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หลักการและเหตุผล 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน้าที่บริหารจัดการศูนย์รถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)             
พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  โดยมีรถยนต์ส่วนกลางใน
ความรับผิดชอบ จ านวน 17 คัน  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  11  คน  ในการบริหารจัดการรถยนต์
ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ มีลักษณะงานส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ การควบคุมก ากับตรวจสอบการใช้
รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ  และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์  จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น 

    การควบคุมก ากับตรวจสอบการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ   
    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. งานควบคุมและตรวจสอบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

2. ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติงานรถยนต์ส่วนกลางฯ  
3. งานตรวจสอบประสานมอบหมายภารกิจให้พนักงานขับรถยนต์ทราบ   
4. งานจัดท าสถิติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
5. งานจัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงรักษา 
6. งานต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลางของรถยนต์ส่วนกลาง 
7. วางระบบการบริหารจัดการศูนย์รถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ งานรวบรวมและ

รายงานแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และงานเก็บรักษากุญแจรถยนต์
ส่วนกลาง 

ผู้รับผิดชอบ 
     1. นางสาวณัจฉรา  ทองจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ 
     2. นายศราวุฒิ  นาคสุวรรณ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
     3. นางสาวศรีประภา  ถาพร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์  
                ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้  

1. งานขับรถยนต์ส่วนกลางตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2. งานดูแลรักษาท าความสะอาดและบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3. งานจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 4) ของรถยนต์ส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายให้

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทุกครั้งที่ใช้ออกปฏิบัติงาน  
4. งานตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางก่อนการใช้งานในแต่ละวัน เมื่อพบความผิดปกติ

เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 ทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต้องน ารถยนต์ส่วนกลางจอดบริเวณที่จอดรถ
ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งส่งคืนกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง แก่เจ้าหน้าที่ตามข้อ 1 เพ่ือความ
ปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางคันดังกล่าว  
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ผู้รับผิดชอบ   
1 นายกระจ่าง  ชูบุตร ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) รับผิดชอบ 

รถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2733 นครศรีธรรมราช  
2 นายสมเดช  เชาวลิต  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) 

รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6392 นครศรีธรรมราช 
3 นายศุภชัย  สงวนแสง ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจ า) รับผิดชอบรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2907 นครศรีธรรมราช   
4 นายนพชัย  เปี่ยมทรัพย์  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ตู้ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน นข 5548 นครศรีธรรมราช 
5 นายศุภวุฒิ  ศรีระวิ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน นข 5547 นครศรีธรรมราช และรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 2908 
นครศรีธรรมราช 

6 นายนราเศรษฐ์  มธุสุวรรณมาศ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6003 นครศรีธรรมราช  

7 นายมาโนช  การะบัน  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ 
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กม 9473 นครศรีธรรมราช 

8 นายปริญญา  ไชยเจริญ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9475 นครศรีธรรมราช  

9 นายสุชาติ  โต๊ะกาสอ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9478 นครศรีธรรมราช  

10 นายสุทธิพันธ์  จงจิตต์ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 9480 นครศรีธรรมราช 

11 นายธีระพล  ติกขนา  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ 
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 7330 นครศรีธรรมราช 
  12 หมายเลขทะเบียน นข 3999 นครศรีธรรมราช  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ว่าง 
  13 หมายเลขทะเบียน กม 3601 นครศรีธรรมราช  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ว่าง 
  14 หมายเลขทะเบียน กม 3602 นครศรีธรรมราช  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ว่าง 

15 หมายเลขทะเบียน กม 3603 นครศรีธรรมราช  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ว่าง 
16 หมายเลขทะเบียน กม 3604 นครศรีธรรมราช  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ว่าง 
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แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 

 1. ให้พนักงานขับรถยนต์ประจ ารถยนต์ส่วนกลาง หรือผู้ขอใช้รถ ตรวจสอบรายละเอียด แบบ 3 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการเดินทางทุกครั้ง และบันทึกการเดินทางไปราชการทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์
ส่วนกลางตามความเป็นจริงลงในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยอย่างน้อยให้มีข้อความตาม แบบ 4 
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 2. ให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคน มีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟ เบรก คลัช คันเกียร์ น้ ามันเครื่อง แบตเตอรี่ หม้อน้ า น้ ากลั่น 
ลมและยางรถ เป็นต้น ตลอดจนดูแลท าความสะอาดรถอยู่เสมอ ให้ถือเสมือนกับการดูแลรักษารถของตนเอง 
 3. พนักงานขับรถยนต์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถยนต์ส่วนกลางต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจราจรทางบกฯ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกโดยเคร่งครัด 

