
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
*********************** 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตโยให้ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากผลการปะเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงพัฒนาด้วยการจัดท าข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่น าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดท าประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 

เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดปราจีนบุรีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็น
กลไกในการป้องกันในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมี่ข้อปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติ งานที่ชัดเจน  เป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  กรณีการยืมทรัพย์สิน ของ
ทางราชการจึงก าหนดข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราขการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. การให้ยืมมทรัพย์สินของทางราชการ หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการใดๆ จะต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของทราชการเท่านั้น ห้ามน าทรัพย์สิไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ตามนัยข้อ 
208  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
สถานทีที่จะน าพัสดุไปใช้และก าหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ  ต าแหน่ง  และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 

 2.1 การยืมภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจ
อนุมัติเป็นผู้อนุมัติ 

 2.2 การให้บุคคลยืม 
  - ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลไม้เค็ด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดเป็นผู้อนุมัติ 
  - ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลไม้เค็ด 
 2.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้  การยืมใช้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

เท่านั้นและต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด หรือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม้เค็ด แล้วแต่กรณีตามนัยข้อ  208  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

3. การคืนพัสดุ  ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้ หากเกิดการช ารุดเสียหาย
หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือรับผิดชอบชดใช้ 

กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน  7  วันท าการนับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
รายงานผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป  

    
   2/ จึงประกาศ.......... 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวพรมาลี  ศิริ) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกองคการบริหารสวนต าบลไม้เค็ด 
 



รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

(รอบเดือนตุลาคม  2564 – เดือนมีนาคม  2565) 

ตามที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  และได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังต่อไป 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์หรือ
สื่อสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด   ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

ประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่พนักงานใน
การปฏิบัติงานโดยยึด
ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

แ จ้ ง เ วี ย น ใ ห้
ทราบโดยทั่วกัน 

การจัดท าประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการจัดท าประกาศ
ข้อปฏิบัติในการขอ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บุคคล
ภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้
ชัดเจน 

ส านักปลัด/
กองคลัง 

ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

ออกประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการ
ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

แจ้งเวียนให้
ทราบโดยทั่วกัน 

การเปิดเผยข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้
บริการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมาและมี
แนวทางในการให้ผู้ 
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

จัดท าประกาศไม่
เรียกร้องประโยชน์
อ่ืนใดในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีการ
จัดท าประกาศไม่
เรียกรับผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินใด 

ส านักปลัด ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

ออกประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  
เรื่อง มาตรการการ
ป้องกันการรับสินบน 

แจ้งเวียนให้
ทราบโดยทั่วกัน 

การตรวจสอบและต่อ
อายุเว็บไซต์ให้ ทัน
ก าหนดเวลาพร้อมที่จะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ 

ตรวจสอบและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

ปรับปรุงเว็บไซต์
สม่ าเสมอตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

อัพเดทข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ
ร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้
บุคลากรและ
สาธารณชนทราบ 

ส านักปลัด ตุลาคม 64 – 
มีนาคม 65 

จัดท าช่องทางร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ตรวจสอบผล
การร้องเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 



มาตรการ/แนวทาง วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

มีการมอบหมายงาน
รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของงาน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1.สร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมิน
และการท างาน 

2.ผู้บริหารเน้นย้ าในที่
ประชุมเรื่องความ
เป็นธรรมในการ
ประเมินเพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักให้กับ
หัวหน้างาน 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กอง
การศึกษาฯ 

  ตุลาคม 64 – 
กันยายน 65 

จัดประชุม
คณะกรรมการการ
ประเมินปรับขั้น
เงินเดือน 

แ จ้ ง เ วี ย น ใ ห้
ทราบโดยทั่วกัน 

 



 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  (ส านักปลัด) โทร. ๐ ๓๗45 -4171  
ที ่  ปจ 72001/    วันที่     มีนาคม  2565  
เรื่อง การด าเนินงานการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2564 เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์กร ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินในปี พ.ศ. 2564  นั้น 

  บัดนีจ้ึงขอรายงานผลการด าเนินงานการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม  2564- มีนาคม 2565 )
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 
 (นางจรรยารักษ์  โคษา) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


