คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการให้บริ การยานพาหนะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม มี
ระเบียบ ชัดเจน พนักงานขับ รถยนต์ และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ งานอย่างมี มาตรฐาน
เดียวกัน

๒. ขอบเขต
การจัด ท าคู่ มื อการปฏิ บ ัติงาน ส าหรั บ พนัก งานขับ รถยนต์ และเจ้าหน้าที่ ที่ ป ฏิ บ ัติงาน
ประจา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน การขอใช้
รถยนต์ราชการอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน

๓. คานิยาม
รถยนต์ราชการส่ วนกลาง หมายความว่า รถยนต์ที่จดั ไว้ใช้ในงานของทางราชการ ใช้ใน
กิจการอันเป็ นส่ วนรวมในทางราชการภายในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม
ขอใช้รถยนต์ราชการ หมายความว่า การขอใช้รถยนต์ที่หน่ วยงานราชการจัดไว้ เพื่อใช้ใน
กิ จการอันเป็ นส่ วนรวมขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม การขอใช้รถยนต์ราชการต้องปฏิบตั ิ
ตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
การดู แลรถยนต์ราชการ หมายความว่า การตรวจสอบ ดู แลรถยนต์ราชการที่ อยู่ในความ
รั บ ผิดชอบให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน การตรวจสอบ ซ่ อมบ ารุ งประจาปี ทั้งการดู แลสมรรถภาพของ
รถยนต์ และดูแลความสะอาดของรถยนต์
๔. ความรับผิดชอบ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่พิจารณาอนุญาต การ
ขอใช้รถยนต์ราชการส่ วนกลางในความดูแลของสานักปลัดฯ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่กากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามใบขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และดูแล
รักษารถยนต์ราชการส่ วนกลางที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ

๕. ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ชื่ อกระบวนการ : การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วดั ที่สาคัญของกระบวนการ ร้อยละของการขอใช้รถยนต์ราชการเป็ นไปอย่างถูกต้อง

ลาดับ
๑.

ผังกระบวนการ

ขออนุญาตใช้
รถยนต์สว่ นกลาง

๒.

ตรวจสอบ
รายละเอียดการขออ
ใช้ รถยนต์

No
๓.
เสนอผ.อ.
กลุม่ บริ หาร
ทัว่ ไป
พิจารณา

๔.
จัดรถยนต์พร้ อม
พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดงาน

รับใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
( แบบ ๓ )
ตรวจสอบรายละเอียดการ
ขอใช้รถยนต์ สถานที่
เดินทางไป เวลาที่เดินทาง
และตรวจสอบตารางการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อพิจารณา
การอนุญาตใช้รถยนต์
นาใบคาขอใช้รถยนต์
ส่ วนกลาง (แบบ ๓ )
เสนอผูอ้ านวยการกลุ่ม
yes บริ หารทัว่ ไปพิจารณา
อนุญาต
ลงตารางการปฏิบตั ิงาน
จัดรถยนต์ตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน
และจัดพนักงานขับ
รถยนต์ประจา

มาตรฐาน
แนวทางใน
คุณภาพงาน การควบคุม
ตามแบบ ๓ ตามแบบ ๓

ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งาน
ยานพาหนะ

ความถูกต้อง ความถูกต้อง
ครบถ้วนใน ครบถ้วนใน
การเขียน การเขียนแบบ
แบบ ๓
๓

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ/
หัวหน้างาน
ยานพาหนะ

ความถูกต้อง ความถูกต้อง
ครบถ้วนใน ครบถ้วนใน
การเขียน การเขียนแบบ
แบบ ๓
๓

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ/
หัวหน้างาน
ยานพาหนะ

ความถูกต้อง
ชัดเจนตาม
ขั้นตอน

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ/
หัวหน้างาน
ยานพาหนะ

ตารางการ
ปฏิบตั ิงาน

ยานพาหนะนั้นๆ

๕.

มอบหมายงานให้
พนักงานขับรถยนต์

ก

๖.
เตรี ยมความพร้ อมก่อน
ออกเดินทาง

๗.
สัง่ เบิก-จ่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิง

๘.

ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับ
มอบหมาย

๙.
บันทึกการใช้
รถยนต์ราชการ
(แบบ ๔)

มอบหมายงานให้
พนักงานขับรถยนต์ และ
แจ้งผูข้ อใช้รถยนต์ทราบ
(ทะเบียนรถ ชื่อพนักงาน
ขับรถ)
ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้
ในการเดินทาง รับกุญแจ
รถยนต์ ตรวจสอบความ
พร้อมของรถยนต์ และ
ปริ มาณน้ ามันเชื้อเพลิง
โดยก่อนนารถออกทุก
ครั้งต้องตรวจสอบปริ มาร
น้ ามันเชื้ อเพลิงทุกครั้ง
หากปริ มาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงระดับต่ากว่า
หนึ่งในสี่ ของถังให้
ดาเนินการเบิก-จ่าย
น้ ามันเชื้ อเพลิง
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ลงบันทึกการใช้รถยนต์
(แบบที่ ๔)

