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กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



ค าน า 
 

  คู่มือปฏิบัติงานของพนักงานขับรถฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นจากการส ารวจความคิดเห็นของ
พนักงานขับรถและผู้ใช้บริการ เพ่ือไว้ส าหรับพนักงานขับรถได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
พนักงานขับรถ การให้บริการ รวมถึงความรู้ในหน้าที่และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานได้อย่างสะดวก
รวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในระบบงาน ระบบเครื่องยนต์ วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติงานมั่วไป 
แนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในการให้บริการ ของ
พนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อการบริการ รวมถึงความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ
ได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด 

 
        งานยานพาหนะ กลุ่มอ านวยการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ 
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การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 
 

 พนักงานขับรถจะต้องเตรียมความพร้อมของตนเองและของยานพาหนะที่ตนรับผิดชอบให้พร้อมก่อน
การออกปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็ว ถึงสถานที่ไปปฏิบัติราชการถูกต้องตามก าหนดและอย่างปลอดภัย การ
เตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานขับรถมี ๒ ด้าน คือ 
 ๑. ทางด้านบุคลากร 
  ๑.๑ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
  ๑.๒ การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ 
  ๑.๓ การเตรียมความพร้อมทางด้าน ระบบงานเอกสาร 
 ๒. ทางด้านพาหนะ 
  ๒.๑ ความพร้อมของยานพาหนะ 
 
๑. การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร 
 ๑.๑ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
  - การพักผ่อนให้เพียงพอ 
  - ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด 
  - ต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดีรวมถึงการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ 
    และแนวทางการพัฒนาได้ดี 
  - ต้องตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ๑.๒ การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ 
  - มีความรู้สึกดีต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
  - ฝึกตนเองให้เป็นคนมีจิตใจแจ่มใส 
  - ขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่างๆ 
  - ไม่คิดอคติต่องานที่ท า 
  - ท าใจยอมรับฟังความคิดผู้อื่น คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งที่ผิด 
  - มีคติที่ดีต่องานที่ท ารวมถึงคุณธรรมจริยธรรม 
 ในการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจบางครั้งก็มีความเครียดเข้ามาท าให้การเตรียมความพร้อมไม่
สมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งความเครียดเป็นตัวการที่ท าให้พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้น ควร
หมั่นสังเกตตนเองว่าก าลังมีความเครียดหรือไม่ผ่านสัญญาณเตือนความเครียดและหากมีสัญญาณใดที่ตรงกับ
ตนเองก็ควรคิดหาวิธีก าจัดความเครียด เช่น 
 สัญญาณเตือนว่ามีความเครียดเกิดขึ้น 
  - หงุดหงิดกับผู้ร่วมงาน เพ่ือน ครอบครัว สถานการณ์รอบข้าง 
  - ไม่มีสมาธิ 



4 
 

  - นอนไม่หลับหรือฝันร้าย 
  - กังวลกับงานและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
  - ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ 
  - รู้สึกผิด หรือเป็นต้นเหตุกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ 
  - เบื่ออาหาร 
  - ชอบอยู่ตามล าพัง คนเดียว ที่เงียบๆ 
  -หมดก าลังใจในการท างาน 
 วิธีขจัดความเครียด 
  - ปรับชีวิตให้สมดุลระหว่างการท างาน ครอบครัว เพ่ือน และพักผ่อน 
  - กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
  - ไม่เสพสิ่งของมึนเมาหรือสิ่งเสพติด 
  - ออกก าลังกายอยู่เสมอ 
  - ท าจิตใจให้ผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ดูทีวี นั่งสมาธิ พูดคุยกับคนที่สนิทหรือหัวหน้า 
  - การเปลี่ยนสถานการณ์ในการท างาน เช่น เปลี่ยนรถท่ีดูแลหรือขอเปลี่ยน เส้นทาง 
  - ขอความช่วยเหลือปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
 ๑.๓ การเตรียมความพร้อมทางด้านงานเอกสาร 
  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ แบ่งเป็นกลุ่มและกลุ่มงานและ
หน่วย มีการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก เพ่ือด าเนินงานได้เป็นไปอย่างสะดวก เอกสารแบบฟอร์ม
ที่เก่ียวกับพนักงานขับรถที่ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจเพ่ือสะดวกในการท างาน ตัวอย่างเช่น 
 - ทุกวันก่อนกลับบ้านให้มาตรวจให้มาตรวจสอบบอร์ดแจ้งงานว่าวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางไปสถานที่ไหน 
   กับใคร จ านวน กี่คน 
 - กรณีไม่ได้ขึ้นบอร์ด แต่รู้ว่าจะต้องเดินทางให้ตรวจดุว่าผู้ขอใช้รถได้ด าเนินการขออนุญาตใช้รถและผู้
   มีอ านาจได้อนุญาตหรือไม่ หากยังไม่ได้ขออนุญาตให้ประสานผู้ควบคุมการขอใช้รถ 
 
