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คำนำ 

  จากการประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 เทศบาลตําบลเมืองคง “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตําบลเมืองคงมีคะแนนรวม 77.16 คะแนน อยู่ในระดับ B ซึ่งด้าน IIT พบว่า       
ผลคะแนนของ ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าเท่ากับ 79.92 โดยมีข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน ดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทําข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นําทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว 

  เทศบาลตําบลเมืองคง ได้ให้ความสําคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีมาโดยตลอด และเล็งเห็นว่าผลการประเมินที่ปรากฏข้างต้นนั้น     
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการปรับปรุงในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ จึงได้มีการจัดทําคู ่มือการปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินของราชการของ     
เทศบาลตําบลเมืองคง ขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลเมืองคง 
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บทนำ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบ 
กับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 2       
การยืม ทรัพย์สินของราชการ หรือทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินของแผ่นดินและสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้นๆ ดังนั้นต้องมีการบริหารพัสดุตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยการบริหารพัสดุแบ่งออกเป็นกระบวนการต่าง ๆ คือ การเก็บ การบันทึก 
การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งในการให้ยืมพัสดุนั้น ตามข้อ 
207 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมายถึง การที่บุคคล/นิติ บุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม ยืมใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้เสร็จ
แล้ว โดยการให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ ่งมิใช่เพื ่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้            
โดยหลักเกณฑ์การยืมพัสดุของส่วน ราชการแบ่งออกเป็นประเภทคือ 
 1. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดไป เป็นต้น  
 2. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว  
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น 

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
 ตามข้อ 208 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ         
พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืนโดยมี 
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
 2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า  
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า  
หน่วยงานของรัฐ 

การคืนพัสดุประเภทใช้คงรูป 
 ตามข้อ 209 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู ้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ เมือง  
พัทยา แล้วแต่กรณีกำหนด  
 2. หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด
ยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
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นโยบายการยืมและการคืนทรัพย์สิน 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบล 
เมืองคง จึงกำหนดนโยบายการยืมและคืนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานสำหรับการขอยืม/คืน ทรัพย์สิน 
อันเป็นพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ ้นเปลือง สำหรับส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเมืองคง       
ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้การยืม/คืนพัสดุมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

คำจัดกัดความ  
 “เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตำบลเมืองคง 
 “ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการภายในสังกัดของเทศบาล อันได้แก่ ส ำนักปลัดเทศบาล       
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และส่วนราชการที่
อาจกำหนดขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ในสังกัดของเทศบาล  
 “หน่วยงานราชการอ่ืน” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ่ืนซึ่งมิใช่เทศบาล  
 “นายกเทศมนตรี” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง หรือผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี  
 “ปลัดเทศบาล” หมายถึง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง หรือผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบล
เมืองคง 
 “รองปลัดเทศบาล” หมายถึง รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง หรือผู ้ร ักษาราชการแทนรอง 
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง  
 “ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายในระดับกองหรือเทียบเท่าของเทศบาล      
อันได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
นั้น ๆ ด้วย   
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
เมืองคง และให้หมายความรวมถึงพนักงานครูเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดของเทศบาล  
 “หน่วยงานภายนอก” หมายความรวมถึง หน่วยงานราชการอื ่น องค์กร น ิต ิบ ุคคล หรือ 
บุคคลภายนอก 
 “ทรัพย์สิน/ทรัพย์สินของทางราชการ” หมายถึง วัสดุ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทุกชนิดของทางราชการ 
หรือพัสดุที่ได้มีการจัดซื้อหรือจัดให้มีขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลเมืองคง รวมถึงการได้มา 
ของทรัพย์สินนั้นในทางอื ่น ๆ เช่น การบริจาค เป็นต้น และวัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้นอยู ่ในความ
ครอบครอง ดูแลรักษาของเทศบาล 
 “ยืมหรือยืมใช้” หมายถึง การที่เทศบาลซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคล/หน่วยงานภายนอก ซึ่งเรียกว่า    
ผู้ยืม ยืมใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนวัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว
ทั้งนี้ไม่ว่า จะเป็นการยืมใช้คงรูปหรือยืมใช้สิ้นเปลือง 
 
