ้ งผู้รับจ้ างทําการแก้ ไข
5.2 กรณีแขวงการทางไม่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ให้ จดั ทําหนังสือแจ้ งหน่วยงานคูส่ ญ
ั ญาแจ้ งผู้รับจ้ าง
ต่อไป
ตรวจสอบเอกสารแล้ วเสนอ ผอ.ขท.

7. พิจารณาและลงนาม
8. ติดตามผู้รับจ้ าง
8.1 ติดตามผู้รับจ้ าง หากผู้รับจ้ างจะเข้ าดําเนินการ
เมื่อใด ให้ แจ้ ง นายช่างหมวดการทาง เพื่อควบ
คุมการซ่อมแซมต่อไป
8.2 หากผู้รับจ้ างไม่เข้ าดําเนินการตามกําหนด
ให้ จดั ทําบันทึกแจ้ งเตือนผู้รับจ้ าง และหาก
แจ้ งเตือนแล้ ว 2 ครัง้ ผู้รับจ้ างยังไม่เข้ า
ดําเนินการ ให้ รายงาน ผอ.ขท.
9. ควบคุมการซ่อมแซมแก้ ไขความชํารุดบกพร่อง
ให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย แล้ วรายงาน ผอ.ขท.
10. พิจารณารายงานการซ่อมแซมแก้ ไข หากครบถ้ วน
ถูกต้ องให้ สงั่ การงานพัสดุยตุ ิเรื่ อง กรณีงานพัสดุ
รายงานว่าผู้รับจ้ างไม่เข้ าดําเนินการตามบันทึกแจ้ ง
สัง่ การให้ หมวดการทางหรื อหน่วยงานอื่นทําการ
ซ่อมแซมแก้ ไขเอง
11. ดําเนินการซ่อมแซมแก้ ไขความชํารุดบกพร่อง ให้
เสร็ จเรี ยบร้ อย และสรุปรวบรวมค่าใช้ จ่ายในการ
ซ่อมแซม แล้ วรายงาน ผอ.ขท.
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ผอ.ขท.

12.

หพท.
ผอ.ขท.
หพท.

13.
14.
15.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
พิจารณารายงานการซ่อมแซมและค่าใช้ จ่าย แล้ ว
สัง่ การให้ งานพัสดุดําเนินการแจ้ งค่าใช้ จ่าย
ทําหนังสือแจ้ งผู้รับจ้ างให้ นําเงินมาชําระค่าใช้ จ่าย
พิจารณาและลงนาม
รวบรวมเอกสารและจัดเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. รายงานความชํารุดเสียหาย
2. เอกสารแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ าง/หน่วยงานคูส่ ญ
ั ญาเข้ าทําการแก้ ไขซ่อมแซมความชํารุดเสียหายของทาง
3. รายงานการซ่อมแซมแก้ ไขความชํารุดเสียหาย
4. รายงานสรุปค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมแก้ ไขความชํารุดเสียหาย
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บทที่ 15
งานดําเนินการเอง (ขท.13)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับงานบํารุงทาง งานก่อสร้ าง และงานอํานวยความ
ปลอดภัยของแขวงการทาง โดยใช้ เครื่ องจักร เครื่ องมือและเจ้ าหน้ าที่ของกรมทางหลวง
ขอบข่ าย
ครอบคลุมการดําเนินการตังแต่
้ การแต่งตัง้ มอบหมายนายช่างควบคุมให้ ดําเนินการเอง จัดทํา
แผนดําเนินการ แผนการปฏิบตั ิงาน การควบคุมวัสดุ การควบคุมการดําเนินงานเอง และรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
เอกสารอ้ างอิง
1. คูม่ ือรายละเอียดรหัสงานและลักษณะงานบํารุงทาง กองบํารุง กรมทางหลวง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

1.

นายช่างควบคุมงาน

2.

รอ.ขท.(ป)

3.

ผอ.ขท.
ขมท.

4.
5.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
เมื่อได้ รับอนุมตั ิงบประมาณตามระเบียบการปฏิบตั ิงานเรื่ อง
การจัดทําแผนงานประมาณการแล้ ว ผอ.ขท.
แต่งตังและมอบหมายให้
้
นายช่างควบคุมงาน ดําเนินการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ควบคุมงานดําเนินการเอง ตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยดําเนินการดังนี ้
2.1 ศึกษารายละเอียดแบบก่อสร้ าง
2.2 ตรวจสถานที่ก่อสร้ าง
2.3 จัดทําแผนดําเนินการ ประกอบด้ วยรายละเอียด
- อัตรากําลังเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
- เครื่ องมือและเครื่ องจักร
- วัสดุและอุปกรณ์
2.4 จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน (Work Schedule)
ตรวจสอบและให้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนดําเนินการและ
แผนปฏิบตั ิงานและนําเสนอ ผอ.ขท.
พิจารณาอนุมตั ิแผนดําเนินการ และแผนปฏิบตั ิงาน
ดําเนินการเตรี ยมก่อนการดําเนินงานควบคุม ดังนี ้
5.1 จัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่และเครื่ องมือ
5.2 ตรวจสอบรายละเอียดพื ้นที่ทํางานก่อสร้ าง
- หมุดของแนวก่อสร้ าง
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หพท.

ชปท.

นายช่างควบคุมงาน

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
- หมุดของแนวก่อสร้ าง
- หมุดระดับหลักฐาน
- วัดค่าระดับสถานพื ้นที่ (Cross Section)
5.3 ตรวจสอบปริ มาณงานก่อสร้ างทุกรายการ
5.4 ขออนุมตั ิเบิกวัสดุ
6. จัดหาวัสดุตามที่นายช่างควบคุมงานขอเบิกโดยดําเนินการ
ตามวิธีการปฏิบตั ิงาน เรื่ องการจัดหาและการบริ หารพัสดุ
7. จัดเครื่ องมือและเครื่ องจักรตามที่นายช่างควบคุมงานขอ
ใช้ งาน โดยดําเนินการตามวิธีการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การ
บริ หารเครื่ องจักรและยานพาหนะ
8. ดําเนินการควบคุมงาน ดังนี ้
8.1 ควบคุมงานให้ ถกู ต้ องตามแบบและมาตรฐานตลอดทัง้
ให้ สอดคล้ องกับรายการละเอียดและข้ อกําหนดของ
กรมทางหลวง
8.2 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและงานและจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบด้ วย
8.3 ควบคุมจัดการจราจรให้ มีความสะดวกปลอดภัย ตาม
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง
8.4 ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานอื่น
ในการรื อ้ ย้ ายสิง่ กีดขวางการก่อสร้ าง รวมทังการแก้
้
ไข
ปั ญหาต่าง ๆ
8.5 จัดทํารายงานปฏิบตั ิงานประจําวัน
8.6 จัดทํารายงานผลงานก้ าวหน้ าประจําเดือน
8.7 จัดทํารายงานผลงานแล้ วเสร็ จ ซึง่ จะต้ องประกอบด้ วย
หัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
- สารบัญ (Index)
- หน้ าสรุป (Summary Sheet) เช่น ชื่อโครงการ
หมายเลขทางหลวง กิโลเมตร ความยาว สัญญาที่
… วันเริ่ มต้ นสัญญา วันสิ ้นสุดสัญญา
วันที่งานแล้ วเสร็ จ ค่างานตามสัญญา ค่างานจริ ง
ผู้รับจ้ าง ผู้ออกแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
ผู้ควบคุมงาน
- ลักษณะโครงการ (Project Description) บรรยายถึงพื ้นที่
ของโครงการ โดยมีแผนที่แนวทางประกอบ ว่า สายทางนี ้
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รอ.ขท.(ป)

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

9.
10.
11.

ผอ.ขท.

12.
13.

