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ของ 
นายนรากรณ์  คณุยศย่ิง       

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์
กลุ่มอ านวยการ 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 

 



 

1.  ช ื่องาน :  งานยานพาหนะ 
2.  ว ัตถ ุประสงค 

2.1  เพ  ่อใหการบร ิหารจ  ดการยานพาหนะสวนกลางม  ประสิทธ ิภาพ 
2.2  ผ  ขอใชรถยนตไดร  บการบร ิการท  ่ด  
2.3 ยานพาหนะสวนกลางไดร  บการตรวจสอบและปร  บปรุงสภาพตามความเหมาะสม และม  

สภาพพรอมใชงานตามว  ตถ ุประสงค สะดวก ปลอดภ  ย และรวดเร  ว 
3.  ขอบเขตของงาน 

ครอบคล ุมต    งแตการว ิเคราะหภารก ิจส  าน  กงานเขตพ    นท    การศ  กษา ภารกิจท    ม  ความจ  าเปนตอง 
ใชยานพาหนะสวนกลาง  มาตรการประหย  ดพล  งงาน  หล กเกณฑการขออน ุญาตใชยานพาหนะสวนกลาง 
เตร  ยมความพรอม การใหบร ิการส าหร  บผ  บร ิหารของส าน  กงานเขตพ    นท     และบ ุคลากรของส าน  กงานเขต 
พ    นท    การศ  กษาท    แจงความประสงค การควบค ุม ตรวจสอบสภาพบ  าร ุงร  กษา จ  ดเก บ ร  กษายานพาหนะ 
และการสร ุปและรายงาน 

4.  ค  าจ  าก ัดความ 
“ผอ.ส  าน  กงานเขตพ  ้นท  ่การศ กษา” หมายถ  ง ผ  อ  านวยการส  าน  กงานเขตพ  ้นท    การศ กษา 

ประถมศ  กษา และส  าน  กงานเขตพ  ้นท    การศ กษาม  ธยมศ  กษา 
“ผอ.กล ุม” หมายถ  ง ผ  อ  านวยการกล ุมอ  านวยการ 
“ห  วหนาหมวด” หมายถ  ง ห  วหนาหมวดยานยนต
“พขร.” หมายถ  ง พน  กงานข  บรถยนต “เจ
าหนาท    ” หมายถ  ง ผ  ร  บผ ิดชอบมอบหมาย 

5.  ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
5.1 ศ  กษาสภาพปจจ ุบ  นปญหาในการใชพาหนะสวนกลางของส  าน  กงานเขตพ  ้นท    การศ กษา 
5.2 จ  าแนกพาหนะสวนกลางโดยจ  ดเปนหมวดหม  เพ    อสะดวกในการควบค ุม การบ  าร ุงร  กษา 

การใหบร ิการรวมท  ้งการจ  ดท  าเอกสารค  ม  อประจ  ารถและขออน ุญาตช  าระภาษ  รถยนต 
5.3 ก  าหนดหล กเกณฑ ว ิธ  การในการขอใชพาหนะสวนกลาง รวมท    งการขอใชน    าม นสวนกลาง 

หร  อกรณ  ท  ่ตองใชน  ําม  นจากแผนงาน/โครงการท  ่เก  ่ยวของ 
5.4 ก  าหนดผ  ร  บผ ิดชอบเปนการเฉพาะในเร    องของการขอใช การด  แลบ  าร ุงร  กษาการตรวจสภาพ 

การสงซอม พรอมท  ้งรายงานผ  บ  งค  บบ  ญชาทราบตามล  าด  บ 
5.5 ก  าหนดสถานท  ่เก  บร  กษาพาหนะสวนกลางใหอย  ในท  ่ปลอดภ  ยและสอดคลองก  บระเบ  ยบ 

กรณ  ขออน ุญาตน  าพาหนะสวนกลางเก  บร  กษานอกหนวยงานตองด  าเน ินการตามระเบ  ยบและ กฎหมายท     
เก  ่ยวของ 



 

 
 
 

5.6  น  าผลการด  แลบ  าร ุงร  กษา  การตรวจสภาพ  ประเม ินผลประส ิทธ ิภาพพาหนะสวนกลาง 
เพ  ่อน  าไปส  การปร  บปร ุงตอไป 

6.  Flow  Chart  การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 
 

ศ  กษาสภาพปจจ ุบ  น ป
ญหาในการใชพาหนะ 

สวนกลางของส  าน กงานเขต 
พ  ้นท  ่การศ  กษา 

 

 
 

เจาหนาท     / ห  วหนาหมวด 
- จ  าแนกพาหนะสวนกลางโดยจ  ดเปนหมวดหม   
- ก  าหนดหล  กเกณฑ ว ิธ  การในการขอใชพาหนะ 
สวนกลางรวมท  ้งการขอใชน  ําม  น 

 
 
 

ผอ.สพป./สพม. อน ุม  ต ิ/ 
ส  ่งจายน  ําม  นเช  ้อเพล ิง 

ไมอน ุม  ต ิ

 

 
อน ุม  ต ิ 

 

ก  าหนดสถานท  ่เก  บร  กษาพาหนะสวนกลางให
อย  ในท  ่ปลอดภ  ยและสอดคลองก  บระเบ  ยบ 