๒. การเตรียมความพร้อมด้านพาหนะที่ใช้ 
 ยานพาหนะที่ใช้ออกปฏิบัติงานในแต่ละวันจะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพเครื่องยนต์และสภาพสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงเหตุการณ์เฉพาะหน้า รวมถึงการ
ตรวจเช็ครถประจ าวันจะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมของรถได้ดี ตัวผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานด้วยเช่นกันการศึกษาเส้นทางหรือข้อมูลที่จะเดินทาง ดังนั้นพนักงานขับรถจึงต้องเตรียมความ
พร้อมของยานพาหนะดังนี้ 
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๒.๑ การท างานของอุปกรณ์ และการควบคุมต่างๆ 
 - แผง ควบคุมต่างๆ ในรถ ต้องตรวจเช็คว่าระบบควบคุมท างานปกติหรือไม่ หรือเกิดปัญหาอะไร มี
ผลกระทบต่อการขับขี่หรือไม่ สามารถตรวจเช็คซ่อมแซมเบื้องต้นได้หรือไม่ หรือต้องเข้าศูนย์บริการ รวมถึง
สอดคล้องกับระบบหรือไม่ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า 
 - มาตรวัดต่างๆ มีสภาพดีหรือไม่แสดงผลการท างานของเครื่องยนต์หรือแสดงปริมาณของน้ ามัน ได้
หรอืไม่อย่างไร 
 - ระบบไฟ และสัญลักษณ์ ว่าท างานปกติหรือไม่ หากไม่ปกติต้องตรวจเช็คและหาสาเหตุ  พร้อมทั้ง
ซ่อมแซมเบื้องต้นหรือต้องเข้าศูนย์บริการเช่น ไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่าง และไล่ฝ้าเป็นต้น 
 - ระบบบังคับมือ (พวงมาลัย) และระบบห้ามล้อ ว่าสมบูรณ์เหมาะแก่การขับขี่ และความปลอดภัย
หรือไม ่
 - เครื่องปรับอากาศ ท างานดีหรือไม่ เย็นหรือมีแต่ลม สามารถท างานได้ดีหรือไม่ 
 
๒.๒ การตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบไฟก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ 
 - เมื่อเปิดฝากระโปรงรถแล้วพนักงานต้องเปิดดูระบบ น้ าหล่อเย็น ระดับน้ าปัดน้ าฝน, ระดับ
น้ ามันเครื่อง, ระดับน้ ามันเบรก, ระดับน้ ากลั่น, ตรวจสอบความตึงย่อนของสายพาน และปลั๊กไฟ สายไฟในรถ
ว่าช ารุดเสียหาย ให้ท าการซ่อมแซมและเติมน้ าหรือน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ากลั่น หากมีการลดลงไปจาก
ปริมาณที่ก าหนดไว้เสมอก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ 
 - ตรวจสอบระบบลมยางให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและชนิดของยางรถที่
น ามาใช้รวมถึงสภาพการน ามาใช้งานของรถและการบรรทุกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่ 
 - การท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนออกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือความสะอาดและ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 
๒.๓ ระบบเครื่องยนต์ และการดูแลรักษา 
 พนักงานขับรถต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาก่อนเข้าศูนย์บริการ ดังนี้ 
ระบบเครื่องยนต์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ดีเซล,เบนซิน 
 - ตรวจดูน้ ามันเครื่อง 
 - ตรวจดูน้ ามันเบรก 
 - ตรวจดูน้ ากลั่นแบตเตอรี่    ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด 
 - ตรวจดูกล่องฟิวล์ 
 - ตรวจดูน้ าฉีดกระจก 
 - ตรวจดูน้ าหล่อเย็น 
 - ตรวจดูคอนเด็นเซอร์                         ให้อยู่ในสภาพดีหรือไม่รั่วหรืออุดตัน 
 - ตรวจดูหม้อน้ า 
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๒.๔ การดูแลรักษาช่วงล่าง 
 