 



3 
 

ประเภทขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ 
 ในการขอยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเมืองคง ได้แบ่งการยืมทรัพย์สินเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
 การขอใช้หรือยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลนอกจากรถยนต์ ขอใช้หรือยืมทรัพย์สินของเทศบาล
นอกจาก รถยนต์ให้ยื่นคำขอต่อเทศบาลภายในเวลาอันสมควร โดยต้องยื่นคำขอให้นายกเทศมนตรีตำบลเมือง
คงอนุมติั (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม 

2. การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายในเทศบาล 
 กรณีส่วนราชการภายในเทศบาลขอใช้หรือยืมพัสดุของเทศบาลนอกจากรถยนต์ ให้ทำบันทึกขอยืม 
ทรัพย์สิน ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินนั้น แล้วส่งบันทึกการขอยืม 
ทรัพย์สินมายังหน่วยงานผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการทราบและลงนาม  
อนุมัติการยืมทรัพย์สิน 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ขอใช้หรือยืมใช้ต้องบำรุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ให้ใช้หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือน 
วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นตาม
มูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน 

ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก 
 การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที ่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของเทศบาล มีขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ต้องการยืมทรัพย์สิน มีหนังสือหรือใบยืมส่งเรื่องการยืมนั้นมายัง  
เทศบาลตำบลเมืองคง 
 2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือ/ใบยืมให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ 
เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลำดับต่อไป  
 3. เมื ่อนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว            
ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ดำเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมตาม        
ที่หัวหน้า ส่วนราชการของรัฐลงนามอนุมัติ 
 4. เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์ส ินนั ้น ทำการบันทึกการยืมลงในเอกสาร             
การยืมทรัพย์สินเพื่อใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินลงนามจ่าย
กำกับอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

กระบวนการในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานราชการอ่ืน/บุคคลภายนอก 

ลำดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 

เริ่มต้นกระบวนการยืมทรัพย์สินเทศบาล 
 

 

 

2 
 

 

หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน มีหนังสือ
ส่งเรื่อง การยืมนั้น มายังเทศบาลตำบลเมืองคง 
 

 

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

 

3 
 

 

เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับ 
หนังสือฯ ให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอเรื ่องให้  
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลำดับต่อไป 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

4 
 

เสนอเรื ่องการยืมทรัพย์ส ินให้ผู ้บ ังคับบัญชา เพ่ือ
พิจารณา ตามลำดับต่อไป 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน/หัวหน้าส่วน 
ราชการ 
 

 

5 
 

การพิจารณาลงนามอนุมัติการยืม 
 

นายกเทศมนตรีตำบลเม ืองคง
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 
 

 

6 
 

 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
ตรวจสอบ และจัดเตรียมทรัพย์สิน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

7 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
ประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์
ยืมและส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม พร้อมลงนามกำกับใน
เอกสารการยืมทรัพย์สิน เพ่ือใช้งานอีกครั้ง 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน/หน่วยงาน 
ราชการอื ่น/บุคคลภายนอกที ่มี 
ความประสงค์ยืม 
 

 

8 
 

 

ทำการรับมอบทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสารการ
ยืม 

 

เจ ้าหน้าที ่หน ่วยงานที ่ม ีความ 
ประสงค์ยืม 
 

 

9 
 

 

สิ้นสุดกระบวนการยืม 
 

 
 
 
 
 



5 
 

ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินหน่วยงานภายนอก 
 การคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะคืนทรัพย์สินของเทศบาล มีขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน ประสานนำทรัพย์สินมาคืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ     
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  
 2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน นำทรัพย์สินมาคืนต้องลงนามในเอกสารการยืมทรัพย์สิน
ใน ส่วนของการคืนทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น  
 3. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม       
กำกับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

กระบวนการการคืนทรัพย์สิน 

ลำดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 

เริ่มต้นกระบวนการคืนทรัพย์สิน 
 

 

