
 
 
 
 
 

มาตรการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ 
ส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 
 



 
บทน า 

  ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๒ การยืม ทรัพย์สินของ
ราชการ หรือทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินของแผ่นดินและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือ หน่วยงานนั้น ๆ โดย
การบริหารพัสดุแบ่งออกเป็นกระบวนการต่าง ๆ คือ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งในการให้ยืมพัสดุนั้น ตามข้อ ๒๐๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง การที่บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้
บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม ยืมใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว โดยการ
ให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการน า
ทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 59 (4) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประกอบ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวน้อย จึงก าหนดมาตรการการยืมและคืนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับการขอยืม/คืน 
ทรัพย์สินอันเป็นพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง ส าหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้การยืม/คืนพัสดุมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้  
 
  ค าจ ากัดความ  
   “อบต.” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  “ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการภายในสังกัดของ อบต. อันได้แก ่ส านักงานปลัดอบต.  กองคลัง   
กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการทีอ่าจก าหนดขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ ใน สังกัดของ อบต. 
  “หน่วยงานราชการอ่ืน” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งมิใช่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  “นายก อบต.” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย หรือผู้รักษาราชการแทน หรือ
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  “ปลัดอบต. ” หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยหรือผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  “ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับกองหรือเทียบเท่าของอบต.       
อันได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดอบต.  ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน ราชการนั้น ๆ ด้วย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ในสังกัด อบต. และให้หมายความรวมถึง
พนักงานครู อบต. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนซึ่งได้รับการถ่ายโอน ภารกิจตามกฎหมายมาอยู่ในสังกัดของ
อบต.   



  “หน่วยงานภายนอก” หมายความรวมถึง หน่วยงานราชการอ่ืน องค์กร นิติบุคคล หรือ 
บุคคลภายนอก  
   “ทรัพย์สิน/ทรัพย์สินของทางราชการ” หมายถึง วัสดุ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทุกชนิดของทาง 
ราชการ หรือพัสดุที่ได้มีการจัดซื้อหรือจัดให้มีขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล      
อ่าวน้อยรวมถึง การได้มาของทรัพย์สินนั้นในทางอ่ืน ๆ เช่นการบริจาค เป็นต้น และวัสดุทรัพย์สินหรือ
ทรัพย์สินนั้นอยู่ใน ความครอบครองดูแลรักษาของ อบต.   
  “ยืมหรือยืมใช้” หมายถึง การที่ อบต. ซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคล/หน่วยงานภายนอก ซึ่งเรียกว่า     
ผู้ยืม ยืมใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนวัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการยืมใช้คงรูปหรือยืมใช้สิ้นเปลือง  
 
  ประเภทขอยมืทรัพย์สินของทางราชการ  
  ในการขอยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้แบ่งการยืนทรัพย์สินเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
  ๑) การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก  
  การขอใช้หรือยืมใช้ทรัพย์สินของอบต. นอกจากรถยนต์ ให้ยื่นค าขอต่อนายก อบต.อนุมัติ      
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม  
  ๒) การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายในอบต.   
  กรณีส่วนราชการภายในอบต. ขอใช้หรือยืมพัสดุของอบต. นอกจากรถยนต์ ให้ท าบันทึกขอยืมทรัพย์สิน 
ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินนั้น แล้วส่งบันทึกการ ขอยืมทรัพย์สิน
มายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการทราบ และลงนามอนุมัติการ
ยืมทรัพย์สิน  
  ทั้งนี ้ผู้ที่ขอใช้หรือยืมใช้ต้องบ ารุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ให้ใช้หรือยืมใช้นั้น ให้ เหมือน
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหาย นั้นตาม
มูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน  
 
  ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก  
  การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของอบต. มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
  ๑. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ต้องการยืมทรัพย์สิน มีหนังสือหรือใบยืมส่งเรื่องการยืมนั้น มายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  ๒. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือ/ใบยืมให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และ
เสนอเรื่องให้ผู้บังคบับัญชา เพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป  
  ๓. เมื่อนายก อบต. (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ด าเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมตาม ที่หัวหน้าส่วนราชการของ
รัฐลงนามอนุมัต ิ 
  ๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ท าการบันทึกการยืมลงในเอกสารการยืม 
ทรัพย์สินเพ่ือใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินลงนามจ่ายก ากับ อีกครั้ง 
 
 
 
 



    
กระบวนการในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานราชการอื่น/บุคคลภายนอก 

 
ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เริ่มต้นกระบวนการยืมทรัพย์สินอบต.   
 

