คู่มือการใช้รถราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่มา
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรหมวดยานพาหนะถือว่ามีความสาคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแล
รักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้พร้อม
ใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะต้องคานึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพจึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบและมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คู่มือหลักการปฏิบัติในการใช้รถราชการหมวดยานพาหนะ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัด
น่านได้รวบรวมคุณสมบัติ การบารุงรักษา การให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึง กฎระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรงานยานพาหนะทุกคนทั้งที่เข้ ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
และทาหน้าที่อยู่แล้วจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และผู้รับบริการพึง
พอใจเป็นสาคัญ
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อควบคุมกระบวนงานยานพาหนะสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2. ขอบเขต(Scope)
- ให้บริการงานยานพาหนะ รับส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อการติดต่อ
ราชการ ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอกเวลาราชการ
- ให้บริการงานยานพาหนะ รับส่งวิทยากร
-เพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ที่กาหนดไว้
3. คาจากัดความ (Definition)
๓.๑ ยานพาหนะ หมายถึง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัด
น่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
๓.๒ พนักงานขับรถ หมายถึงผู้ที่สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แต่งตั้ง ให้เป็นพนักงานขับรถยนต์
(ตามเอกสาร ภาคผนวก ๑)
4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
- สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพนักงานขับ
- ผู้ที่ได้รับการแต่งตั่ง ให้เป็นผู้ดูแลรักษารถ ของทางราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
5.1 การขอใช้บริการ

๕.๑.๑ รถ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้หัวหน้างาน หรือพนักงานขับ
รถ เขียนใบขออนุญาตใช้รถ เสนอสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อพิจารณา
๕.๑.๒ รถ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ให้เป็นพนักงานขับรถเขียนใบขออนุญาตใช้รถ
เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อพิจารณา
5.2 การให้บริการ
- ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพนักงานขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- เตรียมพร้อมให้บริการ
- รับผู้ขอใช้รถและขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถ
- นารถกลับมาที่จอด
- พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ
- พนักงานขับรถส่งบันทึกการใช้รถ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการเบิกค่าใช่จ่าย
5.3 การบารุงรักษาและซ่อมแซม
- ผู้ดูและรถ ของทางราชการดาเนินการทาความสะอาดรถยนต์ตามกาหนด
- นารถ เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กาหนด โดยรายงานการซ่อมบารุงแจ้งให้สาธารณสุข
อาเภอทราบ
- พิจารณาและเปลี่ยนยางเมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กาหนดและตามสภาพความเป็นจริงของยาง
ในขณะนั้น
- จัดทารายละเอียดการซ่อมบารุง
๖. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง (ตามเอกสาร ภาคผนวก ๒)
- บันทึกการใช้รถ (ตามเอกสาร ภาคผนวก ๓)
- รายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ (ตามเอกสาร ภาคผนวก ๔)
8. เอกสารบันทึก (Record)
ชื่อเอกสาร
๑. ใบขออนุญาตใช้
รถยนต์
๒. บันทึกการใช้รถ
3. รายละเอียดการ
เบิกจ่ายค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง
๔. รายละเอียดการ
ซ่อมบารุง

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่จัดเก็บ

เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.
เวียงสาและรพ.สต.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.
เวียงสาและรพ.สต.
เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.
เวียงสาและรพ.สต.

สสอ.เวียงสา/รพ.สต.

เจ้าหน้าที่พัสดุ สสอ.
เวียงสาและรพ.สต.

สสอ.เวียงสา/รพ.สต.

สสอ.เวียงสา/รพ.สต.
สสอ.เวียงสา/รพ.สต.

ระยะเวลาจัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

อย่างน้อย ๑๐ ปี เรียงตามวัน
เดือนปี
อย่างน้อย ๑๐ ปี เรียงตามวัน
เดือนปี
อย่างน้อย ๑๐ ปี เรียงตามวัน
เดือนปี
อย่างน้อย ๑๐ ปี เรียงตามวัน
เดือนปี

หัวหน้างาน /พนักงานขับรถเขียนอนุญาตใช้รถ

ไม่นารถยนต์ของทาง
ราชการไปใช้

ไม่อนุญาต

สาธารณสุ ขอาเภอ
/ผอ.รพ.สต.พิจารณาอนุ มตั ิ
อนุญาต
พนักงานขับรถรับผูข้ อใช้รถและขับรถไปยังที่หมาย
ตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์

พนักงานขับรถนารถกลับมายังที่จอด

พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถ

พนักงานขับรถส่ งบันทึกการใช้รถ
ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ เบิกค่าใช้จ่าย

คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
ที่ ๗ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์สารองและผู้เก็บรักษารถยนต์ของทางราชการ
……………………………………..
ด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จัง หวัดน่าน ไม่มีตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์และผู้ดูแล
รถยนต์
ของทางราชการ และปัจจุบันมี บุคลากรบรรจุ, ย้าย,ฯลฯ สานักงานฯ จึง ขอยกเลิกคาสั่ ง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ 3/๒๕61 ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานขับรถสารองและ
ผู้เก็บรักษารถยนต์ของทางราชการ และเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และ
เป็นไปตามระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๓ และ ข้อ ๗ การใช้รถยนต์ของทางราชการ ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสัง กัด จึงขอแต่ง ตั้ง บุคคลให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นพนักงานขับรถยนต์สารอง
1.1 นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
1.2 นายฉลองชัย สิทธิวัง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1.3 นายบรรจง จันทร์อินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1.4 นายพิเชษฐ คายันต์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
1.5 นายอดิเทพ พียรไพรงาม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
2. ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
1. นายพิเชษฐ คายันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชานายการ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ดูแลและเก็บรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กค 4146 น่าน
ดูแลและเก็บรักษารถยนต์ Mazada หมายเลขทะเบียน บค 3278 น่าน
ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ ๒ มี ห น้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษารถยนต์ รั ก ษาความสะอาดและตรวจสภาพรถยนต์ เช่ น
น้ ากลั่ น แบตเตอรี่ ระดั บ น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ความดั น ลมยาง และส่ ว นประกอบของรถยนต์ ใ ห้ พ ร้ อ มใช้ ง าน
ได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

