
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลนาค า                              . 

ที่  ขก ๘๑๖๐๕/๕๓ วันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๔                             . 

เรื่อง  แจง้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน     . 
         หน่วยงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและ     . 
         ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 . 
เรียน    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง  

 ตามที่เทศบาลต าบลนาค า ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลต าบลนาค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น 

 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไป
ตามตัวช้ีวัด จึงมอบหมายให้ส านักปลัดเทศบาล และกองคลัง ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการจัดท า
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลต าบลนาค า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า 
 ท่ี ๘๒ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

**************************************** 

 ตามที่ตามที่เทศบาลต าบลนาค า ได้เข้าร่วมโครงการการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลต าบลนาค า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไป
แล้วนั้น 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นไป
ตามตัวช้ีวัด จึงมอบหมายผู้รับผิดขอบฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ การก ากบัติดตาม 

(๑)เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ใ ห้
สาธารณชนทราบ 

- จัดท าประกาศเทศบาล
ต า บ ล น า ค า  เ รื่ อ ง 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ 

นางปิยพรรณ ชัยนิคม 

นักจัดการงานทั่วไป 

น.ส.กรรณิการ์ ศิริอุดม 

หัวหน้าส านักปลัด 

(๒ ) มี แนวท างป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติ/ 
ระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ขอ งร าชก าร  ก ารยื ม
ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง 

น.ส.อริยา มะลัยกอง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางณิศา ทองโคตร 

รองปลัดเทศบาล 

รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(๓) การจัดท าประกาศข้อ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ข อ ยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- จัดท าคู่ มือกับแนวทาง
ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ย ว กั บ ก าร ใช้
ทรัพย์สินของราชการ การ
ยืมทรัพย์สินของราชการ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติ  ระเบียบ
ก า ร ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แ ผ นผั ง ขั้ น ต อน ใน ก าร
ด าเนินการให้บุคลากรและ
ประชาชนได้รับทราบ 

 

น.ส.อริยา มะลัยกอง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางณิศา ทองโคตร 

รองปลัดเทศบาล 

รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

(๔) การจัดท าแผนปฏิบัติ
ก า รป้ อ ง กั น ก ารทุ จ ริต
ประจ าปี และรายงานผล
การด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี  

- จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ รับผิดชอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุ จ ริตป ระจ าปี  และให้
รายงานผลการด าเนินการ
ป้องการทุจริตประจ าปีให้
เป็นปัจจุบัน 

- แผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ใน ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ  ใ ห้
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใน แ ล ะ
ประชาชนทราบ 

 

นายบัณฑิต โพธ์ิพยัคฆ์ 

นิติกร 

น.ส.กรรณิการ์ ศิริอุดม 

หัวหน้าส านักปลัด 

(๕) การทบทวนนโยบาย
ป้องกันการทุจริต จัดท า
แผนงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
มีการเผ้าระวัง ตรวจสอบ
เร่ืองทุจริต และลงโทษทาง
วินัย  

- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ขับเคลื่อนด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตตามที่ผู้บริหารแสดง
เจตจ านงไว้ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน

นายบัณฑิต โพธ์ิพยัคฆ์ 

นิติกร 

น.ส.กรรณิการ์ ศิริอุดม 

หัวหน้าส านักปลัด 



ร่ ว ม  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
บริหารงานของหน่วยงาน 

- จั ด ให้ มี ช่ อ งท า ง ก า ร
ร้องเรียนได้โดยสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อผู้ ร้องหรือผู้
แจ้ง 

 

(๖) การเผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบ  

- บรรจุเรื่องที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณในระเบียบ
วาระการประชุม  ในการ
ประชุมประจ าเดือนทุก
ครั้ง 

 

น.ส.อริยา มะลัยกอง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางณิศา ทองโคตร 

รองปลัดเทศบาล 

รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

(๗) การลงโทษที่ ชัดเจน 
รวดเร็ว หากพบการใช้
จ่ าย งบ ป ระม าณ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน พวก
พ้อง และการเบิกจ่ายที่
เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่
ตรงกับความเป็นจริง 

- จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
ม าตรการการล งโท ษ 
ก ร ณี พ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน พวก
พ้อง และการเบิกจ่ายที่
เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่
ตรงกับความเป็นจริง 

 

