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งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา บริการรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา
วิสัยทัศน์ งานยานพาหนะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการรถยนต์ราชการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ก ารเข้ า ร่ ว มประชุ ม การศึ ก ษาดู ง าน งานด้ า นวิ จั ย งานกี ฬ า และกิ จ กรรมต่ า งๆของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วยความสะดวกและปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. บริการจัดรถยนต์ให้บริการแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ไปราชการ ศึกษาดูงาน และกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น
๒. บริการจัดรถยนต์ให้บริการแก่นักศึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
๓. พัฒนาทักษะ ความรู้ ในการใช้บริการรถยนต์
๔. ตรวจสอบ ดูแลสภาพรถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ
คาจากัดความ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายถึง รถที่งานยานพาหนะ กองกลาง ได้จัดให้บริการแก่ผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541
2. พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
3. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2550
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ภารกิจหลักของงานยานพาหนะ
งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี หน้าที่ความรับผิดชอบที่ให้บริการรถยนต์ราชการ
แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีภาระงานหลัก ดังนี้
๑. หน่วยรับเรื่องและจัดตารางบริการ หน้าที่
-รับเรื่องการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ
-ตรวจสอบตารางการให้บริการรถยนต์ราชการ
-จัดรถยนต์ราชการตามลาดับการขอใช้บริการและลักษณะของการใช้งาน
๒. หน่วยบริการรถยนต์
-ให้บริการรถยนต์ราชการ ตามที่ได้รับมอบหมายงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ
๓.หน่วยต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์
-ตรวจสอบวัน เดือน ปี การต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์ราชการ
-ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับขออนุญาตต่อทะเบียนและประกันภัย
รถยนต์ราชการ
-ดาเนินการต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์ราชการ
๔.หน่วยซ่อมบารุงรักษารถยนต์
-จัดทาบันทึกประวัติการใช้รถยนต์และการซ่อมบารุงรถยนต์
-ทาความสะอาดรถยนต์
-ตรวจสอบเช็คสภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
-แจ้งซ่อมบารุงรถยนต์ที่ชารุดเสียหาย
-ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังทาการซ่อมบารุง

-3ภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบงานยานพาหนะ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
.............................................
1. นายปองภพ อิ่ มอารม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ ห ารงานทั่ว ไปปฏิบั ติการ มอบหมาย
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหัวหน้างานยานพาหนะ
1.2 หน่วยบริการรถยนต์(สามารถขับรถยนต์ราชการได้ในกรณีจาเป็นหรือกรณี
พนักงานขับรถยนต์ราชการไม่เพียงพอ)
1.3 หน่วยซ่อมบารุงและดูแลรักษารถยนต์
1.4 หน่วยหน่วยต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์
1.5
1.4
1.5
1.6

จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
กากับติดตามการซ่อมบารุงดูแลและรักษารถยนต์
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. นายยงยุ ท ธ์ เสมี ย นชั ย ตาแหน่ งช่ างเครื่ องยนต์ มอบหมายภาระหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
2.1 ดูแลและรักษารถยนต์หมายทะเบียน นข 1666 ชย.และทะเบียน 40-0091
ชย.
2.2 หน่วยบริการรถยนต์
2.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
2.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. นายณัฐ พงษ์ จั น หิ น ตั้ ง ต าแหน่ งช่ างเครื่ องยนต์ มอบหมายภาระหน้า ที่แ ละความ
รับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
3.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน กข 4589 ชย.
3.2 หน่วยบริการรถยนต์
3.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
3.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
3.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-44. นายธวัชชัย แซ่ลือ ตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ มอบหมายภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
4.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน 40-0130 ชย.
4.2 หน่วยบริการรถยนต์
4.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
4.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
4.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. นายยุทธยา เหล่าพิมพ์ ตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ มอบหมายภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
5.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน กค 8461 ชย.
5.2 หน่วยบริการรถยนต์
5.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
5.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
5.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. นายพีระพงษ์ สมาธยานนท์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา มอบหมายภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
6.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน นข 2188 ชย.
6.2 หน่วยบริการรถยนต์
6.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
6.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
6.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. นายสาธิต ยวงทอง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา มอบหมายภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
7.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน นข 2189 ชย.
7.2 หน่วยบริการรถยนต์
7.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
7.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
7.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-58. นายชัยวิชิต มานาเสียว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา มอบหมายภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
8.1 ดูแลและรักษารถยนต์ หมายทะเบียน นข 853 ชย.และทะเบียน กข 9767
ชย
8.2. หน่วยบริการรถยนต์
8.3 หน่วยซ่อมบารุงรถยนต์
8.4 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
8.5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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แนวปฏิบัติในการทางาน
1. การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมสาหรับพนักงานขับรถส่วนใหญ่นั้น จะแบ่งตามภาระงานและความ
รับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็น 2 หลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ คือ
1.1 ทางด้านบุคลากร
-การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
-การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ
-การเตรียมความพร้อมทางด้านระบบงานเอกสารและแบบฟอร์ม
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
-การพักผ่อนให้เพียงพอ
-ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด
-ไม่เป็นผู้สายตาบอดสีหรือพิการในการได้ยิน
-หน่วยงานต้องมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
-ต้องมีความรู้ความสารรถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรวมถึงการให้บริการ
ต่อผู้ใช้บริการและแนวทางการพัฒนาได้ดี
-ต้องมีการตรวจสุขภาพประจาปีและส่งผลตรวจต่อหน่วยงาน
การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ
-มีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส
-ขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่าง ๆ
-ไม่คิดอคติต่องานที่ทา
-ทาใจยอมรับฟังความคิดผู้อื่น คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด
-มีคติที่ดีต่องานที่ทารวมถึงคุณธรรมจริยธรรม
การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร
-ต้องศึกษาเอกสารมอบหมายการใช้รถในเบื้องต้นเสมอ
-ต้องเตรียมสาเนาเอกสารที่สาคัญ เช่น สาเนาใบอนุญาตขับขี่ สาเนาบัตรประชาชน
-บันทึกตารางการใช้รถประจาวัน
1.2 ทางด้านพาหนะที่ใช้
-ความพร้อมของยานพาหนะ
-ความเหมาะสมในการใช้งานของยานพาหนะ
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานมีความสาคัญ และจาเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถดังนี้
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ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพเครื่องยนต์และสภาพสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ออานวย
ในการให้บริการรวมถึงเครื่องมืออุ ปกรณ์ในการซ่อมบารุงเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อสนถึงมือผู้ชานาญการหรือ
ศูนย์บริการ รวมถึงการตรวจเช็ครถประจาวันจะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมของรถได้ดี รวมถึงตัว
ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเรียนรู้ถึงรถที่จะนาไปใช้หรือสมรรถนะของรถและขีดจากัดของรถในอัตราการเร่งและการ
บรรทุกจึงมีความจาเป็ นมากสาหรับข้อมูลพื้นฐาน จะเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาของผู้ ปฏิบัติงานรวมถึงการใช้
ยานพาหนะถูกต้องจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และตัวของยานพาหนะ
ความเหมาะสมในการใช้งานของยานพาหนะ
การท างานที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ได้ ย่ อมมาจากการวางแผนที่ ดี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดีห รื อ การใช้
ยานพาหนะที่ถูกต้องย่อมทาให้งานไปได้ด้วยดีการเลือกใช้ยานพาหนะที่ถูกกับสภาวะการ สภาพภูมิประเทศ
อากาศ ฤดู การบรรทุก หรือการอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานได้ดี
หากเลื อกใช้ยานพาหนะที่ ไม่เหมาะสม ย่อมจะทาให้ เกิดการทางานที่มีปัญหาหรืออุปสรรคมากกว่าการ
กาหนดหรือศึกษาวิธีการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยในการดาเนินงานได้ดีกว่าการใช้รถที่ผิด
ประเภทหรือการใช้รถที่ไม่ถูกต้องตามสภาพรถที่ได้มา
2. การเตรียมความพร้อมหลังปฏิบัติงานเรียบร้อย
1. ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. หากตรวจพบว่ารถมีปัญหาให้รีบแก้ไขเบื้องต้น หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เขาทราบในทันท่วงที
3. ให้นารถไปเติมน้ามันเชื้อเพลิงทันที เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้รถในวันต่อไป
4. ทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานในวันต่อไป
5. ลงบันทึกการใช้รถประจาวันตามแบบฟอร์มที่กาหนด
3. ระเบียบปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตัวตามระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับภาระงานหรือตามที่หน่วยงานกาหนด
2. ไม่ไว้หนวดเครา ยาวรกรุงรัง ไม่ไว้ผมยาว
3. ไม่ดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
4. ไม่ทางานสายหรือขาดงานโดยพละการ
5. ต้องมาทางานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมของรถ
6. ดูแลรถทุกเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน
7. ตรวจเช็ครถทุกเช้า ตามขั้นตอนปฏิบัติและบันทึกในตารางตรวจเช็ครถ
8. ตรวจเช็คอุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
9. ศึกษาข้อมูลในการเดินทางหรือเส้นทางในการเดินทาง ทางเอก ทางโท
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ศึกษาข้อมูลของงาน และประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการเดินทาง
เตรียมรถให้พร้อมใช้งานกับลักษณะงาน
ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จาเป็นเกี่ยวกับการเดินทาง
พนักงานต้องไปถึงที่หมายในการเดินอย่างน้อย 15 นาที
ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ
พูดจากกับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
รับ-ส่ง ผู้โดยสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
ทาความสะอาดรถก่อนออกบริการ และเสร็จสิ้นงานบริการ
สรุปรายงานการเดินทางเสมอแม้ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรือมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้