อยูท่ ี่ไหน เริ่ มต้ นที่ใด ผ่านจุดสําคัญและสิ ้นสุดที่ใด
ประโยชน์ที่จะได้ รับ ลักษณะของงาน โดยมีรูปตัดประกอบ
- ความเป็ นมา (Background) เป็ นเรื่ องรวมของสายทาง
ทังหมด
้
เช่น ประวัติสายทาง การศึกษาความเหมาะสม
การสํารวจและออกแบบ
- การปฏิบตั ิงาน (Contractor Performance) วิธีการทํางาน
(ควรมีรูปภาพประกอบ)
- ปั ญหาและอุปสรรค (Project Problem) สรุปปั ญหา
เป็ นข้ อๆ และวิธีการแก้ ปัญหา
- การต่ออายุสญ
ั ญา (Time Extensions) มีการต่อสัญญาหรื อไม่
ผู้รับจ้ าง ขอต่ออายุสญ
ั ญาเป็ นเวลาเท่าใด ด้ วยเหตุผลใด
เมื่อไรและผลการ พิจารณาเป็ นอย่างไร
- ภาคผนวก (Appendix)
1. แผนภูมิการบริ หารโครงการ
2. แผนภูมิกําลังคนของผู้รับจ้ าง
3. บัญชีเครื่ องจักร
4. ตารางค่างาน (Schedule) ปริ มาณค่างาน
ต่อหน่วยและค่างานทังหมด
้
แต่ละ Item
5. บัญชีถวั จ่ายแสดงรายการแก้ ไขและยอดเงินที่
เปลีย่ นแปลงแบ่งช่องเป็ นเพิ่มลด
6. สภาวะฝน แสดงเป็ นรายเดือนหรื อจํานวนวันที่ฝนตก
พร้ อมทังแบบก่
้
อสร้ างจริ ง (As-built Plan)
ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานประจําวัน และรายงาน
ผลงานก้ าวหน้ าประจําเดือน
ให้ คําแนะนําและร่วมพิจารณาแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ระหว่าง
งานก่อสร้ าง
ตรวจสอบรายงานแล้ วเสร็ จและแบบก่อสร้ างจริ ง รายงาน
ผอ.ขท.
พิจารณารายงานต่าง ๆ
รายงานผลงานต่อสํานักทางหลวง

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. แบบฟอร์ มแผนปฏิบตั ิงาน (Work Schedule)
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ
3. รายงานปฏิบตั ิงานประจําวัน

4. แบบฟอร์ มรายงานผลงานก้ าวหน้ าประจําเดือน
5. รายงานโครงการแล้ วเสร็ จ
6. แบบก่อสร้ างจริ ง (As-built Plan)
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บทที่ 16
การบริหารงานเครื่ องจักรและยานพาหนะ (ขท.14)
วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นแนวทางในการบริ หารงานเครื่ องจักรและยานพาหนะของแขวงการทางให้ อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้
งานได้ และสามารถให้ บริ การและสนับสนุนภารกิจของแขวงการทาง และหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับงานเครื่ องจักร
ขอบข่ าย
ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรม การจัดทําแผนและผลการปรับซ่อมและการบํารุงรักษาเครื่ องจักร/ยานพาหนะ
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของแขวงการทาง , การเบิกอะไหล่ในงานปรับซ่อม , การรายงานผลการดําเนินงาน , การ
เก็บประวัติการซ่อม , การตรวจสอบและติดตามควบคุมการใช้ เครื่ องจักร/ยานพาหนะ
คําจํากัดความ
1. PS. (Pool Superintendent)
หมายถึง ผู้จดั การศูนย์เครื่ องจักรกล สํานักทางหลวง
2. FDR ( Fund District Representative) หมายถึง ผู้แทนงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่ องจักรและ ยานพาหนะ
ระดับแขวงการทาง
2. ชปท.
หมายถึง หัวหน้ างานปรับซ่อมแขวงการทาง
3. งานปรับซ่อม หมายถึง งานซ่อมเครื่ องจักรและยานพาหนะและงานหล่อลืน่ และ บํารุงรักษา
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
การบํารุ งรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

ชปท.
FDR.
นายช่างเครื่ องกล

1. จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่ องจักรและยานพาหนะประจําปี
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนการบํารุงรักษาเครื่ องจักรและยานพาหนะประจําปี
3. ดําเนินการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและยานพาหนะประจําปี ตามแผนที่ได้ รับ
การอนุมตั ิ ดังนี ้
3.1 ดําเนินการบริ การหล่อลืน่ และบํารุงรักษาเครื่ องจักรตาม
แผนฯจนแล้ วเสร็ จ
3.2 บันทึกรายงานตามตารางการบํารุงรักษาและบริ การหล่อลืน่
(ตามแบบ พ.6-04, แบบ พ.6-05 และตามแบบ พ.6-06)
3.3 จัดทํารายงานการรับ-จ่ายนํ ้ามันหล่อลืน่ ตามแบบ พ.6-07
3.4 บันทึกการบํารุงรักษาลงในบัตรบริ การหล่อลืน่
(แบบ พ.6-09) ประจําเครื่ องจักร
3.5 จัดทํารายงานประจําวันของผู้ปฏิบตั ิงาน(แบบ พ.6-02)
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FDR.

ผอ.ขท.

4. ดําเนินการควบคุมและติดตามการดําเนินการบริ การหล่อลืน่ และบํารุงรักษา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
5. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
5.1 ตรวจตารางการบํารุงรักษาและบริ การหล่อลืน่
5.2 ตรวจรายงานการรับ-จ่ายนํ ้ามันหล่อลืน่
5.3 ตรวจรายงานประจําวันของผู้ปฏิบตั ิงาน
6. จัดทํารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
6.1 จัดทํารายงานของการปฏิบตั ิงานการบํารุงรักษาเครื่ องจักร
ประจําเดือน
6.2 จัดทําบัญชีการใช้ นํ ้ามันหล่อลืน่ ประจํางวด
7. ตรวจรายงานของการปฏิบตั ิงานการบํารุงรักษาเครื่ องจักรประจําเดือน และ
ตรวจบัญชีการใช้ นํ ้ามันหล่อลืน่ ประจํางวด และเสนอ ผอ.ขท.
8. รับทราบรายงานของการปฏิบตั ิงานบํารุงรักษาเครื่ องจักรประจําเดือน
9. พิจารณาลงนามส่งบัญชีการใช้ นํ ้ามันหล่อลืน่ ประจํางวดต่อสํานักทางหลวง

การปรับซ่ อมเครื่องจักรและยานพาหนะ
ผู้รับผิดชอบ
พนักงานขับรถยนต์ หรื อ
พนักงานควบคุม
ชปท.
FDR.
ผอ.ขท.
ชปท.

FDR.
ชปท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อตรวจพบความชํารุดบกพร่อง ให้ จดั ทํารายงาน (ตามแบบ
รายงานฯ)
2. ตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมและเสนอ FDR
3. พิจารณาให้ ความเห็นและเสนอ ผอ.ขท.
4. พิจารณาอนุมติการซ่อม
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการซ่อม
5.1 กรณีการซ่อมดําเนินการเอง ให้ ดําเนินการตามระเบียบการ
ปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การจัดหาและบริ หารพัสดุและ
ดําเนินการเบิกอะไหล่และทําการซ่อม เมื่อแล้ วเสร็ จให้
รายงาน FDR
5.2 กรณีจ้างซ่อมให้ ดําเนินการตามระเบียบการปฏิบตั ิงาน
เรื่ อง การจัดหา และบริ หารพัสดุพร้ อมทังจั
้ ดส่ง
เครื่ องจักรหรื อยานพาหนะให้ ผ้ รู ับจ้ างนําไปซ่อมและ
ควบคุมการซ่อมจนแล้ วเสร็ จ เมื่อแล้ วเสร็ จให้ รายงาน FDR
6. ตรวจการซ่อมและสัง่ จ่ายออก
7. จ่ายเครื่ องจักรออกใช้ งานและเก็บบันทึกประวัติเครื่ องจักรและจัดเก็บ
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เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. บัญชีอตั รากําลังเครื่ องจักร
2. แบบแผนงานและผลงานการบริ หารหล่อลืน่ และการตรวจซ่อมเครื่ องจักร
3. ตารางการบํารุงรักษาและบริ การหล่อลืน่ (เครื่ องจักรที่มีมิเตอร์ เป็ นชัว่ โมง)(พ.6-04)
4. ตารางการบํารุงรักษาและบริ การหล่อลืน่ (เครื่ องจักรที่ไม่มีมิเตอร์ )( พ.6-05 )
5. ตารางการบํารุงรักษาและบริ การหล่อลืน่ (เครื่ องจักรที่มีมิเตอร์ เป็ น กม.) ( พ.6-06)
6. รายงานการ รับ-จ่าย นํ ้ามันหล่อลืน่ ( พ.6-07)
7. ใบสัง่ จ่ายนํ ้ามัน ( พ.1-03)
8. บัตรบริ การ( พ.6-09)
9. ใบรายงานขอซ่อมเครื่ องจักร / ยานพาหนะ / อุปกรณ์ ( พ.6-01)
10. ใบเบิก-จ่าย พัสดุ( พ.1-02)
11. ใบเบิก-จ่าย อะไหล่(พ.1-04 (EB1)
12. บันทึกงานซ่อมหรื อบริ การส่วนเอกชน(EA2)
13. รายงานความก้ าวหน้ าของการซ่อมเครื่ องจักร / ยานพาหนะ / อุปกรณ์ประจําวัน( พ.6-03)
14. รายงานการปฏิบตั ิงานของเครื่ องจักร / ยานพาหนะ ประจําวัน (พ.4-06 (EC1)
15. สรุปรายงานเครื่ องจักรประจําวัน (EC2)
16. บันทึกการใช้ รถ (พ.4-10)
17. รายงานประจําวัน ของผู้ปฏิบตั ิงาน (พ.6-02 (E1)
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บทที่ 17
การประเมินผล (ขท.15)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงานบํารุงรักษาทาง และงานอํานวยความ
ปลอดภัยของแขวงการทางให้ มีมาตรฐานและถูกต้ องตามข้ อกําหนดและมาตรฐานของกรมทางหลวง
ขอบข่ าย
การประเมินผลงานของแขวงการทางในด้ าน งานบํารุงทาง และงานอํานวยความปลอดภัย
ของแขวงการทางในสังกัดสํานักทางหลวง
เอกสารอ้ างอิง
1. คูม่ ือการประเมินผลของแขวงการทาง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

คณะกรรมการประเมินผลฯ

1.