2 
 

หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์คืน ประสานนำ 
ทร ัพย ์ส ินมาค ืนท ี ่ เจ ้ าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่
รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยนัดหมายล่วงหน้าได้ 
 

 

เจ้าหน้าที ่หน่วยงาน/หน่วยงาน 
ภายนอกที่มีความประสงค์คืน 

 

3 
 

หน่วยงานภายนอกมีความประสงค์คืน นำทรัพย์สินที่
ยืมไป มาคืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ทรัพย์สิน 
 

 

หน่วยงาน/หน่วยงานภายนอกที่มี 
ความประสงค์คืน 

 

4 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
ตรวจสอบทรัพย์สิน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

5 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน        
ลงนามในเอกสารการยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

6 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
จัดเก็บเอกสารการยืมเข้าแฟ้ม 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

7 
 

สิ้นสุดกระบวนการคืน 
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ข้อปฏิบัติการในการยืม/คืนครุภัณฑ์ 
 1. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน จัดทำหนังสือเพื่อยืมทรัพย์สิน มายังเทศบาลตำบล
เมืองคง 
 2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอ
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลำดับต่อไป 
 3. เมื ่อนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว             
ให้ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ดำเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมที่หัวหน้า
ส่วนราชการของรัฐลงนามอนุมัติ  
 4. เจ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่รับผิดชอบทรัพย์สินนั ้น ทำการบันทึกการยืมลงในเอกสารการ          
ยืมทรัพย์สินเพื่อใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินลงนามจ่ายกำกับ    
อีกครั้ง  
 5. เมื่อหน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน มารับทรัพย์สินให้ทำการตรวจสอบทรัพย์สิน        
ที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ชำรุด หรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น และดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นอื่นทดแทน (ถ้ามี)  
 6. แจ้งหน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สินต้องบำรุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่     
ให้ใช้ หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตัวเอง และต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง
หรือความเสียหายนั้นตามมูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน  
 7. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการจ่ายออก 
และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้ง ของการยืม/คืน เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินว่าครบถ้วนและเกิดการช ำรุด
เสียหายหรือไม่ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน 
 1. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  
 2. แบบฟอร์มใบยืม/คืนครุภัณฑ์ 

การกำกับติดตามการดำเนินงาน 
 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น จะมีการตรวจสอบรายการยืม/คืนครุภัณฑ์       
ทุกสิ้นเดือน และทำรายงานสรุปในทุก 6 เดือน 

การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน 
 การยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในเทศบาล มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 1. ส่วนราชการภายใน (สำนัก/กอง) ทำบันทึกยืมทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ โดยลงนาม
อนุมัต ิโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง) นั้น ๆ และเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการ
ส่งบันทึก ฉบับนั้นมาที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือขอยืมทรัพย์สินใช้จาก          
สำนัก/กอง ต่าง ๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพ่ือลงนามและพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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 3. เมื่อได้รับการอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ดำเนินการ 
จัดเตรียมทรัพย์สิน พร้อมบันทึกเอกสารการยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ลงนามจ่ายกำกับ 

กระบวนการในการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้งานของบุคคล/หน่วยงานภายในเทศบาล 

ลำดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

เริ่มต้นกระบวนการยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน 
เทศบาล 
 

 

 

2 
 

ทำบันทึกยืมทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วน 
ราชการภายในเทศบาล 
 

 

เจ้าหน้าที ่ส่วนราชการที ่มีความ 
ประสงค์ยืม 

 

3 
 

ส่งบันทึกขอยืมทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของ
ส่วนราชการภายในเทศบาล 
 

 

เจ้าหน้าที ่ส่วนราชการที ่มีความ 
ประสงค์ยืม 

 

4 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น 
ได้รับหนังสือขอยืมทรัพย์สินใช้จากสำนัก/กอง ต่าง ๆ 
แล้ว เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามและ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

5 
 

บันทึกขอยืมทรัพย์สินที ่อนุมัติคืนเจ้าหน้าที ่ของส่วน 
ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

