
    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู   

ที่  ขก.๗๕๘๐๑/๑๖๖ วันท่ี  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓        

เรื่อง   แจงขออนุญาตเขาตรวจสอบการใชและบํารุงรักษารถยนต  ตามแผนการตรวจสอบประจําป ๒๕๖๓ 

………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

เรียน   นายกฯ/ปลัด/หัวหนาสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

 หนวยตรวจสอบภายในจะเขาทําการตรวจติดตาม  การใชและบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง  ที่อยูในความ

ควบคุมดูแลของสํานักปลัด กองการศึกษา และกองชาง ขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  เดิมจะทําการ

ตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป ที่ไดรับการอนุมัติแลว ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓ 

แตเนื่องจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยทุกจังหวัดไดมีมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว

อยางเขมงวด หนวยตรวจสอบภายในจึงขอเลื่อนการดําเนินการตรวจตามแผนไปเปน วันที่ ๑๒ - ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

 เอกสารที่จะตองเตรียมเพื่อรอการเขาตรวจมีดังนี้  

๑. บัญชีแสดงหลักฐานประเภทรถประจําตําแหนง ตามแบบ ๑ 

๒. บัญชีแสดงหลักฐานประเภทรถสวนกลาง/รถรับรอง ตามแบบ ๒ 

๓. ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง ตามแบบ ๓ 

๔. บันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล เมื่อรถออกเดนิทางไปและกลับสํานักงาน ตามแบบ ๔ 

๕. รายงานอุบัติเหตุรถ(ถามี)  ตามแบบ ๕ 

๖. รายละเอียดการซอมบํารุงรถแตละคัน ตามแบบ ๖ 

๗. ทะเบียนควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน  

๘. ประกาศหลักเกณฑกําหนดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถแตละคัน  

๙. ใบรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียรถ (ตรวจทุก ๖ เดือนหรือทุกระยะทาง 

๑๕,๐๐๐ กม.)  

๑๐. คําสั่งแตงตั้งพนักงานขับรถหรือผูควบคุมดูแลรถแตละประเภท 

๑๑. รถทุกคันจอด เพื่อตรวจตราสัญลักษณ และสภาพความพรอมการใชงานของรถ ทั้งนีต้ามเวลาทีส่ะดวก 

 

  ขอความรวมมือใหสวนราชการ ชวยแจงพนักงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอการเขารับตรวจ  

ในชวงระหวางวันที่แจงขางตน และหวังวาคงไดรับความรวมมือจากหนวยงานของทาน  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป  

 

 



 

 



 



 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

 

หนวยรับตรวจ สํานักปลัด กองการศึกษาและกองชาง องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

 

เรื่องที่ตรวจ การใชและรักษารถยนตสวนกลาง 

 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

๑. เพ่ือใหทราบวาการใชและรักษารถยนตสวนกลางเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ

รักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. เพ่ือใหทราบวามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการใชและรักษารถยนตสวนกลาง สามารถควบคุม

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการใชและรักษารถยนตสวนกลางไดปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 

๓. เพ่ือใหทราบวาการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการ

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

๔. เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการใชและรักษา

รถยนตสวนกลางใหมีประสิทธิภาพ  

 

ขอบเขตการตรวจสอบ  

๑. สอบทานการใชและรักษารถยนตสวนกลางใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ

รักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. ตรวจสอบแบบฟอรมการใชรถยนตสวนกลาง (แบบ ๑-๖) วาเปนไปตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม 

๓. สอบทานการสํารวจเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๔. สอบทานแบบสมุดทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงของรถ

สวนกลางแตละคัน 

๕. สอบทานสภาพรถสมบูรณพรอมใชงานหรือไม  

 

ระยะเวลาท่ีเขาตรวจสอบ เขาตรวจสอบระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

วิธีการตรวจสอบ (กระดาษทําการแนบประกอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ) 

๑. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานการใช การเก็บรักษา การซอมบํารุง และการเบิกจายเชื้อเพลิง

รถยนตสวนกลาง 

 



 

 
 





 

 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู  

ที่  ขก ๗๕๘๐๑/๒๐๐ วันที ่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓        

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบการใชและบํารุงรักษารถยนต และการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถสวนกลาง 

………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู

 เรื่องเดิม  ตามบันทึกขอความ ท่ี ขก.๗๕๘๐๑/๑๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจงขออนุญาต

เขาตรวจสอบการใชและบํารุงรักษารถยนต  ตามแผนการตรวจสอบประจําป ๒๕๖๓ และบันทึกขอความ ที่ ขก. 