2.
3.

ผอ.ขท.
คณะกรรมการประเมินผลฯ

4.
5.

6.

ผอ.ขท.

7.
8.
9.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นผลระดับแขวงการทางโดยมีหน้ าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น ผลงานของหมวดการทาง/ฝ่ ายบริ ห ารงาน
ทัว่ ไป
จัดทําแผนการประเมินผลอย่างน้ อย 6 เดือน/ครัง้ และกําหนดข้ อมูล
รายละเอียดสายทางและเส้ นทางที่จะประเมิน
เสนอแผนการประเมินผลแก่ผ้ ูอํานวยการแขวงการทางเพื่อขออนุมตั ิ
ดําเนินการ
พิจารณาอนุมตั ิตามแผนการประเมินผล
แจ้ งหมวดการทางและฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป เพื่อรับทราบ
แผนการประเมินล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อน
ดําเนินการประเมิน
ตรวจสอบรายละเอียดสายทางและเส้ นทางเพื่อทําการประเมินโดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ประเมินผลของกรมทางหลวง
ดําเนินการประเมิน
จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินทังหมด
้
เสนอ ผอ.ขท.
พิจารณารายงานสรุ ปผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผล
งานเสนอ
9.1 หากผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์ ที่กํ าหนด ให้ งานสถิ ติ จัด เก็ บ
รายงานและข้ อมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
9.2 หากผลการประเมิ น ไม่ผ่า นเกณฑ์ ที่กํ า หนด ให้ ผ้ ูรั บผิ ด ชอบ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข

57
หมายเหตุ : (หลักเกณฑ์ การประเมิ นผลงานของหมวดการทางอ้ า งอิ ง จากเอกสารดังต่อไปนี ้ หลัก เกณฑ์ และคู่มื อ
ประเมิน ผลงานบํ ารุ งทาง กรมทางหลวง มิถุน ายน 2546 หลักเกณฑ์ และคู่มื อการประเมิ น ผล งานอํา นวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง มิถนุ ายน 2546)
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. รายงานสรุปการประเมินผลของแขวงการทาง
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บทที่ 18
งานสถิตแิ ละวิเคราะห์ ข้อมูล (ขท.16)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลของแขวงการทาง
ขอบข่ าย
เป็ นการดําเนินงานเกี่ยวกับการรายงานข้ อมูลประจํางวด การรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง
การรายงานนํ ้าท่วมทาง และการรายงานสํารวจปริ มาณจราจรบนทางหลวง
เอกสารอ้ างอิง
1. บันทึกกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2533 เรื่ อง โครงการเก็บรวบรวม
สถิติอบุ ตั ิเหตุซงึ่ กรมทางหลวงอนุมตั ิให้ ถือปฏิบตั ิเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534
2. บันทึกกองบํารุง กรมทางหลวง ที่ คค 0615 (ส.3) 12.1/8538 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 เรื่ อง การ
ปรับปรุงวิธีการรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวงโดยทางวิทยุ
3. บันทึกกองนิติการ กรมทางหลวง ที่ คค 0606/ม.3.3/1824 ลงวันที่ 13 มกราคม 2526 เรื่ อง ขอส่งคูม่ ือ
ดําเนินการกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุแก่ทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวง
4. บันทึกกองวางแผน กรมทางหลวง ที่ คค 0609/11/1635 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2523 เรื่ อง รายงาน
อุบตั ิเหตุบนทางหลวง
5. คูม่ ือการปฏิบตั ิงานฉุกเฉินการดําเนินการเกี่ยวกับงานที่เกิดอุบตั ิภยั กองบํารุง กรมทางหลวง มิถนุ ายน
2543
6. คูม่ ือการติดตังเครื
้ ่ องสํารวจปริ มาณจราจร ITC (โดยใช้ สายยาง) กองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง
กุมภาพันธ์ 2543
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
การรายงานข้ อมูลประจํางวด
ผู้รับผิดชอบ
หถท.
รอ.ขท.(บ)
ผอ.ขท.

1.
2.
3.

หน.หน่วยงานต่าง ๆ
หถท.

4.
5.

รอ.ขท.(บ)
ผอ.ขท.

6.
7.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
จัดทําแผนการรายงานข้ อมูลประจํางวดเสนอ รอ.ขท. .ฝ่ ายบริ หาร
ตรวจสอบแผนการรายงานข้ อมูลประจํางวดแล้ วเสนอ ผอ.ขท.
พิจารณาเห็นชอบแผนการรายงานข้ อมูลประจํางวด และสัง่ การหน่วยงาน
รายงานข้ อมูลต่าง ๆ
รายงานข้ อมูลประจํางวด
รวบรวมข้ อมูล และจัดทํารายงานข้ อมูลประจํางวด ดังนี ้
รายงานประจําเดือน
- รายงานผลงานก้ าวหน้ างานบํารุงทางและงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- รายงานผลงานก้ าวหน้ าโครงการย่อย
รายงานประจํา 4 เดือน
งวด 1 ต.ค.-ม.ค.
งวด 2 ก.พ.-พ.ค.
งวด 3 มิ.ย.-ก.ย.
- รายงานบัญชีลกั ษณะผิวทาง
รายงานประจํางวด 6 เดือน
งวด 1 ต.ค.-มี.ค.
งวด 2 เม.ย.-ก.ย.
- รายงานแผนที่หมุนเวียนลักษณะผิวทาง
- รายงานสถิติระยะทางในความควบคุม
- รายงานสภาพทางบํารุง
รายงานประจํางวด 1 ปี
ต.ค. – ก.ย.
- รายงานผลงานประจําปี
- รายงานประวัติสายทาง Road Inventory
- รายงานบัญชีสะพานและท่อนํ ้า
- รายงานบัญชีศาลาทางหลวง
- รายงานที่ดินนอกเขตทาง
ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
พิจารณารายงานและลงนามหนังสือส่งรายงานสํานักทางหลวง
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การรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง
ผู้รับผิดชอบ
ชมท.

หถท.

รอ.ขท.(บ)

ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
2. จัดทําแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวงทางวิทยุหรื อโทรสารของกรม
ทางหลวงส่งรายงานแขวงการทาง
3. กรณีมีทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวงเสียหายให้ ตรวจสอบรายละเอียด
ความเสียหายและแจ้ งความลงบันทึกประจําวันต่อสถานีตํารวจ
4. จัดทําแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง (แบบ ส.3-02) พร้ อมสําเนา
บันทึกประจําวัน (ถ้ ามี) ส่งแขวงการทาง
5. ตรวจสอบแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวงทางวิทยุหรื อโทรสารแล้ ว
จัดทํารายงานต่อ รทว., ผสร., ผสป., ผส.ทล. และ ผอต. (กรณีมี
ทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวง เสียหาย)
6. จัดทําแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง (แบบ ส.3-02) แล้ ว
จัดทํารายงานต่อ รทว., ผสร., ผสป., ผส.ทล. และ ผอต.
(กรณีมีทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวงเสียหาย)
7. ตรวจสอบรายงานแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวงทางวิทยุหรื อ
โทรสารแล้ วเสนอ ผอ.ขท.
8. ตรวจสอบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง (แบบ ส.3-02)
แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
9. พิจารณาและลงนามแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวงทางวิทยุ
หรื อโทรสาร
10. พิจารณาและลงนามแบบรายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง (แบบ ส.3-02)
(* กรณีที่ทรัพย์สนิ ของกรมทางหลวงเสียหายให้ ดําเนินการติดตาม
ผู้ละเมิดชดใช้ คา่ เสียหายและซ่อมแซมต่อไป)

การรายงานนํา้ ท่ วมทาง
ผู้รับผิดชอบ
ชมท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. เมื่อรับทราบหรื อตรวจพบที่นํ ้าท่วมทางหลวง ให้ ทําการสํารวจ
รายละเอียดนํ ้าท่วมทางหลวง และความเสียหายที่เกิดต่อทางหลวง
2. จัดทํารายงานนํ ้าท่วมทางหลวง (แบบที่ 1) โดยรายงานวันละ 2 ครัง้
เวลา 09.00 น . และ 15.00 น. ทุกวัน จนกว่านํ ้าลดตํ่ากว่าระดับ
หลังทางและการจราจรผ่านได้ ตามปกติ กรณีการจราจรผ่านไม่ได้
จัดทําแผนที่แสดงเส้ นทางที่ใช้ แทนได้ ด้วย
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ผู้รับผิดชอบ
3.

