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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบการบริหารรถราชการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.2.1. เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการตรวจสอบ สามารถน าไปใช้
เป็นคู่มอืการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.2.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน  
 1.2.3. เพ่ือให้การบริหารรถราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
          2.1 เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ แบบบันทึกการเติม
น้ ามัน รายละเอียดการซ่อมบ ารุง บันทึกการใช้รถ การตรวจสภาพรถก่อนใช้งานรายวัน และการขออนุญาตใช้
รถของรถราชการ  
         2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องการใช้รถราชการ 
          2.3 ตรวจสอบความมีตัวตนอยู่จริงของรถราชการ รวมถึงการเก็บรักษาว่าเป็นไปตามระเบียบฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง นักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมทั้ง 
คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจสอบ 

รถราชการ                 หมายถึง รถยนต์ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
จัดไว้เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน                
ซึ่งได้มา โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  
หรือเงินอ่ืน    

รถส่วนกลาง                หมายถึง รถยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 
    สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
ยานพาหนะ   หมายถึง รถยนต์ราชการและรถยนต์เช่า ใช้ในราชการทุกประเภทที่ 

มหาวิทยาลัยจัดให้บริการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏก าแพงเพชร 

พนักงานขับรถ             หมายถึง ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ให้บริการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถ     หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้เป็นผู้ควบคุม ดูแล  
รถราชการของคณะหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ก าแพงเพชร         

ผู้มีอ านาจสั่งใช้รถ         หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านักงาน 
อธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 



4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่
อธิการบดี อนุมัติและสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 1. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบ 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี หน่วยรับ

ตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 3. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
การตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ 

 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 3. จัดท าร่างกระดาษท าการ 
 4. ร่างรายงานการตรวจสอบ 
 5. ติดตามผลการตรวจสอบ 
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ 1. ก ากับ ดูแลบริหารจัดการและการปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 2. ส่งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะมายังกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่            
หน่วยรับตรวจได้รับรายงานการตรวจสอบ 

 
 
5. การตรวจเอกสาร 

5.1 กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจปฏิบัติการ การบริหารรถราชการ    
5.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2-6               

พ.ศ. 2530-2545  ที่ก าหนดเกี่ยวกับการจัดหา การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา และ
การซ่อมบ ารุง  

5.1.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ (ท่ี กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่                
18 ธันวาคม 2550)  ได้ก าหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่
ของบริษัทผู้จัดจ าหน่ายน้ ามันและของสถานีบริการน้ ามัน เช่น เรื่องการให้ความรู้                 
การสร้างความเข้าใจ และการบริการกรณีใช้บัตรเติมน้ ามันแก่พนักงานสถานีน้ ามัน 
เงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการ เป็นต้น  

5.1.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ(ท่ี กค 0409.6/13052 ลงวันที่                          
29 พฤศจิกายน 2549) ที่ก าหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตาม



พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วน
ราชการพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

5.1.4 การรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (E-Utility) ต่อมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดให้หน่วยงาน            
ที่มีการใช้บัตรฟลีทการ์ดต้องรายงานการใช้น้ ามันผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและ
สรุปจัดส่งเอกสารต่องานการเงิน  ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน พร้อมก าหนดให้
หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนคุมการใช้บัตร  

5.1.5 การรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย                     
เพ่ือใช้วิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลื้องน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี 