๗๕๘๐๑/๑๒๑ ลงวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ป ๒๕๖๓ นั้น 

 ขอเท็จจริง  งานตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจตามแผนการตรวจสอบ ฯ ระหวางวันที่ ๑๒-๓๑

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดแก การใชและบํารุงรักษารถยนต การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถสวนกลาง หมายเลข

ทะเบียน ผบ ๓๔๑๘, ขค ๓๑๖๗, บร ๗๐๘๔, ๔๐-๐๕๓๔, ผผ ๘๑๘๙ , ๘๕-๑๗๑๑ ผลปรากฏวาพบ

ขอบกพรอง ดังนี้ 

๑. คําสั่งแบงงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ  ของผูทําหนาที่ควบคุมดูแลรถ

ทุกคัน ยังไมเปนปจจุบัน  

๒. รถสวนกลาง ทุกคันไมไดนําไปตรวจสอบมลพิษทางอากาศ 

๓. จากการสุมตรวจการลงบันทึกสมุดควบคุมการใชรถตามแบบ ๔ โดยรวมแลวพนักงานผูทําหนาที่

ควบคุมดูแลรถ ลงบันทึกขอมูลไมเครงครัดเทาที่ควร เชนการลงรายละเอียดไมครบ ไมตอเนื่อง 

จนกระทั่งไมไดลงบันทึกเลย  

๔. ไมมีเจาหนาที่ตรวจบันทึกการใชรถตามแบบ ๔ 

๕. จากการตรวจสภาพการใชงานภายนอกของรถสวนกลางแตละคัน พบวารถกระบะสวนกลาง 2 

ประตู, รถบรรทุกรับสงนักเรียน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก), รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค, รถบรรทุกขยะมูล

ฝอย (แบบเปดขางเททาย) มีอุปกรณบางสวนใชงานไมได ณ วันที่ตรวจสอบสภาพเบื้องตน ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยังไมมีการแจงซอม 

๖. ตราเครื่องหมายประจํา องคการบริหารสวนตําบล /รถกูชีพกูภัย/รถสวนกลาง 4 ประตู/รถสวนกลาง

2 ประตู/รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ มีขนาดที่ถูกตอง แตไมไดพนสี, หรือมีพน

แตพนไมครบ และใชสติกเกอรติดแทน 

ขอระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ  

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 

๒๕๔๘ 

 

 



 
 



 



รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจําเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

หนวยรับตรวจ  สํานักปลัด/กองคลัง/กองการศกึษา องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

เรื่องที่ตรวจ การใชและบํารุงรักษารถยนต และการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงรถสวนกลาง 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือใหทราบวาการใชและรักษารถยนตเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษา

รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. เพ่ือใหทราบวามีการวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการใชและรักษารถยนตสวนกลางที่กําหนดไว 

สามารถควบคมุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการใชและรักษารถยนตสวนกลาง

ไดปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 

๓. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลาง เปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการ

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานรัฐหรือไม 

๔. เพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการใชและรักษารถยนต

สวนกลางใหมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการตรวจสอบ  

๑. ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง ของการบันทึกตามแบบฟอรมการใชรถยนตสวนกลางทุกคัน  

ไดแก รถสวนกลาง ๒ ประตู (ทะเบียน บร ๗๐๘๔)/รถสวนกลาง ๔ ประตู (ทะเบียน ขค ๓๑๖๗)/รถ

กูชีพกูภัย (ทะเบียน ผบ ๓๔๑๘)/รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค (ทะเบียน ผผ ๘๑๘๙)/ รถบรรทุกขยะ

มูลฝอย แบบเปดขางเททาย (ทะเบียน ๘๕-๑๗๑๑)/ รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(๔๐-๐๕๓๔) วา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามแบบดังนีห้รือไม 

แบบ ๒ ประเภทรถสวนกลาง 

แบบ ๓ ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

แบบ ๔ บันทึกการใชรถ 

แบบ ๕ รายงานอุบัติเหตุ 

แบบ ๖ รายละเอียดการซอมบํารุง 

๒. สอบทานการใช การดูแลรักษารถยนตสวนกลางแตละคัน   วาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม  มีการพนตรา

สัญลักษณ ถูกตองตามระเบียบหรือไม 

๓. สอบทานการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อใชในการจายน้ํามันเชื้อเพลิงของ

รถแตละคัน  ตรวจสอบฎีกาเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถสวนกลางทุกคัน ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔. สอบทานการสํารวจเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน 

๕. ตรวจสอบสภาพการใชงานภายนอกของรถสวนกลางแตละคัน วามีสภาพรถสมบูรณพรอมใชงาน

หรือไม มีสถานที่จัดเก็บปลอดภัยหรือไม 

 



๖. ตรวจสอบการตรวจมลพิษทางอากาศทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร 

๗. สอบทานคําสั่งแตงตั้งพนักงานขับรถ ผูทําหนาที่ควบคุมดูแลรถ 

จํานวนวันในการตรวจสอบ ระหวางวันที่ ๑๒ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

วิธีการตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของกับการใชรถสวนกลาง โดยการสุมตรวจ 

   ๒. ตรวจรถสวนกลาง จํานวน ๖ คัน ไดแก 

        รถสวนกลางที่สังกัดสํานักปลัด  

๒.๑ รถสวนกลาง ๒ ประตู (ทะเบียน บร ๗๐๘๔) 

๒.๒ รถสวนกลาง ๔ ประตู (ทะเบียน ขค ๓๑๖๗) 