หถท.

4.

5.

รอ.ขท.(บ)
ผอ.ขท.

6.
7.
8.
9.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
กรณีทางหลวงชํารุ ดเสียหายและจําเป็ นต้ องของบประมาณ
ในการซ่อมแซมให้ จดั ทํารายงาน “บัญชีรายละเอียดของ
โครงการขอความช่วยเหลือจากอุทกภัย” (แบบที่ 2)
ตรวจสอบรายงาน “นํ ้าท่วมทางหลวง” (แบบที่ 1) แล้ วจัดทํา
รายงานต่อ ผส.ทล., ผสร. และ รทร. วันละ 2 ครัง้ เวลา 09.00 น
และ 15.00 น. ทุกวันจนกว่านํ ้าลดเป็ นปกติ
ตรวจสอบรายงาน “บัญชีรายละเอียดของโครงการ
ขอความช่วยเหลือจากอุทกภัย” (แบบที่ 2) แล้ วจัดทํา
รายงานต่อ ผส.ทล. (ถ้ ามี)
ตรวจรายงาน “นํ ้าท่วมทาง” (แบบที่ 1) แล้ วเสนอ ผอ.ขท.
ตรวจรายงาน “บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความช่วยเหลือ
จากอุทกภัย” (แบบที่ 2) แล้ วเสนอ ผอ.ขท. (ถ้ ามี)
พิจารณาและลงนามรายงาน “นํ ้าท่วมทางหลวง” (แบบที่ 1)
พิจารณาและลงนาม “บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความ
ช่วยเหลือจากอุทกภัย” (แบบ 2 ) ถ้ ามี

การรายงานสํารวจปริมาณจราจรบนทางหลวง
ผู้รับผิดชอบ
หถท.

1.

ผอขท.

2.

ชมท.

3.

4.
5.
ชจท.

6.

7.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
เมื่อได้ รับแจ้ งกําหนดวัน/เวลา และจุดสํารวจปริ มาณจราจรให้ เสนอ
ผอ.ขท. สัง่ การ
พิจารณาสัง่ การ
นายช่างหมวดการทาง สํารวจปริ มาณจราจรแบบแจงนับ
หน.หน่วยจราจร สํารวจปริ มาณจราจรแบบใช้ เครื่ องมือนับรถ
อัตโนมัติและหถท. รวบรวมรายงาน
ดําเนินการสํารวจปริ มาณจราจรแบบแจงนับตามวัน / เวลา และจุด
สํารวจที่กําหนด ตามแบบสํารวจปริ มาณการจราจรรายชัว่ โมง (แบบ
ส.1- 01)
รวบรวมสรุปสํารวจปริ มาณจราจรตามแบบ ส.1 – 02 พร้ อมแผนที่
สังเขปแสดงที่ตงสถานที
ั้
่สาํ รวจและทิศทาง
จัดส่งรายงานการสํารวจปริ มาณจราจรและสรุปสํารวจปริ มาณจราจร
ต่อ ผอ.ขท.
ดําเนินการสํารวจปริ มาณจราจรแบบใช้ เครื่ องนับรถอัตโนมัติ ตามวัน /
เวลา และจุดสํารวจที่กําหนดในคูม่ ือการติดตังเครื
้ ่ องสํารวจปริ มาณ
จราจร ITC กองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง แบบ กุมภาพันธ์ 2543
จัดทํารายงานการสํารวจปริ มาณจราจรโดยเครื่ องนับรถอัตโนมัติ ITC
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ผู้รับผิดชอบ
หถท.

รอ.ขท.(บ)
ผอ.ขท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
รายงานต่อ ผอ.ขท.
8. รวบรวมรายงานการสํารวจปริ มาณจราจรแบบแจงนับและแบบใช้
เครื่ องนับรถอัตโนมัติ
9. ตรวจสอบรายงานฯ และจัดทํารายงานต่อสํานักอํานวยความปลอดภัย
และสํานักทางหลวง
10. ตรวจรายงานแล้ วเสนอ ผอ.ขท.
11. พิจารณาและลงนามหนังสือรายงานสํานักทางหลวงและสํานักอํานวย
ความปลอดภัย

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
- รายงานประจําเดือน
- รายงานประจํางวด 4 เดือน
- รายงานประจํางวด 6 เดือน
- รายงานประจํางวด 1 ปี
- รายงานอุบตั ิเหตุบนทางหลวง (แบบ ส.3-02)
- รายงานนํ ้าท่วมทางหลวง (แบบที่ 1)
- รายงาน”บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความช่วยเหลือจากอุทกภัย” (แบบที่ 2)
- แบบสํารวจปริ มาณการจราจรรายชัว่ โมง (แบบ ส.1-01)
-แบบสํารวจปริ มาณจราจร (แบบ ส.1-02)
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บทที่ 19
งานบัญชีและการเงิน (ขท.17)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็ นไปตามแผนงาน งานและ
โครงการ ถูกต้ องตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงานงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการเบิกจ่าย-จ่ายเงินของส่วนราชการและการลงบัญชีเป็ นไปตามระบบบัญชี วิธีปฏิบตั ิและ
หลักการลงบัญชีตามที่กรม และกระทรวงการคลังกําหนด
ขอบข่ าย
ครอบคลุมถึงการเบิกจ่ายเงิน และการลงบัญชีในระบบบริ หารงานคุณภาพ
ที่ได้ จดั ทําขึ ้นภายในแขวงการทาง
คําจํากัดความ
1. งานการเงิน หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรื อเงินนอกงบประมาณ
2. การลงบัญชี หมายถึง การนําเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่ามีการรับหรื อจ่ายเงิน
เกิดขึ ้นจากเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการบันทึก รายการรับจ่ายเงินในสมุดบัญชีทกุ ๆ รายการ จะต้ องมีเอกสาร
ประกอบ เพื่อสะดวกในการควบคุมและการตรวจสอบให้ ถกู ต้ อง ตามระเบียบการเบิกจ่ายและการนําเงินส่ง
คลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง ของส่วนราชการ พ.ศ.2520(แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ.2543)
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของส่วนราชการ พ.ศ.2520 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2538 )
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
หงท.

1.
2.

ผอ.ขท.
รอ.ขท.(บ)

3.
4.

เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

5.

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

6.
7.

หงท.

8.

ผอ.ขท.

9.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
รับเงินประจํางวดจากกองการเงินและบัญชี
ตรวจสอบเงินประจํางวดว่าตรงกับแผนหรื อไม่
ถ้ าไม่ตรงตามแผนหรื อเงินประจํางวดผิดพลาด
รายงาน ผอ.ขท.
สัง่ การให้ ดําเนินการตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบ หากเห็นว่าไม่ถกู ต้ องให้ ดําเนินการ
ขอแก้ ไข
กรณีที่เงินประจํางวดถูกต้ องแล้ ว ดําเนินการ ดังนี ้
5.1 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ( ง.1-20)
5.2 จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
5.3 จัดทําทะเบียนคุมการผูกพันงบประมาณ (ง.1-21)
เมื่อก่อหนี ้ผูกพัน แล้ วจัดส่งให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีดําเนินการ
ดําเนินการ ดังนี ้
7.1 บันทึกรายการ (ง.1-21)ตรวจสอบให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ม.23
วรรคหนึง่ (การก่อหนี ้ผูกพันจะต้ องได้ รับเงินประจํางวด)
7.2 กรณีงบประมาณแต่ละรายการ ในหมวดที่ถวั จ่าย
กันได้ เช่น หมวดค่า ตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
หมวดค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง ไม่เพียงพอที่จะ
ผูกพันที่ต้องขออนุมตั ิ ผอ.ขท. พิจารณาถัวจ่าย
7.3 ในกรณีรอเงินประจํางวดต้ องแจ้ งให้ ทางหน่วยพัสดุทราบ
7.4 รับหลักฐานเบิกเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้
- ใบสําคัญการจ่ายเงินต่าง ๆ เช่น ค่าจ้ างชัว่ คราว
- ใบเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ
- ใบสัง่ ซื ้อ สัง่ จ้ างและสัญญาต่างๆ
- ลงทะเบียนผูกพันงบประมาณ (ง.1-21) ตรวจสอบ
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้ องหรื อไม่กรณีถกู ต้ องให้ ลงทะเบียน
คุมหลักฐานขอเบิก (ง.2-43) พร้ อมขออนุมตั ิเบิก-จ่าย
ถ้ าไม่ถกู ต้ องให้ คืนผู้ขอเบิก
7.5 จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด โดยระบบ GFMIS
ตรวจสอบฎีกาว่าถูกต้ องหรื อไม่ ถ้ าไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
ทําการแก้ ไข ถ้ าถูกต้ องให้ รอ.ขท.ฝ่ ายบริ หาร เสนอ ผอ.ขท.
ลงนามอนุมตั ิฎีกา
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เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

10.

