
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 นางสาวกญัญารัตน์ ศรีณรงค ์

 เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

การขอใช้

ยานพาหนะคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
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คู่มือปฏิบัติงาน 



คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง การขอใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย  นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ 
หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ 1 ลงชื่อ........................................(หวัหน้าหน่วยงาน) 
วันที่............เดือน..................................ปี.พ.ศ......................... 

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ 2 ลงชื่อ........................................(หวัหน้าหน่วยงาน) 
วันที่............เดือน..................................ปี.พ.ศ......................... 

ตรวจสอบการจัดทำ ครั้งที่ 3 ลงชื่อ........................................(หวัหน้าหน่วยงาน) 
วันที่............เดือน..................................ปี.พ.ศ......................... 

 
 
 



คำนำ 
 

 คู่มืองานธุรการและสารบรรณฉบับนี้ เป็นเอกสารของทางหน่วยงาน ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการจัดระบบงานให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยจะบรรยายวิธีการทำงานทุกข้ันตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนำไปใช้ในการจัดวางระบบงาน รู้จักวิธีการทำงานให้ง่าย จัดระบบเอกสารให้เป็นที่เป็นทาง สามารถ
ค้นหาได้ง่าย ซึ่งเป็นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 หากมีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำหรือข้อความของคู่มือประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขงานธุรการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความ
ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
 
 
 
 
                                                                               นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ 
                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขอใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการขอใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้มีความสอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 1.4 เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องการขอใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเกิดความสะดวกในการจัดสรรยานพานะคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้แก่โปรแกรมวิชา ศูนย์ ฝ่ายงานต่างๆ โดยมีมาตรฐานเดียวกัน 
  
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การทำเรื่องขออนุญาตใช้ยานพาหนะของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพิจารณาสั่งการอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ
ใช้บริการและการให้บริการยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน 
 
3. คำจำกัดความ 
 ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง รถตู้ที่อยู่ในสความรับผิดชอบของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ 
 เจ้าหน้าที่จัดรถ หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายงานบริการจัดยานพาหนะคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 พนักงานขับรถยนต์ หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าหรือได้รับมอบหมายงานขับรถยนต์ในการปฏิบัติราชการ 
 หน่วยงาน หมายถึง คณะ โปรแกรมวิชา ศูนย์ สำนักและหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 คณบดี ผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 
 4.2 หัวหน้าสำนักงานคณบดี พิจารณาให้ความเห็นขั้นต้นในการขอใช้ยานพาหนะคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 4.3 เจ้าหน้าที่จัดรถ จัดคิวบริการยานพาหนะ บันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะลงใน Google ปฏิทิน 
พร้อมทั้งสำเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ให้กับพนักงานขับรถยนต์ ตามท่ีหน่วยงานขอรับบริการ 
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 4.4 พนักงานขับรถยนต์ ขับรถยนต์บริการรับ-ส่งสำหรับการไปปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และดูแล
รกัษารถยนต์ 
 
5. การตรวจเอกสาร 
 5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2530, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538, (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 

5.2 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 228.3 พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ.2522 

5.3 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
5.4 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ท่ีกค 0405.2 / ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 

2550) ได้กำหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทผู้จัดจําหน่ายน้ำมันและของ
สถานีบริการน้ำมันเช่นเรื่องการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจและการบริการกรณีใช้บัตรเติมน้ำมันแก่พนักงาน
สถานีน้ำมันเงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการเป็นต้น 

5.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ (ท่ีกค 0409.6 / 13052 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549) ที่กําหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

5.6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2-6 พ.ศ. 
2530–2545 ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดหาการใช้รถการควบคุมการเก็บรักษาและการซ่อมบํารุง 

5.7 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ที่กค 0405.2 / ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2550) ได้กำหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทผู้จัดจําหน่ายน้ำมันและของ
สถานีบริการน้ำมันเช่นเรื่องการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจและการบริการกรณีใช้บัตรเติมน้ำมันแก่พนักงาน
สถานีน้ำมันเงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการเป็นต้น 

5.8 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ (ท่ีกค 0409.6 / 13052 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549) ที่กําหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของ
รถยนต์ที่ให้บริการได้ 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เจ้าหน้าที่จัดรถตรวจสอบและยืนยันการ
ให้บริการโดยบันทึกการใช้รถที ่Google ปฏิทิน 

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
พิจารณาขั้นต้น 

คณบดีพิจารณาอนุมัติ 

แจ้งผลการอนุญาตไปยังผู้ขอใช้รถ 
และพนักงานขับรถ 

ให้บริการตามวันเวลาที่กำหนด 



ลำดับ ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 

1 นาที ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของรถคณะฯ ได้ที่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
https://scitech.kpru.ac.th/ แ ถ บ เม นู
หน่วยงาน/สำนักงานคณบดี/ตารางการใช้
รถคณะฯ หรือติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที 
เบอร์โทรภายใน 4010 

