คูมือการใชทรัพยสินทางราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลปะโด

จัดทําโดย

องคการบริหารสวนตําบลปะโด
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

คํานํา
จ าก ก ารป ระ ก าศ ผ ล ค ะ แ น น ป ระ เม ิน ค ุณ ธรรม แ ล ะ ค วาม โป รง ใส ใน ก ารด ํา เน ิน งาน ข อ งห น ว ย งาน ภาครัฐ
ประจําป พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลปะโด "ผลการประเมินระดับ
คุณธรรมและความ โปรงใส (ITA) ข อ งอ งค ก ารบ ริห ารส ว น ต ํา บ ล ป ะ โด มีคะแนนรวม 62.76 อยูในระดับ D ซึ่งดาน
IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัดดาน การใชทรัพยสินของราชการมีคาต่ําสุดเทากับ 67.45 โดยมีขอเสนอแนะ
จากการประเมิน ดังนั้น หนวยงานตองจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึงนโยบายการไมนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว
องคการบริห ารสว นตํา บลปะโด ไดใหความสําคัญ ต อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป มาโดยตลอดและเล็งเห็นวา ผลการประเมินทีปรากฏขางตนนั้น
เปนประโยชนตอการปฏิบัติการ และเพื่อเปนการปรับปรุงในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับจึงไดมีการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ขึ้น
เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไป

นางสาลีปะ สามะอาลี
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
ผูจัดทํา

สารบัญ
คํานํา

วัตถุประสงค์
ข้อกฎหมายและระเบียบ
นิยามศัพท์
หลักเกณฑ์การให้ยมื พัสดุ
หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ
แบบฟอร์ มการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ
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๑
คู่มือการใช้ ทรัพย์ สินทางราชการขององค์การบริหารส่ วนตําบลปะโด
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
2. เพื่อกําหนดแนวทางในการทรัพยสินทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
3. เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
ขอกฎหมายและระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นิยามศัพท
ทรัพยสินของทางราชการ หมายถึง ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ซึ่งเปนพัสดุในการ
ดูแล และครอบครองขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ
วัสดุ หมายถึง สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่
สํานักงบประมาณกําหนด
ครุภณ
ั ฑ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลีย่ นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตามการจําแนกระเภทรายจายตามงบประมาณที่ สํานักงบประมาณกําหนด
ผูใหยืม หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลปะโด
ผูยืม หมายถึง ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ คนงาน ที่ปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ประชาชนทั่วไป หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยไมขดั ตอกฎหมาย และระเบียบกําหนดไว
หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ
หลักเกณฑการใหยืมพัสดุที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการนําไปใช
1. ผูยืมพัสดุจะตองเขียนยืม ตามแบบฟอรมที่ทางองคการบริหารสวนตําบลปะโด
2. ผูยืมตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม ไดแก สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือรับรองสําเนา
ถูกตอง
3. การยืมพัสดุ มีกําหนดในการใหยืม จํานวน 7 วัน ยกเวน หากมีความจําเปนตองใชเกินกวา 7 วัน ใหระบุ
เหตุผลแกเจาหนาที่ผูรับเรื่อง เปนรายกรณี
4. การยืมพัสดุ จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทานั้น
หลักเกณฑการคืนพัสดุ
1. ผูยืมพัสดุ จะตองสงมอบสิ่งของที่ยืม ตามกําหนดที่ระบุ โดยพัสดุนั้นๆ จะตองมีสภาพคงเดิม ไมชํารุด
เสียหาย หากเกิดการชํารุดเสียหาย ใหผูยืมทําการซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตอง
ชดใชใหแกอบต. โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชตามขอความ ที่
ระบุไวในแบบฟอรม หรือขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้น
2. หากผูยืม ไมนําพัสดุสงคืนภายใน 7 วัน หรือตามที่ระบุไว ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รายงานผูมีอํานาจ
อนุมัติทราบ เพื่อสั่งการตอไป

๒
ใบยืมที่ ............../...................
แบบฟอรมการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปะโด
วันที่ ......... เดือน .................................. พ.ศ. ............................
เรื่อ ง

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ขาพเจา ............................................................................. หนวยงาน/ที่อยู .....................................................
.......................................................................................................... ห ม าย เล ข โท รศ ัพ ท ................................................
มีความประสงคขอยืม ( ) วัสดุ ( ) ครุภัณฑ เพื่อใช..............................................................................................
............................................................................................................................. ............................ ต าม ราย ก ารต อ ไป น ี้
ที่

รายการ

ยี่หอ/รุน/สี

หมายเลข
วัส ด ุ/ ค รุภ ัณ ฑ 

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูยืม
(........................................................)
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูอนุมัติ/ผูใหยืม
(........................................................)
ตําแหนง...........................................................
(ลงชื่อ) ......................................................... ผูรับคืน
(........................................................)
วันที่.......... เดือน ............................ พ.ศ..............

ตามรายการที่ยืมขางตนนี้
1. ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการยืม
( ) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ..... ฉบับ ( ) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ..... ฉบับ
( ) เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ................................................................ ......... จํานวน ..... ฉบับ
2. ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากสิ่งของที่สํามาสงคืนหากเกิดการชํารุดเสียหาย ใหผูยืมจะทําการ
ซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตองชดใชใหแกอบต.ฯ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และ
ปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชตามขอความทีร่ ะบุไวในแบบฟอรม หรือขอตกลงที่ไดจดั ทําขึ้น
3. ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนครุภณ
ั ฑ ภายในวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ........................... ผู
ยืมพัสดุ ไดลงลายมือชื่อไวตอหนาเจาหนาที่เปนที่เรียบรอยแลว และเจาหนาที่ไดสําเนาเอกสาร ใหกับ
ผูยืมพัสดุ ไว 1 ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ หากมีขอสงสัยประการใดสามารถสอบถามไดที่ หมายเลข
073-719-826 ในวันและเวลาราชการ
ลงชื่อ ....................................... ผูยืม

ลงชื่อ ........................................ ผูรับเรื่อง

(......................................................)

(......................................................) วัน
ที่...... เดือน.............................. พ.ศ. ..............

********************************************************************************************************
ตามรายการที่ยืมขางตนนี้
1. ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการยืม
( ) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ...... ฉบับ ( ) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ...... ฉบับ
( ) เอกสารอื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................จํานวน ..... ฉบับ
2. ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี หากสิ่งของที่นํามาสงคืนหากเกิดการชํารุดเสียหาย ใหผูยืมจะทําการ
ซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตองชดใชใหแกอบต.ฯ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และ
ปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชตามขอความทีร่ ะบุไวในแบบฟอรม หรือขอตกลงที่ไดจดั ทําขึ้น
3. ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนครุภณ
ั ฑ ภายในวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ........................ .. ผูยืม
พัสดุ ไดลงลายมือชื่อไวตอหนาเจาหนาที่เปนที่เรียบรอยแลว และเจาหนาที่ไดสําเนาเอกสาร ใหกับ
ผูยืมพัสดุ ไว 1 ฉบับ โดยมีขอความตรงกันทุกประการ หากมีขอสงสัยประการใดสามารถสอบถามไดที่ หมายเลข
073-719-826 ในวันและเวลาราชการ
ลงชื่อ ....................................... ผูยืม

ลงชื่อ ........................................ ผูรับเรื่อง

(......................................................)

(......................................... .............)
วันที่...... เดือน......................... พ.ศ. ..............

