
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การขอใชรถยนตราชการ 
 

 

ของ 

 
องคการบรหิารสวนตําบลโนนคา  

อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนคราชสีมา 

 



 
คํานํา 

 

                  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชรถยนตและการรักษารถยนตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  “รถยนตสวนกลาง” หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอันเปน

สวนรวมองคการบริหารสวนตําบลโนนคา  เชน รถยนตสวนกลาง  รถยนตบรรทุกน้ํา เปนตน 

                 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับระเบียบการใชรถยนตของราชการ ขององคการบริหารสวน

ตําบลโนนคา  เพ่ือใหพนักงานสาวนตําบล พนักงานจาง ใชปฏิบัติไดอยางทุกตองในการปฏิบัติงาน ของ

องคการบริหารสวนตําบลโนนคา 

 

 

                                                                                       องคการบริหารสวนตําบลโนนคา 

                                                                                                   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑. วัตถุประสงค 

      เพ่ือใหการดําเนินการใหบริการยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา มีระเบียบ  
   ชัดเจน พนักงานขับรถยนต และเจาหนาท่ี สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานเดียวกัน 

 

 ๒. ขอบเขต 

        การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สําหรับพนักงานขับรถยนตและเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงาน การขอใช 
รถยนตราชการอยางมีมาตรฐานเดี่ยวกัน 
 
 ๓.  คํานิยาม  
                  รถยนตราชการสวนกลาง หมายความวา รถยนตท่ีจัดไวใชในงานของทางราชการ ใชในกิจการ
อันเปนสวนรวมในทางราชกหารขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา 
 

                  ขอใชรถยนตราชการ  หมายความวา การขอใชรถยนตท่ีหนวยงานราชการจัดไวเพ่ือใชใน

กิจการอันเปนสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา การขอใชรถยนตราชการตองปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                 การดูแลรถยนตราชการ หมายความวา การตรวจสอบ ดูแลรถยนตราชการท่ีอยูในความ

รับผิดชอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน การตรวจสอบ ซอมบํารุงประจําป ท้ังการแลสมรรถภาพของรถยนต 

และดูแลความสะอาดของรถยนต 

๔. ความรับผิดชอบ 

            หวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนคา มีหนาท่ีพิจารณาอนุญาต การขอใช 
รถยนตราชการสวนกลางในความดลของสํานักงานปลัดฯ 

           หวัหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนคา มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานขับรถยนตและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

            พนักงานขัยรถยนต มีหนาท่ีปฏิบัติงานตามใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง และดูแลรักษา 
รถยนตราชการสวนกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
 
๕. ผังข้ันตอนแบะมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

    ช่ือกระบวนการ : การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 

    ตัวชีว้ัดท่ีสําคัญของกระบวนการ รอยละของการขอใชรถยนตราชการเปนไปอยางถูกตอง 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด มาตรฐาน 
คุณภาพ 

แนวทางใน 

การควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ขออนุญาตใชรถยนต 
สวนกลาง 

รับใบขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลาง 

ตามแบบ ๓ ตามแบบ ๓ เจาหนาท่ี 
ยานพาหนะ 



(แบบ ๓) 
๒ ตรวจสอบรายละเอียด 

การขอใชรถยนต  
ตรวจสอบรายละเอียด 
ขอใชรถยนต สถานท่ี
เดินทางไป เวลาการ
เดินทาง และตรวจสอบ
ตารางการปฏิบัติงาน เพ่ือ
พิจารณาการอนุญาตใช
รถยนต 

ความถูกตอง
ครบถวนใน 
การเขียน 
แบบ ๓ 

ความถูกตอง 
ครบถวนใน 
การเขียน 
แบบ ๓ 

หัวหนาสวน
ราชการ 

๓ เสนอ หัวหนาสวนราชการ 
( ผอ. กอง) 

นําใบขอใชรถยนต
สวนกลาง ( แบบ ๓) 
เสนอหัวหนาของสวน
ราชการ 

ความถูกตอง
ครบถวนในการ
เขียน แบบ ๓ 

ความถูกตอง 
ครบถวนใน 
การเขียน 
แบบ ๓ 

หัวหนาสวน
ราชการ 

๔ มอบหมายใหพนักงาน 
ขับรถยนต 

มอบหมายใหพนักงานขับ
รถยนต และผูแจงขอใช
รถยนตทราบ 

ความถูกตอง
ชัดเจนตาม
ข้ันตอน 

ความถูกตอง
ชัดเจนตาม
ข้ันตอน 

หัวหนาสํานัก
ปลัด/หรือ
ผูแทน 

๕ เตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง 

ตรวจสอบเสนทางท่ีจะใช
ในการเดินทาง รับกุญแจ
รถยนต ตรวจสอบความ
พรอมของรถยนต และ
ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง 