6 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส ่วนราชการที ่ร ับผ ิดชอบทรัพย ์สิน 
ตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมทรัพย์สิน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

7 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส ่วนราชการที ่ร ับผ ิดชอบทรัพย ์สิน 
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์
ยืม 
 

 

เจ ้าหน้าที ่หน ่วยงานที ่ม ีความ 
ประสงค์ยืม 

 

8 
 

ทำการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสารการ
ยืม 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน / เจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่มีความประสงค์ยืม 
 

 

9 
 

สิ้นสุดกระบวนการยืม 
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การคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน 
 สำหรับการคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายในเทศบาล มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ทำการยืม ต้องนำมาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ        
ที่รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  
 2. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ทำการยืม นำทรัพย์สินมาคืนและต้องลงนามในเอกสาร
การยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน 
 3. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม
กำกับในเอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

กระบวนการการคืนทรัพย์สิน 

ลำดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 

กระบวนการคืนทรัพย์สิน 
 

 

2 
 

เจ ้าหน้าที ่ส ่วนราชการที ่ม ีความประสงค์ค ืน นำ
ทรัพย์สินที ่ยืมไป มาคืนที ่ส่วนราชการที ่รับผิดชอบ
ทรัพย์สิน 
 

 

เจ้าหน้าที ่ส่วนราชการที ่มีความ 
ประสงค์คืน 

 

3 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์คืน ต้องลงนาม
ในเอกสารการยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน 
 

 

เจ้าหน้าที ่ส่วนราชการที ่มีความ 
ประสงค์ยืม 

 

4 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมลงนามในเอกสาร
การยืมครุภัณฑ์ในสวนของการคืน 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

5 
 

เจ ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน 
เอกสารการยืมเข้าแฟ้ม 
 

 

เจ ้าหน ้าท ี ่ของส ่วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

 

6 
 

สิ้นสุดกระบวนการคืน 
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ข้อปฏิบัติการในการยืม / คืนทรัพย์สิน 
 1. ส่วนราชการภายในเทศบาลที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้งานของเทศบาลตำบลเมืองคง ทำบันทึก 
ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนัก / กอง เพ่ือขอยืมทรัพย์สิน  
 2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอ
เรื่อง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยืมทรัพย์สินเพื่อใช้งานเทศบาลตำบลเมืองคง 
 3. ส่วนราชการภายในเทศบาล ที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินได้มารับทรัพย์สินแล้วให้ทำการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ชำรุด หรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน และดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ชิ้นอื่นทดแทน (ถ้ามี)  
 4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องทำการตรวจสอบครุภัณฑ์ก่อนการจ่ายออก 
และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้ง ของการยืม/คืน เพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนและเกิดการชำรุด
เสียหายหรือไม่ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน 
 1. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  
 2. แบบฟอร์มการยืม / คืนครุภัณฑ ์

การกำกับติดตามการดำเนินงาน 
 เจ้าหน้าที ่ของส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบทรัพย์สิน จะมีการตรวจสอบรายการยืม/คืนครุภัณฑ์            
ทุกสิ้นเดือน และทำรายงานสรุปในทุก  6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ผังงานแสดงข้ันตอนปฏิบัติการให้ยืมทรัพย์สินของราชการ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
หน่วยงานเจ้าของ

พัสดุ จัดท าบันทึก

ขออนมุตัิการใหย้ืม 

กรณียืมไปใชน้อกสถานที ่

กรณียืมใชภ้ายในหน่วยงาน 

กรณียืมระหว่างหน่วยงาน 
นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 
หน่วยงานเจ้าของพัสดุจดัส่งสำเนาเอกสาร 

ตามขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 ให้กับงานพัสดุ 
กองคลัง 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

หวัหนา้หน่วยงาน 

เจา้ของพสัดอุนมุตัิ 

นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

หวัหนา้หน่วยงาน 

เจา้ของพสัดอุนมุตัิ 

นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

หน่วยงานเจ้าของ

พสัดุ จัดท าสญัญา

ยืมพสัด ุ

กรณียืมระหว่างหน่วยงาน 

กรณียืมใชภ้ายในหน่วยงาน 

กรณียืมไปใชน้อกสถานที ่

 