  ผู้ขอใช้รถ 

2  10 นาที กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
คณะฯ สามารถรับได้ที่สำนักงานคณบดี
ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด ได้ ที่ เ ว็ บ ค ณ ะ ฯ 
https://scitech.kpru.ac.th/scitech/
เมนูดาวน์ โหลด/แบบฟอร์มสำนักงาน
คณะฯ/หน้าที่ 2/ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ไปราชการ พร้อมแนบเรื่องไปราชการที่
ได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯ และ
กำห น ดการ (ถ้ ามี ) ส่ งแบ บ ฟ อร์ มที่
สำนักงานคณบดีก่อนถึงวันเดินทางอย่าง
น้อย 3 วันทำการ 

 1.ใบขออนุญ าตใช้
รถยนต์ไปราชการ 
2.เรื่องไปราชการที่
ได้รับอนุญาตจากทาง
มหาวิทยาลัยฯ 
3. กำหนดการ (ถ้ามี) 

ผู้ขอใช้รถ 

3  
 
 
 
 

5 นาที เจ้าหน้ าที่ จัดรถตรวจสอบวันว่างของ
รถยนต์และยืนยันการให้บริการโดยบันทึก
การใช้รถลงใน Google ปฏิทิน 
กรอกทะเบียนรถ/กิจกรรมของผู้ขอใช้รถ/
สถานที่ที่ ไปราชการ/กรอกชื่อผู้ ขอใช้  
จำนวนคน เบอร์โทรศัพท์ สถานที่รับ เวลา

  เจ้าหน้าที่จัดรถ 

ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของ
รถยนต์ที่ให้บริการได้ 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เจ้าหน้าที่จัดรถตรวจสอบและยืนยันการ
ให้บริการโดยบันทึกการใช้รถที ่Google 

ปฏิทิน 
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ลำดับ ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ที่รับ 
4  

 
 
 

5 นาที เสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์แก่หัวหน้า
สำนักงานคณบดีเพ่ือพิจารณาขั้นต้น 

   

5  
 
 
 

10 นาที เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัต ิ    

6  
 
 
 

30 นาที กรณีได้รับการอนุญาต เจ้าหน้าที่จัดรถ
สำเนาใบขออนุญ าตใช้ รถยนต์ ให้ กั บ
พนักงานขับรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยเก็บไว้ที่แฟ้มรับงานของ
พนักงานขับรถยนต์ (นายนิพล ชัยชุ่ม) ที่
ฝ่ายยานพาหนะ 
กรณี ไม่ได้รับการอนุญาตให้ ใช้รถยนต์  
เจ้าหน้าที่ จัดรถแจ้งผลการไม่อนุญาต
กลับไปยังผู้ขอใช้ 

  เจ้าหน้าที่จัดรถ 

7  
 
 
 

10 นาที เมื่อใกล้วันเดินทางผู้ขอใช้รถยนต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องประสาน
สถานที่ รับ เวลาขึ้นรถกับพนักงานขับ
รถยนต์ 
ห ากมี ก ารยก เลิ กห รื อ เป ลี่ ย น แป ล ง

  พนักงานขับรถ 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
พิจารณาขั้นต้น 

คณบดพีิจารณาอนุมัต ิ

แจ้งผลการอนุญาตไปยังผู้ขอใช้รถ 
และพนักงานขับรถ 

ให้บริการตามวันเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

กำหนดการ ผู้ ข อ ใช้ รถยนต์ ต้ อ งแจ้ ง
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก่อนวันใช้รถยนต์อย่างน้อย 1  
วัน 

หมายเหตุ   คำอธิบายเพ่ิมเติม 
 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 กิจกรรมย่อยและการปฏิบัติงาน 
 การตดัสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ 
 แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า 
 
 

 

 

 

 



7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือไปปฏิบัติราชการ 

7.1.1 ผู้มีสิทธิ์ขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  ข้าราช การ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน 

7.1.2 การขออนุญาตใช้รถยนต์เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือรับส่งบุคคลภายนอก เช่น 
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ฯลฯ ต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมและเดินทางไปรับ -ส่งกับ
พนักงานขับรถยนต์ 

7.1.3 การขออนุญาตใช้รถยนต์เพ่ือกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การไปศึกษาดูงาน การพานักศึกษาไป
ประชุม อบรม เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ควบคุมและต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2 

7.1.4 ผู้ขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตาม
ระเบียบของราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของพนักงานขับรถยนต์ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าน้ำมัน 

