คำนำ
ในการปฏิบัติงานของงานยานพาหนะถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา
การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติจะต้องคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย
ของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบ
และมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คู ่ ม ื อ การใช้ ร ถราชการส่ ว นกลางของ งานยานพาหนะ กลุ ่ ม อำนวยการ ได้ ร วบรวมคุ ณ สมบั ติ
ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ราชการอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะทุกคน ทั้งที่เข้ ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และทำหน้าที่อยู่แล้ว
จะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นสำคัญ
ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า คู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตลอดจนผู้ที่นใจที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนความรู้และนำไปเป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติงานและขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ที่ให้คำแนะนำและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
งานยานพาหนะ
1. ชื่องาน : งานยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี
2.3 ยานพาหนะส่ว นกลางได้รั บการตรวจสอบและปรั บปรุ งสภาพตามความเหมาะสม
และมีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจำเป็น
ต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
เตรียมความพร้อม การให้บริการสำหรับผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะและการสรุป
และรายงาน
4. คำจำกัดความ
“ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
“ผอ.กลุ่ม”
หมายถึง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
“หัวหน้าหมวด” หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์
“พขร”
หมายถึง พนักงานขับรถยนต์
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ ั น ปั ญ หาในการใช้ ย านพาหนะส่ ว นกลางของสำนั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษา
5.2 จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุม การบำรุงรักษา
การให้บริการรวมทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์
5.3 กำหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธ ี ก ารในการขอใช้ พ าหนะส่ ว นกลาง รวมทั ้ ง การขอใช้ น ้ ำมัน
ส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้น้ำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
5.4 กำหนดผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบเป็ น การเฉพาะในเรื ่ อ งของการขอใช้ การดู แ ลบำรุ ง รั ก ษา
การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
5.5 กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
กรณีขออนุญาตนำพาหนะส่ว นกลางเก็บรักษานอกหน่ว ยงานต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
5.6 นำผลการดูแลบำรุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาในการใช้พาหนะ
ส่วนกลางของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าหมวด
- จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะ
ส่วนกลางรวมทั้งกาขอใช้น้ำมัน
ไม่อนุมัติ

ผอ.สพป./สพม. อนุมัติ/
สั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
อนุมัติ

กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลาง
ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ

นำผลการดูแล บำรุงรักษา
การตรวจสภาพประเมินผล
ประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงต่อไป

งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานขับรถยนต์ส่วนใหญ่นั้น จะแบ่งตามภาระงานและ
ความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบุคลากร (พนักงานขับรถยนต์)
1.1 การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด
- ไม่เป็นผู้สายตาบอดสีหรือพิการในการได้ยิน
- หน่วยงานต้องมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
- ต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมถึงการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการและแนวทางการพัฒนาได้ดี
- ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีและส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน
1.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ
- มีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส
- ขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่าง ๆ
- ไม่คิดอคติต่องานที่ทำ
- ทำใจยอมรับฟังความคิดผู้อื่น คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด
- มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม
1.3 การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบงานเอกสาร
- ต้องศึกษาเอกสารมอบหมายการใช้รถในเบื้องต้นเสมอ
- ต้องเตรียมสำเนาเอกสารที่สำคัญ เช่น สำเนาใบอนุญาตขับขี่ สำเนาบัตรประชาชน
- บันทึกตารางการใช้รถประจำวัน
2. ด้านยานพาหนะที่ใช้
2.1 การเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมีความพร้อ มทั้ งสภาพเครื่ องยนต์และสภาพสิ่ งอำนวย
ความสะดวก รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งการตรวจเช็ครถประจำวัน
จะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมของรถได้ดี ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเรียนรู้ถึงรถที่จะนำไปใช้หรือสมรรถนะ
และขีดจำกัดของรถในอัตราการเร่ง การบรรทุก สำหรับการศึกษาเส้นทางหรือข้อมูลที่จะเดินทางมีความสำคัญ
ไม่น้อย แม้กระทั่งตัวผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความพร้อมในการปฏิบั ติงานด้วยเช่นกัน ปัจจัยหลักเหล่านี้มีผลต่อ
การปฏิบ ัติห น้าที่ และทำให้เกิดความสะดวกต่อ การทำงาน เพื่อให้การเดินทางไปติดต่ อราชการได้ ทั น
กำหนดเวลา และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และตัวของยานพาหนะ
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2.2 ความเหมาะสมในการใช้งานของยานพาหนะ
การทำงานจะประสบผลสำเร็จได้ย่อมมาจากการวางแผนที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี
หรือการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องเหมาะสมย่อมทำให้งานไปได้ด้วยดี การเลือกใช้ยานพาหนะที่ถูกกับสภาวะการ