นายบัณฑิต โพธ์ิพยัคฆ์ 

นิติกร 

น.ส.กรรณิการ์ ศิริอุดม 

หัวหน้าส านักปลัด 

( ๘ )  ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดฝึกอบรมให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานเพื่อให้มี
ความ รู้และได้ต ระห นัก
เก่ียวกับเร่ืองผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

นายปิยะโชติ สายวงษ์ 

นัก วิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

นายนรินทร์   บุญที 

ปลัดเทศบาล 

  



 ให้มีหน้าท่ีดังน้ี 

 ๑.ด าเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลต าบลนาค า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒. รายงานผลการด าเนินการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 สั่ง ณ วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลัง  เทศบาลต าบลนาค า                                                                           . 

ที่  ขก ๘๑๖๐๒/๓๓ วันท่ี  ๒๙  มกราคม ๒๕๖๔                              . 

เรื่อง  การด าเนินการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   .  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายงานการวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส  . 
         ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓                                   . 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า ที่ ๘๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น 

 บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ได้ด าเนินการจัดท าแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ 
(ประเภทใช้คงรูป)/ทรัพย์สิน ตามที่ ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติฯ ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบในล าดับต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       -อริยา มะลัยกอง- 
 (นางสาวอริยา มะลัยกอง) 
 นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
 ความเห็นผูอ้ านวยการกองคลงั                       ความเห็นผู้ปลัดเทศบาล 

- เพื่อโปรดทราบ......................            ..............ทราบ.......................... 
 ...........................................................             ........................................................... 
 (ลงช่ือ)    - ณิศรา  ทองโคตร- (ลงช่ือ)  
                          (นางณิศา ทองโคตร)  (นายนรินทร์   บุญที) 
               รองปลัดเทศบาล รักษาการในต าแหน่ง             ปลัดเทศบาล 

                          ผู้อ านวยการกองคลงั 
          ความเห็นนายกเทศมนตร ี
  ...........ทราบ............................. 
    .......................... ................................. 
    (ลงช่ือ) 
              (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 



 
 

 

 

แนวทางปฏบิัติการยืมพัสดุ(ประเภทใช้คงรูป)/ทรัพย์สิน 

เทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวดัขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุและทะเบยีนทรัพย์สิน 

กองคลัง  เทศบาลต าบลนาค า 

 

 



บทน า 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑๓ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนที่ ๒ การยืมโดยการบริหารพัสดุแบ่งออกเป็นกระบวนการต่างๆ  
คือ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืมการบ ารุงรักษาการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุ การยืมพัสดุ
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งาน
ยืนนานได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดไป เป็นต้น 
 ๒.การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไปหรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 
 การยืมพัสดุ/ ทรัพย์สิน(ประเภทใช้คงรูป) 
 ตามข้อ ๒๐๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และก าหนดวันส่งคืนโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ๒.การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 การคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน (ประเภทใช้คงรูป) 
 ตามข้อ ๒๐๙ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดย
เสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ 
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
 ๒. หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 ข้อ ๒๑๑ ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รบัหน้าที่แทนมหีน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหย้มื
ไปคืนภายใน ๗ วันนับแต่วันครบก าหนด 
 นโยบายการยืมและการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน (ประเภทใช้คงรูป) 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบกับระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐เทศบาล
ต าบลนาค า จึงก าหนดนโยบายการยืมและคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับการขอยืม/คืน 
ทรัพย์สินอันเป็นพัสดุประเภทใช้คงรูป ส าหรับส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลนาค าให้เป็นไปในทิศทาง



เดียวกัน และเพื่อให้การยืม/คืนพัสดุมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้โดยการให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ใน
กิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
 ค าจ ากัดความ 
 “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลต าบลนาค า 
 “ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการภายในสังกัดของเทศบาล ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาลกอง
คลัง กองช่าง กองการศึกษา สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และส่วนราชการที่อาจก าหนดข้ึนใหม่ซึ่งอยู่ใน
สังกัดของเทศบาล 
  “หน่วยงานราชการอื่น” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอื่นซึ่งมิใช่เทศบาล 
 “นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลนาค า หรือผู้รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี “ปลัดเทศบาล” หมายถึง ปลัดเทศบาลต าบลนาค า หรือผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ต าบลนาค า 
 “รองปลัดเทศบาล” หมายถึง รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า หรือผู้รักษาราชการแทนรอง
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 “ผู้บังคับบัญชาข้ันต้น” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับกองหรือเทียบเท่าของ
เทศบาลอันได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ด้วย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบตัิหน้าที่ ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลนาค า 
 “ยืมหรือยืมใช้” หมายถึง การที่เทศบาลซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้หน่วยงานของรัฐอื่น เจ้าหน้าที่ 
ซึ่งเรียกว่าผู้ยืมยืมใช้พัสดุ โดยตกลงว่าจะคืนพัสดุเมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว 

 ประเภทขอยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน (ประเภทใช้คงรูป) 
 ในการขอยืมพัสดุของเทศบาลต าบลนาค าได้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑.การยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน ของหน่วยงานราชการอื่น การขอใช้หรือยืมใช้พัสดุของเทศบาลฯ 
นอกจากรถยนต์ ให้ยื่นค าขอต่อเทศบาลฯ ภายในเวลาอันสมควร โดยต้องยื่นค าขอให้นายกเทศมนตรีต าบล   
นาค าอนุมัต ิ(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม 
  ๒.การยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน เพื่อใช้ภายในเทศบาลฯของเจ้าหน้าที่ 
  กรณีเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลขอใช้หรือยืมพัสดุ/ทรัพย์สินของเทศบาลฯ (นอกจากรถยนต์) 
ให้ท าบันทึกขอยืมพัสดุ ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของส่วนราชการที่ประสงค์ยืมพัสดุน้ัน  แล้วส่งบันทึก
การขอยืมพัสดุมายังหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบพัสดุ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของส่วนราชการทราบและลงนามอนุมัติการยืมพัสดุ 
  ๓. การยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน ไปใช้ภายนอกเทศบาลฯ ของเจ้าหน้าที่ 



  กรณีเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลขอใช้หรือยืมพัสดุของเทศบาลฯ นอกจากรถยนต์ไปใช้ภายนอก
เทศบาลฯให้ท าบันทึกขอยืมพัสดุ ลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น แล้วส่งบันทึกการขอยืมพัสดุมายัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัสดุ เพื่อให้ผู้บังคับบญัชาช้ันต้นของส่วนราชการทราบพร้อมลงนามและยื่นบันทึกขอยืม
พัสดุให้นายกเทศมนตรีต าบลนาค าอนุมัต ิ(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ ผู้ที่ขอใช้หรือยืมใช้ต้องบ ารุงรักษา ใช้พัสดุที่ให้ใช้หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือนวิญญูชนพึง
รักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นตามมูลค่าความ
เสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน 
 ๑) ขั้นตอนการยืมพัสดุของหน่วยงานราชการอ่ืน 
  การยืมพัสดุของหน่วยงานราชการอื่น ที่ประสงค์จะยืมพัสดุ/ทรัพย์สินของเทศบาลฯ          
มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑.หน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์ต้องการยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน มีหนังสือหรือใบยืมส่ง
เรื่องการยืมนั้นมายังเทศบาลต าบลนาค า 
  ๒.เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือ/ใบยืมให้ตรวจสอบ
พัสดุ/ทรัพย์สินและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
  ๓.เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลนาค า (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว  ให้
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน ด าเนินการจัดเตรียมพัสดุ/ทรัพย์สินตามที่มีการยืม
ตามที่หัวหน้าส่วนราชการของรัฐลงนามอนุมัติ 
  ๔.เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพสัดุ/ทรพัย์สินน้ัน ท าการบันทกึการยมืลงใน
เอกสารการยืมพสัดุ/ทรัพยส์ินเพื่อใช้งานให้ผู้ยมืลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบทรพัย์สินลง
นามจ่ายก ากบัอีกครั้ง 
 กระบวนการในการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการอ่ืน 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. หน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์ ยืมทรัพยส์ิน มี

หนังสือสง่เรื่องการยืมนั้น มายงัเทศบาลต าบลนาค า 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการอื่นทีม่ีความประสงค์ยืม 

๒. เมื่อส่วนราชการภายในทีร่ับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สินน้ัน 
ได้รับหนงัสือฯ ให้ตรวจสอบทรัพยส์ิน และเสนอเรื่องให้
ผู้บังคับบญัชา เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 
(เทศบาลต าบลนาค า) 