๒.๓ รถกูชีพกูภัย (ทะเบียน ผบ ๓๔๑๘) 

๒.๔ รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค (ทะเบียน ผผ ๘๑๘๙)  

๒.๕ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขางเททาย (ทะเบียน ๘๕-๑๗๑๑) 

รถสวนกลางที่สังกัดกองการศึกษา 

๒.๖ รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(๔๐-๐๕๓๔)  

๓. สอบถามจากเจาหนาที่ผูเก่ียวของ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

 แบงเปน ๒ สวน คือ 

๑. สวนที่ถูกตองครบถวน ไดแก 

๑.๑  เจาหนาที่พัสดุหรือผูที่รับมอบหมาย จัดทําบัญชีแยกประเภทรถพรอมระบุรายละเอียดตาม 

แบบ๒ ถูกตองครบถวนทุกคัน 

๑.๒  เจาหนาที่พัสดุหรือผูที่รับมอบหมาย  จัดทําเอกสารและแบบฟอรม ถูกตองครบถวนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ไดแก  แบบ ๒ ประเภทรถสวนกลาง 

     แบบ ๓ ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

       แบบ ๔ บันทึกการใชรถ 

         แบบ ๕ รายงานอุบัติเหตุ (ไมมีอุบัติเหตุจึงไมไดทําใสแฟมไว) 

      แบบ ๖ รายละเอียดการซอมบํารุง 

๑.๓  เจาหนาที่พัสดุหรือผูที่รับมอบหมาย มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง  

เพ่ือใชในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน  

๑.๔   มีการสํารวจเกณฑการใชสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน 

๑.๕  การพนตราสัญลักษณ ของรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค (ทะเบียน ผผ ๘๑๘๙)  และรถบรรทุก

ขยะมูลฝอย แบบเปดขางเททาย (ทะเบียน ๘๕-๑๗๑๑) ดําเนินการถูกตองตามระเบียบ 

๑.๖  สถานที่จัดเก็บรถสวนกลางมเีพียงพอและปลอดภยั 

๒. สวนที่จัดทําบางสวน หรือไมไดจัดทําเลย 

ตามรายงานสรุปผล/ขอเสนอแนะ แยกตามชื่อรถแตละคัน (รายละเอียดตามกระดาษทําการแนบ)  

รหัส ๐๐๒-๐๑-๖๓/๐๐๑-๐๑-๖๓/ตส.๐๐๑/๐๐๒ 

 

 



 



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ        สํานักปลัด - รถกู ชีพกูภย รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผูรับตรวจ สํานักปลัด ผู จัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ   ผบ 3418 ขอนแกน ย่ีหอ TOYOTA รุน VIGO CHAMP รหัสครุภัณฑ   001-56-0002 ประเภทของรถ รถสวนกลาง

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓  ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓

 ไมตรงกับวันท่ี บันทึกเขาคร้ังลาสุด  ของวันท่ี 7 ธ.ค.62 (เลขไมล เขาลาสุดคือ

 49164 แตบันทึกเลขไมล ออกในวันท่ี 11 ธ.ค.62 เปน 49188) จึงต้ังขอสังเกตวา

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

 - จากการสุมตรวจวันท่ี 19 ต.ค.62 พบวา มีการบันทึกสรุประยะทาง กม.

 ไมตรงกับระยะเลขไมล  (เลขไมล ออกคือ 48282 เลขไมล เขาคือ 48308

รายละเอียด

 ระยะทางจริง ตองเปน 26 กม. แตสรุประยะทางเปน 28 กม.)

ขอท่ีตรวจพบ

มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - จากการสุมตรวจวันท่ี 2 ต.ค.62 พบวา มีการบันทึกสรุประยะทาง กม.

 ไมตรงกับระยะเลขไมล  (เลขไมล ออกคือ 47958 เลขไมล เขาคือ 47989

 ระยะทางจริง ตองเปน 31 กม. แตสรุประยะทางเปน 36 กม.)

 - จากการสุมตรวจการใชรถ วันท่ี 11 ธ.ค.62 พบวามีการบันทึกเข็มไมลออก

 



ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

6 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓
7 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
8 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ✓
9 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓
10 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓
11 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓
12 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
13 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓
14 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
15 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

ตรวจสภาพรถกอน ตอ พรบ. ปละ 1 คร้ัง (รถจะมีอายุครบ 7 ป ในป 2563)

คําส่ังแตงต้ังลาสุด ในป 2561

 ติดสต๊ิกเกอร สีนํ้าเงินไวดานหนากระจกรถ

 ติดสต๊ิกเกอรสีนํ้าเงินดานขางท้ังสอง

ตอทะเบียนรถ(ชุมแพ) ในวันท่ี 8 ม.ค. 63 มีระยะทางเพียง 78 กม.เทาน้ัน

ท้ังท่ีเปนสถานท่ีใกลเคียงกัน แตมีระยะทางตางกันถึง 22 กม. 

