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                                คู่มือการปฏิบัติงาน 
                                (Work  Manual) 
 
 
 

                        การจัดบริการรถราชการสว่นกลาง 
 
 
 
 
                                                งานยานพาหนะ 
                                   กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย นำยนคร  ลีนำม และนำยกฤษดำ  ฉลวยศรี   วันที่จัดท ำ  1  มีนำคม  2561 

ต ำแหน่ง  นำยช่ำงเทคนิค  
แก้ไขครั้งที่………………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



                                             คู่มือการปฏิบัติงาน 
                                   การจัดบริการรถราชการส่วนกลาง 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดบริกำรรถรำชกำรส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่แสดง 
ถึงรำยละเอียดข้ันตอนกำรปฏิบัตงิำนของกจิกรรม/กระบวนงำนต่ำงๆ และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และบรรลุข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของกระบวนงำนตำม
ภำระงำน ของ งำนยำนพำหนะ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรจัดบริกำรรถรำชกำรส่วนกลำง จัดท ำข้ึนเพื่ออธิบำยถึงหลกัเกณฑ์ในกำรจัด 
บริกำรรำชกำรส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี ตำมระเบียบส ำนักนำยกปฏิบัติกำรว่ำด้วยรถรำชกำร 
พ.ศ.2545  และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และกำรใหบ้ริกำรของพนกังำนขับรถยนต์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนกำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรขอใช้บรกิำรและกำรให้บริกำรรถรำชกำรส่วนกลำง 
 
3. ค าจ ากัดความ 

รถรำชกำรส่วนกลำง หมำยถึง รถยนตห์รอืรถจกัรยำนยนต์ ที่จัดไว้เพื่อกจิกำรอันเป็นส่วนรวมของส่วน
รำชกำร ในที่นี้หมำยถึง รถรำชกำร ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 รถสวัสดิกำร ในที่นี้หมำยถึง กำรจัดบริกำรรถรำชกำรส่วนกลำง เพื่อเป็นสวัสดิกำรทีม่หำวิทยำลัยจัด
ให้แก่ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง กรรมกำรและผูท้ ำคุณประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
 เจ้ำหน้ำที่จัดรถ หมำยถึง บุคลำกรที่มหีน้ำที่หรือได้รบัมอบหมำยงำนบริกำรจัดรถรำชกำร และ
พนักงำนขับรถยนต์ในกำรปฏิบัติรำชกำรและบริกำรของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 พนักงำนขับรถยนต์ หมำยถึง บุคลำกรที่มีหน้ำที่หรือได้รบัมอบหมำยงำนขับรถยนต์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบริกำรของมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
 หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย หมำยถึง คณะ ส ำนักและหนว่ยงำนอื่นๆ ในสังกัดของมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี รวมทั้งหน่วยงำนในก ำกับ 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 4.1 อธิกำรบด ี ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรใช้รถรำชกำรส่วนกลำง ส ำหรบักำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน/องค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4.2 รองอธิกำรบดี  ผู้ได้รบัมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี อนุมัติกำรใช้รถรำชกำร
ส่วนกลำง ในกำรปฏิบัตริำชกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลยัของหน่วยงำนในสงักัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
(ยกเว้นกำร 

ขอใช้รถส่วนกลำงของหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย)  
4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    อนุญำตใช้รถส่วนกลำง ส ำหรบักำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนใน

ส ำนักงำนอธิกำรบดีภำยในเขตพื้นที่ตัง้  
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 4.4 หัวหน้ำงำน          ควบคุมกำรจัดบริกำรรถรำชกำร          
 4.5 ผู้จัดรถ                 จัดคิวบริกำรรถรำชกำร ตำมทีห่น่วยงำนขอรบับริกำร 
 4.6 พนักงำนขับรถยนต์    ขับรถยนต์บริกำรรับ - ส่งผู้โดยสำร และดูแลรกัษำรถยนต์          
 
5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรถยนต์ท่ีมีความพร้อมและคิวท่ีให้บริการได้ 
 

 

รับค าขอใช้บริการรถราชการส่วนกลาง  

รายงานผลการจัดบริการ 

 

อธิการบดี/รองอธิการบดี อนุญาต  
 

ยืนยันการให้บริการ  
 

แจ้งผลการอนุญาตตามบันทึกการขอใช้รถหรือหนังสือ คืนผู้ขอใช้รถ 
 

ให้บริการตามเขตบริการและวันท่ีก าหนด 

 

 สรุปผลและจัดท าข้อมูลสถิติการบริการ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

๑.  ผู้ขอใช้บริกำรจองรถใน
ระบบจองรถ ออนไลน์ 
ประสำนเจ้ำหน้ำที่จดัรถ  
และบันทึกกำรขอใช้รถ
ส่งให ้งำนยำนพำหนะ 
กองกลำง  

พนักงำน
ธุรกำร 

10 
นำที/
เรื่อง 

  

๒.  
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรถยนต์ที่มี
ควำมพร้อมและคิวท่ี
ให้บริกำรได้ในระบบจอง
รถออนไลน์ และ
ประสำนงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ผูข้อใช้รถใน
รำยละเอียดกำรเดินทำง 
และและประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) 

พนักงำน
ธุรกำร 

10 
นำที/
เรื่อง 

  

๓.  
 