5.2 เทคนิควิธีที่ใช้ในการตรวจสอบรถราชการ  
 5.2.1. การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ พร้อมจด
บันทึกประเด็นข้อมูลหรือหลักฐานที่ต้องการเพ่ิมเติมลงในแบบสอบถาม    
 5.2.2. การขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  โดยก าหนดขอบเขตของข้อมูล
จากการตกลงกันในการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียม (ตามตารางที่ 1)   
 5.2.3. การสังเกตการณ์ข้อเท็จจริง และการสุ่มตัวอย่าง  
 5.2.3.1 การขอคู่มือจดทะเบียนของรถแต่ละคัน  เพ่ือตรวจสอบ รายการจดทะเบียน  
วันที่ได้มา และ การต่อทะเบียนประจ าปีว่ามีการต่อทะเบียนเป็นปัจจุบันหรือไม่  
 5.2.3.2 การตรวจใบขออนุมัติใช้ยานพาหนะกรณีขอใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หรือออกต่างจังหวัด ว่ามีการด าเนินการตามที่ได้ให้ข้อมูลตรงตามการสัมภาษณ์หรือไม่  
 5.2.3.3 การตรวจสมุดประจ ารถแต่ละคัน เพ่ือตรวจสอบว่าพนักงานขับรถได้บันทึก
รายการใช้ทุกครั้งหรือไม่ ให้สอบถามและตรวจสอบกรณีใช้รถไปราชการต่างจังหวัด มีการบันทึกการเติมน้ ามัน
กรณีไม่ใช้บัตรฟลีทการ์ดหรือไม่  ถ้าบันทึกมีการบันทึกรายการดังกล่าวให้ตรวจสอบว่ามีการบันทึกได้ถูกต้อง
หรือไม่และให้ค าแนะน าและก ากับให้พนักงานขับรถบันทึกรายการในสมุดประจ ารถทุกครั้ง ในรายการ
ดังต่อไปนี้ วันที่ เลขกิโลเมตร (ระยะทาง) จ านวนเงิน และจ านวนลิตรที่เติม หน่วยงานใด หรือผู้ใดเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถแต่ละคันประจ าปีต่อ
หน่วยตรวจสอบภายใน  จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงได้ถูกต้องตรง
ตามข้อเท็จจริง ดังมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  เพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสมของ
สภาพรถและใช้วางแผนงบประมาณ   
 5.2.3.4 การตรวจประวัติการซ่อมรถแต่ละคัน มีการบันทึกในการบันทึกประวัติการซ่อม  
 5.2.3.5 สอบถามว่ามีระเบียบหลักเกณฑ์อ่ืนที่หน่วยงานก าหนดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้
รถมีหรือไม่ ถ้ามีให้ส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของผู้ตรวจสอบ  
 5.2.3.6 หลักฐานการท าประกันภัยของรถแต่ละคัน  กรณีท าประกันภัยนอกเหนือจาก 
พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ ให้สอบถามว่าใช้ประเภทเงินใด และการขออนุมัติต่อผู้มอบอ านาจถูกต้อง
หรือไม่  
 5.2.3.7 ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง กรณีใช้บัตรฟรีทการ์ด และบันทึก
รายการผ่านระบบยูทิลิตี้และตรวจส าเนาเอกสารหลักฐานการใช้บัตรฟลีทการ์ด (Sail slip) แต่ละครั้ง                
เพ่ือตรวจสอบว่ามีการบันทึกเลขทะเบียนรถและเลขกิโลเมตรไว้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่    
 5.2.3.8 ตรวจสอบทะเบียนควบคุมการใช้บัตรฟลีทการ์ด  ว่าผู้ควบคุมเก็บรักษาบัตรฟลีท
การ์ดอย่างไร ใครเป็นผู้ถือบัตร และผู้ควบคุมมีวิธีการบันทึกรายการในทะเบียนคุมอย่างไร  กรณีพบว่าปฏิบัติ



ไม่ถูกต้องแนะน าผู้ควบคุม ให้บันทึกปริมาณน้ ามันที่เติมแต่ละครั้งเพ่ิมในตารางเพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายในและใช้ในการค านวณหาอัตราสิ้นเปลืองน้ ามัน พร้อมชี้แจงเหตุผลหรือ
ประโยชน์ที่ต้องบันทึกปริมาณที่เติม  อาจแนะน าให้ใช้โปรแกรมเอ็กเซลส์เพ่ือค านวณหาอัตราการสิ้นเปลืองแต่
ละครั้งเพื่อใช้เปรียบเทียบกับครั้งก่อนหรือใช้หาสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน   
 5.2.4 การสุ่มตัวอย่าง โดยใช้กระดาษท าการ เพื่อจดบันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ
การใช้รถราชการ  ขอบเขตปริมาณข้อมูลจะได้จากการพิจารณาร่วมกันในการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน 
แต่ในการปฏิบัติงานจริงปริมาณข้อมูลที่ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ ต้องท าการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่ามีการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ด้วย และบันทึกเหตุผล
การพิจารณาในกระดาษ 
 ท าการทุกครั้ง หากรายการใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงให้เก็บหลักฐาน ประกอบการออก
รายงาน อย่างน้อย 3 - 5 ตัวอย่าง หากกรณีมีประเด็นที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ                
แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ให้เก็บหลักฐาน และน าเสนอในรายงานด้วย พร้อมแสดงค าชื่นชมในข้อดีนั้นต่อผู้ปฏิบัติ 
และผู้บริหารของหน่วยงานนั้นให้รับทราบทุกครั้ง หลักฐานที่เก็บรวบรวมอาจเป็น ส าเนาเอกสาร กรณีเป็น
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หน้าจอใดมีปัญหาให้พิมพ์หน้าจอนั้นๆ หรือส าเนาภาพหน้าจอ หรือ ภาพถ่าย ก็ได้   
 5.2.5 การค านวณ เป็นการทดสอบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง จากการใช้บัตรฟลีทการ์ด  กรณีมีการเติมน้ ามันโดยไม่ใช้บัตรฟลีทการ์ดให้ตรวจสอบดูว่ามีการบันทึก
หรือไม่ สังเกตอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันโดยหาค่าผลต่างระหว่างระยะทางกับปริมาณน้ ามันที่ใช้แต่ละครั้งหรือ                 
การหามูลค่าการซ่อมบ ารุงเพื่อพิจารณาการจัดหารถทดแทนคันเก่าท่ีเสื่อมสภาพเป็นต้น  

