
รายงานผลการด าเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีไดด าเนินการวิเคราะหผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ประ
จ าป งบประมาณ พ.ศ.2564 และไดก าหนดมาตรการ/แนวทางในการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ 
เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยไดมีการด าเนินการขับเคล่ือน มาตรการสงเสริม 
คุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังตอไปนี ้

มาตรการ  วิธีการด าเนินการ  ผู
รับผิดชอบ  

ระยะเวลา  ผลการด าเนินการ  ข
อเส
นอ
แนะ 

1. โครงการ
จัดท ามาตรการ 
สงเสริมคุณธรรม 
และความ โปร
งใสภายในหนวย
งานและ วิ
เคราะหความ
เส่ียงการทุจริต 

1. แตงต้ัง
คณะท างาน 
จัดท ามาตรการ  
2. ประชุม
คณะท างาน 
จัดท ามาตรการ  
3. มอบหมายให
แตละ สวน
ราชการ
รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

ส านักปลัด
ฯ  

ม.ค. - 
มี.ค. 65  

1. จัดท าประกาศ
นโยบายไม รับ
ของขวัญ (No Gift   
Policy เมื่อ 5 ม.ค. 
65 2. การแสดง
เจตจ านง
สุจริต  และรวม
ปฏิญาณแสดง  
เจตนารมณตาน
ทุจริต  
3.จัดท าแผนประเมิน
ความ เส่ียง และผล
ด าเนินการ รอบ  6 
เดือน 

 

2.จัดท าคูมือ
แนวทาง  
ปฏิบัติการใช
ทรัพยสินของทาง 
ราชการ 

1. จัดท าคูมือ
แนวทาง 
ปฏิบัติ  
2. จัดการประชุม
ช้ีแจง แนวทาง
ปฏิบัติตามคูมือ 
3. เผยแพรคูมือ
แนวทาง ปฏิบัติใน
เว็บไซต  
เทศบาล 

ส านักปลัด
ฯ  

ม.ค.- มี.ค.
65  

1. จัดท าคูมือการใช  
ทรัพยสินของทาง
ราชการ+  แบบ
ฟอรมการใชงาน 
แลว เสร็จ  
2.ด าเนินการประชุม
ช้ีแจง แนวทาง
ปฏิบัติ เมื่อวันท่ี 
17  มี.ค. 65  

 



3. เผยแพรคูมือผา
นทาง  
เว็บไซตเทศบาล 
เมื่อ 31  มี.ค. 
65 

3. สรางความรู
ความเขาใจ 
เกี่ยวกับอ านาจ
หนาท่ี ตาม 
มาตรฐานก าหนด
ต าแหนงและ 
หลักเกณฑการ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

1. จัดท าประกาศ  
หลักเกณฑการ  
ประเมินผลฯ  
2. จัดประชุม
ช้ีแจงและ ขั้นตอน
การประเมินผลฯ 
3. จัดท าคูมือ
มาตรฐาน ก าหนด
ต าแหนง  
4. เผยแพรคูมือ  
มาตรฐานก าหนด  
ต าแหนงทางเว็บ
ไซต 

ส านักปลัด
ฯ  

ม.ค.- มี.ค.
65  

1. จัดท าประกาศ
หลักเกณฑ การ
ประเมินผลฯ แล
วเสร็จ 2. จัด
ประชุมช้ีแจง  
ผูเกี่ยวของตาม
หลักเกณฑ เมื่อ
วันท่ี 17 มี.ค. 
65  
3. จัดท าคูมือ
มาตรฐาน  
ก าหนดต าแหนง 
แลวเสร็จ และเผย
แพรบนเว็บไซต
ของ เทศบาล เมื่อ 
31 มี.ค. 65 

 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

เร่ือง นโยบายไมรับของขวัญ (NO Gift Policy) 
---------------------------------------------------------- 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ไดเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดใหมีการขับเคล่ือน
เพื่อด าเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ีส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใสไรผล 
ประโยชน  ซึ่งเปาหมายท่ี 1 ขอ 1.1 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานประกาศตนเปนหนวยงานท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐทุกคน ไมรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (NO Gift Policy)” นั้น  

ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศขางตน สรางความ 
โปรงใสภายในหนวยงาน สรางค านิยมในการปฏิบัติหนาท่ีและพึ่งปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาล 
ต าบลบ้านท่าหลวง จึงประกาศนโยบายใหผูบริหาร พนักงาน เจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัดทุกคนไมรับ
ของขวัญ และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (NO Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษตางๆ 
เวนแต กรณีจ าเปนไมอาจหลีกเล่ียงไดตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับของขวัญของก านัล และประโยชนอื่นใด
ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบ 
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ  
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ.2565  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน และใหผูบริหาร เจาหนาท่ี และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือ 
ปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดตอไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  