๓. เสนอเรื่องการยืมพสัดุ/ทรัพย์สินให้ผูบ้ังคับบัญชา เพือ่
พิจารณาตามล าดับต่อไป 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน/
หัวหน้าส่วนราชการ(เทศบาล
ต าบลนาค า) 

๔. นายกเทศมนตรีพิจารณาลงนามอนุมัตกิารยืม -นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 



ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๕. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน 

ตรวจสอบ 
และจัดเตรียมพัสดุ/ทรัพยส์ิน 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน
(เทศบาลต าบลนาค า) 

๖. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน 
ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มี
ความประสงค์ยืมพร้อมลงนามก ากบัในเอกสารการยมื
ทรัพยส์ินอีกครั้ง 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน
(เทศบาลต าบลนาค า) 
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการอื่นทีม่ีความประสงค์ยืม 

๗. ท าการรับมอบพสัดุ/ทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสาร
การยืม 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการอื่นทีม่ีความประสงค์ยืม 

 

 ขั้นตอนการคืนพัสดุ/ทรัพย์สินหน่วยงานราชการอ่ืน 
 การคืนพัสดุ/ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการอื่นที่ประสงค์จะคืนพัสดุ/ทรัพย์สินของเทศบาลฯ 
มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์คืน  ประสานน าพัสดุ/ทรัพย์สินมาคืน
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์คืน น าพัสดุ/ทรัพย์สินมาคืนต้องลง
นามในเอกสารการยืมพัสดุ/ทรพัย์สนิในส่วนของการคืนพัสดุ/ทรัพย์สนิที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผดิชอบ
พัสดุ/ทรัพย์สิน 
 ๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุ/ทรัพย์สินที่คืนมา 
พร้อมกับลงนามก ากับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 กระบวนการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์คืน  

ประสานน าพัสดุ/ทรัพย์สินมาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน โดยนัดหมายล่วงหน้าได ้

-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
อื่นที่มีความประสงค์คืน   

๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์คืน  น า
พัสดุ/ทรัพย์สินที่ยืมไปมาคืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 

- เจ้ าห น้ าที่ ข อ งห น่ ว ย งาน
ราชการอื่นที่มีความประสงค์คืน   

๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

-เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการที่
รั บ ผิ ด ชอ บ พั ส ดุ /ท รัพ ย์ สิ น
(เทศบาลต าบลนาค า) 



ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน ลงนาม

ในเอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน ในส่วนของการคืน 
-เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการที่
รั บ ผิ ด ชอ บ พั ส ดุ /ท รัพ ย์ สิ น 
(เทศบาลต าบลนาค า) 

๕. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน จัดเก็บ
เอกสารการยืมเข้าแฟ้ม 

-เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการที่
รั บ ผิ ด ชอ บ พั ส ดุ /ท รัพ ย์ สิ น 
(เทศบาลต าบลนาค า) 

 ข้อปฏิบัติการในการยืม-คืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 
 ๑.หน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์ยืมพัดสุ/ทรัพย์สิน จัดท าหนังสือเพื่อยืมพัสดุ/
ทรัพย์สิน มายังเทศบาลต าบลนาค า 
 ๒.เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบพัสดุ/
ทรัพย์สิน และเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 ๓.เมื่อนายกเทศมนตรีต าบลนาค า (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน ด าเนินการจัดเตรียมพัสดุ/ทรัพย์สินตามที่มีการยืมที่
หัวหน้าส่วนราชการของรัฐลงนามอนุมัต ิ
 ๔.เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น ท าการบันทึกการยืมลงใน
เอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินเพื่อใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/
ทรัพย์สินลงนามจ่ายก ากับอีกครั้ง 
 ๕.เมื่อหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน มารับพัสดุ/ทรัพย์สินให้ท า
การตรวจสอบพัสดุ/ทรัพย์สินที่ได้รบัมอบหรือจา่ยออกไปทุกครัง้ว่ามีพัสดุ/ทรัพย์สินช ารุด หรือเสียหายตรงไหน 
ถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น และด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดหา
พัสดุ/ทรัพย์สินช้ินอื่นทดแทน (ถ้ามี) 
 ๖.แจ้งหน่วยงานราชการอื่นที่มีความประสงค์ยืมพัสดุ/ทรัพย์สินต้องบ ารุงรักษา ใช้พัสดุ/
ทรัพย์สินหรือทรพัย์สนิที่ให้ใช้หรอืยืมใช้นั้น ให้เหมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบ
ในความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นตามมูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน 
 ๗.เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผดิชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน ต้องท าการตรวจสอบพัสดุ/ทรพัย์สิน
ก่อนการจ่ายออกและหลังจากรับคืนมาในทุกๆ ครั้ง ของการยืม/คืน เพื่อตรวจสอบพัสดุ/ทรัพย์สินว่าครบถ้วน
และเกิดการช ารุดเสียหายหรือไม่ 

