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คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ทรำบหลักเกณฑ์และแนวทำวงกำร
ปฏิบัติกำรยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร  ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในควำมครอบครองดูแลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำเนินไปใช้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  อีกทั้งป้องกันกำรสูญหำยของทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
และเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  2560 
ข้อกฎหมายและระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ.  2560 
 ส่วนที่  2  กำรยืม 
 ข้อ  207  กำรให้ยืม  หรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำร  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร  จะกร ำมิได้ 
 ข้อ  208  กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร  แสดงเหตุผล
และก ำหนดส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต้อไปนี้  (1)  กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม  (2)  กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน  จะต้อง
ได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ำยืมไปใช้ใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ  
จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
 ข้อ  209  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย  หำก
เกิดช ำรุดเสียหำยหรือใช้กำรไม่ได้  หรือสูญหำยไป  ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสีย
ค่ำใช้จ่ำยของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนำด  ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน  หรือชดใช้
เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้  (1)  รำชกำรส่วนกลำง  และรำชกำรส่ วน
ภูมิภำค  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  (2)  รำชกำรส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตำทม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหำดไทย  กรุงเทพมหำนครหรือเมืองพัทยำ  แล้วแต่กรณี  ก ำหนด  (3)  หน่วยงำนของ
รัฐอ่ืน  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนของรัฐนั้นก ำหนด 
 ข้อ  210  กำรยืมพัสดุประเภทใช้สินเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อ
หน่วยงำนของรัฐผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน  จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำรและ
หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น  ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐ  ของตน  
และให้มีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุเป็น
ประเภท  ชนิด  และปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ  211  เมื่อครบก ำหนดยืม  ให้ผู้ยืมให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุให้ยืมไป  คืนภำยใน  7  
วัน  นับแต่วันครบก ำหนด 
นิยามศัพท ์
 ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  หมำยถึง  ทรัพย์สินขอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ซึ่งเป็นพัสดุใน
กำรดูแล  และครอบครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
 พัสดุ  หมำยถึง  วัสดุและครุภัณฑ์ 
 วัสดุ  หมำยถึง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ตำมกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 
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 ครุภัณฑ์  หมำยถึง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร  หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำนไม่
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ตำมกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 
 ผู้ให้ยืม  หมำยถึง  หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ยืม  แก่  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
 ผู้ยืม  หมำยถึง  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  ที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ประชำชนทั่วไป  หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน  ซึ่งยืมพัสดุไป
เพ่ือใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 หัวหน้ำหน่วยงำน  หมำยถึง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  หัวหน้ำส ำนักปลัด  อบต .  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  และผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
 หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  หมำยถึง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
แนวทางปฏิบัติในการยืมพัสดุ 
 กำรยืมพัสดุ  ให้ผู้ยืมท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร  โดยระบุว่ำไปใช้ในกิจกรรม/งำนได  
จ ำนวนกี่รำยกำร  และก ำหนดวันที่ส่งคืน  พร้อมระบุชื่อ  ต ำแหน่ง  ที่อยู่  และเบอร์โทร  ให้ชัดเจน 
 1.กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
 2.กำรให้บุคคลยืม 
  -ยืมใช้ภำยในสถำนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น 
  -ยืมใช้นอกสถำนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน  จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ 
 3.กำรให้บุคคลภำยนอกยืมใช้  กำรยืมใช้ดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเท่ำนั้น  
และต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ  โดยกรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มที่
ก ำหนดให ้
 4.หน่วยงำนผู้ให้ยืมพิจำรณำอนุญำต/ไม่อนุญำตให้ยืม  แล้วแจ้งกลับหน่วยงำนผู้ประสงค์ที่จะยืม
ทรำบ 
 5.เมื่อครบก ำหนดยืม  ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภำยใน  7  วัน  นับ
แต่วันวันครบก ำหนด 
 6.หำกผู้ยืมมีควำมประสงค์ที่จะยืมพัสดุ  ให้กรอกรำยละเอียดตำมแบบฟอร์มดำรขออนุมัติยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ใหม ่
แนวทางการปฏิบัติในการคืนพัสดุ 
 1.พัสดุประเภทใช้คงรูป  ผู้ยืมจะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย  หำกเกิดช ำรุด
เสียหำยหรือใช้กำรไม่ได้  หรือสูญหำยไป  ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไข  ซ่อมแซมให้คงสภำพเดิม  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ตำมหนังสือหรือข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ 
 2.พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุประเภท  ชนิด  และปริมำณเดียวกันส่งคืนให้ผู้ยืม
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  หรือคืนเป็นเงินเท่ำกับมูลค่ำพัสดุที่ยืม 
 กรณีไม่ได้รับพัสดุคืนภำยใน  7  วันท ำกำร  นับแต่วันครบก ำหนด ให้หัวหน้ำหน่วยงำนรำยงำนผู้มี
อ ำนำจอนุมัติให้ทรำบ  เพื่อสั่งกำรต่อไป 
ขั้นตอนการยืมและการคืนพัสดุ 
 1.กรณีกำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ  มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
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  1.1 หน่วยงำนของรัฐที่มีควำมประสงค์ยืมพัสดุ  ท ำหนังสือและแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ส่งเรื่องมำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนิน 
  1.2 เมื่อหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนินที่รับผิดชอบพัสดุนั้น  ได้รับ
หนังสือและแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ  ให้ตรวจสอบพำดุและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำ  เพ่ือพิจำรณำตำมล ำดับ
ต่อไป 
  1.3 เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  ได้ลงนำมอนุมัติกำรยืมแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดฯที่
รับผิดชอบพัสดุนั้น  ด ำเนินกำรจัดเตรียมพัสดุตำมแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
  1.4 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐที่ยืมพัสดุ  และส่งมอบพัสดุที่ยืม  พร้อมลง
นำมก ำกับในแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
  1.5 เมื่อหน่วยงำนของรัฐที่ยืมพัสดุ  น ำพัสดุที่ยืมมำส่งคืนยังหน่วยงำน  ส ำนัก/กอง  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนินผู้ให้ยืม  เมื่อครบก ำหนด 
   1.5.1 เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่รับผิดชอบพัสดุนั้น  ตรวจสอบพัสดุที่คืนว่ำอยู่มนสภำพ
ปกติหรือไม ่
   1.5.2 เมื่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุได้ตรวจสอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ของรัฐที่ยืมและเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับคืน  ลงชื่อก ำกับในเอกสำรใบยืมพัสดุในส่วนของกำรคืนให้เรียบร้อย  
พร้อมจัดเก็บ 
 2.กรณีกำรยืมของบุคคลยืมใช้หน่วยงำน  หรือยืมไปใช้นอกสถำนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำ
เนิน  มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
  2.1  บุคคลยืมใช้ภำยในหน่วยงำน  หรือยืมไปใช้นอกสถำนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำเนิน  ที่มีควำมประสงค์ยืมพัสดุ  ให้เขียนแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ส่งหน่วยงำน  ส ำนัก/กอง  ที่
ต้องกำรยืม 
  2.2  เมื่อหน่วยงำนส ำนัก/กองที่รับผิดชอบพัสดุนั้น  ได้รับแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบพัสดุและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำเพ่ือพิจำรณำตำมล ำดับต่อไป 
  2.3  เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนผู้ให้ยืมได้ลงนำมอนุมัติแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  ด ำเนินจัดเตรียมพัสดุตำมท่ีมีกำรยืมตำมแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัสดุ/ครุภัณฑ ์
  2.4  เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแจ้งหน่วยงำน  ส ำนัก/กอง  ที่ประสงค์ยืมพัสดุ  และส่งมอบพัสดุ
ที่อ่ืน  พร้อมลงนำมก ำกับในแอกสำรใบยืมพัสดุ 
  2.5  เมื่อบุคลำกรที่ยืมพัสดุ  ส่งคืนพัสดุที่ยืมมำยังหน่วยงำน  ส ำนัก/กองขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลตำเนินยืม  เมื่อครบก ำหนด 
   2.5.1  เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่รับผิดชอบพัสดุที่คืนมำว่ำอยู่ในสภำพปกติหรือไม่ 
   2.5.2  เมื่อเจ้ำหน้ำที่พัสดุได้ตรวจสอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  ให้หน่วยงำนที่ยืมและ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบรับคืน  ลงชื่อก ำกับในแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวัดสุ/ครุภัณฑ์ในส่วนของกำรคืนให้
เรียบร้อย  พร้อมจัดเก็บ 
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ผังกระบวนการยืมพัสดุ  (กรณีระหว่างหน่วยงานของรัฐ) 
 