สูตรที่ใช้ในการค านวณ :-   อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามัน  =  ระยะทาง / ปริมาณน้ ามันที่ใช้ 
 

5.3 ข้อสังเกตในการตรวจสอบ    
 5.3.1 รายการที่หน่วยรับตรวจมักจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ในการบริหารรถราชการและการ
รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง   
 5.3.1.1. พนักงานขับรถไม่จัดท าสมุดบันทึกการใช้รถหรือบันทึกไม่ครบถ้วน  
 5.3.1.2. ไม่จัดท าใบอนุญาตการใช้รถ  
 5.3.1.3. ไม่จัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงรถ  
 5.3.1.4. ไม่ก าหนดเกณฑ์อัตราการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคันประจ าปี  
 5.3.1.5. ส ารวจรถไม่ครบถ้วน บางปี ขาด-เกิน โดยเฉพาะรถเก่าๆ  
 5.3.1.6. รถบริจาค รับโอน ไม่เอาเข้าทะเบียนเพ่ือจะได้สามารถเบิกค่าซ่อมได้  
 5.3.1.7. รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีหรือการบันทึกระยะทางไม่ถูกต้อง             
ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงกรณีไม่ใช้บัตรฟลีทการ์ด  
 5.3.1.8. ไม่ต่อใบอนุญาตขนส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 5.3.1.9. ไม่ก าหนดเกณฑ์พิจารณาในประเด็นความปลอดภัยกรณีใช้รถไปราชการ              
นอกพื้นที่   
 5.3.1.10. มีการควบคุมการใช้บัตรฟลีทการ์ดยังไม่รัดกุมเพียงพอ   ขาดการพิจารณา
ความเหมาะสมของวงเงินการใช้บัตรฟลีทการ์ดส าหรับรถแต่ละคัน  รวมถึงขาดการสอบทานข้อมูลการรายงาน
ผลการใช้บัตรฟลีทการ์ด  
 5.3.2 แนวปฏิบัติในการควบคุมยานพาหนะของหน่วยรับตรวจ  



 5.3.2.1. มีการก าหนดรหัสเหมือนครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
 5.3.2.2. มีตราพ่นไว้ที่ข้างรถอย่างชัดเจน  
 5.3.2.3. มีพนักงานขับรถดูแลประจ า  
 5.3.2.4. มีหน่วยควบคุมยานพาหนะ  
 5.3.2.5. เก็บในสถานที่เหมาะสม  ปลอดภัย  
 5.3.2.6. ขออนุมัติทุกครั้งที่มีการใช้รถ  
 5.3.2.7. ท าบันทึกการใช้รถ ตามระเบียบโดยครบถ้วน  
 5.3.2.8. มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง  
 5.3.2.9. การสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงต้องท าโดยผู้มีอ านาจ  
 5.3.2.10. หลักฐานใบเสร็จที่เติมน้ ามัน  ต้องระบุหมายเขทะเบียนรถและเลขกิโลเมตร  
             ทุกครั้ง  
 5.3.2.11. มีการส ารวจการและวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันของรถแต่ละคัน   
 5.3.2.12. ท าทะเบียนประวัติ  และมีรายละเอียดเพียงพอ  
 5.3.2.13. จัดท าประวัติและบันทึกการซ่อมและต่อเติม  
 5.3.2.14. มีการรายงานการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างเดินทาง รวมรายงานสิ้นปี  
 5.3.2.15. มีการต่อทะเบียนรถเป็นปัจจุบันหรือไม่   
 
 5.4 วิธีการตรวจสอบรถราชการและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง     

เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมรถราชการ และควบคุมการใช้บัตรเติม
น้ ามัน  ที่เพียงพอและเหมาะสม  สภาพรถเป็นไปตามจริงที่รายงาน และการใช้น้ ามันได้ถูกรายงานต่อหน่วย
ตรวจสอบภายในอย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ  

ผู้ตรวจสอบภายในควรแนะน าการบันทึกรายการใช้น้ ามันต่อผู้ควบคุมการเติมน้ ามันหรือผู้ควบคุม
บัตรฟลีทการ์ด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้และเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับ รายงาน
ผล ณ วันสิ้นงวดปีต่อหน่วยตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วนถูกต้อง  เนื่องจากในการรายงานผลการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ผ่านมายังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง และรายงานรถที่ใช้น้ ามันไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง และสร้าง
ความเข้าใจกับผู้รับตรวจในเรื่องประโยชน์จากการขอข้อมูลรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  โดยมีข้อที่ควรแนะน าดังนี้  
 5.6.1 ปรับปรุงทะเบียนคุมการใช้บัตรให้ระบุปริมาณ(ลิตร)ของน้ ามันที่เติมแต่ละครั้ง พร้อม
แนะน าวิธีการค านวณอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันให้ผู้ควบคุมได้ทราบและชี้แจงถึงประโยชน์ของการค านวณ   
 5.6.2 ควบคุมการใช้บัตรฟลีทการ์ดโดยเคร่งครัดในประเด็น การถือบัตรและการเก็บรักษาบัตร               
การใช้บัตรฟลีทการ์ดของพนักงานขับรถเมื่อน าไปใช้ให้ก าชับให้พนักงานขับรถแจ้งให้พนักงานเติมน้ ามันบันทึก
เลขกิโลเมตร และตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ ว่ามีการบันทึกรายการถูกต้องหรือไม่   
 5.6.3 การต่อทะเบียนรถไม่เป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าไม่มีการจัดท าประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2534 ซึ่งผลกระทบที่ตามจะรุนแรงมากหากเกิดอุบัติเหตุและมี             
การบาดเจ็บ เพราะข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปจะใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่รัฐก าหนดไม่ได้
ผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง  