ก า ร ส่ ง ส า เ น า

เอกสารใหก้องคลงั 

 

การติดตามพสัด ุ

เม่ือครบก าหนดคืน 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของพัสด ุ

ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมคืนภายใน 7 วัน 

นับแต่วันครบกำหนด 

การติดตามพสัด ุ

เม่ือครบก าหนด

คืน 

กรณียืมระหว่างหน่วยงาน 

กรณียืมใชภ้ายในหน่วยงาน 

กรณียืมไปใชน้อกสถานที ่

นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

หวัหนา้หน่วยงาน 

เจา้ของพสัดอุนมุตัิ 

นายกเทศมนตร ี

อนมุตัิ 

หน่วยงานเจา้ของพัสดุ จัดส่งสำเนาบันทึกส่งคืนพัสดุ 
ให้งานพัสดุ กองคลัง จำนวน 1 ชุด 

เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลกัฐาน 
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ใบยืมที่................/................... 

แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ  
เทศบาลตำบลเมืองคง 

วันที่.............เดือน................................พ.ศ................ 

เรื่อง............................................................................. 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….นามสกุล………………………อายุ…………..ป ี
บ้านเลขท่ี…………………………..หมู่ที่…………….…ตรอก/ซอย……..………………….ถนน…………………..…………………. 
ตำบล…………………...……..อำเภอ……………………..จังหวัด………..………………โทรศัพท์…………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืม ( ) วัสดุ ( ) ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้............................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ............ ตามรายการดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ยี่ห้อ/รุ่น/สี หมายเลขวัสดุ/ 
ครุภัณฑ์ 

หมายเหตุ 

     
     
     

 
โดยมีกำหนดยืม  ตั้งแต่วันที่…………………………...………..ถึงวันที่…………………………………………. 

 

     (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยืม        
            (................................................................) 

 

     (ลงชื่อ)............................................................ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม 
           (..............................................................) 
       ตำแหน่ง.......................................................... 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับคืน  
       (............................................................)  
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ............ 
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ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 
 (  ) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน...............ฉบับ (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน............ฉบับ 
 (  ) เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................. จำนวน............ฉบับ 

2. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากสิ่งของที่นำมาส่งคืนหากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู ้ยืมทำการ 
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่เทศบาลฯ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด 
และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น 

๓. ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะขอยืมครุภัณฑ์  ในวันที่.................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
และส่งคืนในวันที่ ...............เดือน....................................พ.ศ.................รวม....................วัน  

 ผู้ยืมพัสดุ ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้สำเนาเอกสารให้ 
กับผู้ยืมพัสดุ ไว้ 1 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  
หมายเลข 0 4400 8244 ในวันและเวลาราชการ 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ยมื  ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่อง  
      (.......................................................)                              (..................................................)  
       วันที่.......................................................  
 
ตามรายการที่ยืมข้างต้นดังนี้ 
1. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยืม 
 (  ) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน...............ฉบับ (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน............ฉบับ 
 (  ) เอกสารอ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................. จำนวน............ฉบับ 

2. ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี หากสิ่งของที ่นำมาส่งคืนหากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู ้ยืมทำการ 
ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ให้แก่เทศบาลฯ โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด 
และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใช้ตามข้อความที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น 

๓. ทั้งนี้  ข้าพเจ้าจะขอยืมครุภัณฑ์  ในวันที่.................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
และส่งคืนในวันที่ ...............เดือน....................................พ.ศ.................รวม....................วัน  

 ผู้ยืมพัสดุ ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ส ำเนาเอกสารให้ 
กับผู้ยืมพัสดุ ไว้ 1 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่  
หมายเลข 0 4400 8244 ในวันและเวลาราชการ 
 

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

 



 
 

ภาคผนวก 





ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองคง ถนนตระกูลสุข
ต ำบลเมืองคง อ ำเภอคง จังหวัดนครรำชสีมำ 30260
โทรศัพท์/โทรสำร. 0 4445 9077