หงท.

11.

เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

12.

ผอ.ขท.

13.

หงท.

14.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
นําฎีกาไปวางคลังจังหวัด ในกรณีที่ฎีกาผิด คลังฯ จะแจ้ งให้ แก้ ไข
ฎีกา ก่อนผ่านฎีกาให้
กรณีที่ฎีกาถูกต้ องแล้ วคลังจังหวัดจะแจ้ งการเครดิตให้ หวั
หน้ างานบัญชีเพื่อดําเนินการจ่ายเงินต่อไป
- Pass Bookตามระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520ฯ ข้ อ 41
“ให้ ผ้ เู บิกหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ลงวันที่ และลงลายมือชื่อรับการ
แจ้ งเครดิต”
- ลงทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22)
- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
การเขียนเช็คและลงทะเบียนคุมเช็ค
12.1 การเขียนเช็ด ตาม ระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 ฯ
ข้ อ 38
ก) จ่ายให้ เจ้ าหนี ้ กรณีซื ้อ/เช่า/จ้ างทําของให้ ขีดฆ่า
คําว่า “หรื อผู้ถือ” ออกหรื อขีดคร่อม
ข) นอกจากตาม (ก) ให้ ออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของ
เจ้ าหนี ้ ขีดฆ่าคําว่า “หรื อผู้ถือ”ออกและขีดคร่อม
หรื อไม่ก็ได้
ค) กรณีจ่ายเช็คเพื่อขอรับเป็ นเงินสด สัง่ จ่ายในนาม
เจ้ าหน้ าที่ของส่วนราชการ ขีดฆ่าคําว่า“หรื อผู้ถือ”
ออกห้ ามออกเช็คสัง่ จ่ายเงินสด
12.2 จัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค (ง.2-45) และนําเช็ค
เสนอ ผอ.ขท.
ตรวจสอบและอนุมตั ิจ่ายเงินพร้ อมทังลงนามในเช็
้
ค การ
ออกเช็คสัง่ จ่ายต้ องมีลายมือชื่อสัง่ จ่ายรวมกัน 2 คน
ดําเนินการจ่ายเงิน การจ่ายเงินให้ จ่ายเป็ นเช็คเพื่อชําระหนี ้ ยกเว้ น
ก) ในกรณีจ่ายเงินจากเงินทดรองราชการ ซึง่ เก็บรักษา
ไว้ เป็ นเงินสด การจ่ายเงินให้ แก่ข้าราชการหรื อ
ลูกจ้ างของส่วนราชการหรื อผู้รับบํานาญหรื อเบี ้ย
หวัด หรื อการจ่ายเงินที่มียอดเงินตํ่ากว่า 2,000.บาท จะจ่าย เป็ นเงินสดก็ได้
ข) การจ่ายเงิน จะจ่ายได้ เฉพาะตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อมติ ครม.อนุญาตให้ จ่ายได้ หรื อ
ตามที่ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
และผู้มีอํานาจได้ อนุมตั ิให้ จ่ายได้
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เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ค) รับเงินจากคลังแล้ วจ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้ภายใน 15
วันทําการ นับจากวันที่รับเงินจากคลัง (ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 ข้ อ 66 วรรค 1)
ง) การจ่ายเงินผ่านธนาคาร ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวง
การคลังกําหนด
จ) ในกรณีจ่ายเงินไม่หมดตามฎีกาให้ สง่ คืนคลัง พิมพ์ใบ
นําส่งเบิกเกินส่งคืน (ภายในปี งบประมาณ) ถ้ าส่งหลัง 30
กันยายน ให้ นําส่งเป็ นรายได้ แผ่นดิน หรื อถ้ าจ่ายผิด
ให้ เรี ยกคืนโดยออกใบเสร็ จรับเงินและให้ นําส่งคลัง
เช่นเดียวกัน
ฉ) บันทึกรายการในทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22)
ช) ทะเบียนคุมใบสําคัญคูจ่ ่าย
15. ลงบัญชีและทะเบียนย่อยต่าง ๆ
15.1 เอกสารลงบัญชี ได้ แก่
- สําเนาฎีกาต่าง ๆ
- ใบโอนกรณีที่จําเป็ นบันทึกรายการที่ไม่มีหลักฐาน
หรื อไม่เกี่ยวกับเงินสด
- ใบสําคัญจ่ายเงินต่าง ๆ หรื อใบยืมเงินทดรองราชการ
- ใบนําส่งเงินเป็ นรายได้ หรื อเงินฝากคลัง, เงินฝากธนาคาร
- ต้ นขัวเช็
้ ค
- สําเนาใบเสร็ จรับเงิน
- ใบยืมเงินทดรองราชการ
15.2 สมุดที่ใช้ ในการลงบัญชี
- สมุดรายวันเงินสดรับ (ง.2-01)
- สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ง.2-02)
- สมุดเงินฝากธนาคาร (ง.2-03)
- สมุดรายวันทัว่ ไป (ง.2-04)
- สมุดบัญชีแยกประเภท (ง.2-06)
15.3 ทะเบียนย่อยต่าง ๆ
- บัญชียอ่ ยเงินรายได้ แผ่นดิน/เงินรายได้ แผ่นดิน นําส่งคลัง
(ง.2-10)
- บัญชียอ่ ยเงินฝากคลัง (ง.2-11)
- บัญชียอ่ ยเงินลูกหนี ้เงินทดรองราชการ (ง.2-12)
- บัญชียอ่ ยเงินมัดจําประกันสัญญา (ง.2-14)
- บัญชียอ่ ยเงินงบประมาณเบิกจากคลัง/รายจ่ายตาม
แผนงานฯ (ง.2-15)
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หงท.
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

หงท.
เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

หมายเหตุ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
- บัญชียอ่ ยเงินงบกลางเบิกจากคลัง/รายจ่ายเงินงบ
กลาง (ง.2-16)
15.4 บันทึกการจ่ายเงินตามระบบ GFMIS
16. ตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนย่อยต่าง ๆ ถ้ าไม่ถกู ต้ อง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการแก้ ไข
17. จัดทํารายงานและงบเดือน
17.1 รายงานสถานะการเงิน ง.2-30 – ง.2-35, ง.2-37 – ง.2-39
17.2 รายงานเงินงบประมาณเบิกจากคลัง ง.2-17 – ง.2-21
17.3 รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
17.4 งบเดือนต่าง ๆ แบบ 2170 – 2172
18. ตรวจสอบการจัดทํารายงานต่าง ๆ และงบเดือนต่าง ๆ
19. ลงนามในรายการต่าง ๆ และงบเดือน
20. ส่งรายงาน ผอง., สตง. และจัดเก็บเอกสารโดยหลักฐานการ
จ่ายเงินทุกฉบับ ให้ ผ้ จู ่ายประทับตราจ่ายเงินแล้ ว และลงลายมือ
ชื่อ และ วัน เดือน ปี (รวมถึงชื่อผู้จ่ายเป็ นตัวบรรจง) กํากับไว้
(ระเบียบการเก็บเงินรักษาเงิน พ.ศ.2520ฯ ข้ อ 23)

1. ระบบบัญชีของส่วนราชการได้ มีการปรับเปลีย่ นจากระบบเกณฑ์เงินสดเข้ าสูเ่ กณฑ์คงค้ าง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ กค 0410.3/ว 34 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
2. การเบิกจ่ายเงินและการนําเงินส่งคลังได้ เข้ าสูร่ ะบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) ตามหนังสือกรมบัญชี กลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค.0427/ว 322
ลงวันที่ 23 กันยายน 2547

