คำนำ
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ภายในของกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน กระบวนการ และการควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของทาง
ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
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ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน ส่งผลให้แนวปฏิบัติต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การตรวจสอบ
ด้านการบริหารจัดการมีการมุ่งเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริหารรถราชการ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไข การบริหารงบประมาณและยังเกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องจานวนมากรวมถึงทรัพย์สินของราชการอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1.2.1 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นคู่มือและมาตรฐานการตรวจปฏิบัติการ เรื่องการบริหารรถราชการ
1.2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายใน
1.2.3 เพื่อให้การบริหารรถราชการของหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.3 ขอบเขตการจัดทา
คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ จะกล่าวถึงวิธีการควบคุมรถราชการ และแนวทางในการ
ตรวจสอบการควบคุมรถราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวงจรการบริหารงานด้านพัสดุ
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 มีเครื่องมือสาหรับผู้ตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติในการตรวจปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารรถราชการ
1.4.2 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

บทที่ 2
การควบคุมยานพาหนะ
2.1 ความจาเป็นในการควบคุมยานพาหนะ
การบริหารรถราชการ ในปัจจุบันการบริหารรถราชการมีหลากหลายทางเลือกและหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารโดยการใช้รถที่ส่วนราชการจัดซื้อจัดหาเอง การบริหารโดยการให้ค่าตอบแทนใน
ระดับผู้บริหาร และการบริหารแบบใช้รถจากผู้ให้บริการหรือเรียกว่า “รถเช่า” ซึง่ แต่ละทางเลือกส่วนราชการ
ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติไว้แตกต่างกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการบริหารรถราชการกรณีที่ส่วน
ราชการใช้รถจากการจัดซื้อจัดหาเองซึ่งต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถ
ราชการ รวมถึงการใช้วัสดุสิ้นเปลือง การบารุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม การเก็บรักษา และการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
2.2 กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยานพาหนะ
2.2.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 – 6
พ.ศ. 2530 - 2545 ที่กาหนดเกี่ยวกับการจัดหา การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา และการซ่อมบารุง
2.2.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ (ที่ กค 0409.6/13052 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2549) ที่กาหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ ส่วนการประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
2.3 คานิยาม
รถราชการ หมายถึง รถยนต์ ที่สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดไว้เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มาโดยเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้หรือเงินอื่น
รถส่วนกลาง หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พนักงานขับรถ หมายถึง พนักงานขับรถประจาหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้เป็นผู้ควบคุม ดูแลรถ
ราชการของหน่วยงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้มีอานาจสั่งใช้รถ หมายถึง อธิบดี รองอธิบดี ผู้อานวยการสานักงาน หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
ตราเครื่องหมายและอักษรแสดงชื่อสังกัด หมายถึง ตราเครื่องหมายประจาของส่วนราชการขนาด
กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร อักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือ
ชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
2.4 การตราเครื่องหมายรถ
ข้อ 7 รถส่วนราชการทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจาของส่วนราชการขนาดกว้างและ
ยาวไม่ น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อ
ขนาดสูงไม่น้อยกวา ่ 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง สาหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตรา
เครื่องหมายและอักษรแสดงชื่อสังกัดของส่วนราชการให้ลดลงตามส่วน ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดง
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สังกดของส่วนราชการในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้พ่นด้วย สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สี
อื่นแทน ในกรณีที่มีการจาหน่ายรถส่วนกลางในส่วนราชการ เจ้าของลบรถหรือทาลายตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น ส่วนราชการใดมี
เหตุผลและความจาเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ
อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้ สาหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือ
มิได้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไป รถคันใดได้รับยกเว้นการมีเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดส่วนราชการ ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษา
การตามระเบียบ และสานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผล และความจาเป็น
ของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดส่วนราชการในช่วงเวลาอัน เหมาะสมอยูเสมอด้วย
2.5 บัญชีรถราชการ
ข้อ 9 ให้ส่วนราชการเจ้าของรถจัดทาบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็นรถประจาตาแหน่ง
รถส่วนกลาง รถรับรอง หรือรถรับรองประจาจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจาหน่ายจ่ายโอน
รถราชการ ตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะ
กระทามิได้เว้นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็นให้เปลี่ยนแปลงได้ โดยให้หัวหน้าส่ วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัดพิจารณาอนุมัติด้วยความเห็นชอบของสานักงบประมาณ สาหรับส่วนราชการซึ่งมิได้อยูในบังคับบัญชา
ของปลัดกระทรวง หรือมิได้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติ
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ด้วยความเห็นชอบของสานักงานงบประมาณ
2.6 การควบคุมการใช้รถ
ข้อ 13 รถประจ าต าแหน่ง ให้ ใ ช้ในการปฏิ บัติร าชการในตาแหน่งหน้าที่ หรื อที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย โดยชอบหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกั บงานในตาแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดารงตาแหน่งนั้นรวม
ตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป –กลับระหว่างที่พักและสานักงาน และเพื่อการอื่นที่จาเป็นและเหมาะสมแก่การ
ดารงตาแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม รถส่วนราชการ รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัด ให้ใช้เพื่อ
กิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการ
เจ้าของรถนั้นกาหนดขึ้น ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจาตาแหน่ง ซึ่งได้รถประจาตาแหน่งแล้วนารถส่วนกลางไปใช้
อีก เว้นแต่มีเหตุผลเฉพาะคราว ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางด้วย ใบอนุญาตใช้รถ
ส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจาจังหวัด ให้ใช้ตามแบบ 3 ท้าย ระเบียบนี้ ( ความในข้อนี้แก้ไข
เพิ่มเติมโดย ข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535) ข้อ 14
ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัดประจารถแต่ละคัน
สมุดบันทึกอยางน้อยให้มีข้อความตามแบบ 4 ท้ายระเบียบนี้ ส่วนราชการต้องควบคุมพนักงานขัยรถให้ลง
รายการไปตามความจริง
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2.7 การซ่อมบารุง
ข้อ 20 ให้ส่วนราชการจัดทาสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถแต่ละคันตามตัวอยางแบบ 6
ท้ายระเบียบ
2.8 การสารวจเกณฑ์การใช้น้ามันสิ้นเปลือง
ข้อ 10 ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตรวจสอบ

บทที่ 3
การตรวจสอบการควบคุมยานพาหนะ
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อเข้าตรวจปฏิบัติการ
การเตรียมข้อมูล:-ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องทาการศึกษาการตรวจสอบในประเด็น
การบริหารรถราชการ การจัดทาทะเบียน และการรายงาน การควบคุม การซ่อมบารุง การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
การจัดทาาประกันภัยและการเก็บรักษารถราชการ
การเตรียมกระดาษทาการประเภทการจัดทาเช็คลิสต์การปฏิบัติงาน :-เพื่อให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการสั มภาษณ์ ผู้ป ฏิบั ติงานแต่ล ะครั้งในการเข้าตรวจได้ข้อมูลประกอบการออกรายงานตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กาหนดครบถ้วนและถูกต้อง
การตรวจสอบ :- ผู้ตรวจสอบภายในจะนาเอกสารหลักฐานที่ได้รับมาทาการตรวจสอบ
- ในการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ รับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในจะทาการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยใช้แบบสอบถาม ใช้กระดาษทาการ หรือการถ่ายภาพก็ได้
- กรณีพบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้รับตรวจ ให้ผู้ตรวจสอบภายในทาการสอบถาม
ขั้นตอนการปฏิบัติหรือให้ผู้รับตรวจแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัตินั้นๆ ก่อนให้คาแนะนาหรือสรุปผลการตรวจกับผู้รับตรวจ ในขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ ในการเก็บรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนรัดกุมและครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออก
รายงาน
- การสรุปผลการตรวจสอบพร้อมแนบกระดาษทาการประเภทการจัดทาเช็คลิสต์และหลักฐาน
ต่างๆ เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
3.2 วิธีการตรวจสอบการใช้รถราชการและการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
เป็นการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมรถราชการ และควบคุมการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง ที่เพียงพอและเหมาะสม สภาพรถเป็นไปตามจริงที่รายงาน และการใช้น้ามันเชื้อเพลิงได้ถูก
รายงานต่อหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วน
3.3 เทคนิควิธีใช้ในการตรวจสอบรถราชการ
การสัมภาษณ์ การสอบทาน สังเกตการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการคานวณ ข้อมูลเอกสาร
หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ พร้อมจดบันทึก
ประเด็นข้อมูลหรือหลักฐานที่ต้องการเพิ่มเติมลงในแบบสอบถาม มีวิธีการตรวจตามประเด็นคาถาม ได้ดังต่อไป
-ประเด็นที่ 1 มีการจัดทาบัญชีทะเบียนคุมรถราชการ (แยกตามประเภทรถราชการ) ให้ขอ
ข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ามีการบันทึกทะเบียนคุมถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่
- ประเด็นที่ 2 มีการตราเครื่องหมายประจาของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง ให้
สังเกตการณ์จากสภาพภายนอกของรถว่ามีตราเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่
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- ประเด็นที่ 3 การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางก่อนการใช้รถ
ราชการ ให้ขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (สุ่มตรวจ 1 เดือน) ว่ามีการดาเนินการ
ตามที่ได้ให้ข้อมูลหรือไม่
- ประเด็นที่ 4 บันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ออกเดินทาง – กลับถึง
หน่วยงาน) ให้ขอข้อมูล เอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (สุ่มตรวจ 1 เดือน) โดยการตรวจ
สมุดประจารถแต่ละคัน เพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถได้บันทึกรายการใช้ทุกครั้งหรือไม่ และให้คาแนะนา
และกากับให้พนักงานขับรถบันทึกรายการในสมุดประจารถทุกครั้ง ในรายการดังต่อไปนี้ วันที่ เลขกิโลเมตร
(ระยะทาง) จานวนเงิน และจานวนลิตรที่เติม หน่วยงานใด หรือผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบรายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรถแต่ละคัน กลุ่มตรวจสอบภายในจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงได้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมของสภาพรถและการใช้งาน