6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1   
 
 
 

2 วัน การเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรม ที่ก าลังจะตรวจสอบ            
โดยยังไม่มีการตรวจสอบในรายละเอียด  เป็นเพียงการท า
ความเข้าใจในกิจกรรมหรือต้องการระบุจุดส าคัญที่จะท าการ
ตรวจสอบ และการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลหน่วยรับตรวจ เช่น โครงสร้างของหน่วยรับ
ตรวจ นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการ บุคลากร 
หรือระบบสารสนเทศ เป็นต้น   

1. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. นักตรวจสอบภายใน 

2  
 

5 วัน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้ก าหนดไว้  ท าการวิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลที่ได้จากกระดาษท าการ ทบทวนกระบวนการ/ข้ันตอน/
หรือสิ่งที่ท าไปแล้วว่า เป็นไปตามที่ก าหนด 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ           
การควบคุม การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง           
และการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

1. ข้อมูลหน่วยรับตรวจ เช่น โครงสร้างของหน่วยรับ
ตรวจ นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการ บุคลากร 
หรือระบบสารสนเทศ เป็นต้น   
2. กระดาษท าการ : ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ 
3. กระดาษท าการ : ตรวจการซ่อมบ ารุงรถราชการ 
4. กระดาษท าการ : ประเมินการควบคุมภายในด้าน
ยานพาหนะ 

1. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. นักตรวจสอบภายใน 

3  
 
 

3 วัน บันทึกข้อมูล ขอตรวจพบตาง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ใหเป็นหลักฐานอางอิงในการเขียน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทาง การแกไขขอบกพรอง              
ตอไป ดังนี้ 
1. กระดาษท าการ : ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ 
2. กระดาษท าการ : ตรวจการซ่อมบ ารุงรถราชการ 
3. กระดาษท าการ : ประเมินการควบคุมภายในด้าน
ยานพาหนะ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ           
การควบคุม การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

1. แบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
2. ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
3. แบบบันทึกการเติมน้ ามัน 
4. แบบบันทึกการใช้รถ             
5. แบบบันทึกประเภทรถส่วนกลาง/รถคณะ/ รถเช่า 
6. ทะเบียนรถของมหาวิทยาลัย 
7. แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ 
8. แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบ ารุงรถ 

1. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. นักตรวจสอบภายใน 

 

4  
 

2 วัน สรุปความเห็นในเรื่องที่ตรวจพบ แล้วเสนอแนะถึงแนวทาง 
แก้ไขและอาจรวมถึงความเห็นของหน่วยรับตรวจ              
การชมเชยผลการด าเนินงาน  การปฏิบัติงานที่ดีของหน่วย  
รับตรวจ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ           
การควบคุม การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

1. กระดาษท าการ : ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ 
2. กระดาษท าการ : ตรวจการซ่อมบ ารุงรถราชการ 
3. กระดาษท าการ : ประเมินการควบคุมภายในด้าน
ยานพาหนะ 

นักตรวจสอบภายใน 

5    ไม่อนุมัติ 
 
 
                            อนุมัติ 

3 วัน จัดท า “ร่างรายงานการตรวจสอบ” เสนอหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในสอบทาน เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ทราบและสั่งการ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ           
การควบคุม การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

1. กระดาษท าการ : ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ 
2. กระดาษท าการ : ตรวจการซ่อมบ ารุงรถราชการ 
3. กระดาษท าการ : ประเมินการควบคุมภายในด้าน
ยานพาหนะ 

1. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. นักตรวจสอบภายใน 
3. อธิการบดี 

6  
 
 
 

30 วัน การติดตามผล การด าเนินงานตามที่หน่วยงานแจ้ง/สั่งการ            
ว่าหน่วยรับตรวจว่า ด าเนินการตามที่ได้เสนอแนะไว้ใน
รายงานหรือไม่ ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถราชการ           
การควบคุม การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และ
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

รายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีทราบและ 
สั่งการ 

1. หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
2. นักตรวจสอบภายใน 
3. หัวหน้าหน่วยรับตรวจ 

ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิัติงาน
ตรวจสอบ 

 