 

 
 

น  าผลการด  แล บ  าร ุงร  กษาการ 
ตรวจสภาพประเม ินผล 
ประส ิทธภาพพาหนะสวนกลาง 
เพ  ่อน  าไปส  การปร  บปร ุงตอไป 



 

 
 
 

7.  แบบฟอร มที่ใช 
7.1 แบบขออน ุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
7.2 แบบส  ่งจายน  ําม  นเช  ้อเพล ิง 
7.3 บ  นท  กการใชรถยนตของพน  กงานข  บรถ 

8.   เอกสาร /หลักฐานอาง อ ิง  
8.1 ระเบ  ยบส  าน  กนายกร  ฐมนตร  วารถราชการ พ.ศ.2523 และท  ่แกไขเพ ิ่มเต ิม 
8.2 ระเบ  ยบส  าน  กนายกร  ฐมนตร  วาดวยการพ  สดุ พ.ศ.2535 และท  ่แกไขเพ ิ  มเต ิม 



 

 
 
 
 

9. มาตรฐานงานของส  านกงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ช ื่องาน ; งานยานพาหนะ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา ........  กล ุม อ  านวยการ รห  สเอกสาร................................................................... 
ว ัตถ ุประสงค ; 2.1 เพ  ่อใหการบรหารจ  ดการยานพาหนะสวนกลางม  ประส ิทธภาพ 2.2 ผ  ขอใชรถยนตไดร  บการบร ิการท  ่ด   

2.3 ยานพาหนะสวนกลางไดร  บการตรวจสอบและปร  บปร ุงสภาพตามความเหมาะสม ม  สภาพพรอมใชงานตามว  ตถ ุประสงค สะดวก ปลอดภย     และรวดเร  ว 

ล  าด  บท     ผ  งข  ้นตอนการด  าเน ินงาน รายละเอ  ยดงาน เวลาด  าเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ  ร  บผ ิดชอบ หมายเหตุ 
1. ศกษาสภาพ ป

จจ ุบ  นปญหา 
 

 
จ  าแนก / จ  ดกลม พาหนะสวนกลาง 

กาหนดหล  กเกณฑ การขอใชนา   มน   

 

เสนอขออน ุม  ต ิ 
 

ปฏ ิบ  ต ิหนาท  ่ตามท  ่ก  าหนด 

หน.ยานยนต 
ตรวจสอบยานพาหนะ 

ศ  กษาสภาพปจจ ุบ  นปญหาในการใช 
พาหนะสวนกลางของส  าน  กงานเขตพ  ้นท     
การศ  กษา 

เวลาท  าการปกติ 
ท ุกว  น 

บร ิหารจดการ 
ยานพาหนะสวนกลาง 
ม  ประส ิทธ ิภาพ 

หน.หมวดยานยนต/  

2. จ  าแนกพาหนะสวนกลางโดยจ  ดเปน 
หมวดหมเ พ  ่อสะดวกในการควบคม ุ การ 
บ  าร ุงร  กษา การใหบร ิการรวมท  ้งการ 
จ  ดท  าเอกสารค  ม  อประจ  ารถ 

20 นาท    ผ  ขอใชรถ/ 
หน.หมวดยานยนต/
เจาหนาท  ่จ  ดรถ 

 

3. ก  าหนดหล  กเกณฑ วธ ิ การในการขอใช 
พาหนะสวนกลาง รวมท  ้งการขอใชน  ําม  น 

20 นาท    เจาหนาท  ่จ  ดรถ/ 
หน.หมวดยานยนต 

 

4. การขออน ุม  ติ ผ  บ  งค  บบญชาเพ  ่อพ ิจารณา 
ตามลาด  บ 

15 นาท    เจาหนาท  ่จ  ดรถ/ 
หน.หมวดยานยนต 

 

5. ก  าหนดสถานท  ่เก  บร  กษาพาหนะสวนกลาง 
ใหอย  ในท  ่ปลอดภ  ยและสอดคลองก  บ 
ระเบ  ยบ 

5 นาท   บ ุคลากรไดร   บบร ิการท     
ด  ม  ความพ  งพอใจ 

เจาหนาท  ่/ 
พน  กงานข  บรถ 

 

6. น  าผลการด  แลบ  าร ุงร  กษา  การตรวจ 
สภาพ ประเม ินผลประส ิทธ ิภาพพาหนะ 
สวนกลางเพ  ่อน  าไปส  การปร  บปร ุงตอไป 

20 นาท    เจาหนาท  ่ผ  จดรถ/หน.หมวด 
รถยนต 

 

เอกสารอางอ ิง 1. ระเบ  ยบส  านก   นายกร  ฐมนตร  วาดวยการใชรถ พ.ศ. 2523 และท  ่แกไขเพ ิ่มเต ิม 2. ระเบยบส  าน  กนายกร  ฐมนตร  วาดวยการพ  สดุ พ.ศ. 2535 และท  ่แกไขเพ ิ่มเต ิม 
ค  าอธ ิบายส  ญล  กษณผ  งข  ้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร  อส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก ิจกรรมงานหร  อการปฏ ิบ  ติ การต  ดส ินใจ ท ิศทางหรอการเคล  ่อนไหวของงาน จ ุดเช  ่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน 1 หนา ) 


