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กลุมอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 

 
 



คํานํา 
 

 คูมือ ข้ันตอนการดําเนินงานยานพาหนะ ฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือใช เป นแนวทางใ นการดําเนินงานด าน 

ยานพาหนะ  เชน การตรวจสภาพรถยนตกอนการใชงาน การขอใช รถยนต การบํารุงรักษารถยนต  การเก็บรักษา

รถยนตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใหมีมาตรฐานและเป นไปในทางเดียวกัน 

โดยคูมือฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุประสงค ของการดําเนินงานยานพาหนะ ขอบเขตของงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน แบบฟอรมท่ีใช และเอกสารอางอิง  คูมือฉบับนี้จะใชเปนแนวทางสําหรับผู ขอใช

บริการและ กลุม ท่ีเก่ียวข อง สามารถนําไปใช เป นแนวทาง ในการขอใชรถยนตราชการ เพ่ือ ใหการขอใชรถยนต

ราชการของบุคลากรในสังกัดเปนไปอยางมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูจัดทําจะติดตามการผลการใช

งานยานพาหนะ ท่ีการดําเนินการตามแนวทางของคูมือนี้อยางตอเนื่อง เพ่ือนําขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ

ไปปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหา ของคูมือใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

นางสาววิภา ประกอบวิทย 

นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 

พฤษภาคม  2561 
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คูมือข้ันตอนการดําเนินงาน 

งานยานพาหนะ 

1. ช่ืองาน : งานยานพาหนะ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการบริหารจัดการยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

มีประสิทธิภาพ 

2.2 ผูขอใชรถยนตไดรับการบริการท่ีดี 

2.3 ยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดรับการตรวจสอบและ

ปรับปรุงสภาพความเหมาะสม และมีสภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงค สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

3. ขอบเขตของงาน 

     ครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภารกิจ  

ท่ีมีความจําเปนตองใชยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มาตรการ

ประหยัดพลังงาน หลักเกณฑการขออนุญาตใชยานพาหนะสวนกลาง เตรียมความพรอม การใหบริการสําหรับ

ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และบุลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ท่ีแจงความประสงค การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ 

รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาในการใชพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

4.2 จําแนกพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยจัดเปนหมวดหมูเพ่ือ  

สะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา การใหบริการ รวมท้ังการขออนุญาตชําระภาษีรถยนต  

4.3 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใชพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 

1 รวมท้ังการขอใชน้ํามันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือกรณีท่ีตองใช

น้ํามันจากแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของ 

4.4 กําหนดผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะในเรื่องของการขอใช การดูแลบํารุงรักษาการตรวจสภาพ การสงซอม 

พรอมท้ังรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

4.5 กําหนดสถานท่ีเก็บรักษาพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใหอยูในท่ี

ปลอดภัยและสอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4.6 นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงตอไป 
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5. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหาในการใชยานพาหนะ 

ของ สพป สพ 1 

เจาหนาท่ี 

- จําแนกพาหนะ ของ สพป.สพ.1 โดยจัดเปนหมวดหมู 

- กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขอใชพาหนะ 

สพป.สพ.1 รวมท้ังการขอใชนํ้ามัน 

ผอ.สพป.สพ.1 อนุมัติสั่งจาย

นํ้ามันเช้ือเพลิง 

กําหนดสถานท่ีเก็บรักษายานพาหนะ สพป.สพ.1  

ใหอยูในท่ีปลอดภัยและสอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของ 

นําผลการดูแล บํารุงรักษา การตรวจ

สภาพประเมินผลประสิทธิภาพ

ยานพาหนะของ สพป.สพ.1 เพ่ือนําไปสู

การปรับปรุงตอไป 

ไมอนุมัติ 
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6. แบบฟอรมท่ีใช 

6.1  เมนูขออนุญาตใชรถยนตในระบบ i-office ของ สพป.สพ.1 

6.2  แบบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง 

6.3  บันทึกการใชรถยนตของพนักงานขับรถยนต 

6.4  ทะเบียนคุมการจัดคิวขับรถยนต 

6.5  ตารางการจัดรถยนตประจําวัน 

6.6  แบบตรวจสภาพรถยนตรายสัปดาห 

6.7  ตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันเชื้อเพลิงรายป 

7. เอกสาร / หลักฐานอางอิง 

8.1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

8.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

8.3  แนวปฏิบัติในการใชรถยนตราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 



เมนูขออนุญาตใชรถยนตในระบบ i-office ของ สพป.สพ.1 

 

 
 

 
 

 



แบบส่ังจายน้ํามันเช้ือเพลิง 

 