สภาพภู ม ิ ป ระเทศ อากาศ ฤดู ก ารบรรทุ ก หรื อ การอำนวยความสะดวก และจำนวนของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้ดีหากเลือกใช้ยานพาหนะที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดการทำงาน
ที่มีปัญหาหรืออุปสรรคมากกว่า การกำหนดหรือการศึกษาวิธีการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วย
ในการดำเนินงานได้ดีกว่าการใช้รถผิดประเภท หรือการใช้รถที่ไม่ถูกวิธี ไม่ถูกต้องตามสภาพรถที่ได้มา
การเตรียมความพร้อมหลังปฏิบัติงานเรียบร้อย
1. ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. หากตรวจพบว่ารถมีปัญหาให้รีบแก้ไขในเบื้องต้น หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบใน
ทันท่วงที
3. ให้นำรถไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันที เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้รถในวันต่อไป
4. ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานในวันต่อไป
5. ลงบันทึกการใช้รถประจำวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ระเบียบปฏิบัตทิ ี่พนักงานขับรถต้องปฏิบัติ
1. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภาระงาน
2. ไม่ไว้ผมและหนวดเครายาวรกรุงรัง
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
4. ไม่มาทำงานสายหรือขาดงานโดยพละการ
5. ต้องมาทำงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมของรถ
6. ดูแลรถทุกเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน
7. ตรวจเช็ครถทุกเช้า ตามขั้นตอนปฏิบัติและบันทึกในตารางตรวจเช็ครถ
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
9. ศึกษาข้อมูลในการเดินทางหรือเส้นทางในการเดินทาง ทางเอก ทางโท
10. ศึกษาข้อมูลของงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการเดินทาง
11. เตรียมรถให้พร้อมใช้งานกับลักษณะงาน
12. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเดินทาง
13. พนักงานต้องไปถึงที่หมายในการเดินทางอย่างน้อย 15 นาที
14. ไม่พูดจาแทะโลมหรือชู้สาวต่อผู้ใช้บริการ
15. ไม่แสดงความคิดเห็นหรือพูดจากับผู้ใช้บริการหากไม่ขอความคิดเห็น
16. ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ
17. พูดจากับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
18. รับ-ส่ง ผู้โดยสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
19. ทำความสะอาดรถก่อนออกบริการ และเสร็จสิ้นงานบริการ
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20. สรุปรายงานการเดินทางเสมอแม้ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรือมีปัญหาก็สามารถพบ
สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกและเป็นการพัฒนาคุ ณภาพ
ของหน่วยงาน ประชุมภายในหน่วยงานอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบปัญหาและผลการดำเนินงาน
วิธีแก้ไข แนวทางพัฒนาและปฏิบัติเพื่อสะดวกในการดำเนินงานต่อไปในภายภาคหน้า
วิธีปฏิบัติตนก่อนออกปฏิบัติงาน
1. ก่อนที่พนักงานจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อยู่เสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอไม่เจ็บไข้ หรือป่วยเป็นโรคที่สภาวะที่พร้อมต่อการทำงานทุกเวลา และสถานที่
จะต้องอำนวยต่อการทำงานได้อย่างดี
2. การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาด ดูเรียบร้อย และสุภาพอยู่เสมอ
3. ควรมาก่อนเวลาทำงานอย่างน้อย 15 นาที หรือมากกว่านั้น เพื่อตรวจเช็ คสภาพรถ
และความพร้อมของรถ รวมถึงศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติงาน
4. การตรวจเช็ครถทุกเช้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถปฏิบัติงาน เช่น แผงควบคุม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบเบรก ระบบช่วงล่างต่าง ๆ และลมยางทุกล้อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
5. การทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนออกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อความ
สะอาดและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
6. การเรียนรู้วิธีขับขี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจรและเข้าใจในสัญลักษณ์และความหมาย
ของเครื่องหมายจราจรได้เป็นอย่างดี
7. จะต้องเรียนรู้ถึงคุณลักษณะ รวมถึงส่วนประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึง
สมรรถนะของรถ ประเภท และวิธีขับขี่
8. ต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบเครื่องยนต์และวิธีแก้ไขซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ก่อน
เข้าศูนย์บริการ
9. ศึกษาเส้นทางหลักและทางรองในการเดินทางล่วงหน้าเสมอหรือสอบถามเส้นทางจากผู้รู้
ผู้ที่เคยเดินทางไปยังที่จะไปก่อนจะเดินทางไปเสมอ
10. ตรวจสอบผู้ขอใช้รถหรือผู้ใช้บริการถึงจำนวน ชื่อ เบอร์โทร และสถานที่ติดต่อ
11. พนักงานขับรถต้องทำหน้าที่ผู้ให้บริการไม่ขัดขวางหรือทำการโต้แย้งแก่ผู้ใช้บริการ เช่น
รับตรงเวลา ส่งถึงที่หมาย สะดวก ปลอดภัย
12. ออกแบบฟอร์ ม ประเมิ น คุ ณ ภาพและให้ ผ ู ้ บ ริ ก ารประเมิ น และให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น หรื อ
ข้อแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้
เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ
13. พนักงานต้องมีความพร้อมด้านการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรที่ตนเองทำงานอยู่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทำงาน
14. ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
15. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
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ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่
การขับขี่สามารถแบ่งออกเป็น
1. การขับขี่ในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางวันทัศนะวิสัยในการมองเห็นชัดเจน
และกว้างขึ้น สามารถมองเห็นการขับขี่ในบริเวณกว้างและในระยะใกล้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะพบในการใช้รถ
ใช้ถนนที่ไม่ถูกกฎจราจร เช่น จอดในที่ห้ามจอด กระทำผิดกฎหมายโดยไม่ทำตามป้ายบอกหรือห้า ม ไม่สนใจ
กฎหมายจราจรซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ส่วนในเวลากลางคืนการมองเห็นจะอยู่ในระยะจำกั ด
จึงไม่ควรใช้ความเร็วมากและเมื่อเกิดอาการง่ว งนอนไม่ควรจะฝืนขับ หาที่จอดในที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อน