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. ทะเบียนคุมใบสําคัญจ่าย
2. ทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
3. ทะเบียนผูกพันงบประมาณ (ง.1-21)
4. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (ง.2-43)
5. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค (ง.2-45)
6. แบบงบเดือน (แบบ 2170)
7. แบบงบเดือน (แบบ 2171)
8. แบบงบเดือน (แบบ 2172)
9. ฎีกาเงินงบประมาณ (แบบ 4101)
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10. ฎีกาเงินนอกงบประมาณ (แบบ 4105)
11. ใบนําส่งเงินรายได้ แผ่นดิน (แบบ 4240)
12. ใบนําส่งเงินเบิกเกินส่งคืน (แบบ 4241)
13. สมุดคูม่ ือวางฎีกาเบิกเงินคลัง (แบบ 8601)
14. สมุดคูม่ ือเงินฝากคลัง (แบบ 8602)
15. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนค่าจ้ างประจําและค่าจ้ างชัว่ คราว (ง.2-17)
16. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน (รหัส 300) (ง.2-18)
17. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดค่าใช้ สอย (รหัส 400) (ง.2-19)
18. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดค่าวัสดุ (รหัส 500) (ง.2-20)
19. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิง่ ก่อสร้ าง(ง.2-21)
20. ทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22)
21. รายงานยอดบัญชีแยกประเภท (ง.2-30)
22. รายงานลูกหนี ้เงินทดรองราชการ / ลูกหนี ้เงินยืมราชการ (ง.2-31)
23. รายงานเงินรายได้ แผ่นดิน (ง.2-23)
24. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (ง.2-33)
25. รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง (ง.2-34)
26. รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง (ใบต่อ) (ง.2-34)
27. รายงานเงินรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ (ง.2-37)
28. รายงานเงินรายจ่ายตามแผนงานและโครงการ (ว.2-37)
29. รายงานเงินประจํางวดส่วนจังหวัด (ง.2-38)
30. รายงานเงินกันไว้ จ่ายเหลือ่ มปี (ง.2-39)
31. ใบเสร็ จรับเงิน (ง.2-44)
32. สมุดรายวันเงินสดรับ (ง.2-01)
33. สมุดรายวันเงินสดจ่าย (ง.2-02)
34. สมุดเงินฝากธนาคาร (ง.2-03)
35. สมุดรายวันทัว่ ไป (ง.2-04)
36. สมุดบัญชีแยกประเภท (ง.2-06)
37. บัญชีเงินรายได้ แผ่นดิน / เงินรายได้ แผ่นดินนําส่งคลัง (ง.2-10)
30. บัญชียอ่ ยเงินฝากคลัง (ง.2-11)
39. บัญชียอ่ ยเงินลูกหนี ้เงินทดรองราชการ (ง.2-12)
40. บัญชียอ่ ยเงินมัดจําประกันสัญญา (ง.2-14)
41. บัญชียอ่ ยเงินงบประมาณเบิกจากคลัง / รายจ่ายตามแผนงาน (ง.2-15)
42. บัญชียอ่ ยเงินงบกลางเบิกจากคลัง / รายจ่ายเงินงบกลาง (ง.2-16)
43. ใบสําคัญจ่าย (ง.3-19)
44. สัญญาการยืมเงิน (แบบ 216)
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บทที่ 20
การประชาสัมพันธ์ (ขท.18)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการด้ านการประชาสัมพันธ์ ของแขวงการทาง และ
เพื่อประสานความเข้ าใจระหว่างหน่วยงาน และประชาชนทัว่ ไป
ขอบข่ าย
เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและแผนการประชาสัมพันธ์ ของแขวงการทาง
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

รอ.ขท.(บ)

1. ศึกษาข้ อมูล ในส่วนที่จะต้ องประชาสัมพันธ์ให้ กบั ประชาชน หรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องทราบ พร้ อมทังดํ
้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้ อมูล
จากหมวดการทางและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องนําเสนอ เพื่อให้ ผู้ใช้
บริ การทางหลวงทราบ เช่น ข้ อมูลเส้ นทางการท่องเที่ยว ข้ อมูลสภาพทาง
พร้ อมทังคํ
้ าแนะนําในการเดินทาง ที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้
เส้ นทางและรายงาน ผอ.ขท. เพื่อพิจารณา
2. พิจารณารายงานเกี่ยวกับการสรุปข้ อมูลของการประชาสัมพันธ์แขวงการทาง
หากเห็นชอบ สัง่ การให้ ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ หากไม่เห็นชอบ
ให้ กําหนดข้ อแก้ ไข และให้ หน.ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปดําเนินการแก้ ไขและส่ง
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่
3. จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ เสนอ ผอ.ขท. โดยกําหนดให้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
3.1 กิจกรรม/แผนงานและโครงการ งบประมาณ
3.2 จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ โดยคํานึงถึงผู้ใช้ เส้ นทาง
หรื อประชาชนต้ องการทราบ
3.3 จัดทําสือ่ การประชาสัมพันธ์ โดยคํานึงถึงข้ อมูลที่ต้องการ ให้ ผ้ ใู ช้
เส้ นทางทราบ เช่น แผ่นพับ แผ่นป้ายประกาศ โดยใช้ งบประมาณ
จากงบบริ หาร
3.4 กําหนดวิธีการเผยแพร่ เช่น แจกแผ่นพับ ติดแผ่นป้าย ประกาศ
ให้ ข้อมูลทางโทรศัพท์โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ คําแนะนําอยูป่ ระจํา
หน่วยงาน
4. กําหนดงบประมาณในการจัดทําตามแผนประชาสัมพันธ์ โดยใช้ งบประมาณ
งบดําเนินงานประจําปี

ผอ.ขท.

รอ.ขท.(บ)

ผอ.ขท.
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ผู้รับผิดชอบ
รอ.ขท.(บ)
หสท.
รอ.ขท.(บ)

5.
6.
7.
8.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ และเมื่อได้ รับงบประมาณแล้ ว ให้ แจ้ ง
ฝ่ าย/งานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์
ติดตามผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการสํารวจและ
รวบรวมข้ อมูลรายละเอียดที่ได้ จากการประชาสัมพันธ์ หรื อเมื่อมีการ
ประชาสัมพันธ์ไปแล้ ว ผลอย่างไรบ้ าง ประชาชน / ผู้ใช้ บริ การ หรื อผู้ใช้
เส้ นทางโดยวิธีการใดบ้ าง ในปริ มาณเท่าไร และได้ รับประโยชน์มากน้ อย
สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี มีประสิทธิภาพเพียงใด พร้ อมทังนํ
้ าผล
ที่ได้ มาจัดทํารายงาน เสนอ ผอ.ขท. เพื่อทราบ รวมทังนํ
้ าผลที่ได้ มา
วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุง เพื่อให้ การดําเนินการในคราวต่อไป
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บทที่ 21
การให้ บริ การ (ขท.19)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการให้ บริ การข้ อมูลทางหลวงของแขวงการทาง
ขอบข่ าย
ครอบคลุมตังแต่
้ การรับเรื่ องจากประชาชน (ผู้ขอ) การตรวจสอบ การแจ้ งผลให้ ประชาชน(ผู้ขอ)ทราบ และการ
สรุปรายงานผล
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ขอรับบริ การ

รอ.ขท.(บ)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผอ.ขท.
รอ.ขท.(บ)

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.สรุปผลการให้ บริ การ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. การขอรับบริ การข้ อมูลทางหลวงมี 3 วิธี คือ
1.1 การขอรับบริ การข้ อมูลทางหลวงด้ วยตนเอง
1.2 การขอรับบริ การข้ อมูลทางหลวงทางโทรศัพท์
1.3 การขอรับบริ การข้ อมูลทางหลวงเป็ นหนังสือหรื อทาง E-MAIL
2. พิจารณาความต้ องการของผู้ขอรับบริ การข้ อมูลทางหลวงว่า
เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานใด ให้ ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ดําเนินการให้ บริ การตามการร้ องขอของผู้ขอรับบริ การ
4. จัดทําสรุปผลการให้ บริ การเสนอ ผอ.ขท.
5. รับทราบผลการให้ บริ การ และสัง่ การให้ รอ.ขท.ฝ่ ายบริ หาร รวบรวม
และจัดเก็บข้ อมูล
6. รวบรวมและจัดเก็บข้ อมูล
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บทที่ 22
การจัดการข้ อร้ องเรี ยน (ขท.20)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการค้ นหาสาเหตุการปฏิบตั ิการแก้ ไข และกําหนดวิธีการป้องกันเกี่ยวกับข้ อร้ องเรี ยนของ
ประชาชนให้ มีประสิทธิภาพ
ขอบข่ าย
ครอบคลุมตังแต่
้ วิธีการรับข้ อร้ องเรี ยน วิธีการแก้ ไขและป้องกันปั ญหา
ข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ที่รับมาจากข้ อร้ องเรี ยนของประชาชน
คําจํากัดความ
1. การจัดการข้ อร้ องเรี ยน หมายถึง บันทึกร้ องเรี ยนของประชาชน ซึง่ จะต้ องได้ รับการแก้ ไขและป้องกันจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เอกสารอ้ างอิง
1. ระเบียบการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การแก้ ไขและป้องกัน
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