 
 

บันทึกการใชรถยนตของพนักงานขับรถยนต 

 

 
 

 



ทะเบียนคุมการจัดคิวขับรถยนต 

 

 

 
 

 



ตารางการจัดรถยนตประจําวัน 

 

 
 

 

 

แบบตรวจสภาพรถยนตรายสัปดาห 

 

  แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

หมายเลขทะเบียน นข.5499  พนักงานขับรถยนต นายเมธี  สายเมธี 

 

 ขาพเจา นายเมธี สายเมธี ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานขับรถยนตตู หมายเลข 

ทะเบียน นข.5499  ขอรายงานสภาพรถยนตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  

ดังนี้ 

๑.  เครื่องยนต 

ท่ี รายการ 
สภาพ 

อาการท่ีชํารุด 
ปกติ ชํารุด 

๑. น้ํามันเครื่อง    

๒. น้ํามันเบรก    

๓. น้ําหลอเย็น    

๔. สายพาน    

๕ อ่ืน ๆ (ระบุ)    

 

เลขท่ี .......149..... 

ว/ด/ป.... 21 พ.ค.61 

 



๒.  ระบบไฟฟา 

ท่ี รายการ 
สภาพ 

อาการท่ีชํารุด 
ปกติ ชํารุด 

๑. แบตเตอรี่ / น้ํากลั่น    

๒. ไฟหนา / ไฟเบรก    

๓. ไฟเลี้ยว    

๔. ท่ีปดน้ําฝน    

๕ อ่ืน ๆ (ระบุ)    

๓.  ชวงลาง 

ท่ี รายการ 
สภาพ 

อาการท่ีชํารุด 
ปกติ ชํารุด 

๑. ลมยาง / สภาพยาง    

๒. ระบบเบรก    

๓. ระบบบังคับเลีย้ว    

๔. ระบบรองรับน้ําหนัก    

๕ อ่ืน ๆ (ระบุ)    

๔.  ระบบท่ัว ๆ ไป 

ท่ี รายการ 
สภาพ 

อาการท่ีชํารุด 
ปกติ ชํารุด 

๑. ระบบแอรคอนดิชั่น    

๒. ความสะอาดตัวรถ    

๓. ความสะอาดหองโดยสาร    

๔. ความสะอาดเครื่องยนต    

๕ ความสะอาดหองเครื่อง    

๖. กระจกหนา-หลัง    

๗. อ่ืน ๆ (ระบุ)    

 

      (ลงชื่อ)  .......................................... พนักงานขับรถยนต  

                           (นายเมธี  สายเมธี)  



 ไดตรวจสอบเบื้องตนตามท่ีพนักงานขับรถยนตรายงานแลว เห็นวา .....................................................  

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

       (ลงชื่อ)  ...........................................................  

        (นางมนฐิตา  ทรัพยมนตรี)   

              ประธานกรรมการ  

       (ลงชื่อ)  ...........................................................  

            ( นายปญญา  เปรมมีพันธุ)   

                     กรรมการ  

       (ลงชื่อ)  ...........................................................  

                   ( นายเมธี  สายเมธี)   

                         กรรมการ  

 

ตารางเปรียบเทียบการใชน้ํามันเช้ือเพลิงรายป 

 

 



แนวปฏิบัติในการใชรถยนตราชการ 

1. คิวขับรถ ผอ.ใหนายพิเชษฐ เจริญธรรม ปฏิบติหนาท่ีทุกวันจันทร-ศุกร  

สําหรับวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดอ่ืน ๆ ใหนายเมธี สายเมธี นายปญญา เปรมมีพันธุ และนายวิโรจน หาดแกว 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป หากมีภารกิจครอมวันระหวางวันจันทร-ศุกรและวันหยุด ใหจัดคิวเปนคราว ๆ ไป ตาม

คําสั่ง ผอ.สพป.สพ.1 และใหขามคิวของผูปฏิบัติหนาท่ีวันหยุดในกรณดีังกลาว 

2. กรณีอยูคิวขับรถ ผอ.จะไมจัดคิวอ่ืนให ไมวากรณีใด ๆ  ท้ังสิ้น  

3. คิวขับรถทางไกล กลับมาไมตองขับรถคิววันหยุดในวันดังกลาว 

4. คิว ผอ.หากเดินทางไปรับ ผอ.แต ผอ.ไมไดเดินทางมาดวย ถือวาเปนคิว ผอ.ใหขามคิวอ่ืน ๆ ไปในวันน้ัน 

5. คิววันหยุด ในวันปกติ หากเปนเวลา 16.30 น.ถือวาเปนเวรธรรมดา หลังจาก 16.30 น. จึงจะถือวาเปนเวรวันหยุด 

6. กรณี  (นาย ก.)  ถึงคิวขับรถ ผอ. หากลาพักผอนหรือลาปวยใหจัดคิวคนขับรถรายตอไป  (นาย ข.) ขับรถ ผอ. 