จัดท ากระดาษท าการ 
 

สรุปผลการตรวจสอบ 
 

ติดตามผลการตรวจสอบ 
 

จัดท าร่างรายงานการตรวจสอบ 
 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมรถราชการและควบคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน 

ที่เพียงพอและเหมาะสม สภาพรถเป็นไปตามจริงที่รายงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรม           

ที่ก าลังจะตรวจสอบ โดยยังไม่มีการตรวจสอบในรายละเอียดเป็นเพียงการท าความเข้าใจในกิจกรรมหรือ
ต้องการระบุจุดส าคัญที่จะท าการตรวจสอบ และการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเท่านั้น              
การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่                     
จะท าการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลต่างๆ  เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะท าความเข้าใจกับการปฏิบัติงานของ 
หน่วยรับตรวจ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของหน่วยรับตรวจ นโยบาย/แนวทางการบริหารจัดการ บุคลากรหรือ
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น   

  ผู้ตรวจสอบภายใน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบและท าความเข้าในสภาพ
โดยทั่วไปของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ นโยบาย/แนวทางการบริหารรถราชการ โครงสร้าง อัตราก าลัง การแบ่ง  
แยกหน้าที่ การมอบหมายงาน และแนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ก่อนที่จะลงปฏิบัติงานตรวจสอบจริง 
โดยมีวิธีการส ารวจข้อมูลจากการสอบทานเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลในระบบ การสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งในระหว่างการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นนั้น  ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกข้อมูลที่ได้ลง
ในกระดาษท าการ หรือขอเอกสารหลักฐานหน่วยรับตรวจ 

ขั้นตอนที่ 2  การตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ              
และการสรุปผลการตรวจสอบ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ก าหนดว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบุ วิเ คราะห์ ประเมินผลและ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยข้อมูล
สารสนเทศที่รวบรวมนอกจากจะต้องมีความเพียงพอแล้ว ต้องมีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้องและ                   
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับการเลือกวิธีการที่จะวิเคราะห์และประเมินผลก็ต้องมีความ
เหมาะสมด้วย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและผลการด าเนินงานที่ ได้รับการยอมรับ  โดยผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้อง
บันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ลงในกระดาษท าการที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมด้วย เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3  การจัดท าร่างรายงานการตรวจสอบ 
 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการ

จัดท า “ร่างรายงานการตรวจสอบ” เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสอบทาน ในกรณีที่จะเสนอรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้ว ผู้ตรวจสอบควรน าร่างรายงานไป
หารือกับหน่วยรับตรวจด้วย  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบและสั่งการ   

สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการเขียนรายงาน 
    1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย สามารถสั่งการได้ 
    2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    3. เนื้อหาสาระในรายงานมีความส าคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
มีหลักฐานประกอบอ้างอิง มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เป็น
สากล/ใช้ทั่วไป 



 

  เนื้อหาสาระของรายงาน  ควรครอบคลุมถึง 
    1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท าไมต้องมีการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบไปเพ่ืออะไร 
    2. ขอบเขตของงานตรวจสอบและวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบจะต้องก าหนดไว้
ว่าจะตรวจสอบกิจกรรมงาน/โครงการอะไร การตรวจสอบประเภทใด เช่น ตรวจสอบการเงินและบัญชี 
ตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นต้น และก าหนดช่วง เวลาหรือระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย เช่น                       
เดือนมกราคม – มีนาคม 25xx เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานทราบกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบตามรายงานดังกล่าว 

  3. ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป็นบทสรุปความเห็นในเรื่องที่
ตรวจพบ แล้วเสนอแนะถึงแนวทางแก้ไข ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ และอาจรวมถึง
ความเห็นของหน่วยรับตรวจ การชมเชยผลการด าเนินงานการปฏิบัติงานที่ดีของหน่วยรับตรวจ 

 

