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กลุ่มอ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒



คํานํา

คู่มือขั้นตอนการดําเนินงานยานพาหนะฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ด้านยานพาหนะ เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งาน การขอใช้รถยนต์ การ
บํารุงรักษารถยนต์ การเก็บรักษา รถยนต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทาง เดียวกัน โดยคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ของการดําเนินงาน
ยานพาหนะ ขอบเขตของงาน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน Flow Chart การปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ และ
เอกสารอ้างอิง คู่มือฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ขอ ใช้บริการ พนักงานขับรถยนต์และผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์ราชการ เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการของบุคลากรในสังกัด
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้จัดทําจะติดตามการผลการใช้งานยานพาหนะ                            
ทีด่ําเนินการตามแนวทางของคู่มือนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําข้อจํากัด ปัญหาและอุปสรรคที่พบไปปรับปรุง
และแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหา ของคู่มือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นางสาววีรณา ละครมูล                                                                                                          
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ                                                                                                

พฤศจิกายน  ๒๕๖๔





คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน
งานยานพาหนะ

๑. ชื่องาน : งานยานพาหนะ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๒ 
มีประสิทธิภาพ

๒.๒ ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดี 
๒.๓ ยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ได้รับการตรวจสอบ

และปรับปรุงสภาพความเหมาะสม และมีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย 
และรวดเร็ว

๓. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

ภารกิจที่มีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เตรียมความพร้อม การ
ให้บริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  และบุคลากร                                               
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบ
สภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการใช้พาหนะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒

๔.๒ จําแนกพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ โดยจัดเป็นหมวดหมู่
เพ่ือสะดวกในการควบคุม การบํารุงรักษา การให้บริการ รวมทั้งการขออนุญาตชําระภาษีรถยนต์ 

๔.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๒ รวมทั้งการขอใช้น้ํามันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ หรือกรณี
ที่ต้องใช้น้ํามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔ กําหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบํารุงรักษาการตรวจสภาพ การส่ง
ซ่อมพร้อมท้ังรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ

๔.๕ กําหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ให้อยู่ใน
ที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๔.๖ นําผลการดูแลบํารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงต่อไป

-๑-



๕. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาสภาพปัจจุบัน                    
ปัญหาในการใช้ยานพาหนะ

ของ สพป.กส.๒

เจ้าหน้าท่ี                                                 
จําแนกพาหนะ ของ สพป.กส.๒ โดยจัดเป็นหมวดหมู่  
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะของ 

สพป.กส.๒ รวมทั้งการขอใช้น้ํามัน

ผอ.สพป.กส.๒ อนุมัติ                 
สั่งจ่ายน้ํามันเช้ือเพลิง

กําหนดสถานท่ีเก็บรักษายานพาหนะ ของ สพป.กส.๒
ให้อยู่ในท่ีปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นําผลการดูแล บํารุงรักษา การตรวจ
สภาพประเมินผลประสิทธิภาพ

ยานพาหนะของ สพป.กส.๒ เพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงต่อไป

ไม่อนุมัติ

-๒-



๖. แบบฟอร์มท่ีใช้
๖.๑ เมนูขออนุญาตใช้รถยนต์ในระบบ AMSS++ ของ สพป.กส.๒
๖.๒ แบบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง 
๖.๓ บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ 
๖.๔ ทะเบียนคุมการจัดคิวขับรถยนต์ 
๖.๕ ตารางการจัดรถยนต์ประจําวัน
๖.๖ แบบตรวจสภาพรถยนต์รายสัปดาห์ 

๗.  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
๗.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗.๓ แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ราชการ

-๓-



ภาคผนวก

-๔-



เมนูขออนุญาตใช้ยานพาหนะในระบบ AMSS++ ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒

-๕-



-๖-



ใบสั่งจ่ายน้ ามัน
-๗-



-๘-



-๙-



-๑๐-



-๑๑-



แบบตรวจสภาพรถยนต์รายสัปดาห์

แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

หมายเลขทะเบียน........................................พนักงานขับรถยนต์............................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าพเจ้า....................................................................ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานขับรถตู้หมายเลข.......................................ขอรายงานสภาพรถยนต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  ดังนี้

-๑๒-



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

ได้ตรวจสอบเบื้องต้นตามที่พนักงานขับรถยนต์รายงานแล้ว เห็นว่า........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