 4. พนักงานขับรถยนต์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถยนต์ส่วนกลาง ต้องขับรถด้วยความสุภาพเรียบร้อย               
มีน้ าใจต่อผู้ขับขี่รายอ่ืนพร้อมช่วยเหลืองานผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเมื่อเกิดปัญหา ต้องไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
ในขณะขับรถ หรือไม่ขับรถในขณะมึนเมา และไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 
 5. หากตรวจสอบว่ารถยนต์ส่วนกลางมีสภาพผิดปกติจ าเป็นต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่                  
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางให้แจ้งและบันทึกรายงานตามแบบที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที
เพ่ือรายงานหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษทราบ และให้ระงับการใช้รถคันดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะมีการซ่อมแซม
หรือตรวจสอบแล้วว่ามีความพร้อมและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 6. กรณีผู้ขอใช้รถยนต์จะน ารถยนต์ที่ขออนุญาตออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาตหรือไปที่อ่ืนซึ่งไม่ได้              
ขออนุญาตไว้ ให้พนักงานขับรถยนต์รายงานหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ หรือหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อทราบในเบื้องต้นก่อน และจะด าเนินการได้รับการอนุญาตจากผู้มีอ านาจใช้รถยนต์เท่านั้น 
 7. พนักงานขับรถยนต์ต้องไม่น ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้งานนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รั บอนุญาต               
และตรงต่อเวลาเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
 8. การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งควรแต่งกายให้สุภาพและเรียบร้อยตามความเหมาะสม 
 9. พนักงานขับรถยนต์ต้องขับรถโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร (น้ ามัน) ควรมีการศึกษาเส้นทาง            
ก่อนออกเดินทาง และไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน 
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ผังขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนกลางองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สถานที่เดนิทางไป วันและเวลาเดินทาง จ านวนผู้โดยสารต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมและตามภารกิจงาน และ

แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง ชื่อพนักงานขับรถยนต์ 

ผู้มีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดท าเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ และใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) เสนอผู้บังคบับัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน 

ผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจอนุญาต 
 

ผู้ขอใช้รถยนต์ถ่ายส าเนาเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (แบบ 3) ให้กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้งพนักงานขับรถยนต์เตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อน

เดินทางปฏิบัตงิานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว้ให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง และพนักงานขับรถยนต์ลงบันทกึการใช้รถยนต์ (แบบ 4) 

และก่อนน ารถยนต์ส่งคืน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถยนต์ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ หากรถยนต์คัน
ดังกล่าวผิดปกติ หรือเกิดอุบัติเหตุ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันท ี

 

พนักงานขับรถยนต์น ารถยนต์เข้าประจ าที่จอด และน ากุญแจส่งคนืเก็บในที่เก็บกุญแจ 



รถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายกิจการพิเศษ ส านักปลัดฯ 

 

ล าดับ
ที ่

รถยนต์ (ยี่ห้อ) รหัสพัสดุ หมายเลข
ทะเบียน 

พนักงานขับรถยนต์ 

1 รถยนต์ตู้โฟคสวาเคน 001-55-0014 นข 3999 นศ ต าแหน่งว่าง/ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ประจ า 

2 รถยนต์นั่งสองตอนแวน  ISUZU  001-57-0018 กม 3601 นศ ต าแหน่งว่าง/ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ประจ า 

3 รถยนต์นั่งสองตอนแวน  ISUZU 001-57-0019 กม 3603 นศ ต าแหน่งว่าง/ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ประจ า 

4 รถยนต์นั่งสองตอนแวน  ISUZU 001-57-0020 กม 3602 นศ ต าแหน่งว่าง/ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ประจ า 

5 รถยนต์นั่งสองตอนแวน  ISUZU 001-57-0021 กม 3604 นศ ต าแหน่งว่าง/ไม่มีพนักงานขับ
รถยนต์ประจ า 

6 รถยนต์ตู้  TOYOTA 001-52-0012 นข 2733 นศ นายกระจ่าง  ชูบุตร  
(ลูกจ้างประจ า)   

7 รถยนต์ตู้  NISSAN 001-61-0039 นข 5547 นศ นายนพชัย  เปี่ยมทรัพย์   
8 รถยนต์ตู้  NISSAN 001-61-0040 นข 5548 นศ นายศุภวุฒิ  ศรีระวิ   
9 รถยนต์นั่งสองตอนแวน  ISUZU 001-47-0036 กง 6392 นศ นายสมเดช  เชาวลิตร  