ขั้นตอนที่ 4  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 การติดตามผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผน ก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการติดตามตามความจ าเป็นและความเหมาะสมและควรมีการประชุมหรือสรุปผลกับหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือสอบทานผลก่อนรายงานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ  
โดยหน่วยรับตรวจต้องรายงานผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  เม่ือเข้าตรวจปฏิบัติการ   
 7.1 การเตรียมข้อมูล :- ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องท าการศึกษาการตรวจสอบ                   
ในประเด็น การบริหารรถราชการ การจัดท าทะเบียน และการรายงาน การควบคุม การซ่อมบ ารุง การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง การจัดท าประกันภัยและการเก็บรักษารถราชการ  
 7.2 การจัดท าแผนการตรวจ :-  หัวหน้าทีมและผู้ตรวจสอบภายใน  ปรึกษาหารือร่วมกันในการ
วางแผนการเข้าตรวจสอบ โดยพิจารณาอัตราก าลังและระยะเวลา เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการตรวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนประจ าปีที่ก าหนด  
 7.3 การเตรียมกระดาษท าการแต่ละประเภทและการจัดท าเช็คลิสต์การปฏิบัติงาน : -  เพ่ือให้
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละครั้งในการเข้าตรวจ ได้ข้อมูลประกอบการออก
รายงานตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่ก าหนดครบถ้วนและถูกต้อง  
 7.4 การจัดท าบันทึก :- เพ่ือแจ้งการเข้าตรวจถึงหน่วยรับตรวจพร้อมระบุวันเข้าตรวจและให้
อธิการบดีลงนามก่อนน าไปพร้อมการเข้าตรวจแต่ละครั้ง  
 7.5 การประชุมเปิดตรวจ : - โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ                      
ณ วันเข้าตรวจผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องเข้าพบผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
เข้าตรวจ (ระยะเวลาของข้อมูลที่จะใช้ในการน าหลักฐานมาท าการตรวจสอบ)พร้อมแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการตรวจสอบ  
 7.6 การตรวจสอบ :-  
 7.6.1. ผู้ตรวจสอบภายในจะน าเอกสารหลักฐานที่ได้รับมาท าการตรวจสอบ  
 7.6.2. ในการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในจะท าการ
สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบสอบถาม ใช้กระดาษท าการ หรือการถ่ายภาพก็ได้   
  



 7.6.3. กรณีพบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน             
ท าการสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติหรือให้ผู้รับตรวจแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัตินั้นๆก่อนให้ค าแนะน าหรือสรุปผลการตรวจกับผู้รับตรวจ  ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการเก็บรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนรัดกุมและครบถ้วนเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการออกรายงาน  
 7.6.4. การสรุปผลการตรวจสอบพร้อมแนบกระดาษท าการและหลักฐานต่างๆ เสนอ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข  
 7.6.5. การนัดประชุมกับหน่วยรับตรวจพร้อมเสนอร่างรายงานผลการตรวจ เพ่ือให้ผู้รับ
ตรวจพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจ  
 7.7 ประชุมปิดตรวจ :-  ผู้ตรวจสอบภายในจะประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหน่วยรับ
ตรวจ  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างรายงาน ให้ได้ข้อมูลตรงตามผลการตรวจจริง ณ วันเข้าตรวจให้
ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจลงนามในรายงานฉบับที่ได้มีการแก้ไขแล้ว และให้ผู้ตรวจสอบและหัวหน้า  
หน่วยตรวจสอบภายในลงนามในรายงาน  ทั้งนี้ให้ก าชับหน่วยรับตรวจ เรื่องการรายงานผลตอบกลับ (ภายใน                   
30 วัน) ตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง  
 7.8 การเสนอรายงาน :-  
 7.8.1. เสนอรายงานที่ได้แก้ไขแล้วจากการประชุมปิดตรวจต่ออธิการบดีเพื่อสั่งการ  
 7.8.2. ส่งรายงานฉบับที่อธิการลงนามแล้วให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเพื่อทราบและแจ้งให้
รายงานตอบกลับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  
 7.8.3. ทุก 3 เดือนหน่วยตรวจสอบภายในต้องส าเนารายงานผลการตรวจสอบ                  
เสนอ กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ  
 7.8.4. การสรุปผลการปฏิบัติงานในรายงานประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
   

เอกสารที่ขอจากหน่วยรับตรวจ 
เพื่อท าการตรวจสอบ 

รหัสกระดาษท าการ ประเด็นผลการตรวจสอบ 

1. การตรวจสอบควบคุมรถราชการ  
      1.1. แบบบันทึกประเภทรถ   ตส.พ.กพ. 1 / กพ. 3 มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วน           

เป็นปัจจุบันหรือไม่  
      1.2. แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ  

 

มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วน            
เป็นปัจจุบันหรือไม่  

      1.3. ใบขออนุญาตใช้รถ 

 

สุ่มตรวจใบขออนุญาตใช้รถ               
การใช้รถมีผู้ขออนุญาต มีผู้อนุมัติ
จริง และพนักงานขับรถบันทึก           
การใช้ในแบบบันทึกการใช้รถ          
ทุกครั้งหรือไม่   

      1.4. แบบบันทึกการใช้รถ  

 

มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วน             
ตรงตามข้อมูลตามใบขออนุญาต          
ใช้รถ ตามข้อ 1.3 และเป็นปัจจุบัน
หรือไม่  

      1.5. สมุดคู่มือจดทะเบียน                         
          (ท่ีออกโดยกรมการขนส่งทางบก)  

 

ตรวจสอบวันที่ได้มา, การช าระ
ค่าธรรมเนียม  (ต่อทะเบียน ณ 
กรมการขนส่ง)  ว่าเป็นปัจจุบัน
หรือไม่  
 

2. การตรวจสอบการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
      2.1. แบบรายการตรวจเช็คเก่ียวกับ         
การบ ารุงรักษาและการตรวจสภาพก่อนใช้
งานรายวัน  
 