-๑๓-



ตารางการจัดรถยนต์ประจ าวัน

-๑๔-



แนวปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์ราชการ
๑. คิวขับรถ ผอ.สพป.กส.๒ ให้นายอํานาจ  ฉัตรแหลม ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 
๒. กรณีอยู่คิวขับรถ ผอ.สพป.กส.๒ จะไม่จัดคิวอื่นให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๓. กรณีนายอํานาจ  ฉัตรแหลม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ผอ.สพป.กส.๒ หากลาพักผ่อนหรือ          

ลาป่วยให้จัดคิวคนขับรถรายต่อไป (นายสามเมือง  พลอาจทัน) ขับรถ ผอ.สพป.กส.๒
๔. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ มาตรวจดูตารางการจัดคิวขับรถยนต์ราชการทุกวัน ในเวลา

๐๘.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางในเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ยานพาหนะจะแจ้งให้พนักงานขับรถทราบทางโทรศัพท์           

๕. หากพนักงานขับรถยนต์พบปัญหาจากการจัดคิว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ยานพาหนะเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ           

๖. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ ลงบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งทีน่ํารถยนต์ไปใช้เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนําบันทึกมาเปลี่ยนเล่มใหม่ท่ีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ทุก
วันสิ้นเดือน           

๗. ให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ ตรวจสภาพรถยนต์ตามแบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติภารกิจประจํา
สัปดาห์ และก่อนเดินทางไกล           

๘. ผู้ทําหน้าที่ส่งหนังสือราชการ ได้แก่ นายสามเมือง  พลอาจทัน และนายมานิตย์  ทองพรหม 
โดยให้สลับกันคนละวัน หากนายสามเมือง พลอาจทัน ติดคิวทางใกล้ หรือทางไกล ให้นายมานิตย์
ทองพรหม ไปส่งหนังสือราชการแทน 

๙. พนักงานขับรถยนต์ราชการ ที่ได้รับมอบหมายตาม คําสั่ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒                      
ที่ ๑38/๒๕๖4 เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติและรับผิดชอบ ซึ่งได้แก่

- นายอํานาจ  ฉัตรแหลม ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.4282 กาฬสินธุ์
- นายสามเมือง พลอาจทัน ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.2377 กาฬสินธุ์   
- นายมานิตย์ ทองพรหม ดูแลรับผิดชอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.๓๙05 กาฬสินธุ์  
โดยให้ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด           
๑๐. ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

-๑๕-



แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ราชการ

๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ จัดทําบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยระบุเหตุผลความ
จําเป็นที่ต้องใช้รถยนต์ราชการ วัน เวลา (ไป-กลับ) สถานที่ที่ไป บันทึกลงในระบบ AMSS++ สพป.กส.๒

๒. การขอใช้รถยนต์ราชการแต่ละครั้ง ต้องมีคณะร่วมเดินทางไม่น้อยกว่า ๓ คน ยกเว้นกรณี
จําเป็นซ่ึงต้องได้รับอนุญาตจาก ผอ.สพป.กส.๒ เป็นคราว ๆ ไป           

๓. กรณีท่ีต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้เจ้าของเรื่องแต่ละเรื่องเป็นผู้ขอใช้รถยนต์ราชการ และ
บอกเหตุผลรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ การขอใช้รถยนต์ให้ครบถ้วน ชัดเจน           

๔. หากมีการเปลี่ยนแปลงการขอใช้รถยนต์ราชการ หรือขอยกเลิกการใช้รถยนต์ราชการ ให้              
ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการจัดทําบันทึกเปลี่ยนแปลงโดยระบุเหตุผลความจําเป็นที่มีการเปลี่ยนแปลง วัน 
เวลา (ไป-กลับ) สถานที่ที่ไป หรือเหตุผลใน การขอยกเลิกการใชร้ถยนต์ราชการ ทั้งนี้ให้ผู้ขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะโดยตรงทางโทรศัพท์ เพ่ือแจ้งพนักงานขับรถยนต์ต่อไป           

๕. กรณีท่ี ผอ.สพป.กส.๒ มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.กส.๒ ไปราชการแทน ให้เจ้าของเรื่อง
ดําเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแนวปฏิบัตินี้           

๖. ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

-๑๖-


