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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
การจัดใหมีและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา เปนบริการสาธารณที่ถือ
เปนภารกิจหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองจัดใหบริการแกประชาชน เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง และสะพานก็เปนภารกิจงานดานโครงสรางพื้นฐานที่
สําคัญเพื่อใชเชื่อมตอเสนทางคมนาคมในกรณีที่มีลําน้ําตัดผาน โดยใชขามฟากระหวางลําหวย คลอง
ทางน้ําที่ทอดผาน รวมทั้งใชเชื่อมตอกับถนนอีกฝงหนึ่ง นอกจากนี้การกอสรางและบํารุงรักษาสะพานนี้
ยังมีภารกิจที่กรมทางหลวงชนบท ไดถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบสวนหนึ่งดวย
ดังนั้นเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางและขนสงสินคาตางๆ ซึ่งจะสงผล
ประโยชนตอเนื่องไปถึงเศรษฐกิจรายไดของคนในทองถิ่น และเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการในการกอสรางและบํารุงดูแลรักษาสะพานที่เปนแนวทางอันเดียวกันตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ จึงไดจัดทํามาตรฐานสะพานฉบับนี้ขึ้น โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
y พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
y พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
มาตรา 53 ภายใต บั ง คั บ แห ง กฎหมาย เทศบาลเมื อ งมี ห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50
มาตรา 56 ภายใต บั ง คั บแห ง กฎหมาย เทศบาลนคร มีห น า ที่ ต อ งทํ า ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
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(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53
y พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
มาตรา 45 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่
อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค ก าร
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(6) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท
ตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
(7) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา”
z พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(16) การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการหรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สําหรับการกอสรางและบํารุงรักษาสะพานที่กรมทางหลวงชนบทถายโอน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
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- งานกอสรางทางหลวงชนบท สะพานและอื่นๆ ที่อยูบนสายทาง (ถนน
ภายในหมูบาน) ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
- งานก อ สร า งทางหลวงชนบท สะพานและอื่ น ๆ ที่ อ ยู บ นสายทาง
(ถนนลาดยาง และสะพาน คสล.) ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล
- งานบํารุงรักษาถนน และสะพาน ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล
- งานปรับปรุงสะพานไมเปนสะพาน คสล. (ความยาวชวงไมเกิน 10 เมตร)
ความยาวรวมไมเกิน 50 เมตร ถายโอนใหแก เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล
- งานกอสรางสะพาน ค.ส.ล. ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด
และองคการบริหารสวนตําบล
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนมีหลักประกันการไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานนี้ขึ้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน อันนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้กําหนดแนวทางในการออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความยาวชวงอยูในขอบเขตอํานาจการดําเนินงานตามกฎหมายขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงานดาน
สะพานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ใชเปนเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับการ
ดําเนินงานดานสะพาน
3.3 เพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณะจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อย า งมี
มาตรฐาน
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4. คํานิยาม
สะพาน หรือ (Bridge) หมายถึง สะพานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนจาก
กรมทางหลวงชนบทและสะพานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสราง บูรณะ บํารุงรักษา ตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอน เพื่อเชื่อมตอเสนทางการคมนาคมขนสงในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแผนพื้น (Slab type bridge) หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่พื้นสะพานกอสรางดวยวิธีเทคอนกรีตในที่
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบพื้นสําเร็จรูป (Plank type bridge) หมายถึง สะพานที่กอสราง
โดยใชพื้นสําเร็จและมีการเทคอนกรีตทับหนา

5. มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : การบริหารโครงการก อสรางทางและสะพาน
สําหรับผูบริหารทองถิ่น, ไมปรากฏปที่พิมพ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : คูมือมาตรฐานงานทางสําหรับทางหลวงชนบท
และทางหลวงทองถิ่น ดานการควบคุมงานกอสรางทางและสะพาน, 2547
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม : คูมือปฏิบัติงานการกอสรางและบํารุงรักษาทาง
ไมปรากฏปที่พิมพ
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