ความถูกต้อง
ชัดเจนตาม
ขั้นตอน

ตารางการ
ปฏิบตั ิงาน

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ/
หัวหน้างาน
ยานพาหนะ

มีการติดต่อ
ประสานงาน
ที่ดี

ตารางการ
ปฏิบตั ิงาน

พนักงานขับ
รถยนต์

ปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนที่
กาหนด

ขั้นตอนการ
เบิก-จ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง

พนักงานขับ
รถยนต์/
หัวหน้างาน
ยานพาหนะ/
หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารทัว่ ไป

ปฏิบตั ิงาน
ตามที่
กาหนดอย่าง
ถูกต้องและ
ปลอดภัย
ตามแบบ ๔

แบบที่ ๓

พนักงานขับ
รถยนต์

ตามแบบ ๔

พนักงานขับ
รถยนต์

๑๐.
จัดเก็บรถในพื ้นที่
จอดรถยนต์ราชการ

จัดเก็บรถในพื้นที่จอด
ปฏิบตั ิตาม
รถยนต์ราชการตรวจสอบ ขั้นตอน
ความเรี ยบร้อย และส่ งคืน ที่กาหนด
กุญแจ ที่ติดตั้งอยูท่ ี่ทางาน
ยานพาหนะ

ปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอน
ที่กาหนด

พนักงานขับ
รถยนต์

๖. รายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานตามแผนผัง
๖.๑ ผูข้ อใช้รถยนต์จดั ทาใบขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓ ) ส่ งให้งานยานพาหนะ ก่อน
วันที่จะเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน ยกเว้นในกรณี เร่ งด่วน
๖.๒ หัวหน้าหมวดยานพาหนะ หรื อหัวหน้างานยานพาหนะรับใบคาขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ ๓) แล้วตรวจดูรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ สถานที่เดินทางไป เวลาที่เดินทางไป จานวนผูโ้ ดยสาร
หากรายละเอียดไม่ชดั เจน ต้องประสานผูข้ อใช้รถยนต์เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาการอนุ ญาตใช้รถยนต์
ราชการ
๖.๓ หัวหน้าหมวดยานพาหนะ หรื อหัวหน้างานยานพาหนะ นาใบคาขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ ๓) เสนอผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารทัว่ ไปพิจารณาอนุ ญาต ในกรณี ไม่สามารถจัดรถให้ได้ ต้องแจ้งผูข้ อ
ใช้รถยนต์ทราบ
๖.๔ หัวหน้าหมวดยานพาหนะ หรื อหัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบตารางการปฏิ บตั ิงาน จัด
รถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้งาน และจัดพนักงานขับรถยนต์ประจายานพาหนะนั้นๆ
๖.๕ เมื่ อผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารทัว่ ไปอนุ ญาตแล้ว แจ้งผูข้ อใช้รถยนต์ทราบ (ทะเบียนรถที่ใช้ใน
การเดินทาง ชื่อพนักงานขับรถ) และแจ้งพนักงานขับรถเตรี ยมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
๖.๖ พนักงานขับรถยนต์รับกุญแจรถยนต์ ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางตามใบอนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓ ) ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ ปริ มาณน้ ามัน ก่อนนารถออกทุกครั้ง ต้อง
ตรวจสอบปริ มาณน้ ามันเชื้ อเพลิงให้มีระดับเกินกว่าหนึ่ งในสี่ ของถัง ในกรณี มีน้ ามันเชื้ อเพลิง มีระดับน้อย
กว่าหนึ่ ง ในสี่ ข องถัง พนัก งานขับ รถยนต์ต้องแจ้งหัวหน้า งานยานพาหนะ เพื่ อ ขอรั บ บัตรเติ ม น้ ามัน รถ
ราชการ พนักงานขับรถยนต์ลงรายมือชื่อรับบัตร พีทีที ฟลีทการ์ ด เพื่อใช้เติมเบิก – จ่าย น้ ามันเชื้ อเพลิ ง ยัง
ปั้ ม ปตท. และลงรายมือชื่อคืนบัตรเมื่อเติมน้ ามันเสร็ จเรี ยบร้อย
๖.๗ หัวหน้างานยานพาหนะ เขี ยนใบสั่งเติมน้ ามันเชื้ อเพลิ ง และน้ ามันหล่ อลื่ น เสนอหัวหน้าฝ่ าย
บริ หารทัว่ ไปพิจารณาเบิก-จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

