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คู่มือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ 

 

ที่มา 

 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและก ากับดูแลการใช้รถถือว่ามีความส าคัญในระดับหนึ่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตลอดจน        

การเตรียมความพร้อมของรถใหพ้ร้อมใชง้านและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 

 สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติจะต้องค านึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มี

คุณภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน 

 คู่มอืหลักการปฏิบัติในการใชร้ถราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้รวบรวมคุณสมบัติ 

การบ ารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและก ากับดูแลการใช้ทุกคน ทั้งที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ใหม่และท าหน้าที่อยู่แล้วจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และ

ผูร้ับบริการพึงพอใจเป็นส าคัญ  
 

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 เพื่อควบคุมกระบวนงานยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

2. ขอบเขต  (Scope) 

 - ให้บริการงานยานพาหนะ รับส่งพนักงานและบุคลากรในการติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา     

ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 - ให้บริการงานยานพาหนะ  รับส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ และประสานงาน

หมูบ่้าน ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

3. ค าจ ากัดความ (Definition) 

 ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า รถบรรทุก

รถยนต์พยาบาล รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย และเครื่องจักรกลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น 
 

4. ความรับผิดชอบ (Reponsibilities) 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น 

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น 

- หัวหน้าส านัก/ผูอ้ านวยการกอง 

 - บุคลากรทุกคน 

 - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและก ากับดูแลการใช้รถ 



 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

 - ผูข้ออนุญาตเขียนใบขออนุญาตใชร้ถส่วนกลาง 

 - เสนอนายกหรอืผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัติ ผ่านหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

 - แจ้งผลการขอใช้รถกับผูข้อใช้ 

 - เก็บรวบรวมใบส่งของน้ ามันรถ (สีฟ้า) 

 - จัดท าบันทึกการใชร้ถ และรายงานการใชร้ถประจ าเดือน เสนอหัวหนา้ส านัก/ผูอ้ านวยการกอง 

5.1 การขอใช้บรกิาร 

       - ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) เสนอหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ

หรอืผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 

  - กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัดผู้ขอใช้รถยนต์ต้องท าบันทึกเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่นหรอืผูม้ีอ านาจลงนามอนุมัติ ผ่านหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง ผ่านปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น 

 5.2 การให้บรกิาร 

  - พนักงานขับรถรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ที่ได้รับการอนุมัติใน     

การเดินทาง 

  - เตรียมพร้อมใหบ้ริการ 

  - รับผูข้อใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์สว่นกลาง (แบบ 3) 

  - น ารถกลับมาที่จอด 

  - บันทึกการใชร้ถ แบบ 3 

5.3 การตรวจเช็ครถ 

5.3.1 ตรวจประจ าวัน 

  1. ระบบน้ าในหม้อน้ า / ถังน้ าพัก 

  2 .น้ ามันเครื่อง 

  3. น้ ามันเบรก / น้ ามันครัช 

  4. ลมยาง 

  5. ไฟแสงสว่าง 

  6. สัญญาณแตร 

  7. อื่นๆ 

 

 

 

 



 

5.3.2 ตรวจในขณะขับขี่ 

  1. ระบบเบรก 

  2. การท างานของเครื่องยนต์ 

  3. การท างานของมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ เกย์วัดความร้อน เกย์น้ ามัน 

  4. เสียงหรอือาการผดิปกติต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 

5.3.3 ตรวจทุกสัปดาห์ 

  1. ระดับน้ ามันเครื่อง 

  2. ระดับน้ ากลั่นแบตเตอรี่ 

  3. ระดับน้ าระบายความรอ้น 

  4. ระดับน้ าล้างกระจก 

  5. ความดันลมยาง (เติมลมยางทุกเส้น กรณียางออ่น) 

  6. ระดับน้ ามันเพาเวอร์ 

5.4 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

  น ารถเข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่ก าหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบ ารุง      

แจ้งหัวหนา้ส านัก/ผู้อ านวยการกองก่อน  ได้แก่ 

  1. ระยะทาง 5,000 หรอื 10,000 กิโลเมตร 

  1.1 เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 

  1.2 เปลี่ยนกรองเครื่อง / กรองโซล่า 

  1.3 ตั้งเบรก (กรณีรถบรรทุก) 

  1.4 เช็คชว่งล่าง ได้แก่ ลูกหมาก ลูกปืนล้อ เบรก ฯลฯ 

  1.5 และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ระยะทาง 20,000 กิโลเมตร 

  2.1 เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ และน้ ามันเฟืองท้าย 

  2.2 อื่น ๆ ตามเหมาะสม 

   3. พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ตามระยะทางที่ก าหนดและตามสภาพความเป็นจรงิ

ของยางในขณะนั้น 

4. เช็คตามอาการทันทีที่ผิดปกติ 

6. จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง แบบ 6 
 

6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 

 



 
 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) 

 - ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ 3 

 - บันทึกการใชร้ถ แบบ 4 

 - แบบรายงานการใช้รถ แบบ 7 

 - แบบรายงานอุบัติเหตุรถ แบบ 5 

 - รายละเอียดการซ่อมบ ารุง แบบ 6 
 

8. ด าเนินการแจ้งผู้รับผิดชอบทราบทันท ี หากรถมีอาการผิดปกติ 