 เอกสารท่ีใช้ประกอบการยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน 
 ๑.หนังสือราชการของหน่วยงานราชการอื่น 
 ๒.แบบฟอร์มใบยืม/คืนครุภัณฑ์ 
 
 



 การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน จะมีการตรวจสอบรายการยืม - คืน
พัสดุ/ทรัพย์สินทุกสิ้นเดือน และท ารายงานสรุปในทุก ๖ เดือน 

 ๒)การยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน เพ่ือใช้ภายในเทศบาลฯของเจ้าหน้าท่ี 
 มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑.ส่วนราชการภายใน (ส านัก/กอง) ท าบันทึกยืมพัสดุ/ทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ  
ลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (ผู้อ านวยการส านัก/กอง) นั้นๆ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว        
ให้ด าเนินการส่งบันทึกฉบับนั้นมาที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น เพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 ๒.เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือขอยืมพัสดุ/
ทรัพย์สินใช้จากส านัก/กองต่างๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันเพื่อลงนามและพิจารณาอนุมัติต่อไป
 ๓.เมื่อได้รับการอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน
นั้น ด าเนินการจัดเตรียมพัสดุ/ทรัพย์สิน พร้อมบันทึกเอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินให้ ผู้ยืมลงนาม           
และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน ลงนามจ่ายก ากับ 
 กระบวนการในการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินเพ่ือใช้ภายในเทศบาลฯของเจ้าหน้าท่ี 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความประสงค์ยืมท าบันทึกยืมพัสด/ุ

ทรัพยส์ินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วนราชการภายใน
เทศบาล 

-เจ้าหน้าทีส่่วนราชการที่มี
ความประสงค์ยืม 

๒. ส่งบันทึกขอยืมพัสดุ/ทรัพยส์ินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของ
ส่วนราชการภายในเทศบาล 

-เจ้าหน้าทีส่่วนราชการที่มี
ความประสงค์ยืม 

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ินน้ัน
ได้รับหนงัสือขอยมืพสัดุ/ทรพัย์สินใช้จากส านัก/กอง ต่างๆ 
แล้วเสนอผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ัน เพื่อลงนามและ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

๔. บันทึกขอยืมพัสดุ/ทรัพยส์ินที่อนมุัติคืนเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการทีร่ับผิดชอบพสัดุ/ทรัพยส์ิน 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

๕. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน
ตรวจสอบพสัดุ/ทรัพย์สินและจัดเตรียมพสัดุ/ทรพัย์สิน 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

๖. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน
ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์ยมื 

-เจ้าหน้าทีส่่วนราชการที่มี
ความประสงค์ยืม 
-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 



ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๗. ท าการส่งมอบพสัดุ/ทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสารการ

ยืม 
-เจ้าหน้าทีส่่วนราชการที่มี
ความประสงค์ยืม 
-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

 การคืนพัสดุ/ทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน 
 ส าหรับการคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายในเทศบาล มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑.เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ท าการยืม ต้องน ามาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 
 ๒.เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผูท้ี่ท าการยืม น าพัสดุ/ทรพัย์สินมาคืนและต้องลงนาม
ในเอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินในส่วนของการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 
 ๓.เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุ/ทรัพย์สินที่คืนมา 
พร้อมกับลงนามก ากับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 กระบวนการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความประสงค์คืนน าพัสดุ/ทรัพยส์นิที่ยืมไป 

มาคืนที่ส่วนราชการที่รบัผิดชอบพสัดุ/ทรพัย์สิน 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความ
ประสงค์คืน 

๒. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความประสงค์คืน ต้องลงนามในเอกสารการ
ยืมพัสดุ/ทรัพยส์ินในส่วนของการคืนพสัดุ/ทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความ
ประสงค์คืน 

๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ินตรวจสอบพสัดุ/
ทรัพยส์ินที่คืนมา พรอ้มลงนามในเอกสารการยืมพสัดุ/ทรัพย์สินใน
ส่วนของการคืน 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน น าเอกสารการ
ยืมเข้าแฟ้ม 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

 

ข้อปฏิบัติการ ในการยืม-คืน พัสดุ/ทรัพย์สิน 
  ๑. ส่วนราชการภายในเทศบาลที่ประสงค์ยืมพัสดุ/ทรัพย์สินเพื่อใช้งานของเทศบาลต าบล   
นาค า  ท าบันทึกที่ลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง เพื่อขอยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน 
  ๒. เมื่อส่วนราชการภายในที่รบัผิดชอบพสัดุ/ทรพัย์สินน้ัน ได้รับหนงัสอืให้ตรวจสอบพสัดุ/
ทรัพยส์ิน และเสนอเรื่องใหผู้้บงัคับบัญชาช้ันต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมพสัดุ/ทรัพย์สินเพื่อใช้งานเทศบาล
ต าบลนาค า 
  ๓. ส่วนราชการภายในเทศบาล ทีป่ระสงค์ยืมพัสดุ/ทรัพยส์นิได้มารับพสัดุ/ทรัพย์สินแล้วให้
ท าการตรวจสอบพสัดุ/ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามพีัสดุ/ทรัพยส์ินช ารุด หรือเสียหาย



ตรงไหน ถ้าพบให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบพสัดุ/ทรัพยส์ิน และด าเนินการซอ่มแซมหรือจัดหา
พัสดุ/ทรัพย์สินช้ินอื่นทดแทน (ถ้ามี) 
  ๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน ต้องท าการตรวจสอบพัสดุ/
ทรัพยส์ินก่อนการจ่ายออกและหลังจากรับคืนมาในทกุๆ ครัง้ ของการยมื/คืน เพื่อตรวจสอบพสัดุ/ทรพัย์สินว่า
ครบถ้วนและเกิดการช ารุดเสียหายหรือไม่ 
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน 
  ๑. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน  
  ๒. แบบฟอร์มการยืม / คืนครุภัณฑ ์ 
 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน จะมกีารตรวจสอบรายการยืม-คืนพัสดุ/
ทรัพยส์ินทุกสิ้นเดอืนและท ารายงานสรปุในทุก ๖ เดือน 
๓) การยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน เพ่ือใช้ภายนอกเทศบาลฯของเจ้าหน้าที่ 
  มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
  ๑. ส่วนราชการภายใน (ส านัก/กอง) ท าบันทึกยืมพัสดุ/ทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ ลงนาม
อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการส านัก/กอง) น้ันๆ และเม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด าเนินการส่งบันทึก
ฉบับน้ันมาที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน เพื่อพิจารณาต่อไป 
  ๒. เม่ือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผดิชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ัน ได้รับหนังสือขอยืมพัสดุ/ทรัพย์สิน
ใช้จากส านัก/กองตา่งๆ แล้วเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับขั้นเพือ่ลงนามรับทราบ 
  ๓. เม่ือผู้บงัคับบญัชาส่วนราชการที่รับผดิชอบพสัดุ/ทรัพย์สินน้ันลงนามรับทราบแล้ว ให้เสนอ
หนังสือน้ันไปยังนายกเทศมนตรีต าบลนาค าเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
   ๔ เม่ือได้รับการอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สินน้ัน 
ด าเนินการจัดเตรียมพัสด/ุทรัพย์สิน พร้อมบันทึกเอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินให้ผู้ยมืลงนาม และเจ้าหน้าทีข่องส่วน
ราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ินน้ัน ลงนามจ่ายก ากับ 
กระบวนการในการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินเพ่ือใช้ภายนอกเทศบาลฯของเจ้าหน้าที ่
ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงคย์ืมท าบันทึกยืมพัสดุ/
ทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วนราชการภายในเทศบาล 

-เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความ
ประสงคย์ืม 

๒. ส่งบันทึกขอยืมพัสด/ุทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วน
ราชการภายในเทศบาล 

-เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความ
ประสงคย์ืม 

๓. เม่ือเจ้าหน้าทีข่องส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ินน้ันได้รับ
หนังสือขอยืมพัสดุ/ทรัพย์สินใช้จากส านัก/กอง ต่างๆ แล้ว 
เสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับชั้น เพื่อลงนามรับทราบ 
 
 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 



ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๔ เม่ือผู้บังคับบญัชาส่วนราชการที่รับผดิชอบพัสดุ/ทรัพย์สินน้ันลงนาม

รับทราบแล้ว ให้เสนอหนังสือน้ันไปยงันายกเทศมนตรีต าบลนาค า
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 

๕. ส่งหนังสือขอยืมพสัดุ/ทรัพย์สินที่อนุมัตคิืน เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 

๖. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสด/ุทรัพย์สิน  ตรวจสอบ
พัสดุ/ทรัพย์สินและจดัเตรียมพัสดุ/ทรัพยส์ิน 

-เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 

๗. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสด/ุทรัพย์สินประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์ยืม 

-เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความ
ประสงคย์ืม 
-เจา้หน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน 

๘. ท าการส่งมอบพสัดุ/ทรัพย์สินทีย่ืม และลงนามในเอกสารการยืม -เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการท่ีมีความ 
ประสงค์ยืม 
-เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ
พัสดุ/ทรัพย์สิน 

 

การคืนพัสดุ/ทรัพย์สินเพ่ือใช้ภายนอกเทศบาลฯของเจ้าหน้าท่ี 
 ส าหรับการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ท าการยืม ต้องน ามาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ท าการยืม น าพัสดุ/ทรัพย์สินมาคืนและต้องลงนามใน
เอกสารการยืมพัสดุ/ทรัพย์สินในส่วนของการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 
 ๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบพัสดุ/ทรัพย์สิน ตรวจสอบพัสดุ/ทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับ
ลงนามก ากับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 กระบวนการคืนพัสดุ/ทรัพย์สิน 
ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความประสงค์คืนน าพัสดุ/ทรัพยส์นิที่ยืมไป 
มาคืนที่ส่วนราชการที่รบัผิดชอบพสัดุ/ทรพัย์สิน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความ
ประสงค์คืน 

๒. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความประสงค์คืน ต้องลงนามในเอกสารการ
ยืมพัสดุ/ทรัพยส์ินในส่วนของการคืนพสัดุ/ทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการทีม่ีความ
ประสงค์คืน 

๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ินตรวจสอบพสัดุ/
ทรัพยส์ินที่คืนมา พรอ้มลงนามในเอกสารการยืมพสัดุ/ทรัพย์สินใน
ส่วนของการคืน 
 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 



ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน น าเอกสารการ

ยืมเข้าแฟ้ม 
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพสัดุ/ทรัพย์สิน 

 

ข้อปฏิบัติการ ในการยืม-คืน พัสดุ/ทรัพย์สิน 
  ๑. ส่วนราชการภายในเทศบาลทีป่ระสงค์ยืมพสัดุ/ทรพัย์สินเพื่อใช้งานของเทศบาลต าบลนา
ค า  ท าบันทึกที่ลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง เพื่อขอยมืพัสดุ/ทรัพยส์ิน 
  ๒. เมื่อส่วนราชการภายในที่รบัผิดชอบพสัดุ/ทรพัย์สินน้ัน ได้รับหนงัสอืให้ตรวจสอบพสัดุ/
ทรัพยส์ิน และเสนอเรื่องใหผู้้บงัคับบัญชาช้ันต้น เพื่อพิจารณาลงนามและรบัทราบให้ยมืพสัดุ/ทรพัย์สิน 
  ๓. นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนมุัติในการยมืพัสดุ/ทรัพยส์ิน 
  ๓. ส่วนราชการภายในเทศบาล ทีป่ระสงค์ยืมพัสดุ/ทรัพยส์นิได้มารับพสัดุ/ทรัพย์สินแล้วให้
ท าการตรวจสอบพสัดุ/ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามพีัสดุ/ทรัพยส์ินช ารุด หรือเสียหาย
ตรงไหน ถ้าพบให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทีร่ับผิดชอบพสัดุ/ทรัพยส์ิน และด าเนินการซอ่มแซมหรือจัดหา
พัสดุ/ทรัพย์สินช้ินอื่นทดแทน (ถ้ามี) 
  ๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน ต้องท าการตรวจสอบพัสดุ/
ทรัพยส์ินก่อนการจ่ายออกและหลังจากรับคืนมาในทกุๆ ครัง้ ของการยมื/คืน เพื่อตรวจสอบพสัดุ/ทรพัย์สินว่า
ครบถ้วนและเกิดการช ารุดเสียหายหรือไม่ 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน 
  ๑. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน  
  ๒. แบบฟอร์มการยืม / คืนครุภัณฑ ์ 
 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รบัผิดชอบพัสดุ/ทรัพยส์ิน จะมกีารตรวจสอบรายการยืม-คืนพัสดุ/
ทรัพยส์ินทุกสิ้นเดอืนและท ารายงานสรปุในทุก ๖ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