 ระบบช่วงล่างมีความส าคัญในการทรงตัวของรถยนต์ให้เกิดความสมดุลในการขับขี่และการบรรทุก 
การตรวจดูความเรียบร้อย จุดบกพร่องของช่วงล่างรวมถึงระบบถ่ายแกน้ าหนัก จึงมีความจ าเป็นต้องคอย
ตรวจเช็คอยู่ เป็นประจ า รวมถึงระบบเบรกและเวลาขับเคลื่อนและล้อจึงมีความจ าเป็นพอๆกับระบ บ
เครื่องยนต์ การตรวจเช็คระบบช่วงล่างที่พนักงานขับรถควรตรวจเช็คเป็นประจ าคือ 
  ๑. ล้อและลมยาง 
  ๒. ระบบเบรก 
  ๓. ระบบรับน้ าหนัก (โช๊คอัพ) 
  ๔. ระบบบังคับเลี้ยว 
  ๕. ระบบส่งน้ ามัน, น้ ามันเบรก 
  ๖. วาล์วน้ ามันเบรก, ฝักเบรก 
  ๗. แคสซี่และตัวถัง 
 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 
  พนักงานขับรถจะต้องศึกษาวิธีปฏิบัติกับยานพาหนะขณะขับและหลังขับ อันจะเป็นการช่วย
ให้ปลอดภัยและไม่สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
ขณะขับ : รู้จักวิธีการใช้รถยนต์อย่างถูกต้องและไม่สิ้นเปลืองน้ ามัน 
  การขับรถและใช้อุปกรณ์ในรถอย่างถูกวิธีจะมีส่วนช่วยให้ส านักงานสามารถลดการสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง หากเราปฏิบัติตามข้อแนะน าดังนี้ 
 ๑. ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ 
 การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงจะท าให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็นเพราะเมื่อ
เครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงอัตราความต้องการน้ ามันเชื้อเพลิงจะสูงตามด้วยเมื่อออกรถเราไม่จ าเป็นต้องเร่ง
เครื่องยนต์ โดยทั่วไปความเร็วรอบที่เหมาะสมส าหรับการออกรถประมาณ ๑,๑๐๐ – ๑,๒๕๐ รอบต่อนาที 
ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่ จะช่วยท าให้ประหยัด
น้ ามันได้มาก และยังขับได้ระยะทางมาส่วนหนึ่งจากเส้นทางทั้งหมดที่ก าลังจะไปด้วย 
 ๒. ไม่ควรติดเครื่องขณะรถจอดรอคอย 
 กรณีที่ต้องจอดรถคอยเป็นเวลานาน ควรดับเครื่องยนต์ เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงโดย
เปล่าประโยชน์ 
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 ๓. ขับรถที่มีความเร็วประหยัด 
 ไม่ควรขับรถที่ความเร็วสูงมากจนเกินไป เพราะจะสิ้นเปลือง น้ ามัน ระดับความเร็วมาตรฐานที่จะช่วย
ให้ประหยัดน้ ามันได้มากที่สุด คือ 60-90 กม./ซม. และตามกฎหมายก าหนดให้ความเร็วสูงสุดในการขับขี่
รถยนต์บนถนนทั่วไปไม่เกิน 90 กม./ซม. 
 ๔. การใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็ว 
 การใช้เกียร์ต้องสัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่ควรใช้เกียร์ต่ า (เกียร์ ๑ และ ๒) ที่
ความเร็วรอบสูงหรือใช้เกียร์สูง (เกียร์ ๒ ๔ และ ๕) ที่ความเร็วรอบต่ า จะมีผลท าให้เครื่องตกและจะสิ้นเปลือง
น้ ามันมากกว่าปกต ิ
 ๕. ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ 
 การเลี้ยงคลัตช์หรือเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัตช์ระหว่างขับจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน 
 ๖. เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น 
 เครื่องปรับอากาศท างานได้โดยอาศัยพลังงานจากน้ ามันด้วยและยิ่งปรับให้ยามเย็นมากเกินความ
จ าเป็นก็ยิ่งสิ้นเปลืองน้ า 
 ๗. สังเกตอาการผิดปกติของรถ 
 * รถวิ่งสะดุดหรือเครื่องยนต์เดินรอบไม่สม่ าเสมออาจเกิดจากกรองน้ ามันเชื้อเพลิงเริ่มอุดตัน 
 * เครื่องยนต์มีอาการสั่นหรือกระตุกผิดปกติเป็นอาการเบื้องต้นของการสึกหรอในเครื่องยนต์ 
 * ควันไอเสียมีสีด าหรือขาวผิดปกติเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ มีผลให้สิ้นเปลือง
 น้ ามัน 
 * มีเสียงสั่นหรือได้กลิ่นผิดปกติ...เป็นสัญญาณท่ีแสดงว่ามีการบกพร่องเกิดขึ้น หากไม่รีบดูแลอาจมีผล
ให้รถเสียได ้
 * รถเร่งไม่ข้ึนหรือมีควันด า อาจเกิดจากไส้กรองอากาศอุดตัน มีผลให้สิ้นเปลืองน้ ามัน 
 

