








 
แนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการและข้ันตอนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ     

งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ 

---------------------------------------------------------------- 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง
ชนบททีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ดังนี้ 
 ๑) กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ที่ไม่เป็นไปตามขอบเขต
การถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก าหนดไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ น าเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาด าเนินการโอนภารกิจ
และส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน 
และวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ก าหนดไว้ 
 ๒) กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยถูกต้องและเป็นไป    
ตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าว     
ไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ เช่น ในขณะถ่ายโอนภารกิจถนนมีสภาพเป็นถนนสายรอง ต่อมาสภาพถนน
เปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลัก และ/หรือเป็นถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดที่ส าคัญ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ น าเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับจังหวัด พิจารณาด าเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาด าเนินภารกิจดังกล่าว 
 ๓) กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยถูกต้องและเป็นไป    
ตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดไว้ หากแต่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร้องขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจด าเนินการแทนไปพลางก่อน โดยยังถือเป็น
ทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ และห้ามส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และกรณีเกินขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้ร้องขอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
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 เนื่องจากยังมีประเด็นความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนของส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ            
และคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณา
ด าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท 
ทีค่ณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ได้มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเรื่องการขอโอนคืน
ภารกิจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มีมติดังนี้  
 ๑. มอบหมายคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ไปทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่องการขอโอนคืนภารกิจถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. ให้กรมทางหลวงชนบทระงับการขอรับคืนถนนไว้ก่อน 

 ในการนี้ เพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการตามแนวทาง      
และหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการ  
และขั้นตอนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ โดยที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดทุกจังหวัด 
เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

๑. ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการส่วนกลางและภูมิภาค      
  ก าหนดให้ส่วนราชการ จ านวน ๕ หน่วยงาน ท าหน้าที่ก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน
และสะพาน ปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง    
ที่พักริมทาง รางระบายน้ า และจัดท าวิศวกรรมจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ในเขตทางตามพ้ืนที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  ๑.๑ ให้กรมทางหลวง พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ให้เชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค หรือภูมิภาคสู่ภูมิภาค           
ให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
  ๑.๒ ให้กรมทางหลวงชนบท พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษา          
ทางหลวงชนบทโครงข่ายสายรองที่ส าคัญ และให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวง
แผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถิ่น และเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค     
สู่จังหวัด หรือจังหวัดสู่จังหวัด 
  ๑.๓ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าแผนพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพานในพ้ืนที่          
นิคมสหกรณ์ให้เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาต่อไป 
  ๑.๔ ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง
ถนนและสะพาน หรือจัดท าแผนพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพานในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ให้เชื่อมโยงกับทางหลวง
ท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน และเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา ด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป 
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  ๑.๕ ให้กรมชลประทาน พัฒนา ด าเนินการก่อสร้างถนนบนคันคูน้ าให้เชื่อมโยง      
กับทางหลวงท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน และเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ           
ให้ถ่ายโอนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา ด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป 
  ๑.๖ นอกเหนือจากภารกิจที่ ๑ - ๕ ได้แก่ ถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ต าบล        
และอ าเภอ ให้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาท       
เป็นผู้คอยช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ 