4. วิธีปฏิบัติงาน
1. ก่อนที่พนักงานจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ
การพักผ่อนที่เพียงพอไม่เจ็บไข้หรือป่วยเป็นโรคที่สภาพวะที่พร้อมต่อการทางานทุกเวลา และสถานที่จะต้อง
อานวยต่อการทางานได้อย่างดี
2. การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาด ดูเรียบร้อย และสุภาพอยู่เสมอ
3. ควรมาก่อนเวลาทางานอย่างน้อย 15 นาทีหรือมากกว่านั้น เพื่อตรวจเช็คสภาพรถ และความ
พร้อมของรถ รวมถึงศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติงาน
4. การตรวจเช็ครถทุกเช้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถปฏิบัติงาน เช่น แผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบเบรก ระบบช่วงล่างต่าง ๆ ระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ และลมยางทุกล้อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
5. การทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนออกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อความสะอาดและ
สร้างความประทับแก่ผู้ใช้บริการ
6. การเรียนรู้วิธีขับขี่อย่างถูกต้องตาม กฎหมายจราจรและเข้าใจในสัญลักษณ์และความหมายของ
เครื่องหมายจราจรได้เป็นอย่างดี
7. จะต้องเรียนรู้ถึงคุณลักษณะ รวมถึงส่วนประกอบและสิ่งอานวยความสะดวกรวมถึงสมรรถนะของ
รถประเภทและวิธีขับขี่
8. ต้องมีความรู้และความเข้าใจในระบบเครื่องยนต์และวิธีแก้ไขซ่อมบารุงเบื้องต้นได้ก่อนเข้า
ศูนย์บริการ
9. ศึกษาเส้นทางหลักและทางรองในการเดินทางล่วงหน้าเสมอหรือสอบถามเส้นทางจากผู้รู้ ผู้ที่เคย
เดินทางไปยังที่จะไปก่อนจะเดินทางไปเสมอ
10. ตรวจสอบผู้ขอใช้รถหรือผู้ใช้บริการถึง จานวน ชื่อ เบอร์โทร และสถานที่ติดต่อ