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ

 - พบวา วันท่ี 4 พ.ค.63 มีการบันทึกเข็มไมลยอนหลัง 

 - สุมตรวจระยะทางเก่ียวกับสถานท่ีไป-กลับ กรณีไป ตรวจสภาพรถ(ชุมแพ) 

 ในวันท่ี 24 ม.ค.63 มีระยะทางถึง 100 กม.  ขณะเดียวกัน กรณีไป

 ไมไดพนสีขาวตามระเบียบ เน่ืองจากรถเปนสีขาว จึงติดสต๊ิกเกอรสีนํ้าเงิน แทน 

 - จากการสุมตรวจการใชรถ วันท่ี 3 เม.ย.63 พบวามีการบันทึกเข็มไมลออก

 ไมตรงกับวันท่ี บันทึกเขาคร้ังลาสุด ของวันท่ี 2 เม.ย.63 (เลขไมล เขาลาสุดคือ

51901) แตบันทึกเลขไมลออก ในวันท่ี 3 เม.ย.63 เปน 51915 จึงทําใหระยะทาง

หายไป 14 กม.

 วันท่ี 8-10 ธ.ค.ซ่ึงเปนวันหยุด ไมไดมีการบันทึกเข็มไมล จึงทําใหระยะทาง

 หายไป 24 กม.

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรับตรวจ สํานักปลัด-รถยนตสวนกลาง (รถกูชีพกูภัย)

สรุปผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :

1)  มีการจัดทําสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ 4  จากการสุมตรวจพบวาการลงบันทึกเข็มไมล บางวันเข็มไมลเขาลาสุด ไมตอเน่ืองกับเข็มไมลออกท่ีใชรถในวันถัดไป

     ทําใหระยะทางท่ีเปนจริง ขาดหายไป  ต้ังขอสงสัยวา พนักงานขับรถไมไดลงบันทึกหรือลืมบันทึกเข็มไมลในชวงวันท่ีระยะทางหายไป  

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสอบสภาพการใชงานเบ้ืองตนของรถสวนกลาง (รถกูชีพกูภัย)  ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มีสภาพพรอมใชงาน ไมมีอุปกรณเสียหาย

3) กรณีขับรถออกนอกพ้ืนท่ี ตองจัดทําบันทึกผูขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง 

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถหรือผู อ่ืนท่ีใชรถออกนอกพ้ืนท่ี เครงครัดและจัดทําใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง

4) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีขนาดท่ีถูกตอง แตเคร่ืองหมายดังกลาวน้ันเปนการติดสต๊ิกเกอร

ดังน้ัน จึงควรพนสีตราเคร่ืองหมายและอักษรยอ หรือช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังสองขางของรถ

5) ไมมีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 

ขอเสนอแนะ ใหนํารถกูชีพกูภัยเขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

6) คําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ยังไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะ ใหแกไขคําส่ังกําหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยระบุรายบุคคลท่ีตองรับผิดชอบใหเปนปจจุ เพ่ือดูแลรักษาและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง (รถกูชีพกูภัย)

ขอเสนอแนะ  ตามระเบียบฯ แลว ตราเคร่ืองหมายและอักษรช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ
( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563  



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ        สํานักปลัด - รถสวนกลาง (4 ประตู) รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผูรับตรวจ สํานักปลัด ผู จัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ ขค 3167 ขอนแกน ย่ีหอ TOYOTA รุน VIGO รหัสครุภัณฑ  001-58-0003 ประเภทของรถ รถสวนกลาง ( 4 ประตู)

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓ ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓ มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - ไมมีการสรุประยะทาง กิโลเมตร ท่ีใชรถ (ควรสรุป ระยะทางเปนตัวเลขดวยทุกคร้ัง 

   ** เชน ถาเข็มไมลผิดปกติหรือคลาดเคล่ือนไป อยางนอยถามีสรุป กิโลเมตร 

      จะสามารถตรวจสอบ เข็มไมล ท่ีคลาดเคล่ือนไปภายหลังได หรือ 

   ** สามารถตรวจสอบงาย กรณีท่ีตองใชรถยนตออกไป ปฏิบัติหนาท่ี  นอกเขตองคกร

       ปกครองสวนทองถ่ิน ถาเปนรถยนตสวนกลางตองได รับอนุญาตเปนหนังสือ จากผู

       บริหาร ทองถ่ินกอน (ตามแบบ ๓)  ผู ดูแลรถหรือผูตรวจสอบ จะทราบโดยงายวา 

       ผูใชรถไดทําใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ หรือไม

 - ควรระบุรายละเอียดทุกชอง เชน วัน/เดือน/ป, เวลาเขา - ออก,สรุประยะทาง ก.ม.