- ประเด็นที่ 5 มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกาหนด การขอคู่มือจดทะเบียน
ของรถแต่ละคัน เพื่อตรวจสอบ รายการจดทะเบียน วันที่ได้มาและการต่อทะเบียนประจาปีว่ามีการต่อทะเบียน
เป็นปัจจุบันหรือไม่
- ประเด็นที่ 6 มีหลักฐานการทาประกันภัยของรถแต่ละคัน กรณีทาประกันภัยนอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ ให้สอบถามว่าใช้ประเภทเงินใด และการอนุมัติต่อผู้มอบอานาจถูกต้อง
หรือไม่
- ประเด็นที่ 7 เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย ให้สอบถามข้อเท็จตรวจสอบการ
บันทึกถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มีรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
- ประเด็นที่ 8 มีการจัดทารายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถแต่ละคัน มีการบันทึกในประวัติ
การซ่อมบารุงถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- ประเด็นที่ 9 มีการจัดทาทะเบียนคุมการใช้น้ามันเชื้อเพลิง ให้สุ่มตัวอย่าง ว่าการใช้น้ามัน
เทียบเคียงกับใบขออนุญาตใช้รถ และการบันทึกการใช้รถ (สุ่มตรวจ 1 เดือน) บันทึกถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบันหรือไม่
- ประเด็นที่ 10 มีการจัดทาทะเบียนคุมการใช้บัตรเติมน้ามันว่าผู้ควบคุมบันทึกถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่
- ประเด็นที่ 11 สภาพรถราชการแต่ละคัน มีความปลอดภัยเพียงพอ ให้สังเกตการณ์และ
สอบถามว่าพนักงานขับรถ ได้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งานหรือไม่
-ประเด็นที่ 12 สถานที่เก็บรักษารถราชการ สังเกตการณ์ว่าเมื่อไม่ได้ใช้งานรถราชการแล้ว
พนักงานขับรถเก็บรักษารถราชการไว้ในสถานที่ใด มีความปลอดภัยหรือไม่ ให้แนะนาพนักงานขับรถจัดเก็บรถ
ราชการทุกคันไว้ในบริเวณของส่วนราชการ เว้นแต่ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ มี
ราชการจาเป็นเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจพิจารณา
อนุญาตให้นารถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวก็ได้
- ประเด็นที่ 13 กรณีนารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว ได้จัดทาหนังสือขออนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
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- ประเด็นที่ 14 กรณีได้รับอนุมัติให้จาหน่ายรถราชการ ให้ขอดูว่าได้มีการบันทึกการ
จาหน่ายไว้ในบัญชีรถราชการหรือไม่
- ประเด็นที่ 15 สรุปรายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ให้ขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน ใช้วิธีการคานวณ เป็นการทดสอบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
กรณีมีการเติมน้ามันโดยไม่ใช้บัตรเติมน้ามันให้ตรวจสอบดูว่ามีการบันทึกหรือไม่สังเกตอัตราการสิ้นเปลืองน้า
มันโดยหาค่าผลต่างระหว่างระยะทางกับปริมาณน้ามันที่ใช้แต่ละครั้งหรือหามูลค่าการซ่อมบารุงเพื่อพิจารณา
การจัดหารถทดแทนคันเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น
สูตรที่ใช้ในการคานวณ:-อัตราการสิ้นเปลืองน้ามัน = ระยะทาง/ปริมาณน้ามันที่ใช้
3.4 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่
-แบบบันทึกจัดทาบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภทรถราชการ (แบบ 2)
- ใบขออนุญาตการใช้รถราชการ (แบบ 3)
- แบบบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ 4)
- สมุดคู่มือจดทะเบียนและการประกันภัยรถราชการ
- รายงานอุบัติเหตุ (แบบ 5) เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้สอบถามก่อนว่ามีการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ถ้ามีให้ขอ
รายงาน แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขอรายงานก็ได้
- แบบบันทึกรายละเอียดการซ่อมบารุง (แบบ 6)
- ทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง (แบบ 7)
- สรุปรายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- เอกสารหลักฐานอื่นๆ
3.5 แนวทางการตรวจสอบ
ประเด็นการตรวจสอบ

แนวการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ 1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบารุง และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงรถราชการ
ราชการพ.ศ. 2523 และ แก้ไขเพิ่มเติม
2. สอบทานความถูกต้องของการจัดทาบัญชีรถราชการ
แยกประเภทตามแบบที่ ก าหนดตามระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ ไ ข
เพิ่มเติม
3. ตรวจนั บ เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งความมี อ ยู่ จ ริ งของ
จานวนรถและสังเกตการณ์สภาพของรถว่ามีว่าเป็นอย่างไร
4. ตรวจสอบการพ่นตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดง
สังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตามระเบียบหรือไม่
กรณีไม่มีการพ่นตราฯ มีหนังสืออนุญาต ให้ยกเว้น
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ประเด็นการตรวจสอบ

แนวการตรวจสอบ
5. สอบทานการบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 เปรียบเทียบกับ
ใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 ว่าสอดคล้องกันหรือไม่และ
สังเกตการณ์ไมล์รถเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการใช้รถ ตาม
แบบ 4
6. สังเกตการณ์สถานที่เก็บรักษารถราชการ มีความ
ปลอดภัยหรือไม่ กรณีจัดเก็บนอกสถานที่ราชการได้รับอนุมัติ
หรือไม่
7. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การซ่อมบารุงและ
รายละเอียดการซ่อมบารุงตามแบบ 6
8. กรณีมีอุบตั ิเหตุ มีการจัดทารายงาน การเกิดอุบัติเหตุ
ตาม แบบ 5 และมีการดาเนินการตามกฎหมาย (พรบ. ละเมิดฯ)
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่
9. ตรวจสอบว่ามีการจัดทาเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ของรถราชการแต่ละคัน ประจาปีหรือไม่
10. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของเกณฑ์การ
ใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการกับหลักฐานการเบิกจ่าย
เชื้อเพลิง
11. สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกีย่ วข้องเพื่อ
หาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบ และ ขยายผลการ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิม่ เติมตามที่ต้องการ
12. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง
แก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด
13. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงานว่าปฏิบัตติ าม
ระเบียบหรือไม่

9
กระดาษทาการ การตรวจสอบการควบคุมยานพาหนะ
หน่วยงาน...................................................................................
เพียง ณ วันที.่ ..........................................................
ลาดับ

รายการ

จัดทาบัญชีรถราชการ
แบบ 2
จัดทา ไม่จัดทา/
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง

หน่วยงาน มียานพาหนะ จานวน...................คัน

การควบคุมการใช้รถ
แบบ 3
จัดทา ไม่จัดทา/
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง

แบบ 4
จัดทา ไม่จัดทา/
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง

การซ่อมบารุง
แบบ 6
จัดทา ไม่จัดทา/
ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง

การตรา
เครื่องหมายรถ
มี

ไม่มี

การสารวจและกาหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
น้ามัน

ทะเบียน

ไม่ขาด

ขาด

มี

ไม่มี

ณ วันเข้าตรวจ พบ.......................คัน

สรุปผลการตรวจ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 – 6 พ.ศ. 2530 - 2545 ที่กาหนดเกี่ยวกับการจัดหา
การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา และการซ่อมบารุง
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ (ที่ กค 0409.6/13052
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549) ที่กาหนดให้รถราชการต้องจัดให้มีการ
ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่วนการ
ประกันภัยภาคสมัครใจให้ส่วนราชการพิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
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