*********************************************************** 

 ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและเกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้
เทศบาลก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลต าบลนาค าจึงมีมาตรการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     ๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๖๔ และไม่เผยแพร่ข้อมูลตามมาตรา ๑๔ และ ๑๕ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

    ๑.๒ ปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

    ๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

    ๑.๔ ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์ 

 ๒. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
     ๒.๑ ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
           (๑)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
  (๒)  สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
  (๓)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงาน 

 ของรัฐ 
  (๔)  กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย 
   

/(๕)แผนงาน... 



 (๕)  แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  (๖)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
  (๗)  อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

              ๒.๒ ระบุวิธีการ ข้ันตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มหีน้าทีร่ับผิดชอบ
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
  ๓. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท างานหรือ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมลูอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อหัวหน้าส่วนราชการ เช่น จ านวนข่าวที่เผยแพร่ 
จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมลูหรอืแสดงความคิดเห็นทางเว็บไขต ์

  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ   ณ วันที่   ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

********************************************** 

 ตามที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลต าบลนาค า

จึงได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลและ/หรือรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 ข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลนาค า 

 ๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาใน

ประเด็นความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์ รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ติดประกาศ เว็บไซต์ สื่อ

สังคมออนไลน์ วารสาร เป็นต้น 

 ๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง

และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ 

 ๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะ

เป็นในลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงาน การวางแผน หรือการด าเนินงาน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลนาค า 

***************************************** 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลต าบลนาค า 
มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อท าหน้าที่
หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในเทศบาลต าบลนาค าเพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาล
ต าบลนาค าเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค าดังนี้ 
 ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรยีน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบชองเจ้าหน้าที่ ชองเทศบาลต าบล
นาค า” 
 ๒. บทนิยามในประกาศนี้ 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
ต าบลนาค า 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเปน็การทุจรติด้วยหรอืไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิขอบเจ้าหน้าที่ชองรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความ
รับผิดชอบต่อประซาซน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า เรื่อง 

/ร้องเรียน... 



ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุซือ่และทีอ่ยู่หรอืหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ 
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรือ่งร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่นๆ 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 ๓.๑.๑ เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลนาค าในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
 ๓.๒.๑ ซื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๒ ซื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่ เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
 ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๕ลายมือซื่อของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี 
 ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
  ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
  ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
 ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้หาก 

/บุคคลใด... 



บุคคลใดได้พบเห็น หรือได้ทราบหรือมีกรณีสงสัยว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลนาค า มีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม ผู้ร้องเรียน
สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาค า  เลขที่ ๑๖๙  หมู่ ๙  ต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๕๐   
 ๓.๕.๒ แจ้งด้วยตนเองที่ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า โดยทางเว็บไซต์ของเทศบาล
ต าบลนาค า www.khoksung.go.th(ร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
 ๓.๕.๓  รับแบบค าร้องและยื่นค าร้องด้วยตนเองที่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่าย
ปกครอง ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลนาค า 
 ๓.๕.๔ ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออุบลรัตน์  
 ๔. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
 ๔.๑  ให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักใน
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ๔.๒  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรยีนให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้ 
 ๔.๓  กรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
 ๔.๔  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใด โดยให้ด าเนินให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึน
หรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ เสนอความเห็นต่อ
นายกเทศมนตรีและยุติเรื่อง 
 ๔.๕  ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
 ๔.๖  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกเทศมนตรี โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 ๔.๗  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาลต าบล
นาค า ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๔.๗.๑ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงช่ือหน่วยงานน้ันๆ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 /๔.๗.๒ ส่งเรื่อง... 
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 ๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 
 จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 (นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 