 - ตองระบุช่ือพนักงานขับ หรือ ผูใชรถทุกคร้ัง เพราะมีลงบางไมลงบาง 

  เพ่ืองายตอการตรวจสอบ 

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



 

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

 - จากการสุมตรวจการใชรถ วันท่ี 13 เม.ย.63 พบวามีการบันทึกเข็มไมลออก

 ไมตรงกับวันท่ี บันทึกเขาคร้ังลาสุด ของวันท่ี 10 เม.ย.63 (เลขไมล เขาลาสุดคือ

132593) แตบันทึกเลขไมลออก ในวันท่ี 13 เม.ย.63 เปน 132633 จึงทําใหระยะทาง

 - จากการสุมตรวจการใชรถ วันท่ี 15 เม.ย.63 พบวามีการบันทึกเข็มไมลออก

 ไมตรงกับวันท่ี บันทึกเขาคร้ังลาสุด ของวันท่ี 13 เม.ย.63 เลขไมล เขาลาสุดคือ

132646 แตบันทึกเลขไมลออก ในวันท่ี 15 เม.ย.63 เปน 132708 จึงทําใหระยะทาง

6 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓
7 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
8 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ✓
9 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓
10 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓
11 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓
12 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
13 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓

วันท่ี 12 ต.ค.61

14 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
15 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

รถใหม อายุการใชงานยังไมถึง 7 ป มีการนํารถเขาตรวจเช็คระยะทาง 90,000 กม.ลาสุด

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ

หายไป 62 กม.

หายไป 40 กม.

 ไมไดพนสีขาวตามระเบียบ เน่ืองจากรถเปนสีขาว จึงติดสต๊ิกเกอรสีเขียวออน แทน 

 ติดสต๊ิกเกอรสีเขียวออนไวดานขางรถท้ัง 2 ขาง ติดสต๊ิกเกอร สีขาวไวดานหนากระจกรถ 

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 
 

 

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรบัตรวจ สํานักปลัด-รถยนตสวนกลาง ขก 3167 (รถ 4 ประตู)

สรุปผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :
1) - มีการจัดทําสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ 4  จากการสุมตรวจพบวาการลงบันทึกเข็มไมล บางวันเข็มไมลเขาลาสุด ไมตอเน่ืองกับเข็มไมลออกท่ีใชรถในวันถัดไป จึงทําใหระยะทางท่ีเปนจริง 

      ขาดหายไป จากการสอบถาม พนักงานขับรถไมไดลงบันทึกหรือลืมบันทึกเข็มไมลในชวงวันท่ีระยะทางหายไป  

    - การลงบันทึกการใชรถตามแบบ 4 ลงไมครบ พบวามีบางวันไมไดระบุเลขเข็มไมล, ไมสรุประยะทางการใชรถ, ไมระบุ วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถหรือ ไมระบุช่ือผูใชรถ

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสภาพการใชงานเบ้ืองตนของรถสวนกลาง (รถ 4 ประตู) ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 มีสภาพพรอมใชงาน ไมมีอุปกรณเสียหาย

3) กรณีขับรถออกนอกพื้นท่ี ตองจัดทําบันทึกผูขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง 

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถหรือผู อ่ืนท่ีใชรถออกนอกพื้นท่ี เครงครัดและจัดทําใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง

4) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีขนาดท่ีถูกตอง แตเคร่ืองหมายดังกลาวน้ันเปนการติดสต๊ิกเกอร

ดังน้ัน จึงควรพนสีตราเคร่ืองหมายและอักษรยอหรอืช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังสองขางของรถ

5) ไมมีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 

ขอเสนอแนะ ใหนํารถสวนกลาง 4 ประตูเขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง (รถ 4 ประตู)

ขอเสนอแนะ  ตามระเบียบฯ แลว ตราเคร่ืองหมายและอักษรช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ
( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ        สํานักปลัด - รถสวนกลาง (2 ประตู) รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผู รับตรวจ สํานักปลัด ผู จัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ   บร 7084 ขอนแกน ย่ีหอ FORD รุน Ranger รหัสครุภัณฑ   001-47-0001 ประเภทของรถ รถสวนกลาง (2 ประตู)

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓  ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓ มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - ไมมีการสรุประยะทาง กิโลเมตร ท่ีใชรถ (ควรสรุป ระยะทางเปนตัวเลขดวยทุกคร้ัง 

 เพ่ืองายตอการตรวจสอบ)

 - หลังจากวันท่ี 3/1/63 ถึงปจจุบัน คือ ณ วันท่ีตรวจ (15/5/63) ไมมีการบันทึกเข็มไมล 

 ต้ังขอสังเกตุได 2 กรณี คือ 

 1. รถจอดเปนระยะเวลา 4 เดือน ไมไดใชใหเกิดประโยชนเลย

 2. มีการใชรถ แตผู ดูแลรถละเลยไมไดบันทึกเข็มไมล

6 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓
7 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
8 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ✓ พนดวยสีนํ้าเงิน จึงมองเห็นไดชัด เน่ืองจากรถเปนสีบรอนซเงิน

9 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓
10 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓
11 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

        ควรจัดใหมีการพนช่ือยอหรือช่ือเต็ม ไวดานขางรถท้ัง 2 ดาน

 



ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

12 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
13 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓
14 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
15 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

ตรวจสภาพรถกอน ตอ พรบ (ปละ 1 คร้ัง)