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษา
ทางหลวงท้องถิน่ให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวง
แผ่นดิน และเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอ หรือต าบลภายในจังหวัด หรือระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ภายในจังหวัด หรือภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเดียวในจังหวัด กรณีได้รับการร้องขอ
ความช่วยเหลือ 
  ๒.๒ ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษา
ทางหลวงท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือทางหลวงชนบท 
หรือทางหลวงแผ่นดิน 
  ๒.๓ ให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รับผิดชอบงานทางทัง้หมดในพ้ืนที่ โดยให้ส่วนราชการ         
ส่งมอบเส้นทางในพ้ืนที่ให้กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา 
  ๒.๔ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ไม่สามารถพัฒนาและก่อสร้างทางหลวง
ท้องถิ่นให้เพียงพอได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร้องขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ความช่วยเหลือ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ให้ความช่วยเหลือ ให้ร้องขอต่อส่วนราชการพิจารณา
รวบรวมจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
 ๓. ขอบเขตความรับผิดชอบราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกัน   
  ๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ     
โดยให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทางหลวง
ของประเทศ จัดให้มีคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นศูนย์ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นระดับจังหวัด ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ส ารวจสภาพความช ารุดเสียหายและจัดท า
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
  ๓.๒ กรมทางหลวงชนบท จัดท าหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่นายช่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภท เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนที่เส้นทางในเขตรับผิดชอบ โดยด าเนินการ
ให้ทั่วถึง 
  ๓.3 หากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างทางที่เชื่อม
ระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนให้เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๓.4 หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมืองพัทยา 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างทางที่เชื่อมระหว่างอ าเภอ หรือต าบล หรือเทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนให้ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม หรือกรณี  
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ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ทางองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีความพร้อม และขีดความสามารถ และมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างขยาย บูรณะ บ ารุงรักษา 
และดูแลรับผิดชอบทางหลวงในเขตตนเอง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่ายโอนและมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการภายใต้มาตรฐานงานทางที่มีคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการไว้จริง 
  ๓.5 ให้ส่วนราชการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปดูแลรักษา                
และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง พ้ืนที่ริมทาง ที่พักผู้โดยสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง       
และงานวิศวกรรมจราจร ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์และความพร้อมที่จะด าเนินการ
ภายใต้มาตรฐานที่ส่วนราชการก าหนด 
  ๓.6 ให้กรมทางหลวงชนบท ก าหนดมาตรฐานทางหลวงและงานทาง รวมทั้งให้ค าปรึกษา
แนะน า ช่วยเหลือ ฝึกอบรม จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ควบคุมทางวิชาการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. การขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการ   
  ๔.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีฐานข้อมูลถนนและสะพาน ทั้งที่จัดท าขึ้นเอง
และรับการถ่ายโอน โดยประกอบด้วย 
   (๑) เอกสารการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
   (๒) ชื่อถนนและสะพาน/หมายเลข 
   (๓) จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด (พิกัดสายทาง/ละติจูด - ลองจิจูด) 
   (๔) ระยะทาง/ประเภทผิวจราจร/ความกว้าง (ช่องจราจร/ทางเท้า/ไหล่ทาง) 
   (๕) วันเดือนปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ/รับถ่ายโอน 
   (๖) ส่วนราชการทีถ่่ายโอน (ถ้ามี) 
   (๗) หลักฐานการส่งมอบ - รับมอบ (ถ้ามี) 
   (๘) ภาพถ่ายประกอบ (จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด/สภาพถนน) 
   (๙) หนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์/หนังสือแสดงความประสงค์ 
เรื่องอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปด าเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(ถ้ามี) 
  ๔.๒ การขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หากเทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาถนนและสะพานได้ด้วยตนเองไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้ร้องขอองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือบูรณาการร่วมกัน เช่น การให้เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการชั้นพ้ืนทาง และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการในพ้ืนผิวจราจร 
โดยใช้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘     
หรือการใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ    
และต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔.๓ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
และส านักงบประมาณ 
   (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงบประมาณส ารวจข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจถนนและสะพาน หรือน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอค าขอ   
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ตั้งงบประมาณระหว่างประจ าปีเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ถนนและสะพาน 
   (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
    ๑) โครงการ แบบแปลน และแผนผังสถานที่ด าเนินการ 
    ๒) ด าเนินการประชาคม 
    ๓) การค านวณราคาก่อสร้าง (งบประมาณประมาณการ) 
    ๔) ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ๕) ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินการ 
    ๖) เอกสารการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
  ๔.๔ การขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่ถ่ายโอน 
   (๑) ก าหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ถนนและสะพาน ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย      
ส่วนราชการที่ถ่ายโอน ๕ หน่วยงาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ และส่วนราชการที่สนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจท าหน้าที่บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอน และรวมค าขอขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอผ่านส่วนราชการที่ถ่ายโอน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร และกรมชลประทาน และจัดท าข้อเสนอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาตามเกณฑ์ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน โดยอาจจัดท าแผนพัฒนา
โครงข่ายถนนและสะพานในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะ ๕ ปี เพ่ือให้คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป 
   (๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
วิชาการ ให้กรมทางหลวงชนบทให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และการออกแบบมาตรฐาน
 ๕. การแก้ไขปัญหากรณีการถ่ายโอนไม่เป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบ ตามข้อ ๑) 
และข้อ ๒) หรือด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ๕.๑ กรณีการถ่ายโอนงานทางและสะพาน ที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน       
หรือขอบเขตความรับผิดชอบ ตามข้อ ๑) และข้อ ๒) ก าหนดไว้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจน าเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณา
ข้อเท็จจริงว่าถนนและสะพานนั้นมีขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบของส่วนราชการตามข้อ  ๑) หรือ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล) 
   (๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ ให้ยุติเรื่อง 
   (๓) หากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ ให้เสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก.ก.ถ.) พิจารณาต่อไป 
   (๔) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 
 