หลังขับ : รู้จักบ ารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ 
 ควรตรวจสอบเครื่องยนต์สม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะจะท าให้เรารู้สมรรถนะของ
เครื่องยนต์และอัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงตลอดเวลา และเพ่ิมความปลอดภัย ซึ่งระบบที่ควรตรวจสอบมี
ดังนี้ 
 ๑.  ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
 จากระบบน้ ามันเชื้อเพลิง เราสามารถสังเกตและตรวจสอบหาสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่เพ่ิมข้ึนกว่าปกติอย่างง่ายๆ ดังนี้ 
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 น้ ามันรั่วหรือไม ่

 ให้สังเกตจากบริเวณพ้ืนถนนใต้ตรงรถที่จอดอยู่หากพบว่ามีรอยเปียกของน้ ามันหรือได้กลิ่นน้ ามันซึ่ง
อาจจะรั่วจากข้อต่อในระบบท่อ ให้ท่อด าเนินการซ่อมโดยเร็ว 

 ไส้กรองอากาศตันหรือไม่ 
 ควรท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอหรือเปลี่ยนใหม่ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ไส้กรอง
อากาศที่สกปรกท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันมาก 
 ๒. ตรวจความเร็วรอบเดินเบา 
 ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในจังหวะเดินเบาสูงเกินไปจะท าให้เครื่องยนต์กินน้ ามันมากขึ้น ควร
ปรับความเร็วรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวควรปรับความเร็วรอบที่
ประมาณ ๘๐๐ รอบต่อนาที หรือในระดับที่เครื่องยนต์ท างานเรียบที่สุด ส าหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบการจ่าย
น้ ามันด้วยระบบหัวฉีด หากมีปัญหาเกี่ยวกับความเร็วรอบของเคลื่อนยนต์ขณะเดินเบาควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
ของบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง 
 ๓. ตรวจระดับน้ าหล่อเย็นของหม้อน้ า 
 ตรวจระดับน้ าหล่อเย็นของหม้อน้ าให้อยู่ในระดับที่พอดีในระหว่างระดับต่ าสุดและระดับสูงสุด (min-
mix) น้ าหล่อเย็นจะช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ในขณะขับได้ ดังนั้น หากปริมาณน้อยเกินไปหรือต่ ากว่า
ระดับต่ าสุด (min) เครื่องยนต์อาจร้อนจัดเกินไปเป็นอันตราย แต่ไม่ควรเติมน้ ามันให้เกินระดับสูงสุด (max) 
เพราะเม่ือน้ าภายในร้อนมากเกินไป จะขยายตัวท าให้เกิดแรงดันฝาหลุดออกมาได้ และเป็นอันตราย 
 ๔. น้ ามันเครื่อง และกรองน้ ามันเครื่องหมดอายุ 
 สิ้นเปลืองน้ ามันเลือกใช้น้ ามันเครื่องที่มีคุณภาพถูกต้อง และเหมาะสมกับเครื่องยนต์จะช่วยลดแรง
เสียดทานภายในของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ช่วยให้ประหยัดน้ ามันได้มากขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องและไส้กรอง
ทุก ๕,๐๐๐ กิโลเมตรส าหรับการขับรถในเมือง และทุก ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตรส าหรับรถวิ่งทางไกลต่างจังหวัด 
หรือเปลี่ยนตามการก าหนด ของผู้ผลิต 
 ๕. หัวเทียน 
 หัวเทียนช่วยให้การสตาร์ทรถดีขึ้น เมื่อใช้งานนานๆ เขี้ยวหัวเทียนจะสึกหรอ ควรปรับระยะห่างของ
เขี้ยวหัวเทียนหรือเปลี่ยนใหม่ และควรเปลี่ยนหัวเทียนทุก ๑ ปี หรือ ทุก ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร หัวเทียนบอด