     2.2. แบบบันทึกรายละเอียดประวัติ  
การซ่อม  
     2.3. ใบแจ้งขอซ่อม 
     2.4. ส าเนาเอกสารขออนุมัติการจัดซื้อ
จัดจ้างในการซ่อมรถ 

ตส.พ.กพ. 2 ก่อนใช้งานทุกวันมีผู้ตรวจสอบ
ความพร้อมของรถ  มีการจัดท า
และบันทึกในแบบฟอร์มที่ก าหนด
เป็นประจ าหรือไม่ 
มีการบันทึกรายละเอียดประวัติ 
การซ่อมหรือไม่   
มีใบแจ้งของซ่อมหรือไม่ 
ตรวจสอบการบันทึกรายการจาก
การสุ่มตรวจส าเนาเอกสารขอ
อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อม
รถว่ามีครบถ้วนตรงตามรายงาน 
ขออนุมัติซ่อมหรือไม่ 
  



เอกสารที่ขอจากหน่วยรับตรวจ 
เพื่อท าการตรวจสอบ 

รหัสกระดาษท าการ ประเด็นผลการตรวจสอบ 

3. การตรวจการควบคุมการเติมน้ ามันเชื้อเพลิง  
        3.1. ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามัน
รถราชการ (ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
  
 3.2. ส าเนาแบบรายงานการใช้บัตรฟลีท

การ์ดจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยพร้อม
ส าเนาใบบันทึกรายการขาย                  
(Sales slip)  

 
 3.3. บัตรเติมน้ ามัน  
 

ตส.พ.กพ. 1 / กพ. 3 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของการบันทึกรายการทะเบียนคุม
การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ  
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของส าเนาใบบันทึกรายการขาย                      
(Sales slip) โดยเฉพาะการบันทึก
หมายเลขทะเบียนรถ และเลข
กิโลเมตร                
ตรวจสอบรายงานการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  
สอบถามว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ             
เก็บรักษาบัตรเติมน้ ามัน  
สอบถามว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ             
เก็บรักษาบัตรเติมน้ ามัน 
  

4. แบบสอบถามประเมินการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ 
     แบบสอบถามประเมินการควบคุมภายใน
ด้านยานพาหนะ 

ตส.พ.กพ. 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในด้าน
ยานพาหนะ 
การบ ารุงรักษาและรายงานต่อ
ผู้บริหาร   
โดยสอบถามผู้อ านวยการกองกลาง  
เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าฝ่าย
ยานพาหนะ และพนักงานขับรถ 
ทุกคน 
 
 

5. สังเกตสถานที่เก็บรักษารถราชการ 
     ผู้ตรวจสอบสังเกตสถานที่เก็บรักษา           
รถราชการ 

 สังเกตสถานที่เก็บรักษารถราชการ  
พร้อมถ่ายรูป เพื่อดูว่าสถานที่เก็บ
รักษามีความปลอดภัยหรือไม่และ
หลังสิ้นวันหากไม่มีการใช้งานมีการ
น ารถทุกคัน เก็บรักษา ในสถานที่ 
ที่จัดให้ทุกครั้งหรือไม่ 



9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 การบริหารรถราชการ   ในปัจจุบันการบริหารรถราชการมีหลายทางเลือกและหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การบริหารโดยการใช้รถที่ส่วนราชการจัดซื้อจัดหาเอง  การบริหารโดยการให้ค่าตอบแทนในระดับ
ผู้บริหารและการบริหารแบบใช้รถจากผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่า รถเช่า  ซึ่งแต่ละทางเลือกส่วนราชการได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้แตกต่างกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึง การตรวจสอบการบริหารรถราชการ 
กรณีที่ส่วนราชการใช้รถจากการจัดซื้อจัดหาเองซึ่งต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุม               
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  

ในการบริหารจัดการยานพาหนะ สิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องคือ การควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง                     
ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการได้ก าหนดให้มีการใช้บัตรฟลีทการ์ด  โดยมีหลักเกณฑ์ก าหนดตามหนังสือที่                        
กค 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 การตรวจสภาพก่อนการใช้งาน การควบคุมการซ่อมบ ารุง                
การควบคุมการเก็บรักษา  และการควบคุมการขออนุญาตใช้รถ 
 9.1 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

9.2  กฎหมาย ระเบียบ ในการตรวจปฏิบัติการ การบริหารรถราชการ 
9.2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2-6                

พ.ศ. 2530-2545  ที่ก าหนดเกี่ยวกับการจัดหา การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษาและ
การซ่อมบ ารุง  

9.2.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ (ท่ี กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่                
18 ธันวาคม 2550)  ได้ก าหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่
ของบริษัทผู้จัดจ าหน่ายน้ ามันและของสถานีบริการน้ ามัน เช่น เรื่องการให้ความรู้                 
การสร้างความเข้าใจ และการบริการกรณีใช้บัตรเติมน้ ามันแก่พนักงานสถานีน้ ามัน 
เงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการ เป็นต้น  