 
 

- ๖ - 

จังหวัด เพ่ือแจ้งให้คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด          
ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สิน        
ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอนตามที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
  ๕.๒ กรณีการถ่ายโอนงานทางและสะพาน เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ 
ตามข้อ ๒) ก าหนดไว้ หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าว       
ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนดไว้เดิม เช่น ในขณะถ่ายโอนถนนและสะพานมีสภาพเป็นถนนสายรอง/สายย่อย 
ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลัก และ/หรือเป็นถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด  ตามข้อ ๑)        
ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจน าเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณา
ข้อเท็จจริงว่าถนนและสะพานนั้นมีขอบเขตการถ่ายโอนความรับผิดชอบของส่วนราชการตามข้อ  ๑) หรือไม่ 
อย่างไร 
   (๒) คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ
ตามข้อ ๑) และเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒) 
ให้ด าเนินการยุติเรื่อง 
   (๓) หากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ  
ของส่วนราชการตามข้อ ๑) ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาต่อไป 
   (๔) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เพ่ือแจ้งให้คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามขอบเขตการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
  ๕.๓ กรณีการถ่ายโอนงานทางและสะพานเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน/ความรับผิดชอบ
ตามข้อ 3) ก าหนดไว้ หากแต่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการ ตามข้อ ๔ 
   (๒) ห้ามส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการถ่ายโอน - รับโอน
ภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ยกเว้นการด าเนินการตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ 
   (๓) กรณีเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และส่วนราชการ
ที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอต่อคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

------------------------------------------------------------ 



จัดท าโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

เห็นชอบในหลักการก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ ์
การแก้ไขปัญหาการถา่ยโอนภารกจิทางหลวงแผ่นดิน 
และทางหลวงชนบท ดังนี้ 

หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ภารกิจ

ดังกล่าว ไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอน 

หากแต่เกินขีดความสามารถ 
ของ อปท. น้ัน และ อปท. ไม่สามารถ
ด าเนินภารกิจได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 

กรณีการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท 

ตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 

ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจน าเร่ืองเสนอ 
    คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ 
    ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด พิจารณา 

ถ่ายโอนภารกิจและส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่

ส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจน้ัน  

เพื่อให้ส่วนราชการน้ัน
พิจารณาถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่ อปท. ที่เกี่ยวข้อง  

ให้ถูกต้อง 

โอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอน

ภารกิจน้ัน เพื่อให้ส่วนราชการน้ัน
พิจารณาด าเนินภารกิจดังกล่าว 

ให้ อปท. น้ัน ร้องขอความช่วยเหลือ
จาก อปท. อ่ืน หรือส่วนราชการ 
ที่ถ่ายโอนภารกิจด าเนินการแทน 

ไปพลางก่อน โดยยังถือเป็น
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่

ความรับผิดชอบของ อปท. น้ันอยู่ 
และห้ามส่วนราชการ และ อปท.  