7.1.5 ผู้ขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากมีจำนวนไปราชการน้อยกว่า 2 คน 
สามารถขอใช้บริการในกรณีที่ไปรับ-ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทางคณะฯหรือองค์กร ซึ่งคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายกรณี 
 
7.2 ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.2.1 ผู้ขอใช้ตรวจสอบวันว่างของรถคณะฯ ได้ที่ เว็บไซต์คณะฯ https://scitech.kpru.ac.th/           
เมนูหน่วยงาน/สำนักงานคณบดี/ตารางการใช้รถคณะฯ (ตัวอย่างภาพที่ 1) หรือติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที เบอร์
โทรภายใน 4010 

 

 
ตัวอย่างภาพที่ 1 
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7.2.2 กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์คณะฯ สามารถรับได้ที่สำนักงานคณบดีหรือดาวน์โหลดได้ที่
เว็บคณะฯ https://scitech.kpru.ac.th/scitech /เมนูดาวน์โหลด/แบบฟอร์มสำนักงานคณะฯ/หน้าที่ 2/ ใบขอ
อ นุ ญ า ต ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ไ ป ร า ช ก า ร  ( ตั ว อ ย่ า ง ภ า พ ที่  2 )  ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ฟ ล์ ที่  
https://scitech.kpru.ac.th/prscitech/download_detail/?cid=1040 พร้อมแนบเรื่องไปราชการที่ได้รับ
อนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯ และกำหนดการ (ถ้ามี) ส่งแบบฟอร์มที่สำนักงานคณบดีก่อนถึงวันเดินทางอย่าง
น้อย 3 วันทำการ 

 

 
 
 
 7.2.3 เจ้าหน้าที่จัดรถตรวจสอบวันว่างของรถยนต์และยืนยันการให้บริการโดยบันทึกการใช้รถลงใน 
Google ปฏิทิน วิธีการบันทึกดังนี้ 
  7.2.3.1 เข้าเว็บ https://calendar.google.com /เลือกเมนูการใช้รถคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เลือกวันที่ใช้รถ/ตัวเลือกอ่ืน (ตัวอย่างภาพที่ 3) 
 

ตัวอย่างภาพที่ 2 
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7.2.3.2 กรอกข้อมูลดังนี้ (ตัวอย่างภาพที่ 4) 

- ช่องชื่อกิจกรรม-ทำสัญลักษณ ์     (จอง) กรอกทะเบียนรถ-กิจกรรมของผู้ขอใช้รถ 

- ช่องสถานที่-กรอกสถานทีท่ี่ไปราชการ 
- ช่องคำอธิบาย-กรอกชื่อผู้ขอใช้ จำนวนคน เบอร์โทรศัพท์ สถานที่รับ เวลาทีร่ับ 

 
 
 
 7.2.4 เสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์แก่หัวหน้าสำนักงานคณบดีเพ่ือพิจารณาขั้นต้น จากนั้นเสนอคณบดี
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 7.2.5 กรณีไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ เจ้าหน้าที่จัดรถแจ้งผลการไม่อนุญาตกลับไปยังผู้ขอใช้ 
สำหรับกรณีได้รับอนุญาตใช้รถยนต์ เจ้าหน้าที่จัดรถเข้าไปแก้ไขสัญลักษณ์จาก      เป็น      วิธีตามข้อ 
7.2.3.2 (ตัวอย่างภาพท่ี 5) 

ตัวอย่างภาพที่ 3 

ตัวอย่างภาพที่ 4 
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7.2.6 ทำเครื่องหมายถูกที่ google calendar และสำเนาแจ้งพนักงานขับรถในใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ไปราชการ (ตวัอย่างภาพที่ 6) 
 

 
  

7.2.7 สำเนาใบขออนุญาตใช้รถยนต์ให้กับพนักงานขับรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     
โดยเก็ยไว้ที่แฟ้มรับงานของพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพล ชัยชุ่ม) ที่ฝ่ายยานพาหนะ 
 7.2.8 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ฉบับจริง เก็บไว้ที่แฟ้มการขอใช้รถยนตค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 7.2.9 เมื่อใกล้วันเดินทางผู้ขอใช้รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องประสานสถานที่รับ 
เวลาขึ้นรถกับพนักงานขับรถยนต์ 

7.2.10 หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องแจ้งสำนักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันใช้รถยนต์อย่างน้อย 1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างภาพที่ 5 