9.2.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ(ท่ี กค 0409.6/13052 ลงวันที่                          
29 พฤศจิกายน 2549) ที่ก าหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วน
ราชการพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 9.3 บัตรฟลีทการ์ด  มีลักษณะการใช้งานคล้ายบัตรเครดิตเพียงแต่ได้ก าหนดไว้ให้ใช้ได้เฉพาะช าระค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ณ สถานีบริการ ปตท.หรืออ่ืนๆ ตามที่ก าหนด  โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินและ
ออกบัตรฟลีทการ์ด  ให้กับหน่วยงานตามค าร้องขอส าหรับส่วนราชการก าหนดให้ใช้บัตรนี้ได้เฉพาะกับสถานี
บริการ ปตท. เท่านั้น   
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 

การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบว่า  ผู้รับการ
ตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่และ ข้อบกพร่องที่พบ
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการ  ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการหรือไม่ประการใดและหากสั่งการแล้ว 
หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่  ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตาม



ต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบแล้วมิได้สั่งการ แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอม
รับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต 
 การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ หรือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจะยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
นั้น ๆ  โดยในการติดตามผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในวางแผน ก าหนดขอบเขตและ                
แนวทางการติดตามตามความจ าเป็นและความเหมาะสมและควรมีการประชุมหรือสรุปผลกับหน่วยรับตรวจเพ่ือ
สอบทานผลก่อนรายงานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ                    
โดยหน่วยรับตรวจต้องรายงานผลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

11.1  กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ในการตรวจปฏิบัติการ การบริหารรถราชการ 
11.2  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2-6 พ.ศ.

2530-2545  ที่ก าหนดเกี่ยวกับการจัดหา การใช้รถ การควบคุม การเกบ็รักษา และการซ่อมบ ารุง 
11.3  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ (ท่ี กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่                

18 ธันวาคม 2550)  ได้ก าหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของ             
บริษัทผู้จัดจ าหน่ายน้ ามันและของสถานีบริการน้ ามัน เช่น เรื่องการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ 
และการบริการกรณีใช้บัตรเติมน้ ามันแก่พนักงานสถานีน้ ามัน เงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการ
ส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการ เป็นต้น  

11.4  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ(ท่ี กค 0409.6/13052 ลงวันที่                          
29 พฤศจิกายน 2549) ที่ก าหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการ
พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

11.5  การรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (E-Utility) ต่อมหาวิทยาลัย  โดยก าหนดให้หน่วยงานที่มีการใช้
บัตรฟลีทการ์ดต้องรายงานการใช้น้ ามันผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและสรุปจัดส่งเอกสารต่อ
งานการเงิน  ส านักงานอธิการบดีทุกเดือน พร้อมก าหนดให้หน่วยงานมีการจัดท าทะเบียนคุมการ
ใช้บัตร  

11.6  การรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้วิเคราะห์อัตรา
การสิ้นเปลื้องน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี 

11.7  แบบรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
11.8  ทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 
11.9  แบบบันทึกการเติมน้ ามัน 
11.10 แบบบันทึกการใช้รถ 
11.11 แบบบันทึกประเภทรถส่วนกลาง/รถคณะ/รถเช่า 
11.12 ทะเบียนรถของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11.13 แบบบันทึกประวัติยานพาหนะ 
11.14 แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบ ารุงรถ 
11.15 แบบรายการตรวจสภาพรถก่อนใช้งานรายวัน 



12. แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบ 
12.1  กระดาษท าการ : ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ 
12.2  กระดาษท าการ : ตรวจการซ่อมบ ารุงรถราชการ 
12.3  กระดาษท าการ : ประเมินการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ 

 
13. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1 การสอบทานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน 

ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการการ
จัดท าและรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามกระบวน การ
การควบคุมการใช้รถราชการ 
ช่วยลดความผิดพลาด  ซึ่งจะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายก รัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2 การติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจไม่รายงานผล         
การด าเนินงานตามค าสั่งการของ
อธิการบดี หรือข้อเสนอแนะของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบ
ก าหนด 

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ               
ควบคุม ดูแล ติดตามผลการ
ด าเนินงานรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยทราบ                
ตามก าหนด เพ่ือให้การ
บริหารรถราชการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



14. บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการคลัง, กรมบัญชีกลาง.2546. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานมาตรฐาน 

ด้านการตรวจสอบภายใน. 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 5)                
พ.ศ.2541และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545  

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.2/ว.89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน 
การใช้บัตรเติมน้ ามันรถราชการ 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว366 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
จัดท าประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ง.  ประวัติของผู้จัดท า  

 
ประวัติผู้จัดท า 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
วันเดือนปีเกิด  18 ธันวาคม 2529 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 1 ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 6 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
สถานที่ท างาน  หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ. 2558  จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต                   
สาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก.  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกของฝ่ายงานยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างกระดาษท าการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
กฎระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