รับถ่ายโอนภารกิจคืนไม่ว่า 
ด้วยเหตุใดๆ และกรณีเกินขีด
ความสามารถของ อปท. อ่ืน  

และส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 
ให้ร้องขอต่อ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณา

แก้ไขต่อไป 

1 ไม่เป็นไป 3 2 ถูกต้องและเป็นไป ถูกต้องและเป็นไป 

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน 
ถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   มติ ก.ก.ถ.  
  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2562     
  เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 



                 ก าหนดให้ 5 หน่วยงาน ท าหน้าท่ี ก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน ปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ที่พักริมทาง รางระบายน้ าและจัดท าวิศวกรรมจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง ในเขตทางตามพ้ืนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

จัดท าโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

เห็นชอบ แนวทางและหลักเกณฑ์วิธีการและข้ันตอนการบริหารจัดการ
และการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
ถนนและสะพาน ที่ อปท. ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ  

ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการส่วนกลางและภูมิภาค 

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน 
ถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     มติ ก.ก.ถ. 
ในการประชุมคร้ังที่ 4/2563     
  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2563 

เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาด าเนินการตามแนวทาง 
และหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน  
และทางหลวงชนบท ที่ อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ 

      โดยมีแนวทาง/หลักเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี ้
   1. ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการสว่นกลางและภูมิภาค 
   2. ขอบเขตความรับผิดชอบของ อปท. 
   3. ขอบเขตความรับผิดชอบราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกัน 
   4. การขอรับการสนับสนุนจาก อปท. อื่น หรือส่วนราชการ 
   5. การแก้ไขปัญหากรณีการถ่ายโอนไม่เป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบ  

1 

1.1 กรมทางหลวง พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน  
และทางหลวงสัมปทาน ให้เช่ือมโยงระหว่างส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค หรือภูมิภาคสู่ภูมิภาค ให้มีโครงสร้างสมบูรณ์
ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

1.2 กรมทางหลวงชนบท พัฒนา ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะ และบ ารุงรักษาทางหลวงชนบทโครงข่ายสายรอง 
ที่ส าคัญ และให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน 
หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงท้องถิ่น และเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัด และจังหวัดสู่จังหวัด 

1.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าแผนพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพานในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้เช่ือมโยงกับทางหลวง
ท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน เพื่อให้ อปท. พัฒนา ด าเนินการก่อสร้างหรือบ ารงุรักษาต่อไป 

1.4 ส.ป.ก. พัฒนา ด าเนินการก่อสรา้งถนนและสะพาน หรือจัดท าแผนพัฒนาก่อสร้างถนนและสะพานในพ้ืนท่ี
ปฏิรูปท่ีดินให้เช่ือมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น หรือทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ให้ถ่ายโอนให้ อปท. พัฒนา ด าเนินการบ ารุงรกัษาต่อไป 

1.5 กรมชลประทาน พัฒนา ด าเนินการก่อสร้างถนนบนคนัคูน้ าให้เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่น หรือทางหลวง
ชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ถ่ายโอนให้ อปท. พัฒนา ด าเนินการบ ารุงรักษาต่อไป 

นอกเหนือจากภารกิจที่ 1.1 - 1.5 ได้แก่ ถนนที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ให้ถ่ายโอนให้ อปท.  
และส่วนราชการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านเทคนคิวิชาการ  



จัดท าโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน 
ถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอบเขตความรับผิดชอบของ อปท. 2 

ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ด าเนินการร่วมกัน 3 

ด าเนินการก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรกัษาทางหลวงท้องถิ่นให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ 

เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่นอื่นๆ  
ทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน 
เชื่อมโยงระหว่างอ าเภอหรือต าบล 
ภายในจังหวัด หรือระหว่างเทศบาล 
และ อบต. ภายในจังหวัด หรือภายใน 
เขตพื้นท่ีเทศบาล หรือ อบต. เดียว 
ในจังหวัด กรณีได้รับการรอ้งขอ 
ความช่วยเหลือ 