-95. ข้อควรระวัง
1. ระหว่างเครื่องยนต์ทางานระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือร่างกายอุปกรณ์เข้าใกล้ใบพัดหรือสายพานขับ
เครื่องยนต์
2. พยายามอย่าแตะต้องตัวเครื่องที่ขับขี่เพราะมีความร้อนสูง
3. อย่าเปิดฝาหม้อน้าขณะเครื่องยนต์ร้อนอาจเกิดอันตรายต่อรางกาย
4. เมื่อเติมน้ามันเบรกและหกแล้วให้รีบล้างน้าสะอาดทันทีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ามัน
5. อย่าดาเนินการเองเพื่อระบบเครื่องยนต์ผิดปกติจากภายในเครื่อง ควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้างานตามสายงานรับทราบเพื่อเข้าศูนย์บริการ
6. ความรู้เบื้องต้นในการขับขี่
1. การขับขี่ในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะกลางวันทัศนะวิสัยในการมองเห็นชัดเจนและ
กว้างขึ้นสามารถมองเห็นการขับขี่ในบริเวณกว้างและในระยะใกล้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะพบในการใช้รถใช้
ถนนที่ไม่ถูกกฎจราจรเช่น จอดในที่ห้ามจอด กระทาผิดกฎหมายโดยไม่ทาตามป้ายบอกหรือห้าม ไม่สนใจ
กฎหมายจราจร ซึ่งทาให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ส่วนในเวลากลางคืนการมองเห็นจะอยู่ในระยะจากัดจึงไม่
ควรเร็วมากและเมื่อเกิดอาการง่วงนอนไม่ควรจะฝืนขับ หาที่จอดในที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อน ก่อนออกเดินทาง
ต่อจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หากมีผู้ร่วมเดินทางให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิด
2. การขับขี่ในชุมชน ซึ่งเป็นที่พลุกพล่านของพาหนะและผู้คนจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ
พยายามอย่าใช้ความเร็วในการเดินทางและคอยดูยานพาหนะที่ออกมาตามตรอก ซอย เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ และจอดรถให้ชิดขอบทางมากที่สุด
3. การขับขี่ในชนบท ปริมณฑลหรือต่างอาเภอ ซึ่ง ไม่ค่อยจะมียวดยานพาหนะพลุกพล่านและเป็น
เส้นทางคดเคี้ยวหรือแคบ ข้อควรระวังคือสัตว์เลี้ยง รถยนต์ทางการเกษตร และคนเลี้ยงสัตว์ จึงไม่ควรใช้
ความเร็วมากนักและมักจะไม่มีป้ายบอกเส้นทางหรือป้ายเตือนในการขับขี่
4. การขับขี่ในสภาวะฝนตกหรือน้าท่วม ในกรณีฝนตกต้องระวัง ถนนลื่น การใช้ความเร็วในช่วงฝน
ตกที่อยู่ในเส้นทางที่คดเคี้ยว ลาดชันโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีมากหากเป็นรถที่ขับเคลื่อนระบบ 4 ล้อ ควรปรับ
ระดับขับเคลื่อนไปที่ 4H เพื่อเป็นการยึดเกาะถนนจะช่วยยึดเกาะพื้นผิวถนนดีขึ้น ในกรณีน้าท่วมขังควรดูว่า
เหมาะสมกับการลุยผ่าน้าท่วมขังหรือไม่ และจะเป็นผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า เครื่องยนต์หรือไม่ สมรรถนะ
ของรถเหมาะสมที่ จ ะขั บ ขี่ใ นสภาพนั้ น หรื อ ไม่ ในทางที่ดี ห ากหลี ก เลี่ ย งเส้ น ทางที่เ กิ ดน้ าท่ว มขับ ได้ค วร
หลีกเลี่ยง
5. การขับขี่ที่เป็นฝุ่น ควรตรวจสอบน้าฉีดกระจกและที่ปัดน้าฝนว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ ซ่อมแซม
ปรับปรุงก่อนออกเดินทาง รวมถึงสภาพดอกยางของรถ แรงดันลมยางด้วยจะช่วยลดการเกิดการลื่นและการ
ยึดเกาะ ไม่ควรใช้ความเร็วในทางที่มีฝุ่นมาก ๆ หรือพื้นผิวที่มีฝุ่นหนาใช้ระบบ 4x4 เพื่อช่วยในการยึดเกาะใน
อัตราความเร็วที่เหมาะสม

-106. การขั บ ขี่ที่ มี ค วามลาดชัน และภู เ ขา ควรตรวจสภาพเครื่ อ งยนต์ รถและสมรรถนะของรถที่
เหมาะสมกับงานและการบรรทุกตรวจสอบดอกยาง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับงาน ใช้ความเร็วต่าหรือใช้
ระบบ 4x4เพื่อช่วยแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะ
7. การขับขี่บนถนนทางหลวง , ทางต่างระดับ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด ทิ้งระยะห่างจาก
รถคันหน้าให้พอประมาณเพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดการเบรกกะทันหัน และไม่ขับขี่แบบแซงซ้าย แซงขวา
ปฏิบัติตามกฎจราจรที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
8. ศึกษาข้อมูลของรถแต่ละคัน ข้อมูลด้านเทคนิค เครื่องยนต์ ระบบไฟ สิ่งอานวยความสะดวก
สมรรถนะของรถให้เหมาะสมกับงานรวมถึงวิธีบารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข เมื่อเกิดสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าปัด
รถยนต์ ทาการแก้ไขหรือเข้าศูนย์บริการ
9. การเลือกใช้รถได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละคัน
10. เรียนรู้วิธีการตรวจเช็คของระบบพาหนะในแต่คันได้ในเบื้องต้นและศึกษาข้อมูลในคู่มือรถ ของ
แต่ละคันรวมถึงการบารุงรักษารถแต่ละคัน
11. อย่าเพิ่มเติมหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ อาจทาความเสียหายต่อระบบการทางานของเครื่องยนต์
ควรปรึกษาศูนย์บริการก่อนกระทาการใด ๆ ต่อระบบเครื่องยนต์หรือระบบอื่นๆ ภายในรถ
12. ห้ามกระทาการใด ๆ กับรถยนต์ เครื่องยนต์ ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ที่อยู่ในระยะประกัน หาก
เกิดความเสียหายทางศูนย์บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อการกระทาดังกล่าว หากเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติ ให้
นารถเข้าศูนย์บริการทันที
13. ศึกษากฎหมายการจราจรเบื้องต้น
7. แนวทางในการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
การพัฒนาบุคลากรมีความจาเป็นต่อวิชาชีพการบริการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร-หน่วยงาน
หรือองค์กร ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลโดยอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจและอยากใช้บริการอีก
1. ต้องมีใจรักในการทุ่มเท สมัครใจ เสียสละ ใจรักในงาน
2. มีความรู้ในงานที่บริการ สามารถตอบข้อซักถามได้
3. มีความช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
4. มีความกระตือรือร้นในการบริการ
5. มีกริยา วาจาสุภาพ อ่อนน้อมต่อผู้ใช้บริการ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการอยู่เสมอ
7. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีสติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีทัศนคติต่อการ
บริการ
8. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ

-118. ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน
พนักงานขับรถต้องเรียนรู้ถึงระบบงานของหน่วยงานของตนเพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง อาจจะ
แบ่งเป็นประเภทงานต่าง ๆ เช่น
1. ระบบงานด้านสายงานผู้บังคับบัญชา
2. ระบบงานด้านเอกสาร
3. ระบบงานด้านพัฒนาคุณภาพ
4. ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ หรือผู้ใช้บริการ

-12-

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานยานพาหนะ

หน่วยรับเรื่อง

หน่วยบริการ

หน่วยซ่อม

หน่วยต่อ

และ จัดตาราง

รถยนต์

บารุงและดูแล

ทะเบียนและ

รักษารถยนต์

ประกันภัย

บริการ

รถยนต์
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โครงสร้างการบริหารงานยานพาหนะ

นายปองภพ อิ่มอารม
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายยงยุทธ เสมียนชัย

นายธวัชชัย แซ่ลือ

นายยุทธยา เหล่าพิมพ์

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

นายสาธิต ยวงทอง

นายณัฐพงษ์ จันหินตั้ง

นายพีระพงษ์ สมาธยานนท์

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

ช่างเครื่องยนต์

นายชัยวิชิต มีนาเสียว
ช่างเครื่องยนต์
14-

โครงสร้างการบริหารงานยานพาหนะ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
อธิการบดี
ผอ.สานักงานอธิการบดี
ผอ.กองกลาง
หัวหน้างานยานพาหนะ

หน่วยซ่อมบารุงและ

หน่วยต่อทะเบียนและ

ดูแลรักษารถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ราชการ ตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมายงานโดย

-ทาความสะอาดรถยนต์

-ตรวจสอบวัน เดือน ปี

-ตรวจสอบเช็คสภาพให้อยู่

การต่อทะเบียนและ

คานึงถึงความปลอดภัย

ในสภาพพร้อมให้บริการ

ประกันภัยรถยนต์ราชการ

ของผู้ใช้บริการ

-จัดรถยนต์ราชการ

-แจ้งซ่อมบารุงรถยนต์ที่
ชารุดเสียหาย

-ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกับขอ

ตามลาดับการขอใช้บริการ

-นารถยนต์เข้าซ่อมบารุง

อนุญาตต่อทะเบียนและ

ณ สถานบริการ

ประกันภัยรถยนต์ราชการ

-ตรวจสอบความเรียบร้อย
หลังทาการซ่อมบารุง

-ดาเนินการต่อทะเบียน
และประกันภัยรถยนต์

หน่วยรับเรื่องและ

หน่วยบริการรถยนต์

จัดตารางบริการ

-ให้บริการรถยนต์

-รับเรื่องการขอใช้บริการ
รถยนต์ราชการ
-ตรวจสอบตารางการ
ให้บริการรถยนต์ราชการ

-จัดทาบันทึกประวัติการ
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ผังกระบวนการให้บริการงานยานพาหนะ
ขั้นตอนที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติ
รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

คาอธิบายลักษณะงาน

2 นาที

ผู้ขอใช้บริการรับแบบฟอร์ม
ขอใช้รถยนต์ราชการ

2 นาที

เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงรับ
หนังสือขอใช้บริการรถยนต์
ราชการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตาราง
การให้บริการรถยนต์ราชการ