 

2. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ ยืมทรัพย์สิน มีหนังสือส่ง  
เรื่องการยืมนั้น มายังองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
ความประสงค์ยืม  
 

3. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับ หนังสือฯ ให้
ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอเรื่องให้ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา
ตามล าดับต่อไป  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที ่รับผิดชอบทรัพย์สิน  
 

4. เสนอเรื่องการยืมทรัพย์สินให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา ตามล าดับ
ต่อไป  
 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที ่รับผิดชอบ
ทรัพย์สิน/ หัวหน้าส่วน 
ราชการ 

5. การพิจารณาลงนามอนุมัติการยืม  นายก อบต. (หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ) 

6. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ และ
จัดเตรียมทรัพย์สิน 
 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที ่รับผิดชอบทรัพย์สิน  
 

7. ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์ยืม และส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ยืม พร้อมลงนามก ากับในเอกสารการ ยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้
งาน อีกครั้ง  
 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที ่รับผิดชอบทรัพย์สิน / 
หน่วยงาน ราชการอ่ืน/
บุคคลภายนอกท่ีมี ความ
ประสงค์ยืม เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่มีความ  
ประสงค์ยืม  
 

8. ท าการรับมอบทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสารการยืม  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
ความ ประสงค์ยืม  
 

9. สิ้นสุดกระบวนการยืม  
 

 

 
 
 
   



 ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินหน่วยงานภายนอก  
  การคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะคืนทรัพย์สินของอบต. มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
  ๑. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน ประสานน าทรัพย์สินมาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  
  ๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินมาคืนตอ้งลงนามในเอกสารการยืม ทรัพย์สิน
ในส่วนของการคืนทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น  
  ๓. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม 
ก ากับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
 
   กระบวนการการคืนทรัพย์สิน  

ล าดับ 
 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เริ่มต้นกระบวนการคืนทรัพย์สิน  
2. หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์คืน ประสานน าทรัพย์สิน

มาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน โดย
นัดหมายล่วงหน้าได้ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน/หน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีความประสงค์คืน  

3. หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินที่ยืมมา
คืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน  

หน่วยงาน/หน่วยงานภายนอกที่มี
ความประสงค์คืน  

4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ
ทรพัย์สิน 

เ จ้ าหน้ าที่ ข อ งส่ วนร าชการที่
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ลงนามใน
เอกสารการยืมทรัพย์สิน ในส่วนของการคืน 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ 
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

6. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน จัดเก็บ
เอกสารการยืมเข้าแฟ้ม 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ 
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

7. สิ้นสุดกระบวนการคืน   
 
  ข้อปฏิบัติการในการยืม/คืนครุภัณฑ์  
  ๑. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน จัดท าหนังสือเพ่ือยืมทรัพย์สิน มายัง อบต.  
 ๒. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอ  
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป  
  ๓. เมื่อนายกอบต.(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว ให้ เจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ด าเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมที่หัวหน้าส่วนราชการของรัฐลง
นามอนุมัต ิ 
  ๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ท าการบันทึกการยืมลงในเอกสารการยืม  
ทรัพย์สินเพื่อใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินลงนามจ่าย  
ก ากับ อีกครั้ง 
 
  



  ๕. เมื่อหน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน มารับทรัพย์สินให้ท าการตรวจสอบทรัพย์สินที่  
ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ช ารุด หรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น และด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นอื่นทดแทน(ถ้าม)ี  
  6. แจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีมีประสงค์ยืมทรัพย์สินต้องบ ารุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ให้  
ใช้หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบในความช ารุด  
บกพร่องหรือความเสียหายนั้นตามมูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน 
 ๗. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องท าการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการจ่าย
ออก และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้งของการยืม/คืน เพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินว่าครบถ้วนและเกิดการ  
ช ารุดเสียหายหรือไม่  
 
 เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน  
  ๑. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  
  ๒. แบบฟอร์มใบยืม/คืนครุภัณฑ ์การก ากับติดตามการด าเนินงาน  
 
   การยมืใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน  
  การยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในอบต. มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   ๑. ส่วนราชการภายใน (ส านัก/กอง) ท าบันทึกยืมทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ โดยลง นาม
อนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการส านัก/กอง) นั้น ๆ และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ 
ด าเนินการส่งบันทึกฉบับนั้นมาที่ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น เพ่ือพิจารณาต่อไป  
  ๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือขอยืมทรัพย์สินใช้จาก 
ส านัก/กอง ต่าง ๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อลงนามและพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  ๓. เมื่อได้รับการอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ด าเนินการ
จัดเตรียมทรัพย์สิน พร้อมบันทึกเอกสารการยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการที่
รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ลงนามจ่ายก ากับ  
 
   กระบวนการในการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้งานของบุคคล/หน่วยงานภายใน อบต. 
.   
ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เริ่มต้นกระบวนการยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในอบต.    
2. ท าบันทึกยืมทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ โดยอนุมัติโดย

ผู้อ านวยการส านัก/กอง นั้น ๆ  
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
ความประสงค์ยืม  

3. ส่งบันทึกขอยืมทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วน ราชการ
ภายในอบต. 

เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่มี
ความประสงค์ยืม 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือ
ขอยืมทรัพย์สินใช้จากส านัก/กอง ต่างๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพื่อลงนามและพิจารณา อนุมัติต่อไป  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5. บันทึกขอยืมทรัพย์สินที่อนุมัติคืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่
รับผิดชอบทรัพย์สิน  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 



6. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน 
และจัดเตรียมทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน  

7. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ที่มีความประสงค์ยืม  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่มีความประสงค์ยืม 

8. ท าการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม พร้อมลงนามในเอกสารการยืมทรัพย์สิน  
  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบทรัพย์สิน/ 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
มีความประสงค์ยืม  

9. สิ้นสุดกระบวนการยืม  
 

 

   
          การคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน  
  ส าหรับการคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายในอบต.  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
  ๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในอบต. ผู้ที่ท าการยืม ต้องน ามาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่
รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  
  ๒. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในอบต. ผู้ที่ท าการยืม น าทรัพย์สินมาคืนและต้องลงนามใน เอกสารการ
ยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน  
  . เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม ก ากับ
ในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม  
 
  กระบวนการการคืนทรัพย์สิน  
 
ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

1. เริ่มต้นกระบวนการคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายในอบต.   
 

 

2. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินที่ยืมมา
คืนที่ส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มี
ความประสงค์คืน 
 

3. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีความประสงค์คืน ต้องลงนามในเอกสาร
การยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มี
ความประสงคค์ืน 
 

4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่
คืน พร้อมลงนามในเอกสารการยืมครุภัณฑ์ในส่วนการคืน 
 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน จัดเก็บเอกสารการ
ยืมเข้าแฟ้ม 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

6. สิ้นสุดกระบวนการคืน 
 

 



   ข้อปฏิบัติการในการยืม/คืนทรัพย์สิน  
 ๑. ส่วนราชการภายในอบต. ที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย
ท าบันทึกท่ีลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง เพ่ือขอยืมทรัพย์สิน  
  ๒. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และ เสนอ
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยืมทรัพย์สินเพื่อใช้งานองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
  ๓. ส่วนราชการภายในอบต. ที่ประสงค์ยืมทรัพย์สิน ได้มารับทรัพย์สินแล้วให้ท าการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ช ารุด หรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้เจ้าหน้าที่ของ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ชิ้นอื่นทดแทน (ถ้ามี)  
  ๔. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องท าการตรวจสอบครุภัณฑ์ก่อนการจ่าย ออก 
และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้งของการยืม/คืน เพ่ือตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนและเกิดการช ารุด
เสียหายหรือไม่  
 หากพบว่าการยืมทรัพย์สินเพ่ือน าไปใช้เป็นการส่วนตัวหรือให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนเป็นการส่วนตัว 
ให้เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นหรือผู้บังคับบัญชารายงานตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น หากผู้บังคับบัญชาพบเห็นแต่เพิกเฉยอาจถือเป็นความผิดทางวินัยได้
เช่นกัน 
 
 เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน 
  ๑. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  
  ๒. แบบฟอร์มการยมื/คืนครุภัณฑ ์
  
  
 
 
 
            (นายพันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่)  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 