 

ยืนยันกำรให้บริกำรใน
ระบบจองรถออนไลน์ ผู้
ขอจัดพิมพ์สง่งำน
ยำนพำหนะ 

พนักงำน
ธุรกำร 

30 
นำที/
เรื่อง 

  

๕.  
 
 
 

เสนอ ต่อรองอธิกำรบดี/
อธิกำรบดี พิจำรณำอนุมัติ
จัดบริกำร  
 
 

 1 วัน   

๖.  แจ้งผลกำรอนุญำตและคำ่
น้ ำมันเชื้อเพลิง คำ่เบีย้
เลี้ยง/คำ่อำหำรท ำกำร
นอกเวลำ และค่ำที่พัก  
(ถ้ำมี) ให้ผู้ขอใช้บริกำร 
ด ำเนินกำรตำมที่ได้
ประสำนงำนในกำรขอใช้
บริกำร และสง่คืนหนังสือ
ขอใช้รถ ทำงระบบกำร
รับ/ส่งหนังสือรำชกำร  

พนักงำน
ธุรกำร 

1 วัน   

รับค าขอใช้บริการ
รถราชการ
ส่วนกลาง  

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี  

อนุมัต ิ

แจ้งผลการอนุญาต 
ตามบันทึกการขอใช้รถ
หรือหนังสอื คืนผู้ขอใช้

รถ 
 

ยืนยันการให้บริการ  

ตรวจสอบรถยนต์ 
ที่มีความพร้อมและคิวที่

ให้บรกิารได้ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี 
ใช้อ้างอิง 

๗.  พิมพ์รำยละเอียดงำนที่
ปฏิบตัิประจ ำวันและ
ล่วงหน้ำในระบบจองรถ
ออนไลน์ เก็บไว้ท่ีแฟ้ม
รับงำนทีง่ำนยำนพำหนะ 
และสั่งงำนให้พนักงำน
ขับรถยนต์ ตรวจ
รับทรำบงำนที่ปฏิบตั ิ

พนักงำน
ธุรกำร 

20 นำที 
 

  

๘.  สรุปผลและจดัท ำข้อมูล
สถิติกำรบริกำร ในด้ำน
จ ำนวนรถยนต ์จ ำนวน
คร้ังที่ใหบ้ริกำร กำรซ่อม
บ ำรุง และกำรเงิน/กำร
พัสดุ เป็นประจ ำทุก
เดือน 

ผู้ควบคุม
ยำนพำหนะ 

1 เดือน   
 

๙.  รำยงำนผลกำรจัดบริกำร 
และปัญหำ/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ และจดัท ำ
แผนปฏิบตังิำน รอบ 6 
เดือน และสิ้น
ปีงบประมำณ 

ผู้ควบคุม
ยำนพำหนะ 

6 เดือน   

 
หมายเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของ+กระบวนกำร 
  กิจกรรมยอ่ยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนมุัต ิ
  แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลือ่นไหวของงำน จุดเช่ือมต่อระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำร   
                         เขียนกระบวนกำรไมส่ำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 
 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 

6.1 ผู้ขอใช้รถกรอกข้อมูลกำรขอใช้รถรำชกำรและพิมพจ์ำกระบบจองรถออนไลนห์รือกรอกข้อมลู 
กำรขอใช้รถในแบบฟอรม์พรอ้มแนบส ำเนำโครงกำร/เรื่องและก ำหนดกำรเดินทำงกรณีเดินทำงหลำยวัน ส่งงำน
ยำนพำหนะ กองกลำง ล่วงหน้ำ 3-5 วัน ก่อนเดินทำง 
ขั้นตอนการจัดบริการรถ 

ให้บรกิารตามเขตบริการ
และวันทีก่ าหนด 

สรุปผลและจัดท าข้อมูล
สถิติการบรกิาร 

รายงานผลการ
จัดบริการ 



5 
 

 