มีการตดิตอ
ประสานงานท่ีด ี

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานขับ
รถยนต 

๖ สั่ง เบิก-จาย  
นํ้ามันเช้ือเพลิง 
( กรณีนํ้ามันเช้ือเพลิง
เหลือนอย) 

โดยกอนนํารถออกทุกครั้ง 
ตองตรวจสอบปริมาณ
นํ้ามันเช้ือเพลิงทุกครั้ง 
หากปริมาณนํ้ามัน
เช้ือเพลิงระดับต่ํากวา 
หน่ึงในสี่ของถังให
ดําเนินการเบิก-จายนํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน 

ข้ันตอนการ
เบิก-จาย
นํ้ามัน
เช้ือเพลิง 

พนักงานขับ
รถยนต / 
หัวหนาสวน
ราชการ 

๗ ปฏิบัติตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

พนักงานขับรถยนตปฏิบัติ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติตามท่ี
กําหนดอยาง
ถูกตองและปลดิ
ภัย 

แบบ ๓ พนักงานขับ
รถยนต 

๘ บันทึกการใชรถยนต
สวนกลาง 

ลงบันทึกการใชรถยนต 
( แบบ ๔) 

ตามแบบ ๔ ตามแบบ ๔ พนักงานขับ
รถยนต 

๙ จัดเก็บรถยนตในพ้ืนท่ีจอด
รถยนตสวนกลาง 

จัดเก็บรถในพ้ืนท่ีท่ีจอด
รถยนตราชการตรวจสอบ
ความเรยีบรอย และสงคืน
กุญแจ  

ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ี
กําหนด 

ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ี
กําหนด 

พนักงานขับ
รถยนต 

 

๖. รายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานตามแผนผัง 
     ๖.๑ ผูขอใชรถยนตจัดทําใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) สงใหหัวหนาสวนราชการ (ผอ.กอง) 
กอนท่ีจะเดินทางอยางนอย ๑ วัน ยกเวนในกรณีเรงดวน 



     ๖.๒ เจาหนาท่ีรับผิดชอบการใชรถยนตสวนกลาง  รับใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) แลว
ตรวจสอบรายละเอียดการขอใชรถยนต สถานท่ีเดินทางไป จํานวนผูโดยสาร หากรายละเอียดไมชัดเจน ตอง
ประสานผูขอใชรถยนตเพ่ือตรวจสอบ  และพิจารณาการอนุญาตใชรถยนตราชการ 
      ๖.๓ เจาหนาท่ีรับผิดชอบการขอใชรถยนตสวนกลาง  นําใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง ( แบบ ๓) เสนอ
ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักปลัด ไปพิจารณาอนุญาต ในกรณีไมสามารถจัดรถใหได ตองแจงผูขอใชรถยนต
ทราบ 
      ๖.๔ ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักปลัด  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน จัดรถยนตตามความเหมาะสมในการ
ใชงาน และจัดพนักงานขับรถยนต 
      ๖.๕ เม่ือผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักปลัด  อนุญาตแลว แจงผูใชรถยนต ทราบ (ทะเบียนรถท่ีใชใน
การเดินทาง ชื่อพนักงานขับรถยนต) และแจงพนักงานขับรถยนตเตรีนมความพรอมของรถยนตกอนออก
เดินทาง 
      ๖.๖ พนักงานขับรถยนตรับกุญแจรถยนต ตรวจสอบเสนทางท่ีจะใชในการเดินทางตามใบอนุญาตใช
รถยนตสวนกลาง ( แบบ ๓) ตรวจสอบความพรอมของรถยนต ปริมาณน้ํามัน กอนนํารถออกทุกครั้ง ตองสอบ
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงใหมีระดับเกินกวาหนึ่งในสี่ของถัง ในกรณีมีน้ํามันเชื่อเพลิง มีระดับนอยกวาหนึ่งในสี่
ของถัง พนักงานขับรถยนตตองแจงหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือขอรับบัตรเติมน้ํามันรถยนตจากผูอํานวยการกอง
คลัง  
      ๖.๗ ผูอํานวยการกองคลัง เขียนใบสั่งเติมน้ํามันเรียบรอยแลว  
      ๖.๘ พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกไปปฏิบัติงาน ตามใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ ๓) 
      ๖.๙ พนักงานขับรถยนตลงบันทึกการใชรถยนต (แบบ ๔) 
      ๖.๑๐ เม่ือปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว นํารถยนตเขาจอด และตรวจสอบความเรียบรอย เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการใชงานครั้งตอไป เม่ือเสร็จภารกิจแลงสงคืนกุญแจ ใหกับเจาหนาท่ีรับผิดชอบการใชรถยนต
สวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลโนนคา 
      ๗. เอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของ เอกสารประกอบตาง ๆ 
           - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
           - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
           - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
      ๘. แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 
           - ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๓) 
           - บันทึกการใชรถยนต (แบบ ๔) 
 
 
  

                   
 
 
 
 



 
 