ก่อนออกเดินทางต่อจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หากมีผู้ร่วมเดินทางให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิด
2. การขับขี่ในชุมชน ซึ่งเป็นที่พลุกพล่านของพาหนะและผู้คน จึงต้องมีความระมัดระวังเป็น
พิเศษ พยายามอย่าใช้ความเร็วในการเดินทางและคอยดูยานพาหนะที่ออกมาตามตรอก ซอย เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุ และจอดรถให้ชิดของทางมากที่สุด
3. การขับขี่ในชนบท ปริมณฑลหรือต่างอำเภอ ซึ่งไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะพลุกพล่านและ
เป็นเส้นทางคดเคี้ยวหรือแคบ ข้อควรระวังคือสัตว์เลี้ยง เกวียน และคนเลี้ยงสัตว์ จึงไม่ควรใช้ความเร็วมากนัก
และมักจะไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายเตือนในการขับขี่
4. การขับขี่ในสภาวะฝนตกหรือน้ำท่วม ในกรณีฝนตกต้องระวังถนนลื่น การใช้ความเร็ว
ในช่วงฝนตกที่อยู่ในเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากหากเป็นรถที่ขับเคลื่อนระบบ 4 ล้อ
ควรปรับระดับขับเคลื่อนไปที่ 4H เพื่อเป็นการยึดเกาะถนนจะช่วยยึดเกาะพื้นผิวถนนดีขึ้น ในกรณีน้ำท่วมขัง
ควรดูว่าเหมาะสมกับการลุยผ่านน้ำท่วมขังหรือไม่ และจะเป็นผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือไม่
สมรรถนะของรถเหมาะสมที่จะขับขี่ในสภาพนั้นหรือไม่ ในทางที่ดีหากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมขังได้ควร
หลีกเลี่ยง
5. การขับ ขี่ที่เป็น ฝุ่น ควรตรวจสอบน้ำฉีดกระจกและที่ปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ดีห รือไม่
ซ่อมแซมปรับปรุงก่อนออกเดินทาง รวมถึงสภาพดอกยางของรถ แรงดันลมยางด้วยจะช่วยลดการเกิดการลื่น
และการยึดเกาะ ไม่ควรใช้ความเร็วในทางที่มีฝุ่นมาก ๆ หรือพื้นผิวที่มีฝุ่นหนา ใช้ระบบ 4x4 เพื่อช่วยในการ
ยึดเกาะในอัตราความเร็วที่เหมาะสม
6. การขับขี่ที่มีความลาดชันและภูเขา ควรตรวจสภาพเครื่องยนต์รถและสมรรถนะของรถที่
เหมาะสมกับงานและการบรรทุกตรวจสอบดอกยาง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับงาน ใช้ความเร็วต่ำหรือใช้
ระบบ 4x4 เพื่อช่วยแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะ
7. การขับขี่บนถนนทางหลวงหรือทางด่วน ทางต่างระดับ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
ทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าให้พอประมาณเพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดการเบรกแบบกะทันหัน และไม่ขับขี่แบบ
แซงซ้าย แซงขวา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
8. การขับขี่แบบบรรทุกและสิ่งลากจูง ให้บรรทุกสิ่งของตามที่คู่มือกำหนด มีการรัดตรึง
สิ่งของให้แน่นหนา กันการตกหล่นหรือโยกแกว่งไปมา จะทำให้การบังคับรถยากมากยิ่งขึ้น และทำให้รถเสีย
การทรงตัวก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่บรรทุกและมีสิ่งลากจูง ควรตรวจสอบอุปกรณ์ลากจูงให้ดี ไม่หลวม
หลุดออกจากตัวยึดเกาะ มีป้ายบอกถึงการลากจูง สัญลักษณ์และไฟบริเวณด้านท้ายของตัวลากจูง รวมถึง
ไฟสัญญาณเลี้ยวซ้าย ขาว เบรก ทำการตรวจสอบระบบดังกล่าวให้แน่ใจก่อนออกเดินทาง
9. ศึกษาข้อมูลของรถแต่ละคัน ข้อมูลด้านเทคนิค เครื่องยนต์ ระบบไฟ สิ่งอำนวยความ
สะดวก สมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับงานรวมถึงวิธีบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เมื่อเกิดสัญลักษณ์ขึ้นที่
หน้าปัดรถยนต์ ทำการแก้ไขหรือเข้าศูนย์บริการ
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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10.ศึ ก ษาระบบการทำงานของเครื ่ อ งยนต์ แ ต่ ล ะชนิ ด การทำงานของเครื ่ อ งยนต์
ส่วนประกอบ วิธีการทำงาน วิธีการแก้ไขซ่อมบำรุง ควรศึกษาจากข้อมูลในหนังสือหรือคู่มือรถแต่ล ะคัน
ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่จุดไหน
11. การเลือกใช้รถได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละคัน
12. เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คของระบบพาหนะในแต่ละคันได้ในเบื้องต้นและศึกษาข้อ มูล
ในคู่มือรถของแต่ละคัน รวมถึงการบำรุงรักษารถแต่ละคัน
13. อย่างเพิ่ มเติ มหรื อ ดั ดแปลงเครื่ อ งยนต์ อาจทำความเสียหายต่ อระบบการทำงาน
ของเครื่องยนต์ ควรปรึกษาศูนย์บริการก่อนกระทำการใด ๆ ต่อระบบเครื่องยนต์หรือระบบอื่น ๆ ภายในรถ
14. ศึกษาวิธีการขับขี่อย่างถูกต้องของระบบเครื่องยนต์ 4x4 และวิธีการขับขี่ ใช้เกียร์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อย่างถูกต้อง และถูกวิธี จึงควรศึกษาข้อมูลจากคู่มือรถ
15. ห้ามกระทำการใด ๆ กับรถยนต์ เครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ ที่อยู่ในระยะ
ประกัน หากเกิดความเสีย หายทางศูน ย์บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทำดังกล่าว หากเกิดปัญหา
หรือสิ่งผิดปกติ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการทันที
16. ศึกษากฎหมายจราจรเบื้องต้น
ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน
พนักงานขับรถต้องเรียนรู้ถึงระบบงานของหน่วยงานของตนเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และสามารถทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงาน วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติ
และสามารถติดต่อประสานงานได้กับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ถูกต้องตามหลั กปฏิบัติหรือกฎระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ความรู้และความเข้าใจในระบบงานจะช่วยให้พนักงานขับรถสามารถดำเนินหน้าที่
ได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นพนักงานต้องสามารถตอบคำถาม และสาเหตุได้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาในหน่วยงาน รวมถึงการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีก
ในการทำงานของพนั ก งานขั บ รถต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบและสิ ่ ง อำนวยความสะดวก
ต่อการดำเนินงานและพร้อมใช้งานเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงานยกตัวอย่าง เช่น
1. โรงจอดรถราชการ หน่ ว ยงานต้อ งหาสถานที่ ใ นการจอดรถราชการให้ เ ป็ นระเบียบ
เรียบร้อย
2. สถานที่ทำความสะอาดรถ (ล้างรถ) ต้องมีร่องระบายน้ำได้ดี
3. อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่นสายยางล้างรถ บันได อุปกรณ์ล้างรถไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น