หรือเสื่อม หากยังคงใช้งานไปอีกจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ๖. ตรวจระดับน้ าในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับพอดี 
 ตรวจระดับน้ าในแบตเตอรี่(ชนิดที่ต้องเติมน้ ากลั่นอยู่เสมอให้อยู่ในระดับพอดี อย่าปล่อยจนน้ าใน
แบตเตอรี่แห้ง จะท าให้รถสตาร์ทไม่ติดและแบตเตอรี่นั้นจะใช้งานอีกไม่ได้และไม่ควรเติมน้ ากลั่นจนสูงเกินกว่า
ขีดท่ีก าหนด เพราะเมื่อขณะขับรถน้ าในแบตเตอรี่จะร้อนและมีการขยายตัว ดังนั้น จึงควรมีพ้ืนที่ให้ขยายตัวได้ 
มิฉะนั้นน้ ากรดในแบตเตอรี่อาจล้นออกมานอกตัวแบตเตอรี่เป็นอันตรายกัดกร่อนตัวถังอ่ืนๆได้ 
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ข้อปฏิบัติเบื้องต้นกับรถเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ยางแตก 
 ยางระเบิดหรือแตกกะทันหันขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ 
* ตั้งสติให้มั่นคง 
* ห้ามเบรกกะทันหัน 
* จับพวงมาลัยให้มั่นคง ควบคุมทิศทาง 
* ถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็ว 
* เหยียบเบรกเบาๆสลับกับการปล่อย 
* ถ้ายางที่แตกไม่ใช้ล้อขับเคลื่อน สามารถใช้เกียร์ช่วยลดความเร็วได้ 
* น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
* เปลี่ยนยางอะไหล่ 
 เบรกแตก 
 เบรกแตกขณะขับ ไม่ว่าความเร็วเท่าใดก็ตาม สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
* ตั้งสติให้มั่นคง 
* เหยียบแป้นเบรกซ้ าแรงๆและถ่ีๆ 
* ลดเกียร์ต่ าลงครั้งละ 1 เกียร์ จนถึงเกียร์ต่ าสุด 
* ใช้เบรกมือช่วย โดยการกดปุ่มล็อคค้างไว้ให้สุด เพ่ือไม่ให้เบรกจนล้อล็อคให้ดึงขึ้นสลับขึ้นลง 
* น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
 รถหลุดออกจากทาง 
 การหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างกะทันหัน ท าให้รถไถลออกนอกเส้นทางได้สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
* ตั้งสติให้มั่นคง 
* ห้ามเหยียบเบรกอย่างแรง เพราะอาจท าให้ล้อล็อค และเสียการทรงตัว 
* เหยียบเบรกช่วย สลับการปล่อย 
* ลดจังหวะเกียร์ให้ต่ าลง 
* น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
 เครื่องยนต์ร้อนจัด-หม้อน้ าแห้ง 
 เมื่อมาตรวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นขึ้นสูง สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
* รีบน ารถยนต์เข้าจอดข้างทางทันที พร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
* ดับเครื่องยนต์ 
* เปิดฝากระโปรง เพ่ือระบายความร้อน 
* ห้ามใช้น้ าราบริเวณเครื่องยนต์ หรือหม้อน้ า และห้ามเปิดฝาหม้อน้ าทันที 
* รอเครื่องยนต์คลายความร้อน ประมาณ 30 นาที 
* เปิดฝาหม้อน้ า โดยใช้ผ้าหนาๆคลุมให้มิดชิดก่อนเปิด 
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* เติมน้ าครั้งละลิตร เส้นทุก 5 นาที ใกล้เต็มให้สตาร์ทรถ เพ่ือให้น้ าหมุนเวียน 
* ตรวจสอบมาตรวัดอุณหภูมิ 
 
 เครื่องยนต์ดับ 
 เมื่อขับด้วยความเร็วแล้วเครื่องยนต์ดับกะทันหัน สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
* ลดความเร็วด้วยการเบรก 
* เปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์ว่าง 
* เหยียบเบรกโดยเพ่ิมน้ าหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะเม่ือเครื่องยนต์ดับหม้อลมเบรกจะไม่ท างาน 
* น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
 