9 ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

9 ตุลาคม ๒๕61

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

ภาคผนวก ๒
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
วันที่..............เดือน............................พ.ศ..................
เรียน สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน/ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง..............................................................
ขออนุญาตใช้รถ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เพื่อ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
มีคนนั่ง.............................คน............................................................................................................................
ในวันที่..........................................................................................................................เวลา........................ น.
ถึงวันที่..........................................................................................................................เวลา........................ น.
รถยนต์หมายเลขทะเบียน........................................................โดยมี.......................................เป็นผู้ขับรถยนต์
ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต
(....................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
อนุญาต
.............................................
(.......................................)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
............/............../..............

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
วันที่..............เดือน............................พ.ศ..................
เรียน ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล..........
ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง..............................................................
ขออนุญาตใช้รถ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เพื่อ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
มีคนนั่ง.............................คน............................................................................................................................
ในวันที่..........................................................................................................................เวลา........................ น.
ถึงวันที่..........................................................................................................................เวลา........................ น.
รถยนต์หมายเลขทะเบียน........................................................โดยมี.......................................เป็นผู้ขับรถยนต์
ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต
(....................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
อนุญาต
.............................................
(.......................................)
ผู้อานวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล...........
............/............../..............

ภาคผนวก ๓
บันทึกการใช้รถยนต์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน รถยนต์หมำยเลขทะเบียน.............................................. แผ่นที่..............

ออก
ลาดับ เดินทาง
ฝ่ายที่ใช้รถ
วันที่ เวลา

เดือน...........................................
เลขไมค์
เลขไมค์
กลับถึง
สถานที่ออกไปปฏิบัติราชการ
เมื่อออก สานักงาน
เมื่อกลับ
เดินทาง วันที่ เวลา ถึงสานักงาน

รวม

ลงชื่อ

น้ามัน

จานวนเงิน

ระยะทาง
(ก.ม.)

พนักงาน
ขับรถ

เชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง

(บาท)

1. ถ่ายน้ามันเครื่อง,เกียร์,เฟืองท้าย,อัดจารบี,กรองน้ามันเครื่อง,กรองอากาศ เมื่อหมายเลขไมค์ที่.................................................กาหนดครั้งต่อไปหมายเลขไมค์ที่.......................................
2. รายงานการซ่อมอื่นๆ............................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ พนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ จะต้องลงรายการในการใช้รถทุกครั้ง และจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วย อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในกรณีที่เกิดเหตุ การใช้รถออกนอกเส้นทาง หรือนอกเวลาราชการ(ทั้งหนักงานขับรถและ
เจ้าหน้าที่)
ลงชื่อ....................................................................................

บันทึกการใช้รถจักรยานยนต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน..............................................
เดือน...........................................
เลขไมค์
เลขไมค์
รวม
ออก
กลับถึง
ลาดับ เดินทาง
ฝ่ายที่ใช้รถ
สถานที่ออกไปปฏิบัติราชการ
เมื่อออก สานักงาน
เมื่อกลับ
ระยะทาง
วันที่ เวลา
เดินทาง วันที่ เวลา ถึงสานักงาน
(ก.ม.)

แผ่นที่..............
ลงชื่อ

น้ามัน

จานวนเงิน

พนักงาน
ขับรถ

เชื้อเพลิง
น้ามันเครื่อง

(บาท)

1. ถ่ายน้ามันเครื่อง,เกียร์,เฟืองท้าย,อัดจารบี,กรองน้ามันเครื่อง,กรองอากาศ เมื่อหมายเลขไมค์ที่..................................................กาหนดครั้งต่อไปหมายเลขไมค์ที่.....................................
2. รายงานการซ่อมอื่นๆ...........................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ พนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์ จะต้องลงรายการในการใช้รถทุกครั้ง และจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้วย อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในกรณีที่เกิดเหตุ การใช้รถออกนอกเส้นทาง หรือนอกเวลาราชการ(ทั้งหนักงานขับรถและ
เจ้าหน้าที่)
ลงชื่อ....................................................................................

ภาคผนวก ๔
ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

วัน/เดือน/ปี

ใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกากับภาษี
อย่างใดอย่างหนึ่ง

ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใด
ซึ่งใช้น้ามันเชื้อเพลิง
และหมายเลขทะเบียนหรือ
รหัสรหัสครุภัณฑ์

ผู้จัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง

รายงานขอซื้อที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบ เลขที่ ............................
วงเงินที่ผู้สั่งซื้อให้ความเห็นชอบในวงเงินไม่เกิน ............................
รายละเอียดการจัดซื้อน้ามันเชื่อเพลิง
ลายมือชื่อ
ประเภท ปริมาณ
วงเงิน วงเงินสะสม
(ลิตร)
(บาท)
(บาท) ผู้บันทึกรายการ

..................................................
(.........................................)
ผู้ตรวจสอบ