ระบบแรงดันลม มาตรวัดลมยาง ควรมีไว้ 2 อัน ห้องพักผ่อนของพนักงานขับรถ อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น
ไม้กวาด ไม่ถูพื้น ไม้ขนไก่ ฯลฯ
4. ถังดับเพลิง ชนิดติดผนัง และชนิดพกพาในรถยนต์ ควรมีไว้ทุกคันเพื่อป้องกันการเกิด
กระแสไฟฟ้ารัดวงจรในรถ
สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาแก่พนักงานขับรถ คือแรงจูงใจต่อพนั กงาน
ขับรถหลายหน่วยงาน มักให้ความสำคัญต่อพนักงานขับรถว่าเป็นผู้ดูแลชีวิต ในการเดินทางอาจจะให้ในรูปแบบ
ใบประกาศนียบัตร พนักงานดีเด่น ผลตอบแทน การขึ้นเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทน การนำพาไปพักผ่อน
และศึกษาดูงาน การให้ความสำคัญเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจผลักดันให้พนักงานเกิดแรงกระตุ้นในการทำงาน
และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน บุคลิกภาพ เกิดการแข่งขันในเชิงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทำให้หน่วยงานมี
ความก้าวหน้าและเกิดปัญหาน้อยที่สุดในการดำเนินงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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แนวทางในการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรมีค วามจำเป็ นต่ อ วิ ช าชี พ การบริ ก ารเพื ่อ เพิ ่ ม ศั ก ยภาพของบุ คลกร
หน่วยงานหรือองค์กร ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลโดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิด
การบริการให้เกิดความพึงพอใจและอยากใช้บริการอีก
- ต้องมีใจรักในการ ทุ่มเท สมัครใจ เสียสละ ใจรักในงาน
- มีความรู้ในงานที่บริการ สามารถตอบข้อซักถามได้
- มีความช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
- มีความกระตือรือร้นในการบริการ
- มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการอยู่เสมอ
- มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติ
ต่อการบริการ
- มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ระบบเครื่องยนต์ และการดูแลรักษา
ผู้เป็นพนักงานขับรถต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาก่อนเข้าศูนย์บริการ ดังนี้
ระบบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ดีเซล และเบนซิน
- ตรวจดูน้ำมันเครื่อง
- ตรวจดูน้ำมันเบรก
- ตรวจดูน้ำกลั่นแบตเตอรี่
ให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- ตรวจดูกล่องฟิวล์
- ตรวจดูน้ำฉีดกระจก
- ตรวจดูน้ำหล่อเย็น
อยู่ในสภาพดีหรือไม่รั่วหรือดุดตัน
- ตรวจดูคอนเด็นเซอร์
- ตรวจดูหม้อน้ำ
ข้อควรระวัง
- ระหว่างเครื่องยนต์ทำงานระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือร่างกาย อุปกรณ์เข้าใกล้ใบพัด
หรือสายพานขับเครื่องยนต์
- พยายามอย่าแตะต้องตัวเครื่องที่ขับขี่เพราะมีความร้อนสูง
- อย่าเปิดฝาหม้อน้ำขณะเครื่องยนต์ร้อนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกาย
- เมื่อเติมน้ำมันเบรกและหกแล้วให้รีบล้างน้ำสะอาดทันทีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
ของน้ำมัน
- อย่าดำเนินการเองเมื่อระบบเครื่องยนต์ผิดปกติจากภายในเครื่อง ควรแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานตามสายงานรับทราบ เพื่อเข้าศูนย์บริการ

งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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การดูแลรักษาช่วงล่าง
ระบบช่วงล่างมีความสำคัญในการทรงตัวของรถยนต์ให้เกิดความสมดุลในการขับขี่และการ
บรรทุก การตรวจดูความเรียบร้อย จุดบกพร่องของช่วงล่างรวมถึงระบบถ่ายเทน้ำหนัก จึงมีความจำเป็นต้อง
คอยตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ รวมถึ งระบบเบรกและเวลาขับเคลื่อนและล้อเป็นส่วนประกอบของความสมดุล
และการทรงตัวในการยึดเกาะถนน ความสัมพันธ์ของระบบช่วงล่างจึงมีความจำเป็นพอ ๆ กับระบบเครื่องยนต์
การตรวจเช็คระบบช่วงล่างที่พนักงานขับรถควรตรวจเช็คเป็นประจำ คือ
1. ล้อและลมยาง
2. ระบบเบรค
3. ระบบรับน้ำหนัก (โช๊คอัพ)
4. ระบบบังคับเลี้ยว
5. ระบบส่งน้ำมัน น้ำมันเบรค
6. วาล์วน้ำมันเบรก
7. แชสซีและตัวถัง
การประหยัดพลังงานในการเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางโดยรถยนต์หากได้มีการวางแผนก่อนการเดินทางล่วงหน้าและรู้จักวิธีการใช้
รถยนต์อย่างถู กต้ อ งและประหยัด น้ำ มั น จะช่ว ยให้ประเทศชาติส ามารถประหยั ดเงิน ตราในการนำเข้ า
น้ำมันปิโตเลียมต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ได้
แนวทางหลัก ๆ สำหรับการประหยัดพลังงานในการเดินทางด้วยรถยนต์ ดังนี้
ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง
ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
หลังขับ : รู้จัดวิธีบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่
สิ้นเปลืองน้ำมัน
ก่อนขับ : เรียนรู้และวางแผนก่อนเดินทาง
ใกล้ ๆ ไม่ไกลจนเกินไปควรเดินไปไม่ใช้รถ หรือจะใช้รถจักรยานแทนก็ได้ เป็นการออกกำลัง
กายไปในตัว
1. ควรวางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง เพื่อเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วย
ลดการใช้พลังงาน หรือลดความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงต่อวันลงได้ รวมทั้งลดเวลาในการเดินทาง
2. ขับรถหลงเส้นทาง จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
3. หากที่พักของเราใกล้กับที่ทำงานในระยะที่สามารถใช้รถโดยสารประจำทางได้สะดวก
ก็ควรหันมาใช้รถประจำทาง รถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดินให้มากขึ้น
4. หากเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่ทำงาน จะไปเส้นทางเดียวกันควรไปด้วยกัน ในรถคัน เดียวกัน
เพื่อลดจำนวนการใช้รถยนต์ลง เป็นการประหยัดการใช้น้ำมัน
5. ถ้าต้องเดินทางจากที่พักถึงที่ทำงานเป็นระยะทางไกล ๆ ทุกวันควรจะรู้เส้นทางลัด หรือเส้
นางที่มีสัญญาณไฟจราจรหรือมีทางแยกน้อยที่สุด
6. หลีกเลี่ยงเวลา เดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักกับที่ทำงานในช่วงเวลาที่มีการจราจรติดขัด
7. หลีกเลี่ยงถนนที่มีผิวจราจรไม่ดี เพราะผิวถนนที่ไม่เรียบทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากยิ่งขึ้น
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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8. เมื่อต้องเดินทางระยะไกล เช่น ไปต่างจังหวัดหากไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว
ควรหันมาใช้รถโดยสารประจำทาง หรือรถไฟ
9. การเปิดเครื่องปรับอากาศ จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
เปิดใช้เครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น และไม่ปรับอากาศให้เย็นมากจนเกินไป
10. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป หากเราบรรทุกน้ำหนักเกินเพียง 50 กิโลกรัม จะมีผล
ทำให้ระยะทางที่วิ่งได้ต่อน้ำมัน 1 ลิตร สั้นลง 1 กิโลเมตร ดังนั้นจึงควรสำรวจดูในรถหากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็น
ควรนำออก
11. เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์
หากลมยางแข็งเกินไปจะทำให้ยางแตกและขับขี่ไม่นุ่มนวล ถ้าหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ควรเติมลมยางตามเกณฑ์ ที่กำหนดจากผู้ผลิตหากความดันลมยางต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดทุก ๆ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
12. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่ กำหนด การตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด
เป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยนต์ไม่ให้สึกหรอ และสามารถใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยและไม่
เปลืองน้ำมัน
13. การตกแต่ง เช่น การขยายหน้ายางล้อใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานเดิมจะเป็นการเพิ่มพื้นที่
การรับน้ำหนักของรถ เมื่อต้องเพิ่มอัตราเร่งจะทำให้เครื่องยนต์ใช้ความเร็วรอบสูงกว่าปกติ เป็นเหตุให้
สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย
14. เลือกใช้ออกเทนให้เหมาะสมกับรถยนต์ รถยนต์แต่ละรุ่นจะออกแบบให้ใช้กับน้ำมันที่มี
ค่าออกเทนต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาในคู่มือการใช้รถที่ติดมากับรถ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง และ
มีส่วนช่วยเศรษฐกิจของชาติโดยไม่ต้องเพิ่มเงินในการนำเข้าสารเพิ่มค่าออกเทน หากไม่มีคู่มือควรปรึกษา
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือโทรศัพท์สายด่วน
15. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ สามารถเติมได้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุ กรุ่น ตามที่ผู้ผลิ ต
แนะนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งเครื่องยนต์ และสามารถเติมผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ใน
ถังได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถังก่อน
16. เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
17. การมีข้อมูลที่พร้อมสำหรับการเดินทางเป็นวิธีการหนึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำ มัน
เชื้อเพลิงได้เป็นอย่างมากและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยด้วย เช่น
- เตรีย ม หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อของจุดหมายปลายทาง หรือสถานีตำรวจใน
เส้นทางที่ผ่าน กรณีฉุกเฉินหรือหลงทาง
- เตรียม แผนที่เส้นทาง เพื่อป้องกันการหลงทางและสิ้นเปลืองน้ำมัน การขับรถหลง
ทางสิบนาทีจะสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ซีซี.
- เตรียมสอบเส้นทางและเลือกเส้นทางลัด หรือ เส้นทางที่เหมาะสม
- แต่ถ้าหากเส้นทางลัดมีผิวถนนไม่เรียบ การขับรถบนผิวถนนเรียบจะประหยัดน้ำมันกว่า
- ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ ให้อยู่ในระดับที่กำหนด และมีน้ำกลั่นสำรอง
ประจำรถ
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่กำหนด หากปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้ง
หรือระดับต่ำกว่าขีดกำหนด เครื่องยนต์จะเสียหายมาก ค่าใช้จ่ ายในการบำรุงรักษาแก้ไขจะสูงมาก หรืออาจ
ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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- ตรวจสอบไฟฉายประจำรถ ยังใช้งานได้ดีหรือไม่ ถ่านแบตเตอรี่หมดอายุหรือไม่
- ควรจะมี อุปกรณ์สำรองไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน ประจำรถ เช่น แผ่นสะท้อนแสงแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน กรณีต้องจอดข้างทาง ไฟฉายแบบกระพริบ
- อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ ว่ามีเศษแก้ว เศษหินเกาะอยู่หรือไม่และควรจะ
เขี่ยออก ถ้าเป็นตะปูฝังอยู่ต้องถอนและซ่อมรูที่รั่ว
- ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ อย่าให้ต่ำกว่าขีดต่ำสุดที่กำหนดหรือปล่อยให้แห้ง
เพราะจะเกิดอันตรายและอาจจะต้องเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- ผู ้ ข ั บ ควรพั ก ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอ ก่ อ นขั บ รถเดิ น ทางไกลและไม่ ด ื ่ ม เครื ่ อ งดื่ ม
แอลกฮอล์ใด ๆ ก่อนเดินทาง
ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน
การขับรถอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หากเรา
ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ต่อไปนี้
- ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
- การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงจะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
เพราะเมื่อเครื่องยนต์มี ความเร็วรอบสูงอัตราความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงจะสูงตามด้วยเมื่อออกรถเราไม่
จำเป็นต้องเร่งเครื่องยนต์ โดยทั่วไปความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับการออกรถประมาณ 1,100-1,250 รอบ
ต่อนาที ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่ จะช่วยทำให้
ประหยัดน้ำมันได้มาก และยังขับได้ระยะทางมาส่วนหนึ่งจากเส้นทางทั้งหมดที่กำลังจะไปด้วย ติดเครื่องยนต์
10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ 200 ซีซี. หรือเทียบเท่า ระยะทางประมาณ 400 เมตร
- ไม่ควรติดเครื่องขณะรถจอดรอคอย
- กรณีที่ต้องจอดรถคอยเป็นเวลานาน ควรดับเครื่องยนต์ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์
- ขับรถที่มีความเร็วประหยัด
- ไม่ควรขับรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไป เพราะจะสิ้นเปลืองน้ำมันระดับความเร็วมาตรฐาน
ที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้มากที่สุด คือ 60-90 กม./ซม. และตามกฎหมายกำหนดให้ความเร็วสูงสุดในการ
ขับขี่รถยนต์บนถนนทั่วไปไม่เกิน 90 กม./ซม.
- การใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์
- ไม่ควรใช้เกียร์ต่ำ (เกียร์ 1 และ 2) ที่ความเร็วรอบสูงหรือใช้เกียร์สูง (เกียร์ 3 4 และ 5)
ที่ความเร็วรอบต่ำ จะมีผลทำให้เครื่องตกและจะสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติ
- ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ
- การเลี้ยงคลัตช์หรือเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัตช์ระหว่างขับจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
- สังเกตอาการผิดปกติของรถ
- รถวิ่งสะดุดหรือเครื่องยนต์เดินรอบไม่สม่ำเสมออาจเกิดจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มอุดตัน
- เครื่องยนต์มีอาการสั่นหรือกระตุกผิดปกติเป็นอาการเบื้องต้นของการสึกหรอในเครื่องยนต์
- ควันไอเสียมีสีดำหรือขาวผิดปกติเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ มีผลให้
สิ้นเปลืองน้ำมัน
งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
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- มีเสียงสั่นหรือได้กลิ่นผิดปกติเป็นสัญญาณที่แสดงว่ามีการบกพร่องเกิดขึ้น หากไม่รีบดูแล
อาจมีผลให้รถเสียได้
- รถเร่งไม่ขึ้นหรือมีควันดำ อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน มีผลให้สิ้นเปลืองน้ำมัน
หลังขับ : รู้จักบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ควรตรวจสอบเครื่องยนต์สม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะจะทำให้เรารู้สมรรถนะของ
เครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลา และเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งระบบที่ควรตรวจสอบมี
ดังนี้
1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
จากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เราสามารถสังเกตและตรวจสอบสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติอย่างง่าย ๆ ดังนี้
- น้ำมันรั่วหรือไม่
ให้สังเกตจากบริเวณพื้นถนนใต้โรงที่จอดอยู่หากพบว่ามีรอยเปียกของน้ำมัน
หรือได้กลิ่นน้ำมันซึ่งอาจจะรั่วจากข้อต่อในระบบท่อ ให้ดำเนินการซ่อมโดยเร็ว
- ไส้กรองอากาศตันหรือไม่
ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอหรือเปลี่ยนใหม่ เมื่อ
หมดอายุการใช้งาน ไส้กรองอากาศที่สกปรกทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมาก
2. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา
ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในจังหวะเดินเบาสูงเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์กินน้ำ มัน
มากขึ้น ควรปรับความเร็วรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวควรปรับความเร็ว
รอบที่ประมาณ 800 รอบต่อนาที หรือในระดับที่เครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยที่สุด สำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบ
การจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด หากมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วรอบของเครื่องขณะเดินเบาควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
ของบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง
3. ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นของหม้อน้ำ
ตรวจระดับน้ำหล่อเย็นของหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่พอดีในระหว่างต่ำสุดและระดับสูงสุด
(min-max) น้ำหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ในขณะขับได้ ดังนั้น หากปริมาณน้อยเกินไปหรือต่ำ
กว่าระดับต่ำสุด (min) เครื่องยนต์อาจร้อนจัดเกินไปเป็นอันตราย แต่ไม่ควรเติม เพราะเมื่อน้ำภายในร้อนมาก
เกินไป จะขยายตัวทำให้เกิดแรงดันฝา หลุดออกมาได้ และเป็นอันตราย น้ำให้เ กินระดับสูงสุด (max) เพราะ
เมื่อน้ำภายในร้อนมากเกินไป จะขยายตัวทำให้เกิดแรงดันฝาหลุดออกมาได้และเป็นอันตราย
4. น้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่องหมดอายุ
เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับเครื่องยนต์จะช่วยลดแรงเสียดทานภายใน
ของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้ น ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองทุก 5,000 กิโลเมตร
สำหรับการขับรถในเมือง และทุก 10,000 กิโลเมตร สำหรับ รถวิ่งทางไกลต่างจังหวัด หรือเปลี่ยนตามการ
กำหนดของผู้ผลิต
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5. ตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนช่วยให้การสตาร์ตรถดีขึ้น เมื่อใช้นาน ๆ เขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะห่าง
ของเขี้ยวหัวเทียนหรือเปลี่ยนใหม่ และควรเปลี่ยนหัวเทียนทุก 1 ปี หรือ ทุก 20,000 กิโลเมตร หัวเทียนบอด
หรือเสื่อมหากยังคงใช้น าน 30 วัน สิ้นเปลืองน้ำมัน 600 ซีซี. คิดเป็นเงิน 1 2.6 บาท ถ้าร้อยละ 10
ของรถยนต์ 8.1 ล้านคัน ละเลยปล่อยทิ้งไว้นาน 1 เดือน จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 486 ,000 ลิตร คิดเป็นเงิน
10.2 ล้านบาท
6. ตรวจระดับน้ำในแบตเตอรี่ (ชนิดที่ต้องเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอ) ให้อยู่ในระดับพอดี
อย่าปล่อยจนน้ำในแบตเตอรี่แห้ง จะทำให้รถสตาร์ตไม่ติดและแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานอีกไม่ได้
และไม่ควรเติมน้ำกลั่นจนสูงเกินกว่าขีดที่กำหนด เพราะเมื่อขณะขับรถน้ำให้แบตเตอรี่จะร้อนและมี การ
ขยายตัว ดังนั้น จึงควรมีพื้นที่ให้ขยายตัวได้ มิฉะนั้นน้ำกรดในแบตเตอรี่อาจล้นออกมานอกตัวแบตเตอรี่ เป็น
อันตรายกัดกร่อนตัวถังอื่น ๆ ได้
7. บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
- ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเมื่อถึงกำหนด
- ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก ๆ ระยะ 5,000 กิโลเมตร หรือตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำในแบตเตอรี่
- หากพบรอยรั่วในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรีบซ่อมแซมทันที
- หลีกเลี่ยงการใช้เบรคโดยไม่จำเป็นเพราะสิ้นเปลืองน้ำมันและอายุการใช้งานของเบรคสั้นลง
- หมั่นตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำให้อยู่ระดับต่ำสุด-สูงสุด (min-max)
- ปรับปรุงสมรรถนะของรถยนต์ให้ดีตลอดเวลาช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 3-9
8. เตรียมการล่วงหน้า
หากต้องการใช้ทางด่วน ทางพิเศษ เตรียมค่าผ่านทางให้พอดีเพื่อลดเวลาการชำระค่าผ่านทาง
จะช่วยประหยัดน้ำมัน
สาเหตุและข้อปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อรถราชการเกิดเหตุฉุกเฉิน
ยาแตก ยางระเบิดหรือแตกกะทันหันขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ
- ตั้งสติให้มั่นคง
- ห้ามเบรกกะทันหัน
- จับพวงมาลัยให้มั่นคง ควบคุมทิศทาง
- ถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็ว
- เหยียบเบรกเบา ๆ สลับกับการปล่อย
- ถ้ายางแตกไม่ใช้ล้อขับเคลื่อน สามารถใช้เกียร์ช่วยลดความเร็วได้
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
- เปลี่ยนยางอะไหล่
เบรกแตก เบรกแตกขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตาม สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ
- ตั้งสติให้มั่นคง
- เหยียบแป้นเบรกช้าแรง ๆ และถี่ ๆ
- ลดเกียร์ต่ำลง ครั้งละ 1 เกียร์ จนถึงเกียร์ต่ำสุด
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- ใช้เบรกมือช่วย โดยการกดปุ่มล็อกค้างไว้ให้สุด เพื่อไม่ ให้เบรกจนล้อล็อกให้ดึงขึ้น
สลับขึ้นลง
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
รถหลุดออกจากทาง การหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างกะทันหัน ทำให้รถไถลออกนอกเส้นทางได้
สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ
- ตั้งสติให้มั่นคง
- ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรง เพราะอาจทำให้ล้อล็อก และเสียการทรงตัว