(ลูกจ้างประจ า)   
10 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    TOYOTA 001-50-0010 กจ 6003 นศ นายนราเศรษฐ์  มธุสุวรรณมาศ   
11 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    FORD 001-58-0027 กม 9473 นศ นายมาโนช  การะบัน   
12 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    FORD 001-58-0029 กม 9475 นศ นายปริญญา  ไชยเจริญ   
13 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    FORD 001-58-0032 กม 9478 นศ นายสุชาติ  โต๊ะกาสอ   
14 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    FORD 001-58-0034 กม 9480 นศ นายสุทธิพันธ์  จงจิตต์   
15 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    ISUZU 001-49-0006 กจ 2907 นศ นายศุภชัย  สงวนแสง  

(ลูกจ้างประจ า)   
16 รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก    ISUZU 001-49-0007 กจ 2908 นศ นายศุภวุฒิ  ศรีระวิ   
17 รถยนต์บรรทุก  ISUZU    001-54-0013 บษ 7330 นศ นายธีระพล  ติกขนา   
18.   *ช่วยราชการ

กองคลัง 
นายกมล  ค านวณจิตร 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 



 

  

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้ ประจ าสัปดาห์/เดือน 

รถหมายเลขทะเบียน...........................................................พนักงานขับรถ...................................... ................... 

วันที่.....................ถึงวันที่......................เดือน...............................พ.ศ. ............ ................. 

แบบฟอร์มนี้ใช้ส าหรับพนักงานขับรถและผู้ควบคุมรถ   ใช้เครื่องหมาย √ สภาพเรียบร้อย , X สภาพบกพร่อง 
รายการตรวจสอบ จ านวน/ครั้ง รายงานสภาพบกพร่อง 

วันที่............. 
สัปดาห์ ที่ 1 

วันที่............. 
สัปดาห์ ที่ 2 

วันที่............. 
สัปดาห์ ที่ 3 

วันที่............. 
สัปดาห์ ที่ 4 

1. น้ ามันโซล่า      
2. ระดับน้ ามันเครื่อง      
3. ระดับน้ าในหม้อน้ าและท่อยาง      
4. ระดับน้ ากลั่น      
5. ขั้วแบตเตอรี่ สายรัด      
6. สายพานพัดลม      
7. น้ ามันเบรก/ระบบเบรก      
8. พวงมาลัย/น้ ามันเพาเวอร์      
9. ไฟทุกดวง      
10. แตร      
11. ที่ปัดน้ าฝน      
12. ยาง 4 ล้อ      
13. ยางอะไหล่      
14. เครื่องมือเปลี่ยนยาง      
15. ความสะอาดทั่วไป/ภายใน/ภายนอก      
16. ระบบเครื่องปรับอากาศ      
17. ระบบล็อคประตู      
18. อ่ืน ๆ      

 

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

ลงชื่อ .................................... ผู้ควบคุม 
            (..........................................) 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์ปฏิบัติงานรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

******************************************************* 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการ
ยานพาหนะ    ของศูนย์ปฏิบัติงานรถยนต์ส่วนกลาง โปรดท าเครื่องหมาย () ในข้อที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด 

วันที่/เดือน/ปี …………………………………………………. 
เลขทะเบียน …………………………………………………… 
พนักงานขับ ……………………………………………………….. 
สถานที่ไปปฏิบัติงาน …………………………………………… 

 โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องว่าง  ที่เลือก 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   ชาย      หญิง 
2. สังกัด   ส านักปลัดฯ    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   กองแผนและงบประมาณ  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   กองกิจการสภา   กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

 กองคลัง    กองการเจ้าหน้าที่ 

 กองพัสดุและทรัพย์สิน   หน่วยตรวจสอบภายใน 

   กองช่าง 

 3. ต าแหน่ง   ผู้บริหาร    เจ้าหน้าที่   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .........................) 

     

   ต่อหน้า 2/ตอนที่ 2... 



- 2 - 

 ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยแบ่งความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
5= ดีมาก 4= ดี    3= พอใจ    2= น้อย     1= ควรปรับปรุง     

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. สภาพของยานพาหนะ ระบบเบรค ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบ
เครื่องปรับอากาศ น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
2. ความสะอาดภายในรถยนต์ส่วนกลาง 
3. การนัดหมาย ตรงต่อเวลา 
4. การแต่งกาย มารยาทของพนักงานขับรถยนต์ และความมีน้ าใจกับผู้ใช้บริการ 
5. มารยาทในการขับข่ีตามกฎหมายจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถยนต์  

 
 

    

ข้อเสนอแนะอ่ืน (โปรดระบุ) 
 ......................................................................................................................... .......................................
............................…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………........……  

                                                ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการบริการของศูนย์รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช 

