
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

มาตรการ/แนวปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับ
ติดตาม 

แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ 

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ 
- แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติ  
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัด 
เพ่ือบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน 

ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ตามมาตรการฯ 

แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการลดขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

- มีการให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop 
service)  
- ก าหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทางเว็บไซต์จังหวัด 

การให้บริการ  
E-service 

มีช่องทางการให้บริการ E-service 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในจังหวัด
ปทุมธานี 

มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในจังหวัดปทุมธานี 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี 

- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี 
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดปทุมธานี 

 
/มาตรการ... 
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มาตรการ/แนวปฏิบัติ ขั้นตอนหรือวิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

การก ากับ
ติดตาม 

มาตรการกลไกในการ
ให้ภาคประชาชน 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดปทุมธานี 

- มาตรการกลไกในการให้ภาคประชาชน 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จังหวัดปทุมธานี 
- แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์มาตรการกลไก
ในการให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดปทุมธานี 

ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 

สรุปรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ตามมาตรการฯ 

ช่องทางที่ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถาม 
ข้อมูลหรือข้อกังวล
สงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อ
สอบถามหรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ 

มีกล่องข้อความถาม-ตอบที่หน้าเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
จังหวัดปทุมธานี 

***************************************** 
   ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ก าหนดให้จังหวัดเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 

   จังหวัดปทุมธานี จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการจังหวัด
ปทุมธานีขึ้น เพ่ือให้กรณีการยืมพัสดุของจังหวัดปทุมธานีเป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่
อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
มากที่สุด และมาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ และต้องมีการบริหารพัสดุ ตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

การให้ยืมพัสดุ หมายถึง การที่บุคคล/นิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคล/นิติบุคคล  
ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม ยืมใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว  

การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งาน  
ยืนนาน ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดไป เป็นต้น 
  การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป หรือไม่คงสภาพเดินอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการจังหวัดปทุมธานี 
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นแนวปฏิบัติ  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับการยืม/คืนพัสดุส าหรับส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งเป็นการยืมพัสดุเพื่อให้การยืม/คืน พัสดุ/ครุภัณฑเ์พ่ือใช้ในงานต่าง ๆ  ของจังหวัดปทุมธานี ทั้งยืมใช้งานภายใน
ส่วนราชการ และยืมใช้งานภายนอกส่วนราชการ มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและ
สามารถตรวจสอบได ้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้  
2. การยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล

และก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
/2.1 การยืมระหว่าง... 
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 2.1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ยืมเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและจะต้องได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
 2.2 การให้บุคคลยืม  
 2.2.1 ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุ
นั้นเป็นผู้อนุมัติ  
 2.2.2 ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ให้ยืม ผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภู มิภาค 
สามารถอนุมัติให้ยืมได ้
 2.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 
ทางราชการเท่านั้น และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอ านาจอนุมัติ เป็นผู้อนุมัติ  
โดยจัดท าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี 

3. ผู้ยืมพัสดุประเภทคงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข  ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 3.1 ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง  
การคลังก าหนด 

 3.2 ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 

 3.3 หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน

ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐาน 
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันครบก าหนด ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุรายงาน ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเพ่ือสั่งการต่อไป 

6. ตามค าสั่ งจังหวัดปทุมธานี ที่  11049/2561 ลงวันที่  12 ตุลาคม 2561  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีอ านาจในการปฏิบัติราชการ
แทนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

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






