- เหยียบเบรกช่วย สลับการปล่อย
- ลดจังหวะเกียร์ให้ต่ำลง
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
เครื่องยนต์ร้อนจัด-หม้อน้ำแห้ง เมื่อมาตราวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นขึ้นสูง สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ
- รีบนำรถยนต์เข้าจอดข้างทางทันที พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
- ดังเครื่องยนต์
- เปิดฝากระโปรง เพื่อระบายความร้อน
- ห้ามใช้น้ำราดบริเวณเครื่องยนต์ หรือหม้อน้ำ และห้ามเปิดฝาหม้อน้ำทันที
- รอเครื่องยนต์คลายความร้อน ประมาณ 30 นาที
- เปิดฝาหม้อน้ำ โดยใช้ผ้าหนา ๆ คลุมให้มิดชิดก่อนเปิด
- เติมน้ำครั้งละลิตร เส้นทุก 5 นาที ใกล้เต็มให้สตาร์ตรถ เพื่อให้น้ำหมุนเวียน
- ตรวจสอบมาตรวัดอุณหภูมิ
เครื่องยนต์ดับ เมื่อขับด้วยความเร็วแล้วเครื่องยนต์ดับกะทันหัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ
- ลดความเร็วด้วยการเบรก
- เปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่าง
- เหยียบเบรกโดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเมื่อเครื่องยนต์ดับหม้อลมเบรกจะไม่ทำงาน
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
กระจำหน้าแตก กระจกแบบ LAMINATE 2 ชั้นมักไม่เกิดปัญหา เพราะจะมีฟิล์มตรงกลางยึด
กระจกไว้เมื่อแตก และสามารถมองเห็นผ่านกระจกได้ แต่สำหรั บกระจกแบบ TEMPER ชั้นเดียว สิ่งที่ควร
ปฏิบัติ คือ
- ตั้งสติให้มั่นคง
- ลดความเร็ว
- นำรถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน
- ใช้ไม้หุ้มด้วยผ้าหนา ๆ กระแทกเศษที่เหลือติดอยู่ออก โดยระวังอย่าให้เศษกระจก
ตกลงในช่องแอร์
สัตว์ขวางทาง เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ ควรปล่อยให้สัตว์เดินพ้นจากถนนไปก่อน แต่หากขับ
ด้วยความเร็ว สิ่งที่ปฏิบัติ คือ
- ลดความเร็วโดยการเบรก
- ห้ามเบรกรุนแรง หรือหักหลบทันที เพราะอาจทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
- ไม่ควรหักหลบไปในช่องทางที่มีรถยนต์แล่นสวนมา
- หากต้องแซง ควรแซงไปทางด้านหลังของสัตว์
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แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ
ขั้นตอนที่ 1 ทำบันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อเกิดความ
เสียหายแก่รถยนต์ราชการของหน่วยงาน พนักงานขับรถยนต์ผู้เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้นทราบ โดยทำบันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งบอกเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และต้องแนบเอกสารประกอบการรายงาน
ดังนี้
- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
- ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ
- ภาพถ่ายจุดที่เสียหายของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ราชการ และรูปถ่ายรถทั้งคัน
ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจน
- บันทึกการแจ้งความร้องทุกข์ (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)
- สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม กรณีมีการนำรถไปซ่อมแซม (ถ้ามี)
- รายงานอุบัติเหตุรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน................ของพนักงานขับ
รถยนต์ตามแบบ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานความ
เสียหายดังกล่าวแล้ว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า ความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระทำของพนักงานขับรถยนต์หรือไม่ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงให้แต่งตั้งจากข้าราชการ แต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็น เช่น ไม่มีข้าราชการเพียงพอ ก็อาจแต่งตั้ง
ลูกจ้างประจำร่วมเป็นคณะกรรมการได้ และควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้มีจำนวนไม่เกิน 5 คน
และให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการของคณะกรรมการไว้
ขั ้ น ตอนที ่ 3 บทบาทหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่สอบสวน โดยรวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ
ตลอดจนตรวจสอบเอกสาร หรือสถานที่ เพื่อให้ทราบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการ
กระทำของเจ้าหน้าที่หรือเหตุสุดวิสัย เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดแนวทางในการดำเนินการของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไว้ ดังนั้น เพื่อให้ผลการสอบสวนของคณะกรรมการเกิดความสมบูรณ์เพียงพอที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปสามารถใช้พิจารณาได้ จึงควรนำหลั กเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือมีมติในประเด็นต่าง ๆ
- ในการประชุมคณะกรรมการ จำนวนไม่ควรน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้ว ยกับมติที่ประชุม อาจทำ
ความเห็นแย้งมติที่ประชุมรวมไว้ในความเห็นของคณะกรรมการได้
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แนวการสอบข้อเท็จจริงกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วย
ความละเอียด รอบคอบและครบถ้วนทุกประเด็น เช่นเดียวกับแนวการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ า หน้ า ที ่ ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที ่ กค 0406.7/ว56 ลงวั น ที ่ 12 กั น ยายน 2550
เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบสวนและพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ทำบันทึกรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง
เสนอหัวหน้าส่วนราชการพร้อมต้นฉบับสำเนาการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมต้นฉบับ สำเนาการสอบข้อเท็ จจริงจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยแบบมีและไม่มี
คู่กรณีให้หัวหน้าส่วนราชการลงความเห็นไว้ท้ายสำนวนว่าไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดแล้ว ให้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมต้นฉบับ สำนวนการสอบข้อเท็จจริงไปยังหัวหน้า
ส่วนราชการโดยให้รายงานผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2. หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำ
ของเจ้าหน้าที่ทั้งมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี ให้ลงความเห็นท้ายสำนวนว่าเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้วรายงานการสอบข้อเท็จจริงพร้อมต้นฉบับไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดต่อไป
รักรถ..ตรวจเช็ครถอย่างสม่ำเสมอ
- ควรเปลี่ยนยางใหม่ทุก ๆ 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
- สลับยางทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพศูนย์ล้อทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปี
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพเบรกทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
- ตรวจเช็คโช๊คอัพทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
- ตรวจเช็คสภาพตามระยะทางอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร หรือ 3 เดือน
- ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นอาทิตย์ละ 1 ครั้ง และเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 2 ปี
- ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ
- เช็คลมยางเป็นประจำทุก ๆ สัปดาห์

งานยานพาหนะ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชารก
1. ผู้ขอใช้รถ จัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้
รถยนต์ร าชการ วัน เวลา (ไป-กลับ ) สถานที่ที่ไป บันทึกลงใน แบบ 3 (ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส ่ว นกลาง)
แนบหนังสือเชิญประชุม/หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม/หนังสืออื่น ๆ ที่แสดงความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ หนังสือ