6.2 ผู้จัดรถพิจำรณำจัดรถตำมล ำดับควำมส ำคัญ ควำมเหมำะสมของรถยนต์กบักำรเดินทำง ลักษณะ
เส้นทำง/พื้นที่ จ ำนวนผู้โดยสำร ควำมถ่ีงำนของพนักงำนขับรถยนต์ เสนอผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตใช้รถ 

6.3 แจ้งผลกำรจัดรถใหผู้้ขอใช้รถทรำบเพือ่ยืนยันกำรเดินทำงและ กรณีไมส่ำมำรถจัดรถให้ได้ทำง
โทรศัพทห์รือทำงระบบจองรถออนไลนซ์ึ่งผู้ใช้รถสามารถดูได้ทางระบบจองรถออนไลน์  

6.4 เมื่อได้รบัอนุญำตใช้รถแล้วหรือไม่อนุญำตใช้รถเนือ่งจำกไม่มีรถจะสง่เอกสำรกำรขอใช้รถที่ระบุ
ช่ือและเบอร์โทรศัพท์พนักงำนขับรถทีป่ฏิบัติงำนคืนผู้ขอใช้รถทำงระบบกำรรบั/ส่งหนงัสอื 

6.5 กำรจองใช้รถทำงโทรศัพท์จะต้องส่งเอกสำรกำรขอใช้รถภำยใน 3 วันหลังกำรจองและขอสงวน 
สิทธ์ิใหผู้้ขอใช้รถรำยอื่นกรณีสง่เอกสำรช้ำกว่ำก ำหนด 

6.6 เมื่อได้รบัอนุญำตใช้รถผู้จัดรถจะบันทึกตำรำงกำรใช้รถประจ ำวันในคอมพิวเตอร์และพมิพ์ตำงรำง
กำรใช้รถประจ ำวันและงำนล่วงหน้ำติดไว้ที่โรงจอดรถส่วนกลำงและที่งำนยำนพำหนะ  เวลำ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
เพื่อให้พนกังำนขับรถรบัทรำบงำน 

6.7 งำนยำนพำหนะ กองกลำง จะส ำรองรถยนต์ เพือ่กำรใช้รถเร่งด่วน/ฉุกเฉินของผู้บริหำรมหำ 
วิทยำลัย 

6.8 กำรขอใช้บรกิำรรถตู้โดยสำร ที่เป็นคณะ/หน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนอธิกำรบดี  จะใหบ้ริกำร
เฉพำะกรณีงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

6.9 ผู้ขอใช้รถต้องโทรศัพท์ยืนยันและนัดหมำยกำรเดินทำงกับพนักงำนขับรถอย่ำงน้อย 1 วันและใน
กรณีรถบสัโดยสำร อย่ำงนอ้ย2-3 วัน ก่อนเดินทำง 

6.10 หำกผู้ขอใช้รถยกเลิกกำรใช้รถโปรดแจ้งงำนยำนพำหนะ ก่อนเดินทำง ทำงโทรศัพทห์รือท ำเป็น
หนังสือ เพื่อ งำนยำนพำหนะ จะไดบ้รหิำรจัดกำรรถที่ถูกยกเลิกต่อไป 

6.11 หลงักำรใช้รถ ผู้ขอใช้รถสำมำรถประเมินควำมพงึพอใจกำรให้บริกำรได้ทกุครั้ง  โดยกรอก
แบบสอบถำมควำมพงึพอใจในกำรใช้บริกำรรถยนต์ส่วนกลำง ทำงระบบออนไลน์ โดยเข้ำไปที่ เว็บไซตก์องกลาง 
– เลือกแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของกำรใช้บริกำรของกองกลำง –เลือกแบบสอบถำมควำมพงึพอใจกำรใช้
บริกำรรถยนตส์่วนกลำง กรอกแบบสอบถำมแล้ว คลิกส่ง 
ขั้นตอนการให้บริการรถ(พนักงานขับรถ) 

6.12 พนักงำนขับรถยนต์ตรวจรับทรำบงำนทีป่ฏิบัติประจ ำวัน/ล่วงหน้ำและใบสัง่งำนที่แฟ้มรับงำนที่
งำนยำนพำหนะ เพือ่ดูสถำนที่นัดหมำยและเวลำรับผู้ใช้รถ,สถำนที่ไป,จ ำนวนผู้โดยสำร,ภำรกจิที่ไป,เบอร์โทรติดต่อ
ผู้ขอใช้รถ กรณีเร่งด่วน  ผู้ควบคุมยำนพำหนะจะโทรศัพท์แจ้งงำนที่จะปฏิบัติพร้อมแจ้งรำยละเอียดต่ำงๆ  ให้กับ
พนักงำนขับรถยนต ์
  6.13 พนักงำนขับรถแต่งกำยสุภำพเรียบรอ้ยเหมำะสมกบัภำรกิจและสถำนทีเ่ดินทำงไปปฏิบัตงิำน 
ก่อนเวลำนัดหมำย พนักงำนตรวจเช็ครถก่อนเดินทำงอีกครัง้และบันทึกเลขกโิลเมตรของรถยนต์กอ่นเดินทำงทีส่มุด
บันทึกกำรปฏิบัตงิำน ประจ ำรถและน ำรถไปรบัผู้ขอใช้รถทีจ่ดุนัดหมำยก่อนเวลำ อย่ำงน้อย 15 นำท ี

