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ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ ประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด ้วยระบบเวลาจริง และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร   
ของสถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์ เต็มรูปแบบ และเป็น
จุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และนำไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนา และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษาอย่างไรก็ตาม สถานศึกษาได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสู่
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองโดยนำ
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการและแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยมุ่งหวัง ให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
มุ่งผลประโยชน์สูงสุด ของผู้รับบริการ  

จากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
อยู่ใน ระดับ A (Very Good) สถานศึกษาจึงได้ตระหนักถึงผลการวิเคราะห์การ ประเมิน จึงต้องปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาและจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน ของสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ้น  
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การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

จากรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment Online :  ITA Online 2021) 
ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 88.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very  Good) โดยผล
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.71 อยู่ในระดับ B (Good) โดยจะมีหัวข้อ การ
ประเมินที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.63  
2. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 78.79  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้มีการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การพัฒนาและยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานดีขึ้น ดังนี้  

1. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

2. การรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ การดำเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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1. ความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
   

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้มีการขับเคลื่องการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โดยดำเนินการ ดังนี้  

1. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง (Integrity and Transparency Assessment 
Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามคำสั่ง โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ที่ 97/2565  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งหน้าที่และความ รับผิดชอบ ดังเอกสารแนบท้ายนี้  

2. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และ
สร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” 
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

3. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) โดยอบรมวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม โดยมีนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  
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 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อช้ีแจงแนวทางการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยจัดประชุมวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ห้องประชุมโสตทศันศึกษา  
“ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการประเมินและคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) โดยอบรมวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุม 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

2. การรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ การดำเนินงานของส่วน
ราชการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 

 

จากรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ควรมีการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มี 2 ตัวชี้วัดคือ คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 

การใช้งบประมาณ 
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• คุ้มค่า 

• ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่
เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 

• โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

• เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

• สอบถาม 

• ทักท้วง 

• รอ้งเรียน 

1. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ให้บุคลากรเข้าถึงได้ง่ายผ่าน 
Google sheet และส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ ไม่ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม พวกพ้อง 
3. เบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณได้ โดยแสดงข้อมูล
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน 
Google sheet 
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การนำมาตรการ ประเด็นการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
1. วางแผน และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม โดยศึกษาสาเหตุถึง

ข้อบกพร่องของการใช้จ่ายงบประมาณว่าผิดพลาดส่วนใด  
2. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
3. ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และให้บุคลากรทุกคนสามารถตรวจสอบได้ 
4. รว่มกันตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 

การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอา
ทรัพย์สินทางราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ
นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด 
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน 
มากน้อยเพียงใด 
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน
เกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมาก
น้อยเพียงใด 
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

1. จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้
ทรัพย์สินของราชการให้กับคณะครู
และบุคลากรทุกท่าน  
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แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานมีพัสดุใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พัสดุด้านต่าง ๆ 
เป็นการลดภาระในการลงทุนซื้อพัสดุ  

2. เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และลดภาระงบประมาณในการช่วยเหลือ
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
 
ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ 
ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง เหตุผล 

และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ จาก 

หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าหน่วยงานรัฐ  

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู ้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย 
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงิน ตามราคาท่ีอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

(๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี กำหนด  
(๓) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน

ของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการ
ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ 
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด 
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คำนิยาม 
“ส่วนราชการเจ้าของพัสดุ” หมายถึง ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับโอนพัสดุจากหน่วยงาน 
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
“วัสดุ” หมายถึง ของใช้งานประเภทสิ้นเปลืองไป โดยมากเป็นของใช้สำนักงาน 
“ครุภัณฑ์” หมายถึง ครุภัณฑ์ประเภทใช้คงรูปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ 

สำนักงบประมาณกำหนด 
“ผู้ยืม” หมายถึง สำนัก/กอง/กลุ่ม /ศูนย์ต่าง ๆ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  

ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด 
“ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของพัสดุ หรือผู้ที่รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วน 
ราชการเจ้าของพัสดุ 

 
หลักเกณฑ์การให้ยืมใช้พัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ได้กำหนดการยืมพัสดุเพื่อนำไปใช้ในกิจการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์การยืม 
ดังนี้  

1. ส่วนราชการเจ้าของพัสดุต้องให้ผู้ยืมใช้พัสดุได้ โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน และให้ยืมได้คราวละ 
ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. ผู้ยืมจะต้องลงนามในทะเบียนคุมการยืมใช้พัสดุกับส่วนราชการเจ้าของพัสดุ ตามแบบแนบท้ายนี้ 
3. ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มผู้ยืม เสมือนผู้ยืมเป็นเจ้าของพัสดุเอง  

ทุกประการ โดยที่ผู้ยืมจะเป็นผู้จัดหาเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของพัสดุที่ยืมใช้เองทุกประการ 
4. ผู้ยืมใช้พัสดุจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือ

ใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาคอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

5. ส่วนราชการเจ้าของพัสดุสามารถยกเลิกการให้ยืมใช้พัสดุได้ทุกเวลาหากผู้ยืมไม่สามารถดำเนินงาน
ให้ประสบผลสำเร็จ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญายืม หรือแนวทางการให้ยืม หรือเหตุอันควรอื่น ๆ 

6. ในกรณีเป็นการยืมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ใช้สัญญายืมตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมตามหลักเกณฑ์ของส่วนราชการต้นสังกัดของส่วนราชการเจ้าของครุภัณฑ์ 

7. กรณีมีการยืมใช้รถราชการ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งมอบอำนาจของกรมกิจการผู้สูงอายุและระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 
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3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานช่องทางเว็บไซต์  และทาง 
Facebookของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
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