ตัวอย่างภาพที่ 6 
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 8.1 พนักงานขับรถจะต้องทำความสะอาดรถที่รับผิดชอบเป็นประจำให้เรียบร้อย และตรวจดูสภาพรถ
ทุกสัปดาห์และนำส่งแบบบันทึกตรวจสภาพรถทุกสัปดาห์ 
 8.2 ในวันเวลาราชการให้พนักงานขับรถประจำอยู่ที่ฝ่ายยานพาหนะส่วนกลาง พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่
มอบหมายได้ทันท ี
 8.3 หากพนักงานขับรถมีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานอ่ืนหรือลากิจ ลาพักผ่อน ให้แจ้ง
มายังผู้จัดรถประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือทำการล็อควันเวลาที่ Google ปฏิทิน 
 8.4 พนักงานขับรถตรวจรับทราบงานที่ปฏิบัติประจำวัน/ล่วงหน้าและใบมอบหมายงานที่แฟ้มรับงานที่
งานยานพาหนนะ เพ่ือดูผู้ขอใช้ เบอร์โทรติดต่อสถานที่ไป สถานที่นัดหมาย เวลารับ 
 8.5 ก่อนวันเดินทาง หากยังไม่ได้รับการติดต่อประสานการเดินทางจากผู้ใช้รถ พนักงานขับรถติดต่อไป
ยังผู้ขอใช้รถตามเบอร์โทรศัพท์ทีร่ะบุไว้ในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ หากติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดรถ 
 8.6 พนักงานขับรถแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภารกิจและสถานที่เดินทางไปปฏิบัติงานก่อน
เวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาที 

(ระบุวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ เช่น การแต่งกาย การทักทาย การรับโทรศัพท์ การ
ให้ข้อมูลต่างๆ หรือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานใด หรือควรศึกษา
เอกสารหรือองค์ความรู้ใดเพิ่มเติม เป็นต้น) 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 9.1 ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่การตรวจสอบใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ตลอดจนเสร็จสิ้น
กระบวนการรวมระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สะดวก ประหยัด และความปลอดภัย
เป็นหลักในการให้บริการ 
 9.2 ยานพาหนะมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน สภาพยานหานะพร้อมใช้ 
 9.3 พนักงานขับรถมีความรู้เรื่องกฎหมายจราจรและมีความชำนาญเส้นทาง 

(ระบุข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ 
คุณภาพของผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น) ความคุ้มค่าของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งควรจะเขียนให้
สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ)  
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการรถยนต์ (ส่วนกลาง) 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 11.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2530, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538, (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 

11.2 พระราชบัญญั ติ รถยนต์  พ .ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่  11 และฉบับที่  228.3 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 

11.2 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
11.3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ที่กค 0405.2 / ว 89 ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2550) ได้กำหนดขอบเขตเงื่อนไขภาระความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของบริษัทผู้จัดจําหน่าย
น้ำมันและของสถานีบริการน้ำมันเช่นเรื่องการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจและการบริการกรณีใช้บัตรเติม
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น้ำมันแก่พนักงานสถานีน้ำมันเงื่อนไขการใช้บัตรและเงื่อนไขการส่งเอกสารรายงานการใช้บัตรต่อส่วนราชการ
เป็นต้น 

11.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ (ท่ีกค 0409.6 / 13052 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549) ที่กําหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 
 
12. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 12.1 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
13. ปัญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงสำคัญ วิธีการแก้ปัญหา/ลดความเสี่ยง 
1  

 
 
 

1 .  ร ถ ย น ต์ ป ร ะ จ ำ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
เพียง 1 คัน ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1. ผู้จัดรถแจ้งผู้ขอใช้ ให้ขอใช้
บริการรถยนต์ของส่วนกลาง 

2  
 
 
 
 
 

1. ผู้ขอใช้รถยนต์ส่งแบบฟอร์ม
ขออนุ ญ าต ใช้ รถ ยนต์ ม ายั ง
สำนักงานคณบดีคณะฯ ก่อนวัน
เดินทาง 1 -2 วัน ซึ่ งค่อนข้าง
กระชั้นชิด 
2. เมื่อมีการยกเลิก ผู้ขอใช้รถไม่
แจ้งยกเลิกการใช้งาน 

1. ออกแนวปฏิบัติการขอใช้
รถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3  
 
 
 
 

1. เวลาและสถานที่รับที่ระบุไว้
ในใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไม่ตรง
กับการใช้งานจริง 

1. เมื่อใกล้วันเดินทางผู้ขอใช้
รถยนต์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ต้องประสาน
ส ถ าน ที่ รั บ  เว ล าขึ้ น ร ถ กั บ
พนักงานขับรถยนต์ 

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ผู้ขอใชต้รวจสอบวันว่างของ
รถยนต์ที่ให้บริการได ้

ให้บริการตามวันเวลาที่
กำหนด 



 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบขออนุญาตไปราชการ 
 

 
 
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์มใบขออนุญาตไปราชการ (ต่อ) 
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นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 