เชื่อมโยงกับทางหลวงท้องถิ่นอื่นๆ  
ทางหลวงชนบท หรือทางหลวงแผ่นดิน 

2.2 เทศบาล/อบต. 2.1 อบจ. 
2.3 กทม./เมืองพัทยา 

รับผิดชอบงานทางทั้งหมด 
ในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการ 
ส่งมอบเส้นทางในพื้นที่ 
ให้ กทม./เมืองพัทยา 

หาก อปท. ในพื้นที่ ไม่สามารถพัฒนาและก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นให้เพียงพอได้  
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ อปท. นั้นร้องขอ อบจ. ให้ความช่วยเหลือ หาก อบจ. ไม่ให้
ความช่วยเหลือ ให้ร้องขอต่อส่วนราชการพิจารณารวบรวมจัดท าข้อเสนอต่อ ก.ก.ถ. 

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของประเทศ 
ให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัท า 
ฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ใน ก.ก.ถ.  
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลทางหลวงของประเทศ 
จัดให้มีคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด  
โดยให้ อบจ. เป็นศูนย์ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นระดับจังหวัด 

3.2 กรมทางหลวงชนบท จัดท าหลักสูตร 
อบรมให้ความรู้แก่นายช่าง อปท. ทุกประเภท 
เพื่อให้มีความรู้ในการจัดท าแผนท่ีเส้นทาง 
ในความรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลทางหลวง 
ของประเทศ 

3.3 หากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่น  
เพ่ือพัฒนาและก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างจังหวัด  
หรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ 
ให้ อปท. ถ่ายโอนให้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3.4 หาก อบจ. ต้องการทางหลวงท้องถิ่นในเขต 
เมืองพัทยา เทศบาล และ อบต. เพ่ือพัฒนาและก่อสร้าง 
ทางเชื่อมระหว่างอ าเภอ หรือต าบล หรือเทศบาล หรือ อบต.  
ให้ อปท. ถ่ายโอนให้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
        หรือกรณีทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ. ผ่าน อปท. ใด  
และ อปท. นั้นมีความพร้อม/มีขีดความสามารถ/ 
มีความประสงคท์ี่จะก่อสร้าง ขยาย บูรณะ บ ารุงรักษา  
และดูแลรับผิดชอบทางหลวงในเขตตนเอง  
ให้ อบจ. ถ่ายโอนและมอบหมายให้ อปท. นั้นด าเนินการ 

3.5 ให้ส่วนราชการอนุญาตให้ อปท. เข้าไปดูแลรักษา 
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่ทาง  
พื้นที่ริมทาง ที่พักผู้โดยสาร ไฟฟ้าแสงสว่าง และงานวิศวกรรม
จราจร ในกรณีที่ อปท. มีความประสงค์และความพร้อมด าเนินการ 

        3.6 กรมทางหลวงชนบทก าหนดมาตรฐานทางหลวงและงานทาง  
     รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ฝึกอบรม จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  
     ควบคุมทางวิชาการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อปท. 



จัดท าโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน 
ถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การขอรับการสนับสนุนจาก อปท. อื่น หรือส่วนราชการ 4 

4.1 ให้ อปท.  
จัดให้มีฐานข้อมูล 
ถนนและสะพาน 
(จัดท าขึ้นเอง+ถ่ายโอน)  
ประกอบด้วย 

        1) เอกสารการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
        2) ช่ือถนนและสะพาน/หมายเลข 
        3) จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด (พิกัดสายทาง/ละติจดู-ลองจิจูด) 
        4) ระยะทาง/ประเภทผิวจราจร/ความกว้าง (ช่องจราจร/ทางเท้า/ไหล่ทาง) 
        5) ว/ด/ป ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ/รับถ่ายโอน 
        6) ส่วนราชการที่ถ่ายโอน (ถ้ามี) 
7) หลักฐานการส่งมอบ-รบัมอบ (ถ้ามี) 
8) ภาพถ่ายประกอบ (จุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด/สภาพถนน) 
9) หนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน์/หนังสือแสดงความประสงค์เรื่องอุทิศที่ดนิให้กับ
ทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปด าเนินการเพื่อใหม้ีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (ถ้ามี) 

4.2 การขอรับการสนับสนุนจาก อปท. อื่น   
หาก อปท. ไม่สามารถด าเนินการกอ่สรา้งหรือบ ารุงรกัษาถนนและสะพานไดด้้วยตนเองไม่ว่าเหตใุดๆ  

อบจ. 