ถึงแมวาจะหมดวันลาพักผอนหรือลาปวยของ (นาย ก.)  ผอ.ยังไมมายังคงเปนคิวขับรถของ (นาย ข ) เหมือนเดิม 

7. กรณีลาพักผอนหรือลากิจ  หากมคีิวขับรถวันหยุด (ไมวากรณีวันหยุดใด ๆ ท้ังสิ้น) ใหผูท่ีไดรับการอนุญาตลา

ดังกลาว มาทําการขับรถยนตราชการในวันหยุด น้ัน ๆ   

8. คิวทางไกล เมื่อพนักงานขับรถยนตไดนํารถออกจาก สพป.สพ.1 แตระหวางทางผูขอใชรถยนตไดประสานงานมาวา

ไมตองไปรับ  ถือวาเปนการจัดคิวทางไกลแลว 

9. ใหพนักงานขับรถยนตราชการ มาตรวจดูตารางการจัดคิวขับรถยนตราชการ ทุกวัน ในเวลา 08.30 น. และ  

14.30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางในเวลาดังกลาว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานยานพาหนะจะแจงใหพนักงาน

ขับรถทราบทางโทรศัพท  

9.   หากพนักงานขับรถยนตพบปญหาจากการจัดคิว ใหแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานยานพาหนะเพ่ือหาแนวทางแกไข   

      รวมกัน ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

 10.   ใหพนักงานขับรถยนตราชการ ลงบันทึกการใชรถยนต ทุกครั้งท่ีนํารถยนตไปใชเพ่ือปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ 

        มอบหมาย และนําบันทึกมาเปลี่ยนเลมใหมท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานยานพาหนะ ทุกวันสิ้นเดือน 

 11.  ใหพนักงานขับรถยนตราชการ ตรวจสภาพรถยนตตามแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี       

      การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกวันจันทรกอนปฏิบัติภารกิจประจําสัปดาห และกอนเดินทางไกล 

 12. พนักงานขับรถยนตราชการ ท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่ง สพป.สพ.1 ท่ี 17/2561 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน 

      ขับรถยนตสวนกลาง เพ่ือการดูแลรักษาทําความสะอาด การเก็บรักษาและการซอมบํารุงรถสวนกลางของ 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยใหปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวอยางเครงครัด  

แนวปฏิบัติของพนักงานขับรถยนตราชการ (เพ่ิมเติม) 

1.  ใหพนักงานขับรถยนตราชการ มาตรวจดูตารางการจัดคิวขับรถยนตราชการ ทุกวัน ในเวลา  

     08.30 น. และ 14.30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางในเวลาดังกลาว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

     งานยานพาหนะจะแจงใหพนักงานขับรถทราบทางโทรศัพท  

2.  หากพนักงานขับรถยนตพบปญหาจากการจัดคิว ใหแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานยานพาหนะ 

    เพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกัน ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 



3.  ใหพนักงานขับรถยนตราชการ ลงบันทึกการใชรถยนต ทุกครั้งท่ีนํารถยนตไปใชเพ่ือปฏิบัต ิ

          ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และนําบันทึกมาเปลี่ยนเลมใหมท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน     

         ยานพาหนะ ทุกวันสิ้นเดือน  

4.  ใหพนักงานขับรถยนตราชการ ตรวจสภาพรถยนตตามแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกวันจันทรกอนปฏิบัติภารกิจ 

          ประจําสัปดาห และกอนเดินทางไกล  

5.  พนักงานขับรถยนตราชการ ท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่ง สพป.สพ.1 ท่ี 349/2559 เรื่อง   

     แตงตั้งพนักงานขับรถยนตสวนกลาง เพ่ือการดูแลรักษาทําความสะอาด การเก็บรักษาและ 

     การซอมบํารุงรถสวนกลางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

     ซึ่งไดแก  

      -  นายเมธี  สายเมธี ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน นข.5499  

 -  นายปญญา  เปรมมีพันธุ ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน นข.2186  

 -  นายวิโรจน  หาดแกว ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน นข.2185  

 -  นายพิเชษฐ  เจริญธรรม ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน นข.3959  

 -  นายเสนห  พันธุเณร ดูแลรับผิดชอบรถยนตหมายเลขทะเบียน บบ.2656  

     ขอใหปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวอยางเครงครัด  

 

 

 

 

 