 กระจกหน้าแตก 
 กระจกแบบ LAMINATE 2 ชั้นมักไม่เกิดปัญหา เพราะจะมีฟิล์มตรงกลางยึดกระจกไว้เมื่อแตกและ
สามารถมองเห็นผ่านกระจกได้ แต่ส าหรับกระจกแบบ TEMPER ชั้นเดียว สิ่งที่ควรปฏิบัติ คือ 
* ตั้งสติให้มั่นคง 
* ลดความเร็ว 
* น ารถเข้าจอดข้างทางพร้อมเปิดไฟฉุกเฉิน 
* ใช้ไม้หุ้มด้วยผ้าหนาๆ กระแทกเศษที่ เหลือติดอยู่ออก โดยระวังอย่าให้ เศษกระจกตกลงในช่อง
เครื่องปรับอากาศ 
 
 สัตว์ขวางทาง 
 เมื่อขับด้วยความเร็วต่ า ควรปล่อยให้สัตว์เดินพ้นจากถนนไปก่อน แต่หากขับด้วยความเร็ว 
สิ่งที่ปฏิบัติ คือ  
* ลดความเร็วโดยการเบรก 
* ห้ามเบรกรุนแรง หรือหักหลบทันที เพราะอาจท าให้รถเสียหลักพลิกคว่ า 
* ไม่ควรหักหลบไปในช่องทางที่มีรถยนต์แล่นสวนมา 
* หากต้องแซง ควรแซงไปทางด้านหลังของสัตว์ 
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พฤติกรรมการให้บริการของพนักงานขับรถ 
 

 การพัฒนาบุคลากรมีความจ าเป็นต่อการให้บริการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากร หน่วยงานหรือ
องค์กร ดังนั้นการบริการที่ดีจะเกิดข้ึนจากตัวบุคคลโดยอาศัยทักษา ประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการบริการให้เกิด
ความพึงพอใจ 
ด้านพฤติกรรมการขับรถ 
 ๑. ตรวจเช็คสภาพรถรวมทั้งการดูแลความสะอาดให้พร้อมใช้งาน 
 ๒. ขับรถให้ถูกกฎจราจร ไม่ประมาท 
 ๓. ขับรถด้วยความมีน้ าใจ มีมารยาทที่ดีในขณะขับรถมีความระมัดระวังและมีระเบียบวินัย 
 ๔. ขับให้สุภาพไม่ใช้อารมณ์ ไม่ขับรถกระชาก 
 ๕. การรักษาเวลาระหว่างปฏิบัติงาน 
 ๖. ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์หรือสารเสพติดก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน 
 ๗. ไม่มาท างานสายหรือขาดงานโดยพละการ 
 ๘. ไม่พูดโทรศัพท์ขณะขับรถ หากจ าเป็นให้ใช้หูฟังหรือบลูทูธ 

 
ด้านการแต่งกาย 
 ๑. แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ด้วยชุดสุภาพ หรือประจ าวันที่ ทาง สพป.ปน.๑ ก าหนด 
 ๒ ไม่สวมใส่ ชุดยีนส์ รองเท้าแตะ เสื้อยืด ยกเว้นเสื้อยืดที่ทางเขตก าหนด 
 ๓. ไม่ไว้หนวดเครา ยาว รกรุงรัง ไม่ไว้ผมยาว 
  ๔. เมื่อขับรถไปในงานพิธีการควรแต่งกายให้เรียบร้อยไม่นุ่งกางเกงขาสั้นแม้เป็นวันหยุดราชการ 
 
ด้านการบริการ 
 ๑. ยิ้มแย้ม แจ่มใส เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุ่มเท เสียสละ มีใจรักในงาน 
 ๒. ไม่เลือกบริการ เฉพาะราย และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 ๓. ไม่แสดงออกถึงอาการท่ีไม่พอใจ พูดจากับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน 
 ๔. เปิด-ปิด ประตูรถทุกครั้งที่ผู้ใช้รถขึ้นลงรถเรียบร้อยแล้ว 
 ๕. ตรงต่อเวลา ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรถออก อย่างน้อย ๑๐ นาท ี
 ๖. มีความช่างสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 ๗. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการอยู่เสมอ 
 ๘. ไม่ยอมไปส่งตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ขออนุญาตไว้ หรือบ่นว่ากรณีผู้ขอใช้บริการไปหลายที่ ยกเว้น
ต้องการไปยังสถานที่นอกเหนือจากท่ีได้ขออนุญาตไว้ 
 