ล าดับ ผังกะบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 

1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  
(ผู้ยืม) 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบพัสดุ
นั้น 

3  
 
 
 
 
 

1.เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
พัสดุนั้น 
2.หัวหน้ำหน่วยงำน (ผู้
ให้ยืม) 
3.หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
(ผู้ให้ยืม) 

4  
 
 
 

ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

5  
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ 

6  
 
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ 

 
 

หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงคย์ืมพัสดุ ท าหนังสือและ
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมวสัด/ุครภุณัฑ์ ส่งเรื่องมายังองค์การ

บริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ไม่อนุมัต ิ
   อนุมัติ 

ตรวจสอบพัสดุและ
เสนอผู้บังคับบญัชำ

ตำมล ำดับ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดฯที่รับผดิชอบพัสดุนั้น  จัดเตรียมพัสดุตามแบบฟอร์ม 

ผู้ยืมพสัดุ/ผู้ส่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคืนตรวจสอบพัสด ุ
กรณี

ครบถ้วนไม่
เสียหาย 

กรณีช ารุด/
เสียหาย/ 
สูญหาย 

จัดเก็บพัสดุ 
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ผังกระบวนการยืมพัสดุ  (กรณีบุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงาน  หรือยืมไปใช้นอกสถานที่) 
 

ล าดับ ผังกะบวนงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 

1.ผู้ยืมพัสด ุ
2.หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ  (ผู้
ยืม) 

2  
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น 

3  
 
 
 
 
 