ผู้ร้องเรี ยน
รอ.ขท.(บ)

1. การแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
2. รับเอกสารร้ องเรี ยนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
2.1. ประชาชนเข้ ามาร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง โดยบันทึกข้ อความไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.2 ประชาชนร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์ เจ้ าหน้ าที่สถิติ
จะสอบถามรายละเอียดต่างๆ พร้ อมดําเนินการบันทึกข้ อความ
2.3 ทาง Internet
2.4 จากเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงาน ต้ องการให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ที่เป็ นผลมาจากระเบียบการปฏิบตั ิงานเรื่ องการแก้ ไขและ
ป้องกัน
3. พิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้ร้องเรี ยน หาสาเหตุแก้ ไขและ ป้องกัน
ดําเนินการกําจัดข้ อร้ องเรี ยน
3.1 ดําเนินการกําจัดข้ อร้ องเรี ยนได้ ทนั ที ถ้ าสามารถดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหาและป้องกันปั ญหาได้ พร้ อมทังรายงานให้
้
ผอ.ขท. เพื่อทราบ
3.2 ถ้ าไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขปั ญหาและป้องกันได้ ให้ รายงาน
ผอ.ขท. ทราบเพื่อพิจารณา
4. พิจารณาตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยน และมอบหมายให้ หวั หน้ าฝ่ าย /
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการหาสาเหตุของปั ญหา
ข้ อร้ องเรี ยน
5. ตรวจสอบสาเหตุของปั ญหาและดําเนินการแก้ ไขต่อไป
5.1 ถ้ าเห็นว่าเป็ นปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ ไขให้ สง่ QMR เพื่อ
นําข้ อมูลดังกล่าวเข้ าที่ประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หารต่อไป
5.2 ในกรณีที่สามารถแก้ ไขได้ ให้ จดั ทํา รายงานสรุปผลของการ
แก้ ไชปั ญหาต่อ ผอ.ขท. เพื่อทราบ
6. รับทราบรายงานสรุปผลการแก้ ไขปั ญหานัน้ แต่ถ้าเห็นว่าเป็ นปั ญหา
ที่ไม่สามารถแก้ ไขให้ สง่ QMR เพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวเข้ าที่ประชุม
ทบทวนฝ่ ายบริ หารต่อไป
7. รวบรวมรายงานสรุปผลการแก้ ไขปั ญหาและรายงานสํานักทางหลวง

ผอ.ขท.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ผอ.ขท.

รอ.ขท.(บ)
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บทที่ 23
การดําเนินการตาม พ.ร.บ. ทางหลวง (ขท.21)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน กํากับ ตรวจตรา ควบคุมทางหลวงและ
งานทางให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ/พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ 2535
ขอบข่ าย
ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานในการตรวจตราดูแล มิให้ มีการกระทําผิดฝ่ าพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 การเรี ยกยานพาหนะให้ หยุดเพื่อดําเนินการตรวจสอบจับกุมผู้กระทําผิด และนําส่งให้
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ตํารวจดําเนินคดีตอ่ ไป
คําจํากัดความ
1. ทางหลวง หมายถึง ทางหรื อถนนซึง่ จัดไว้ ใช้ ประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่วา่ ใน
ระดับพื ้นดินหรื อใต้ หรื อ เหนืออสังหาริ มทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ และ ให้ หมายความ
รวมถึง ที่ดิน พืช พันธ์ไม้ ทกุ ชนิด สะพาน ท่อ หรื อรางอุโมงค์ ร่องนํ ้า กําแพงกันดิ
้ น เขื่อน รัว้
หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่ องหมายจราจร เครื่ องหมายสัญญาณ เครื่ อง
สัญญาณไฟฟ้ า เครื่ องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถที่พกั คนโดยสาร เรื อสําหรับขนส่ง ข้ ามฟากท่าเรื อ
สําหรับขึ ้นหรื อรอรถ และอาคารหรื อสิง่ อื่น อันเป็ นอุปกรณ์งานทาง บรรดาที่ได้ จดั ไว้ ในเขตทาง
หลวง และเพื่อประโยชน์แก่งานทางนันด้
้ วย
2. งานทางหมายถึงกิจการใดที่ทําเพื่อหรื อเนื่องในการสํารวจการก่อสร้ าง การขยาย การบูรณะ
หรื อการบํารุงรักษาทางหลวง หรื อการจราจรบนทางหลวง
3. ทางจราจรหมายถึงส่วนหนึง่ ของทางหลวงที่ทําหรื อจัดไว้ เพื่อการจราจรของยานพาหนะ
4. ทางนํ ้าหมายถึงส่วนหนึง่ ของทางหลวงที่ทําหรื อจัดไว้ เพื่อการจราจรทางนํ ้า
5. ทางขนานหมายถึงส่วนหนึง่ ของทางหลวงที่ทําหรื อจัดไว้ ทงสองข้
ั้
าง หรื อเฉพาะข้ างใดข้ างหนึง่
ของทางหลวง เพื่อใช้ เป็ นทางจราจรหรื อทางเท้ า
6. ไหล่ทางหมายถึงส่วนหนึง่ ของทางหลวงที่ติดต่อทางจราจรทังสองข้
้
าง
7. ผู้อํานวยการทางหลวงหมายถึงบุคคลซึง่ มีอํานาจและหน้ าที่ หรื อได้ รับแต่งตังให้
้ ควบคุมทางหลวง
และงานทางเฉพาะประเภทหนึง่ หรื อเฉพาะท้ องถิ่นใดท้ องถิ่นหนึง่ หรื อ เฉพาะสายใดสายหนึง่
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
8. เจ้ าพนักงานทางหลวงหมายถึงผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบตั ิราชการตาม
พระราชบัญญัติ
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เอกสารอ้ างอิง
1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
2. ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้ วยการปฏิบตั ิราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2540
3. คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของหมวดการทาง เรื่ อง การควบคุมดูแลรักษาทางหลวงตามพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ 2535
4. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นในเขตทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ น
ทางเข้ า – ออก ทางหลวงแผ่นดิน และทางขนานของทางหลวงพิเศษ สําหรับเข้ า – ออก ที่พกั อาศัย
ที่ดินว่างเปล่า เรื อกสวนไร่นา (ไม่มีทางเท้ า) แบบเลขที่ 37/1 (1)
5. แบบขออนุญาตสร้ างถนนหรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ น
ทางเข้ า – ออก ทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษสําหรับ เข้ า – ออก อาคารที่พกั อาศัย
ที่ดินว่างเปล่า เรื อกสวนไร่นา (มีทางเท้ า) แบบเลขที่ 37/1(2)
6. แบบขออนุญาตสร้ างถนนหรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ นทางเข้ า
– ออก ทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษสําหรับ เข้ า – ออก อาคารพาณิชย์ (ไม่มี
ทางเท้ า) แบบเลขที่ 37/2(1)
7. แบบขออนุญาตสร้ างถนนหรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน และ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ นทางเข้ า
– ออก ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพิเศษสําหรับ เข้ า – ออก อาคารพาณิชย์ แบบเลขที่ 37/2(2)
8. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ น
ทางเข้ า – ออก ทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษ (สําหรับ เข้ า – ออก สถานีบริ การ
นํ ้ามัน) แบบเลขที่ 37/3(1)
9. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็ น
ทางเข้ า – ออก ทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษ (สําหรับ เข้ า – ออก สถานีบริ การ
นํ ้ามัน กรณีคนั ทางเดิมห่างจาก เขตทางน้ อยกว่า 5.00 ม.) แบบเลขที่ 37/3(2)
10. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใด ในเขตทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเป็ นทางเข้ า – ออก
ทางหลวงแผ่นดิน แบบสองทาง (สําหรับ เข้ า – ออก สถานีบริ การนํ ้ามัน) แบบเลขที่ 37/3(3)
11. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใด ในเขตทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเป็ นทางเข้ า - ออก ทางหลวง
แผ่นดิน แบบทางเดียว สําหรับเขตทางระหว่าง 12.00 –20.00 ม. สําหรับ เข้ า – ออก สถานีบริ การนํ ้ามัน)
แบบเลขที่ 37/3(4)
12. แบบขออนุญาตสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใด ในเขตทางหลวงแผ่นดิน เพื่อเป็ นทางเข้ า – ออก ทางหลวง
แผ่นดิน แบบทางเดียวสําหรับเขตทางระหว่าง 00 –12.00 ม. (สําหรับเข้ า – ออก สถานีบริ การนํ ้ามัน) แบบ
เลขที่ 37/3(5)
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ขออนุญาต

1.