รถยนต์ราชการ

2

3

4

รับเรื่องขอใช้บริการรถยนต์ราชการ

ตรวจสอบตารางการให้บริการรถยนต์ราชการ

ผู้ช่วยอธิการบดีลง

2 นาที

15 นาที

นาม

5

จัดเก็บข้ อมูลการให้ บริ การ

3 นาที

เจ้าหน้าที่เสนอผลการ
ตรวจสอบตารางให้บริการ
ให้ผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณา
ลงนาม
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

รวมระยะเวลามาตรฐานการให้บริการไม่เกิน 24 นาที
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ผังกระบวนการให้บริการงานยานพาหนะ
หน่วยบริการรถยนต์
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

1

รับทราบภารกิจ

3 นาที

2

ตรวจสอบความพร้อม

30 นาที

3

จดบันทึกการใช้รถยนต์ก่อนให้บริการ

3 นาที

4

ให้บริการรถยนต์

5

จดบันทึกการใช้ รถหลัง

ให้ บริ การ

คาอธิบายลักษณะงาน

-พนักงานขับรถรับทราบถึง
ภารกิจและรายละเอียดของ
งาน
-พนักงานขับรถตรวจสอบ
ความพร้อมและทาความ
สะอาดของรถยนต์ก่อน
ให้บริการ
-พนักงานขับรถจดบันทึกการใช้
รถยนต์ราชการก่อนให้บริการ

ระยะเวลาการให้บริการ -พนักงานขับรถให้บริการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน รถยนต์ราชการตามที่ได้รับ
ที่ขอใช้บริการ
มอบหมายโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
3 นาที
-จดบันทึกการใช้รถยนต์หลัง
ให้บริการ และตรวจสอบสอบ
ความเรียบร้อยของรถยนต์

รวมระยะเวลาการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานที่ขอใช้บริการ
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ผังกระบวนการให้บริการงานยานพาหนะ
หน่วยต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

คาอธิบายลักษณะงาน

1

รับทราบเรื่อง

3 นาที

2

ตรวจสอบทะเบียนและประกันภัย

1 ชั่วโมง

-เจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องการต่อ
ทะเบียนและประกันภัยรถยนต์
ราชการ
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ
วันครบกาหนดการต่อทะเบียน
และประกันภัยรถยนต์

รถยนต์ราชการ

3

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7 วัน

4

ดาเนินการต่อทะเบียนและประกันภัย

7 วัน

5

อธิการบดีลงนาม

3 ชั่วโมง

6

จัดเก็บข้อมูล

3 นาที

-เจ้าหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอ
อนุญาตต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต์ราชการ
-เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อ
ทะเบียนและประกันภัยรถยนต์
ราชการ
-เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารขอ
อนุญาตต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต์ราชการ
-เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารการ
ขออนุญาตต่อทะเบียนและ
ประกันภัยรถยนต์ราชการ

ระยะเวลาดาเนินการ 14 วัน 4 ชั่วโมง 6 นาที
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ผังกระบวนการให้บริการงานยานพาหนะ
หน่วยซ่อมบารุงและดูแลรักษารถยนต์
ขั้นตอนที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

1

รับทราบคาสั่งมอบหมาย

3 นาที

2

ทาความสะอาดและตรวจเช็คสภาพ

3 ชั่วโมง

รถยนต์
3

4

แจ้งซ่อมบารุงรถยนต์

อธิการบดี/หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัดสุลงนาม

5

5 นาที

1 ชั่วโมง

1 วัน
นารถยนต์ราชการเข้ าซ่อม

คาอธิบายลักษณะงาน
-พนักงานขับรถรับทราบคาสั่ง
มอบหมายให้ดาเนินการทา
ความสะอาดและตรวจเช็ค
สภาพรถยนต์
-พนักงานขับรถทาความสะอาด
และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้
อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
-พนักงานขับรถตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์แล้วพบความชารุด
เสียหายของรถยนต์
แล้วดาเนินการแจ้งซ่อม
-เจ้าหน้าที่เสนอหนังสือขอ
อนุมัติแจ้งซ่อมตามระเบียบ
ราชการและได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินการซ่อมบารุงรถยนต์
ราชการได้
-พนักงานขับรถนารถยนต์ราชการ
เข้าซ่อมบารุง ณ สถานบริการ
-ทาการตรวจสอบความเรียบร้อย
ของรถยนต์หลังทาการซ่อมบารุง
-จดบันทึกประวัติการซ่อมบารุง
เพื่อเป็นข้อมูล

รวมระยะเวลาดาเนินงาน 1 วัน 4 ชั่วโมง 8 นาที
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ภาคผนวก

คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ

งานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

