
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

 ตามท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงบาน และได้ก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ในปีงบประมาณ 2565 โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการและ
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรการ/
แนวทาง 

วิธีการ
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

1. มีแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่
ถูกต้อง 

1. จัดท าคู่มือ
การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

ส านักปลัด 1 ต.ค. – 31 
มี.ค. 65 

เผยแพร่คู่มือ
การยืม
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 

2. การปรับปรุง
ระบบการท างาน
และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายใต้
แนวความคิด 
Smart Country 
วิถีชนบทสไตล์
เมืองกรุง 

1. จัดอบรม
เจ้าหน้าที่ 

2. ส ารวจความ
พึงพอใจ 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 เผยแพร่ความรู้
ให้กับบุคลากร
ในการประชุม
พนักงานทุก
เดือน 

 

3. โครงการจดัท า
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงานและ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
การทุจริต 

1. รณรงค์ให้
ความรู้เรื่อง
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการ
ด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผ่าน
สื่อสังคม
ออนไลน์ 

ส านักปลัด ตลอดปี 65 เผยแพร่ความรู้
ให้กับบุคลากร
ในการประชุม
พนักงานทุก
เดือน 

 

 
 
 



 
 
 

 
 

คู่มือการใช้ทรัพยส์ินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
           
 หน้า 
 
วัตถุประสงค์             1 
ข้อกฎหมายและระเบียบ            1 
นิยามศัพท์             1 
หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ            1 
หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ            2 
แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  และคืนพัสดุ          3 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
3. เพ่ือป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

ข้อกฎหมายและระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

 
นิยามศัพท์ 
  ทรัพย์สินของทางราชการ  หมายถึง  ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ซ่ึง
เป็นพัสดุในการดูแล  และ ครอบครองขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 
  พัสด ุ หมายถึง  วัสดุ  และครุภัณฑ์ 
  วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
  ครุภัณฑ์  หมายถึง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ยืนนาน  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
  ผู้ให้ยืม  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
  ผู้ยืม  หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  คนงาน  ลูกจ้าง  ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  และระเบียบที่ก าหนดไว้ 



 
หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ 
 หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 

1. ผู้ยืมพัสดุจะต้องเขียนยืม  ตามแบบฟอร์มที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบานก าหนด 
2. ผู้ยืมต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม  ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. การยืมพัสดุ  มีก าหนดในการยืม  จ านวน  7 วัน  ยกเว้น  หากมีความจ าเป็นต้องใช้เกินกว่า  7  

วัน  ให้ระบุเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องเป็นรายกรณี 
4. การยืมพัสดุ  จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามเท่านั้น 
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หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ 
1. ผู้ยืมพัสดุ  จะต้องส่งมอบสิ่งของที่ยืม  ตามก าหนดที่ระบุ  โดยพัสดุนั้น ๆ จะต้องมีสภาพคงเดิม  

ไม่ช ารุด 
เสียหาย  หากเกิดการช ารุดเสียหาย  ให้ผู้ยืมท าการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้
ให้แก่เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุประเภท  ชนิด  และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุ
ไว้ในแบบฟอร์ม  หรือข้อตกลงที่ได้จัดท าข้ึน 

2. หากผู้ยืม  ไม่น าพัสดุส่งคืนภายใน  7  วัน  หรือตามที่ระบุไว้  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  รายงาน
ผู้มี 

อ านาจอนุมัติทราบ  เพ่ือสั่งการต่อไป 
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              ใบยืมที่
................/................... 

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  และคืนพัสดุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 

       วันที่.............เดือน................................พ.ศ
................ 
 
เรื่อง............................................................................. 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
 
  ข้าพเจ้า..........................................................................หน่วยงาน/ที่อยู่
........................................ 
............................................................................................................................. .................................................
...... 



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

...... 
มีความประสงค์ขอยืม   (     )  วัสดุ    (     )  ครุภัณฑ์  เพื่อใช้
............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ รายการ ยี่ห้อ/รุ่น/สี หมายเลข 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
หมายเหตุ 

     
     
     
 
      (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยืม 
             (................................................................) 
 
      (ลงชื่อ)............................................................ผู้อนุมัติ/ผู้
ให้ยืม 
                       (..............................................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................... 
 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับคืน 
        (............................................................) 
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ............ 
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 ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 
(   )  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน...............ฉบับ    (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน............
ฉบับ 
(   )  เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................... จ านวน............
ฉบับ 



2. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี  หากสิ่งของที่น ามาส่งคืนหากเกิดการช ารุดเสียหาย  ให้ผู้ยืมท า
การ 

ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  โดยการ
จัดหาพัสดุประเภท  ชนิด  และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือ
ข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้น 

3. ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะส่งคืนครุภัณฑ์  ภายในวันที่...............เดือน....................................พ.ศ
.................. 
ผู้ยืมพัสดุ  ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเจ้าหน้าที่ได้ส าเนา
เอกสารให้ 

กับผู้ยืมพัสดุ  ไว้  1  ฉบับ  โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  
หมายเลข  054-452-222  ในวันและเวลาราชการ 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยืม  ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่อง 
      (.......................................................)         (..................................................) 
       วันที่....................................................... 
 

 
ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 

4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 
(   )  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน...............ฉบับ    (   )  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน............
ฉบับ 
(   )  เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................... จ านวน............
ฉบับ 

5. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี  หากสิ่งของที่น ามาส่งคืนหากเกิดการช ารุดเสียหาย  ให้ผู้ยืมท า
การ 

ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุประเภท  ชนิด  
และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้น 

6. ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะส่งคืนครุภัณฑ์  ภายในวันที่...............เดือน....................................พ.ศ
.................. 
ผู้ยืมพัสดุ  ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเจ้าหน้าที่ได้ส าเนา
เอกสารให้ 

กับผู้ยืมพัสดุ  ไว้  1  ฉบับ  โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  
หมายเลข  054-452-222  ในวันและเวลาราชการ 
 



ลงชื่อ........................................................ผู้ยืม  ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่อง 
      (.......................................................)         (.......................................................) 
       วันที่......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