อนุญาตให้ไปราชการ
2. การขอใช้รถยนต์ราชการแต่ละครั้ง ต้องมีคณะร่วมเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 คน ยกเว้นกรณีจำเป็น
จึงต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.สพป.สพ.1 เป็นคราว ๆ ไป
3. กรณีต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้เจ้าของเรื่องแต่ละเรื่องเป็นผู้ขอใช้รถ และบอกเหตุผ ล
รายละเอียด วัน เวลา สถานที่ การขอใช้รถให้ครบถ้วน ชัดเจน
4. หากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลงการขอใช้ รถหรือ ขอยกเลิก การใช้ รถ ให้ ผ ู ้ ข อใช้ รถจั ด ทำบั นทึก
เปลี่ยนแปลง โดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่มีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา (ไป-กลับ) สถานที่ที่ไป หรือเหตุผลในการ
ขอยกเลิกการใช้รถ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะ โดยตรงทางโทรศัพท์
เพื่อแจ้งพนักงานขับรถยนต์ต่อไป
5. กรณีที่ ผอ.สพป.สพ.1 มอบหมายให้รอง ผอ.สพป.สพ.1 ไปราชการแทน ให้เจ้าของเรื่อง
ดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแนวปฏิบัตินี้
6. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์ราชการ
1. คิวขับรถ ผอ.ให้นายดำรงค์รักษ์ ทองดี ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน
2. กรณีอยู่คิวขับรถ ผอ.จะไม่จัดคิวอื่นให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. คิวขับรถทางไกล กลับมาไม่ต้องขับรถคิววันหยุดในวันดังกล่าว
4. ตั้งแต่เวลา 16.30 น. จะถือว่าเป็นคิววันหยุด
5. กรณีลาพักผ่อนหรือลากิจ หากมีคิวขับรถวันหยุด (หลังเวลา 16.30 น.) ให้เป็นคนขับรถยนต์
คิดถัดไป
6. คิวทางไกล เมื่อพนักงานขับรถยนต์ได้นำรถออกจาก สพป.สพ.1 แต่ระหว่างทางผู้ขอใช้รถยนต์
ได้ประสานงานมาว่ายกเลิกการใช้รถ ให้ถือว่าเป็นการจัดคิวทางไกลแล้ว
7. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ มาตรวจดูตารางการจัดคิ วขับรถยนต์ราชการ ทุกวัน ในเวลา
08.30 น.และ 14.30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางในเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ
จะแจ้งให้พนักงานขับรถทราบทางโทรศัพท์
8. หากพนักงานขับรถยนต์พบปัญหาจากการจัดคิว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากหาขอสรุปไม่ได้ให้นำเรียนปรึกษา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
9. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ ลงบันทึกการใช้รถยนต์ ทุกครั้งที่นำรถยนต์ไปใช้เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนำบันทึกมาเปลี่ยนเล่มใหม่ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ทุกวันสิ้นเดือน
10. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ ตรวจสภาพรถยนต์ตามแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ และ
ก่อนเดินทางไกล
11. ผู้ทำหน้าที่ส่งหนังสือราชการ ได้แก่ นายปัญญา เปรมมีพันธุ์ ติดคิวทางไกล หรือทางใกล้
ให้หมุนเวียนพนักงานขับรถยนต์ ไปส่งหนังสือราชการแทน
12. พนักงานขับ รถยนต์ราชการ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง สพป.สพ.1 ที่ 128/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อการดูแลรักษาทำความสะอาด
การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ซึ่งได้แก่
- นายดำรงค์รักษ์ ทองดี
ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 5499
และดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 9348
- นายปัญญา เปรมมีพันธุ์ ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3959
- นายวิโรจน์ หาดแก้ว
ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2186
- นายเสน่ห์ พันธุ์เณร
ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2185
- นายประภาศ จวนกระจ่าง ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ 2656
โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
13. กรณีที่เจ้าหน้าที่จัดรถหมายเลขทะเบียนใดแล้ว ห้ามพนักงานขับรถยนต์ปรับเปลี่ยนรถยนต์
คันดังกล่าว
14. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่ ............. / ................
แบบขออนุญาตใช้รถในราชการ
วันที่ .................... เดือน ............................... พ.ศ................
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้าพเจ้า ...................................................................................... ตำแหน่ง ..........................................
ขออนุญาตใช้รถในราชการไปราชการที่ ...............................................................................................................
เพื่อ ......................................................................................................................................................................
มีผู้ไปราชการ จำนวน ............ คน ในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. .................. เวลา ............ น.
ระยะทาง ........................... กิโลเมตร
รายชื่อผู้ไปราชการ
1. ...........................................................................
ความเห็นของเจ้าหน้าที่
2. ...........................................................................
- เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถเลขทะเบียน .........................สพ.
3. ...........................................................................
- เพื่อโปรดพิจารณา
4. ...........................................................................
(ลงชื่อ) ...............................เจ้าหน้าที่
5. ...........................................................................
(นางพัทธนันท์ บุญศรี)
6. ...........................................................................
....../......../..........
7. ...........................................................................
8. ...........................................................................
ความเห็นของ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
9. ...........................................................................
...........................................................................
10. ........................................................................
(ลงชื่อ) ....................................ผอ.กลุ่มอำนวยการ
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้ขออนุญาตใช้รถ
(นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี)
(...........................................)
....../......../..........
หมายเหตุ ผู้ขอใช้รถกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
แล้วนำมาส่งเจ้าหน้าที่
ความเห็นของพนักงานขับรถ
ข้าพเจ้า ...................................... พนักงานขับรถ
ได้ตรวจสอบสภาพรถ เลขทะเบียน .....................สพ.แล้ว
ปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้
ตามปกติและจะขับรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
ระยะไมล์เริ่มเดินทาง .........................................
ระยะไมล์เวลากลับ ............................................
ระดับน้ำมันเมื่อเสร็จภารกิจ ..............................
(ลงชื่อ) ...............................................พนักงานขับรถ
(...............................................)
................/................../............

อนุญาต

ไม่อนุญาต

(ลงชื่อ) ................................... ผู้อนุมัติ
(นางพรชรี พลเสน)
....../......../..........