ล าดบั 
ที ่

ช่ือ – สกลุ การปฏบิัตงิาน ณ ศูนย์รถยนต์ส่วนกลาง อบจ.นศ./การแต่งกาย  
เดือน ............................. พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
1 นายมาโนช   การะบนั                                 
2 นายนพชยั   เป่ียมทรัพย ์                                 
3 นายสุทธิพนัธ์   จงจิตต ์                                 
4 นายปริญญา   ไชยเจริญ                                 
5 นายสุชาติ   โต๊ะกาสอ                                 
6 นายนราเศรษฐ ์  มธุสุวรรณมาศ                                 
7 นายธีระพล   ติกขณา                                 
8 นายกมล    ค านวณจิตร                                *ช่วยราชการกองคลงั 
9 นายสมเดช   เชาวลิตร                                *ภารกิจผูบ้ริหาร 

10 นายศุภชยั   สงวนแสง                                *ภารกิจหอ้งรับ-ส่ง 
11 นายกระจ่าง   ชูบุตร                                 
12 นายศุภวฒิุ ศรีระว ิ                                 
13 นายศราวฒิุ   นาคสุวรรณ์                                 
14 นางสาวศรีประภา   ถาพร                                 

หมายเหต ุ:  √ หมายถึง  การแตง่กายเรยีบรอ้ย  X หมายถึง  การแตง่กายไมเ่รยีบรอ้ย  O หมายถึง  ขาด 

  L หมายถึง  ลากิจ/ลาป่วย/ลาพกัผอ่น  S หมายถึง  อยูป่ฏิบตัิงานศนูยร์ถยนตฯ์  N หมายถึง  ไมอ่ยูป่ฏิบตัิงานศนูยร์ถยนตฯ์ 

  W หมายถึง  ออกปฏิบตัิงานนอกพืน้ท่ี   หมายถึง  วนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ลงช่ือ ......................................  ผูต้รวจสอบ/ผูค้วบคมุ 

        (.......................................) 
ต าแหนง่ ......................................... 



รายงานผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
ช่ือ – สกลุ ................................................................................. ต าแหน่ง ............................................ 

ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั  ฝ่ายกจิการพเิศษ 
ประจ าเดือน ........................................................ 

ว/ด/ป หน้าที/่ภารกจิ/การปฏบิัตงิาน จ านวนเร่ือง หมายเหตุ 

ท า ไม่ท า 
 
 
 
.................... 

1.         ประจ าศูนยร์ถฯ   
2. ใหบ้ริการรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ................................. 
ส่วนราชการ ....................................................................... 
ภารกิจ ................................................................................ 
สถานท่ี .............................................................................. 

   

3. ดูแลรักษา  ท าความสะอาดรถยนตส่์วนกลาง (ลา้งรถ)    
4. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนตก่์อนใชง้าน    
5. บนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลาง (แบบ 4)    

 
 
 
.................... 

1.         ประจ าศูนยร์ถฯ   
2. ใหบ้ริการรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ................................. 
ส่วนราชการ ....................................................................... 
ภารกิจ ................................................................................ 
สถานท่ี .............................................................................. 

   

3. ดูแลรักษา  ท าความสะอาดรถยนตส่์วนกลาง (ลา้งรถ)    
4. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนตก่์อนใชง้าน    
5. บนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลาง (แบบ 4)    

 
 
 
.................... 

1.         ประจ าศูนยร์ถฯ   
2. ใหบ้ริการรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ................................. 
ส่วนราชการ ....................................................................... 
ภารกิจ ................................................................................ 
สถานท่ี .............................................................................. 

   

3. ดูแลรักษา  ท าความสะอาดรถยนตส่์วนกลาง (ลา้งรถ)    
4. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนตก่์อนใชง้าน    
5. บนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลาง (แบบ 4)    

 
 
 
.................... 

1.         ประจ าศูนยร์ถฯ   
2. ใหบ้ริการรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ................................. 
ส่วนราชการ ....................................................................... 
ภารกิจ ................................................................................ 
สถานท่ี .............................................................................. 

   

3. ดูแลรักษา  ท าความสะอาดรถยนตส่์วนกลาง (ลา้งรถ)    
4. ตรวจสอบความพร้อมของรถยนตก่์อนใชง้าน    
5. บนัทึกการใชร้ถยนตส่์วนกลาง (แบบ 4)    

หมายเหตุ  ภารกิจท่ีเขียนรายงานการปฏิบติังานในแต่ละวนัจะตอ้งมีเอกสารร่องรอยแสดงต่อคณะกรรมการประเมินฯ 
ขอรับรองวา่ไดป้ฏิบติังานตามแบบรายงานขา้งตน้จริง 
  ลงช่ือ ........................................................ 
             (นางสาวณจัฉรา  ทองจนัทร์) 
                 หวัหนา้ฝ่ายกิจการพิเศษ 