๖.๘ พนักงานขับรถยนต์นายานพาหนพออกไปปฏิบตั ิงาน ตามใบอนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ ๓)
๖.๙ พนักงานขับรถยนต์ลงบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)
๖.๑๐ เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นแล้ว นายานพาหนะเข้าจอดยังที่จอด และตรวจสอบความเรี ยบร้อย เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป เมื่อเสร็ จภารกิจแล้วส่ งคืนกุญแจ นาเก็บคืนในตูเ้ ก็บกุญแจ ที่
ติดตั้งอยูท่ ี่งานยานพาหนะ
๗. เอกสารอ้างอิงทีเ่ กีย่ วข้ อง เอกสารประกอบต่ างๆ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ (บทที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ (บทที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕
๘. แบบฟอร์ มที่เกีย่ วข้ อง
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)
- บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)
-ทะเบียนคุมการใช้บตั รเติมน้ ามัน

๙. เอกสารบันทึก
การจัดเอกสารงานยานพาหนะ
ชื่อเอกสาร

๑.ใบขออนุ ญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ ๓)
๒.บันทึกการใช้รถ
(แบบ ๔)
๓.ทะเบียนคุมการใช้
บัตรเติมน้ ามันรถ
ราชการ

ผูร้ ับผิดชอบ

พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้า
หมวดยานพาหนะ หัวหน้า
งานยานพาหนะ
พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้า
หมวดยานพาหนะ หัวหน้า
งานยานพาหนะ
พนักงานขับรถยนต์ หัวหน้า
หมวดยานพาหนะ หัวหน้า
งานยานพาหนะ

สถานที่จดั เก็บ ระยะเว
วิธีจดั เก็บ
ลา
จัดเก็บ
งานยานพาหนะ ๓ ปี แฟ้ม แยกตาม
ทะเบียนรถ
งานยานพาหนะ ๓ ปี

แฟ้ม แยกตาม
ทะเบียนรถ

งานยานพาหนะ ๓ ปี

แฟ้ม แยกตาม
ทะเบียนรถ

๑๐. ระบบการติดตามประเมินผล
ร้อยละของการขอใช้รถยนต์ราชการเป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
ตัวชี้วดั ที่สาคัญ
ของเจ้าหน้าที่(พนักงานขับ ร้อยละของเจ้าหน้าที่(พนักงานขับรถยนต์)ที่ปฏิบตั ิตาม
รถยนต์) ปฏิบตั ิตามแนวทาง แนวทางที่กาหนด(ตามคู่มือ)
ที่กาหนด (ตามคู่มือ)
สู ตรการคานวณ(ถ้ามี)
หน่วย
ความถี่ในการ
แบบฟอร์ มจัดเก็บ
รายงานผล
A x ๑๐๐
B

ครั้ง

รอบ ๖ เดือนและ
รอบ ๑๒ เดือน

X ๑๐๐

หน่วยงาน
จัดเก็บ

แบบฟอร์มการ
งาน
รายงานตามตัวชี้วดั ยานพาหนะ

สู ตรการคานวณ : จานวนครั้งของการขอใช้รถยนต์เป็ นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ = A
จานวนครั้งของการขอใช้รถยนต์ท้ งั หมด = B

เป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐

แบบ ๓

ใบขออนุญาตใช้ รถส่ วนกลาง
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ....................
เรี ยน ……………………………………………………….
ข้าพเจ้า...........................................................................ตาแหน่ง.......................................................
สานัก/ส่ วน ......................................................................ขออนุ ญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของสานักงาน เพื่อ
ไปราชการที่
......................................................................................................................................เพือ่
ปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับเรื่ อง..............................................................................................................................
มีผนู ้ งั่ ไปในครั้งนี้ จานวน.................คนโดยใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงจาก..................................................................
...........................................................ทั้งนี้ ขอใช้รถยนต์ในวันที่ ..............เดือน ...................................พ.ศ.
......................เวลา ....................น. ถึงวันที่ .............เดือน ..................................พ.ศ. .............................เวลา
......................น.
ลงชื่อ......................................................ผูข้ ออนุญาตใช้รถยนต์
(
)
ตาแหน่ง ......................................................
ได้ตรวจสอบแล้วมีรถยนต์วา่ งอยูจ่ ึงเห็นสมควรอนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน …....................
โดยมี .................................................................เป็ นพนักงานขับรถยนต์
เลขไมล์ก่อนไป..................................................เลขไมล์หลังไป.........................................................
ลงชื่อ......................................................
(……………………………….)
ความเห็นของผู้มีอานาจสั่ งการให้ ใช้ รถยนต์
อนุญาต
ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ) ..................................................................

(…………..…………………………………)
ลำดับ

วันออก
เดินทำง
วันที่ เวลำ

ผู้ใช้ รถ

ระยะกม./
กลับถึง
ระยะกม./
ไมล์ เมื่อรถ สำนักงำน ไมล์ เมื่อรถ ระยะทำง พนักงำน
กม/ไมล์
ขับรถ
ออก
วันที่
ออก
เดินทำง
เวลำ
เดินทำง

ตาแหน่ง…………………………………………..

หมำยเหตุ

บันทึกการใช้ รถ.........................................................................

ผู้บันทึก........................................................
ตาแหน่ ง.......................................................