1.เจ้ำหน้ำท่ีที่รับผิดชอบพัสดุ
นั้น 
2.หัวหน้ำหน่วยงำน (ผู้ให้ยืม) 
3.หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ(ผู้
ให้ยืม) 

4  
 
 
 
 

 

5  
 
 
 

ผู้ยืม/ผูส้่งคืนพัสด ุ

6  
 
 
 

ผู้รับคืนพสัด ุ

7  
 
 
 
 

ผู้รับคืนพสัด ุ

 
 

บุคคลยืมใช้ภายในหน่วยงานหรือยืมไปใช้นอกสถานท่ี เขียน
แบบฟอร์มขออนุมัติยืมวสัด/ุครภุณัฑ์ ส่งไปยังหน่วยงาน/ส านัก/

กองที่ต้องการยืม 

ไม่อนุมัต ิ    อนุมัติ ตรวจสอบพัสดุและเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดฯที่รับผดิชอบพัสดุนั้น  จัดเตรียมพัสดุตามแบบฟอร์ม 

ผู้ยืมพสัดุ/ผู้ส่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคืนตรวจสอบพัสด ุ
กรณี

ครบถ้วนไม่
เสียหาย 

กรณีช ารุด/
เสียหาย/ สูญ

หาย 

จัดเก็บพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเตรียมพสัดแุละส่งมอบพัสดุที่ยมื พร้อมลงนาม
ก ากับในแบบฟอร์มขออนุมัติยืมวสัดุ/ครุภณัฑ ์

5 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

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

เร่ือง  ขออนุมัติยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)............................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่............. 
ต าบล....................................อ าเภอ.................................จังหวัด................................  โทรศัพท์.................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์  จ านวน..................รายการ  เพื่อใช้ในกิจกรรม/งาน......................................... 
ดังรายการต่อไปนี ้
  1...............................................................................จ านวน.............................................................. 
  2...............................................................................จ านวน............................................................. 
  3...............................................................................จ านวน.............................................................. 
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  (ถ้ามี)......................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าจะน าวสัดุ/ครุภัณฑ์  ทีย่ืมไปสง่มอบในวนัที่.....................เดือน........................พ.ศ............... 
(ภายใน  7  วัน)  หากวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ข้าพเจ้ายืมไป  สูญหาย  ช ารุด  หรืออยู่ในสภาพไม่เหมือนเดิม  ข้าพเจ้ายินดีขด
ใช้ซ่อมแซม  และแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเดิม 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
       (ลงชื่อ)..............................................ผู้ยืม 
               (..............................................) 
 
ความเห็นของปลัด  อบต.ตาเนนิ    ความเห็นของนายก  อบต.ตาเนนิ 
……………………………………………    ……………………………………………… 
…………………………………………..    …………………………………………….. 
 
 
  (นายปณวฒัน์  ประกายเพชร)              (นางพัชรี  สงคราม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลตาเนิน 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้รับมอบ (ตัวบรรจง)   (ลงชื่อ).......................................ผู้ส่งมอบ (ตัวบรรจง) 
การส่งคืน  วนัที่................เดือน.......................พ.ศ...................           ครบ             ไม่ครบ           ช ารุด 
รายการ................................................................................................................................................................. 
 
(ลงชื่อ........................................ผู้ส่งมอง (ตัวบรรจง)     (ลงชื่อ)......................................ผู้รับมอบ (ตัวบรรจง) 
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รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสปีงบประมาณ  2565 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 









ภาพด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ร้านค้าต่าง ๆ 
 
 
 



ภาพด าเนินการติดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 





องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตาเนิน 

ช่องทางการร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีและการรับฟัง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของ อบต.ตาเนิน 

• ร้องเรียนด้วยตนเองทีส่ านักงาน  อบต.ตาเนิน                      

• ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เบอร์โทรสาร/              
โทรติดต่อ 0-4405-6455 

  

•ร้องเรียนทางเวบ็ไซต์หน่วยงาน
http://www.tanern.go.th 

• ร้องเรียนทางจดหมาย ส่งตรงที่ ส านักงาน อบต. ตาเนิน  เลขที่ 95 หมู่ที่ 10 
บ้านเนินทอง ต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า  จงัหวดัชัยภูมิ  36130            

• ร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคดิเห็น         

• ร้องเรียนผ่านอเีมล์ 6361502@dla.go.th 

• ร้องเรียนผ่านทาง Facebook        
ประชาสัมพนัธ์  อบต.ตาเนิน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสปีงบประมาณ  2565 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงการท างาน 





จัดท ำระบบกำรให้บริกำร  E-Service  เพิ่มเติมทำงเว็บไซต์  อบต.  www.tanern.go.th 
จ ำนวน  2 งำนบริกำร  คือ 

1. ขอรับกำรสนับสนุนน  ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค 
 

http://www.tanern.go.th/


จัดท ำระบบกำรให้บริกำร  E-Service  เพิ่มเติมทำงเว็บไซต์  อบต.  www.tanern.go.th 
จ ำนวน  2 งำนบริกำร  คือ 

2. แจ้งซ่อมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 
 

http://www.tanern.go.th/


 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสปีงบประมาณ  2565 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล 
   ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต 
