ชมท.

2.

หถท.

3.

รอ.ขท.(ป)
ผอ.ขท.

4.
5.

หถท.

6.

7.
ผอ.ขท.
หน.งานสถิติ

8.
9.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
จัดทําแบบคําขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง
พร้ อมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อหมวดการทาง หรื อแขวงการทาง
กรณีผ้ ขู ออนุญาตยื่นเรื่ องต่อแขวงฯ ให้ แขวงฯ ส่งให้ หมวดฯ
ดําเนินการ
ดําเนินการตรวจสอบ โดย
1. ตรวจแบบคําขอและเอกสารการขออนุญาต
2. ตรวจสถานที่และรายละเอียดการขออนุญาต
3. รายงานแขวงฯ พร้ อมความเห็น
ตรวจเอกสารและรายละเอียดการขออนุญาต
ก) กรณีเป็ นอํานาจอนุญาตของผู้อํานวยการแขวงการทางให้ เสนอ
ผอ.ขท. เพื่อพิจารณาอนุญาต
ข) กรณีมิใช่อํานาจอนุญาตของ ผอ.ขท. ให้ เสนอส่งเรื่ องให้
สํานักทางหลวงดําเนินการต่อไป
ตรวจสอบรายละเอียดการขออนุญาตแล้ วเสนอ ผอ.ขท.
พิจารณาการอนุญาต ดังนี ้
ก) อํานาจของผู้อํานวยการแขวงการทาง สามารถให้ อนุญาตได้
ในกรณีเชื่อมทางแบบเลขที่ 37/1
ข) อํานาจของผู้อํานวยการสํานักทางหลวง สามารถให้
อนุญาตได้ ในกรณีเชื่อมทางแบบเลขที่ 37/2(2) และ 37/3
และสาธารณูปโภค
ค) อํานาจ รทว. ทุกกรณี
แจ้ งการอนุญาตต่อผู้ขออนุญาต หรื อส่งเรื่ องให้ สาํ นักทางหลวง
พิจารณา ดําเนินการอนุญาตหรื อเสนอให้ รทว. พิจารณาอนุญาต
ตามที่ได้ รับมอบอํานาจ และเมื่อแขวงฯ แจ้ งผู้ขออนุญาตต่อไป พร้ อม
แจ้ งนายช่างหมวดการทางที่ดแู ลทางหลวงที่มีการขออนุญาต
ประสานงานและควบคุมผู้ได้ รับอนุญาตดําเนินการให้ เป็ นไปตามแบบ
และเงื่อนไขการอนุญาต แล้ วรายงานต่อ ผู้อํานวยการแขวงการทาง
รับทราบผลการดําเนินงานเรื่ องที่ได้ รับอนุญาต
รวบรวมและจัดเก็บแบบคําขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ไว้ เป็ นหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับแบบคําขออนุญาต
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บทที่ 24
การรั บและส่ งมอบทาง (ขท.22)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทางของแขวงการทาง
ขอบข่ าย
คลอบคลุมตังแต่
้ การพิจารณารับและส่งมอบทาง การตรวจสอบข้ อมูลแนวทาง การ
ดําเนินการตามที่ได้ รับมอบหมาย และรายงานหลักฐานเกี่ยวกับการรับและส่งมอบทางทังหมด
้
คําจํากัดความ
1. การรับมอบทาง หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อส่งมอบ ซึง่ ทางหลวงที่กรมทางหลวง
ดําเนินการเอง และอีกส่วนหนึง่ ได้ มาโดยการรับมอบจากเจ้ าของเดิมที่เป็ น ส่วนราชการใด ๆ หรื อ เอกชน
2. การส่งมอบทาง หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับทางหลวงที่จะส่งมอบให้ แขวงการทางอื่น หรื อ
ส่วนราชการใด ๆ
3. กรมฯ หมายถึง กรมทางหลวง
4. แขวงฯ หมายถึง แขวงการทาง
5. หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานเดิมที่จะส่งมอบทางให้ แขวงฯ หรื อที่แขวงฯจะรับมอบ อาจจะเป็ น
เอกชนหรื อ ส่วนราชการทัว่ ไป
เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานทบทวนระเบียบขันตอนเกี
้
่ยวกับการรับมอบทางหลวง หน่วยควบคุมระบบทางหลวงฝ่ าย
วางโครงการ กองวางแผน กรมทางหลวง กรกฎาคม 2528
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ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
การรับมอบทาง
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

หน่วยงานอื่น
ผอ.ขท.

1. แจ้ งความประสงค์ให้ แขวงฯ รับมอบเส้ นทาง
2 . รายงานข้ อมูลแนวทางแผนที่สงั เขป พร้ อมทังเหตุ
้ ผลเพื่อเสนอขอ
อนุมตั ิรับมอบทางกรมฯ โดยเสนอผ่านสํานักทางหลวง
3. เมื่อได้ รับแจ้ งการอนุมตั ิรับมอบทาง ให้ แขวงฯ แจ้ งเจ้ าของทางส่ง
มอบให้ กรมฯ ประสานงานกับหน่วยงานส่งมอบทาง โดยรวบ
รวมจัดทําเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
3.1 บันทึกการมอบ
3.2 บัญชีรายละเอียดเส้ นทาง
3.3 บัญชีสะพานและท่อนํ ้า
3.4 ประวัติสายทาง
3.5 บันทึกประวัติกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง
3.6 แผนที่แนวทางและเขตทาง (R.O.W.)
4. ลงนามเอกสารรับมอบทาง
5. รวบรวมรายงานหลักฐานทังหมด
้
เสนอ สํานักทางหลวง /สํานัก
แผนงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการจัดเข้ าระบบหมายเลขทางหลวง
และลงทะเบียนทางหลวงให้ ถกู ต้ อง
6. จัดส่งเอกสารหลักฐานที่นายช่างแขวงการทางลงนามแล้ วให้
หน่วยงานอื่น จํานวน 1 ชุด และแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ
7. เก็บเรื่ องเข้ าแฟ้ ม

หถท.

ผอ.ขท.
หถท.
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การส่ งมอบทาง
ผู้รับผิดชอบ
ผอ.ขท.

หถท.

ผอ.ขท.
หถท.

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเรื่ องการส่งมอบทาง และแจ้ งสายทาง
ที่จะส่งมอบให้ หน่วยงานอื่น พร้ อมแผนที่สงั เขป เสนอกรมฯ
อนุมตั ิ โดยเสนอผ่านสํานักทางหลวง
2. เมื่อได้ รับแจ้ งจากสํานักแผนงานแต่งตัง้ ผอ.ขท. เป็ นตัวแทน
ในการส่งมอบทาง จัดทําเอกสารหลักฐานการส่งมอบ ดังนี ้
2.1 บันทึกการมอบทาง
2.2 ประวัติสายทาง
2.3 บัญชีเขตทาง
2.4 บัญชีรายละเอียดเส้ นทาง
2.5 บัญชีสะพานและท่อนํ ้า
2.6 บัญชีทรัพย์สนิ ในเขตทาง
2.7 แผนที่แนวทางและเขตทาง R.O.W.
2.8 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. ลงนามในเอกสารส่งมอบทาง
4. จัดส่งเอกสารหลักฐานให้ หน่วยงานรับมอบ ลงนามรับมอบทาง
5. รวบรวมหลักฐานทังหมด
้
เสนอ สํานักทางหลวง เพื่อเสนอสํานัก
แผนงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการตัดทางช่วงที่สง่ มอบออกจาก
ระบบหมายเลขทางหลวง และแจ้ งผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบ
6. เก็บเรื่ องเข้ าแฟ้ ม

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. เอกสารที่เกี่ยวกับการรับ-ส่งมอบทาง