ให้ร้องขอความช่วยเหลือ 

งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ 

บูรณาการร่วมกัน 

ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะของ อปท. ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2558 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

4.3 การขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจาก สถ. และ สงป. 

1) สถ. + สงป. ส ารวจข้อมูล อปท. ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ หรือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อเสนอค าขอตั้งงบประมาณระหว่างประจ าปีเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.  
เพื่อก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน 

2) อปท. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

4.4 การขอรับ 
การสนับสนุน 
จากส่วนราชการ 
ที่ถ่ายโอน 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน 
ใน ก.ก.ถ. บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถ่ายโอน และจัดท าข้อเสนอต่อ ก.ก.ถ. 

กรณี อปท. ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ ให้กรมทางหลวงชนบท 
ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และการออกแบบมาตรฐาน 



จัดท าโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน 
ถนนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การแก้ไขปัญหากรณีการถา่ยโอน 
ไม่เป็นไปตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

5 

    ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจน าเร่ืองเสนอคณะอนุกรรมการ 
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด พิจารณาข้อเท็จจริง 

กรณีการถ่ายโอนงานทางและสะพาน 

เป็นไปตามขอบเขต ไม่เป็นไปตามขอบเขต 

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เสนอ ก.ก.ถ. พิจารณา 
ยุติเร่ือง 

5.3 เป็นไปตาม 

หากแต่เกินขีดความสามารถของ อปท. นั้น  
(เช่น ขาดงบประมาณ /เครื่องมือ/ความรู้ ฯ)  
และ อปท. ไม่สามารถด าเนินภารกิจได้ไม่ว่า 
ด้วยเหตุใดๆ ให้ด าเนินการ ดังน้ี  

1) ให้ อปท. ร้องขอความช่วยเหลือจาก อปท. อื่นหรือส่วนราชการ 

2) ห้ามส่วนราชการและ อปท. ด าเนินการถ่ายโอนรับโอนภารกิจคืน 
ไม่ว่าด้วยเหตใุดๆ ยกเว้นการด าเนินการตามข้อ 5.1 และ 5.2  

3) กรณีเกินขีดความสามารถของ อปท. อื่น และส่วนราชการที่ถา่ยโอน
ภารกิจ ให้ อปท. ร้องขอต่อ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาแกไ้ขปญัหาต่อไป  

3 

  เนื่องจากยังมีประเด็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวในการพิจารณาด าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ 
  การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ที่ก าหนดว่า 
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5.1 หากไม่เป็นไปตามขอบเขต ข้อ            และ 1 2 5.2 หากเป็นไปตามขอบเขต ข้อ  2 

ก.ก.ถ. ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์วิธกีารและขัน้ตอน 
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพานที่ อปท.  

ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการ จังหวัด และ อปท. ถือปฏิบัติ ดังนี ้

ผลการพิจารณา ผลการพิจารณา 

ผลการพิจารณาของ ก.ก.ถ. จะแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ  
และ อปท. ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ + ส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง 

ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 

1 2 

ยุติเร่ือง 

    = ส่วนราชการถ่ายโอนไม่ถกูต้องตามขอบเขตการถ่ายโอนฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณา 
       โอนภารกิจคืนให้ส่วนราชการนั้น เพื่อโอนคืนให้ อปท. ทีเ่กี่ยวข้อง 

1 

= อปท. รับโอนถูกต้องตามขอบเขตการถ่ายโอนฯ หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้   
   ภารกิจไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอน ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาโอนภารกิจคนืให้ส่วนราชการนั้น 

= อปท. รับโอนถูกต้องตามขอบเขตการถ่ายโอนฯ แต่เกินขีดความสามารถของ อปท. ให้ร้องขอ อปท. อื่น  
   หรือส่วนราชการด าเนินการแทนไปพลางก่อน และห้ามรับถ่ายโอนภารกิจคืน ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 