คําส่ังแตงต้ังลาสุด ในป 2561

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรับตรวจ สํานักปลัด-รถยนตสวนกลาง (รถ 2 ประตู)

สรุปผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :
1) - จากการสุมตรวจพบวาหลังจากวันท่ี 3/1/63 ถึงปจจุบัน คือ ณ วันท่ีตรวจสมุดคุม (15/5/63) ไมมีการบันทึกเข็มไมล และไมมีการสรุประยะทาง กิโลเมตร ท่ีใชรถ

 ต้ังขอสังเกตุได 2 กรณี คือ 

 1. รถจอดเปนระยะเวลา 4 เดือน ไมไดใชใหเกิดประโยชนเลย
 2. มีการใชรถ แตผูดูแลรถละเลยไมไดบันทึกเข็มไมล
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสภาพการใชงานของรถสวนกลาง (รถ 2 ประตู) ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 พบวา 
    - การทํางานของไฟสองหนารถใชงานไมได (ไฟหนาขาด)
    - การทํางานของไฟสองปายทะเบียนใชงานไมได
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถแจงซอมอุปกรณท่ีชํารุดใหพรอมใชงานอยูเสมอ

3) กรณีขับรถออกนอกพ้ืนท่ี ตองจัดทําบันทึกผูขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง 
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถหรือผู อ่ืนท่ีใชรถออกนอกพื้นท่ี เครงครัดและจัดทําใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง

4) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีการพนตราเคร่ืองหมาย อปท.ท้ังสองดาน แตไมมีอักษรยอหรือช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังน้ัน จึงควรพนสีอักษรยอหรือช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังสองขางของรถดวย

5) ไมมีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 
ขอเสนอแนะ ใหนํารถสวนกลาง 2 ประตูเขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

6) คําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ยังไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะ ใหแกไขคําส่ังกําหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยระบุรายบุคคลท่ีตองรับผิดชอบใหเปนปจจุ เพ่ือดูแลรักษาและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง (รถ 2 ประตู)

ขอเสนอแนะ  ตามระเบียบฯ แลว ตราเคร่ืองหมายและอักษรช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ
( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ        กองการศึกษา - รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผู รับตรวจ กองการศึกษา ผูจัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ   40-0534 ขอนแกน ย่ีหอ ISUZU รุน  FTR240 รหัสครุภัณฑ  002-60-0001 ประเภทของรถ รถสวนกลาง-รถรับสงนักเรียน

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๑ หรือ ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓  ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓ มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - การลง วันเดือนป ท่ีใชรถ ไมสมบูรณ (มีลงบางไมลงบาง)

 - พบวาหลายคร้ัง ลงเฉพาะเลขเข็มไมลเทาน้ัน ไมระบุรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน

   1. วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถ

   2. ภารกิจท่ีใชรถ หรือสถานท่ี ท่ีไป

   3. ช่ือคนขับ

   4. ไมเคยสรุประยะทาง ก.ม. (ทําใหยากตอการตรวจสอบระยะทาง)

 - พบวาบางวันไมระบุเข็มไมล เขา แตระบุเข็มไมลออก หรือ บางวันระบุเข็มไมล

  ออก แตไมระบุเข็มไมลเขา ทําใหการสรุประยะทางเปน ก.ม. ไมตอเน่ือง

6 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓
7 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
8 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร✓ พนดวยสีนํ้าเงิน จึงมองเห็นไดชัด เน่ืองจากรถเปนสีขาว

9 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓ ติดไวดานหนากระจกรถ

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ

 



ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

10 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓
11 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓
12 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
13 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓
14 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
15 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

ควรพนตัวอักษรช่ือเต็มหรือช่ือยอไวดานขางท้ังสอง

รถใหม อายุการใชงานยังไมถึง 7 ป

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

คําส่ังแตงต้ังลาสุด ในป 2561

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรับตรวจ กองการศึกษา - รถรับสงนักเรียน
สรปุผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :

  1) - การบันทึกรายละเอียดการใชรถตามแบบ ๔ ไมสมบูรณ ไมครบทุกชอง มีบางไมมีบาง 
      - ไมบันทึกสรุประยะทาง ทําใหยากตอการตรวจสอบ
      - พบวาบางวันไมระบุเข็มไมล เขา แตระบุเข็มไมลออก หรือ บางวันระบุเข็มไมล
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสภาพการใชงานเบ้ืองตนของรถสวนกลาง (รถรับสงนักเรียน) ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 พบวา 
    - การทํางานของไฟฉุกเฉินดานหลังใชงานไมได
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถแจงซอมอุปกรณท่ีชํารุดใหพรอมใชงานอยูเสมอ

3) กรณีขับรถออกนอกพ้ืนท่ี ตองจัดทําบันทึกผูขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง 
ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถหรือผู อ่ืนท่ีใชรถออกนอกพ้ืนท่ี เครงครัดและจัดทําใบขออนุญาตใชรถ ตามแบบ ๓ ทุกคร้ัง

4) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีการพนตราเคร่ืองหมาย อปท.ท้ังสองดาน แตไมมีการพนอักษรยอหรือช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังสองขาง

ดังน้ัน จึงควรพนสีอักษรยอหรือช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังสองขางของรถดวย

5) ไมมีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 

ขอเสนอแนะ ใหนํารถสวนกลาง รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

6) คําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ยังไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะ ใหแกไขคําส่ังกําหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยระบุรายบุคคลท่ีตองรับผิดชอบใหเปนปจจุ เพื่อดูแลรักษาและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง (รถบรรทุกรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพ)ู

ขอเสนอแนะ  ตามระเบียบฯ แลว ตราเคร่ืองหมายและอักษรช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ

( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ        สํานักปลัด - รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผูรับตรวจ สํานักปลัด ผูจัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ  ผผ 8189 ขอนแกน ย่ีหอ  ISUZU รุน  FTR240 รหัสครุภัณฑ  003-57-0001 ประเภทของรถ รถสวนกลาง-รถบรรทุกนํ้า ฯ

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๑ หรือ ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓  ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓

6 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓
7 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
8 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร✓  พนดวยสีขาว ถูกตองตามระเบียบ

9 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓  ติดสต๊ิกเกอร สีขาวไวดานหนากระจกรถ 

10 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓  พนดวยสีขาว ถูกตองตามระเบียบ

11 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - พบวาบางวันมีการลงรายละเอียด วันเดือนป ท่ีใชรถ ไมครบ ไมสมบูรณ

 - ไมมีการสรุประยะทาง กิโลเมตร ท่ีใชรถ (ควรสรุป ระยะทางเปนตัวเลขดวยทุกคร้ัง 

 เพ่ืองายตอการตรวจสอบ)

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ

 - พบ วา การลงบันทึกเข็มไมล เปนเลขเดิม ไมเปล่ียน ในวันท่ี 28 เม.ย.63,

 และวันท่ี 4 พ.ค. 63 ท้ังท่ีการใชรถของท้ัง 2 วันดังกลาว  ไดไปปฏิบัติภารกิจลางถนน

 ซ่ึงควรมีระยะทางเกิดข้ึน 

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

12 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
13 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓
14 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
15 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

รถใหม อายุการใชงานยังไมถึง 7 ป

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรับตรวจ สํานักปลัด-รถยนตสวนกลาง (รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค)

สรุปผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :

 1) - มีการจัดทําสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ 4  จากการสุมตรวจ พบวา การลงบันทึการใชรถตามแบบ 4 ลงไมครบ พบวามีบางวันไมไดระบุเลขเข็มไมล, ไมสรุประยะทางการใชรถ,ไมระบุ

      วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถหรือ ไมระบุช่ือผูใชรถ 

     - ตรวจพบวาบางวันเลขบันทึกเข็มไมลไมเปล่ียน ในขณะท่ีตามภารกิจท่ีระบุในสมุดบันทึกน้ัน ควรมีระยะทางเกิดข้ึน

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสภาพการใชงานของรถสวนกลาง (รถบรรทุกนํ้า) ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 พบกวา การทํางานของสัญญาณไฟฉุกเฉินหลังซายใชงานไมได

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถแจงซอมอุปกรณท่ีชํารุดใหพรอมใชงานอยูเสมอ

3) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีขนาดท่ีถูกตอง และพนสีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

4) ไมมหีนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 

ขอเสนอแนะ ใหนํารถสวนกลาง รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค เขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง (รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค)

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ
( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

 



สวนราชการ หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยรับตรวจ       สํานักปลัด - รถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบเปดขางเททาย) รหัสกระดาษทําการ 001-01-63
ผูรับตรวจ สํานักปลัด ผู จัดทํา/ผูตรวจสอบ นางรุงนภา  ทวีสินธุ
ณ วันท่ี 12 -31 พฤษภาคม 2563 วัน/เดือน/ป ท่ีตรวจสอบ 12-31 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

เพ่ือใหแนใจวาการใชรถยนตสวนกลาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

ทะเบียนรถ   85-1711 ขอนแกน ย่ีหอ ISUZU รุน FTR240 รหัสครุภัณฑ   005-57-0001 ประเภทของรถ รถบรรทุกขยะมูลฝอย

ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

1 มีสมุดคุมบัญชีแยกประเภทรถ พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ  ๒ ✓
2 มีการจัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง แบบ ๓  ✓
3 ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจส่ังใชรถตามแบบ ๓ และมีการลงนามทุกคร้ัง ✓
4 มีสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ ๔  ✓
5 มีบันทึกการใชรถ ระยะทาง กม./ไมล พรอมระบุรายละเอียดตามแบบ ๔ ✓ มีสมุดคุมบันทึกระยะทาง กม.เขา-ออก แตยังมีขอตรวจพบ ดังน้ื

 - ชวงเดือน พฤศจิกายน 2562 เปนตนมา การลง วันเดือนป ท่ีใชรถ 

   ไมสมบูรณ (มีลงบางไมลงบาง) จนกระท่ัง ณ ปจจุบัน ไมเขียนบันทึกเลย

 - พบวาหลายคร้ัง ลงเฉพาะเลขเข็มไมลเทาน้ัน ไมระบุรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน

   1. วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถ

   2. ภารกิจท่ีใชรถ หรือสถานท่ี ท่ีไป

   3. ช่ือคนขับ

 - จากการสุมตรวจการใชรถ วันท่ี 9 ต.ค.63 พบวามีการบันทึกเข็มไมลออก

 ไมตรงกับวันท่ี บันทึกเขาคร้ังลาสุด ของวันท่ี 8 ต.ค. 2563 (เลขไมล เขาลาสุดคือ

75973) แตบันทึกเลขไมลออก ในวันท่ี 9 ต.ค.63 เปน 76013 จึงทําใหระยะทาง

หายไป 40 กม.

7 มีบันทึกรายงานอุบัติเหตุ ตามแบบ ๕ ✓

กระดาษทําการ การใชและบํารุงรักษารถยนต องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

มีการจัดทํา กรณีไปเติมนํ้ามัน 

ไมมีรายงานอุบัติเหตุ  



ลําดับ จัดทํา/มี

จัดทํา

บางสวน

 / มี

บางสวน

ไม

จัดทํา/

ไมมี

8 มีบันทึกรายการซอมบํารุงรถ ตามแบบ ๖ ✓
9 ตราเคร่ืองหมาย อปท.ติดไวขางนอกรถท้ัง ๒ ขาง มีขนาดความยาวหรือกวาง ไมนอยกวา ๑๘ ซ.ม. ✓  พนดวยสีขาว ถูกตองตามระเบียบ

10 ขนาดตัวอักษรช่ือเต็มของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ✓  ติดสต๊ิกเกอร สีขาวไวดานหนากระจกรถ

11 ขนาดตัวอักษรช่ือยอของ อปท.มีขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ✓  พนดวยสีขาว ถูกตองตามระเบียบ

12 มีการสํารวจเกณฑการใชส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ✓
13 มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือใชในการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงแตละคร้ัง ✓
14 มีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก ๖ เดือน หรือ ทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ ก.ม. ✓
15 มีคําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ✓
16 มีการจัดสถานท่ีจอดรถใหอยูในท่ีปลอดภัย หรือภายในบริเวณองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ✓

รถใหม อายุการใชงานยังไมถึง 7 ป

คําส่ังแตงต้ังลาสุด ในป 2561

รายละเอียด ขอท่ีตรวจพบ

 



 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู กระดาษทําการ 002-01-63

หนวยรับตรวจ สํานักปลัด-รถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบเปดขางเททาย)

สรุปผลการตรวจสอบ/ขอเสนอแนะ :

1) - มีการจัดทําสมุดคุมหรือบันทึกการใชรถตามแบบ 4  จากการสุมตรวจ พบวาชวงเดือน พฤศจิกายน 2562 เปนตนมา การลงบันทึก วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถ ไมสมบูรณ (มีลงบางไมลงบาง)
      จนกระท่ัง ณ ปจจุบัน ไมบันทึกเลย
    - พบวาหลายคร้ัง ลงบันทึกเฉพาะเลขเข็มไมลเทาน้ัน ไมระบุรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน วัน/เดือน/ป ท่ีใชรถ ภารกิจท่ีใชรถ หรือสถานท่ี ท่ีไปช่ือคนขับ

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถเครงครัดในการลงบันทึก และตรวจสอบความถูกตองในการลงบันทึกอยางสม่ําเสมอ

2) จากการตรวจสภาพการใชงานของรถสวนกลาง (รถเก็บขยะ) ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 พบวา 
     - การทํางานของประตูขางซาย ใชงานไมได
     - การทํางานของไฟสองปายทะเบียนใชงานไมได
     - การทํางานของสัญญาณไฟฉุกเฉินใชงานไมได

ขอเสนอแนะ ใหพนักงานขับรถแจงซอมอุปกรณท่ีชํารุดใหพรอมใชงานอยูเสมอ

3) จากการตรวจเคร่ืองหมายและช่ือ อปท.พบวามีขนาดท่ีถูกตอง และพนสีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การใชและรักษารถยนตสวนกลางของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๕๔๘

4) ไมมีหนังสือรับรองการตรวจมลพิษทางอากาศ ทุก 6 เดือน หรือ ทุกระยะทาง 15,000 ก.ม. 

ขอเสนอแนะ ใหนํารถสวนกลางรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบเปดขางเททาย) เขาตรวจมลพิษทุก ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร  แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน

5) คําส่ังแตงต้ังพนักงานขับรถ ผูทําหนาท่ีควบคุม ดูแลรถ ยังไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะ ใหแกไขคําส่ังกําหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยระบุรายบุคคลท่ีตองรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน เพ่ือดูแลรักษาและปองกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

กระดาษทําการ การใชรถและการรักษารถยนตสวนกลาง รถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบเปดขางเททาย)

ลงช่ือ............................................ผูตรวจสอบ
( นางรุงนภา   ทวีสินธุ )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563