6.14 พนักงำนขับรถบันทกึเลขกิโลเมตรกลับถึงมหำวิทยำลยัฯที่สมุดบันทึกปฏิบัติงำนประจ ำรถและท ำ
ควำมสะอำดรถ พรอ้มตรวจเช็คสภำพทั่วไปของรถยนต ์
ขั้นตอนหลังการบริการรถ(พนักงานขับรถ) 
  6.15 พนักงำนขับรถน ำรถเข้ำจอดเกบ็ใหเ้รียบร้อยหลังเสรจ็ปฏิบัติงำนแล้วและน ำกุญแจรถเกบ็ที่ตูเ้ก็บ 
ตรวจรบัทรำบงำนที่จะปฏิบัตลิ่วงหน้ำ/รับใบสั่งงำนและสง่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
ขั้นตอนการรายงานผล 
  6.16 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น ในรปูแบบเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน   
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7. ระบบติดตามประเมินผล 
  7.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรในกำรใช้บรกิำรรถยนตส์่วนกลำง 
 7.2 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขับรถยนต ์
  
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.๒๕23 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2530, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535, (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2538, (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541, (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2545 

8.2 พระรำชบัญญัตริถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที ่11 และฉบับที่ 22 
8.3 พระรำชบัญญัตจิรำจรทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
8.4 พระรำชบัญญัตกิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒ 

  
9. แบบฟอร์มท่ีใช้   
    9.1 แบบฟอร์มกำรขอใช้บรกิำรรถยนต์ส่วนกลำง ในระบบจองรถออนไลน์ของกองกลำง ส ำนักงำน
อธิกำรบด ี
 9.2 บันทึกข้อควำมขอใช้บรกิำรรถยนต์ส่วนกลำง 
 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) ด้านการบริการ  เนื่องจำกรถยนต์ส่วนกลำงมีอำยุใช้
งำนระหว่ำง ๖ –๒๒  ปี  โดยเฉพำะรถตู้โดยสำร มี                                               
ระยะทำงใช้งำน เกิน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร จงึไม่มี
ควำมพร้อมในกำรเดินทำงไกล และมรีถตู้โดยสำรที่มี
สภำพดีใช้เดินทำงไกลเกินระยะทำง ๓๐๐ กิโลเมตร 
ได้เพียง ๓ คัน 

จัดท ำแผนซ่อมบ ำรงุ และแผนจัดหำรถตู้
โดยสำรเพิ่ม 
 
 

2) ด้านจ านวนพนักงานขับรถยนต์ พนักงำนขับรถ
ส่วนกลำงมีจ ำนวน ๑๑ คน มีรถยนต์ส่วนกลำงจ ำนวน 
๑๕ คัน  ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำงไกลทีมเีกินระยะทำง ๔๐๐ กิโลเมตร จะใช้
พนักงำนขับรถ ๒ คน บำงครั้งรถบัสโดยสำรออกเดิน
ทำงไกลพร้อมกันหลำยคัน ท ำให้ขำดพนักงำนขับรถ
ขับรถในพื้นที่ตั้ง 

แจ้งข้อขัดข้องคืนหน่วยงำนที่ขอใช้บรกิำร เพื่อ
ไปจ้ำงเหมำบรกิำรรถยนต์ของเอกชน 
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3. ด้านการจัดการท่ัวไป  
   - ผู้ขอใช้รถขอใช้รถแล้วไม่ใช้งำนไม่แจ้งยกเลิกกำรใช้

งำน  และเวลำใช้รถที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับกำรใช้งำนจริง 
   - กำรใช้รถของกจิกรรมนักศึกษำบำงงำนไม่มีอำจำรย์

หรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
   - มีนักศึกษำบำงคณะ ดื่มสุรำส่งเสียงดังไม่ดูแลรักษำ

ทรัพยส์ินส่วนรวมและไมม่ีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมบนรถ 
ขณะเดินทำง 

ก ำหนดข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน ที่ขอควำม
อนุเครำะห์   หรือขอใช้บรกิำรรถยนต ์ให้
เป็นไปตำมคูม่ือกำรให้บริกำรรถยนต์รำชกำร 

 