 
(นายภิรมย์  ผดุงกล่ิน) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง 
 
 
 
 
 
 

 





การแสดงเจตจ านงสุจริตในการบรหิารงานและร่วมปฏญิาณตนแสดง 
เจตนารมณต์้านทุจริต 

ณ ส านกังานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

คมูือการใชทรัพยสินทางราชการ 

เทศบาลต าบลบา้นทา่หลวง 
อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบรุี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าน า 

จากการประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ หน
วยงานภาครัฐ ประจ าป ๒๕๖4 เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไดรับผลการประเมินระดับ 
คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) มี คะแนนรวม ๘3.๓๖ อยใูนระดับ B ซึ่งตามแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (IIT พบวา ผลคะแนนของตัวชี้วัด ดานการใชทรัพยสินของราชการ ไดรับคะแนนลดลงจากป
กอนหนา ทางเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง จึงไดมีแนวทางในการจัดท ามาตรการ เพื่อปรับปรุงแกไขใหผลการ
ประเมิน  
มีคะแนนท่ีสูงขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดท าคูมือแนวทางปฏิบัติการใชทรัพยสินของทาง 
ราชการขึ้น  

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ไดใหความส าคัญตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 
การ ด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจ าปมาโดยตลอด และเล็งเห็นวาผลการประเมินท่ีปรากฏขางตนนั้น 
เปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน และเพื่อเปนการปรับปรุงในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตาม 
กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ จึงไดมีการจัดท าคูมือการใชทรัพยสินทางราชการ เพื่อเปนแนวปฏิบัติ ตอไป  

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล  
   เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
สารบัญ 

เร่ือง            หนา  

ค าน า  

วัตถุประสงค           1  

ขอกฎหมายและระเบียบ         1  

นิยามศัพท           1  

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ          1  

หลักเกณฑการคืนพัสดุ          2  

แบบฟอรมการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ        3  

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

วัตถุประสงค  
๑. เพื่อจัดท าคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
๒. เพื่อก าหนดแนวทางในการใชทรัพยสินทางราชการของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
๓. เพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  

ขอกฎหมาย/ระเบียบ  
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ 

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

นิยามศัพท  
ทรัพยสินของทางราชการ หมายถึง ทรัพยสินของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ซึ่งเปนพัสดุในการ

ดูแล และครอบครองของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
พัสดุ หมายถึง วัสดุ และครุภัณฑ  

วัสดุหมายถึง ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติท่ีมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ตามการจ าแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

ครุภัณฑหมายถึง ส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืน 
นาน ไม ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ตามการจ าแนกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

ผูใหยืม หมายถึง เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง  
ผูยืม หมายถึง ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ คนงาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
ประชาชน ท่ัวไป หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยไมขัดตอกฎหมาย และระเบียบก าหนดไว   

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ  
หลักเกณฑการใหยืมพัสดุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการน าไปใช   

๑. ผูยืมพัสดุจะตองเขียนยืม ตามแบบฟอรมท่ีทางเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงก าหนด   
๒. ผูยืมตองแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการยิ้ม ไดแก ส าเนาบัตรประชาชนพรอมลง

ลายมือรับรอง ส าเนาถูกตอง   
๓. การยืมพัสดุ มีก าหนดในการใหยืมตามเหตุผลอันสมควร และลักษณะ ยกเวน หากมี

ความ จ าเปนตองใชเกินกวาวันท่ีก าหนดจะตองระบุเหตุผลแกเจาหนาท่ีผูรับเรื่องเปนรายกรณี   
๔. การยืมพัสดุ จะตองไดรับการอนุมัติ จากผูมีอ านาจลงนามเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
- 2 -  

หลักเกณฑการคืนพัสดุ  
๑. ผูยืมพัสดุ จะตองสงมอบส่ิงของท่ียืม ตามก าหนดท่ีระบุ โดยพัสดุนั้นๆ จะตองมีสภาพคงเดิม  

ไมช ารุดเสียหาย หากเกิดการช ารุด ใหผูยืมท าการซอมแซมใหคงสภาพเดิม หรือหากสูญหาย ผูยืมตองชดใชให
แก เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง โดยการจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกันมาคืน หรือชดใชเป
นเงินสด ตามราคาท่ีเปนอยู ขณะยืม ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงก าหนด หรือขอตกลงท่ีไดจัดท าขึ้น   

๒. เมื่อครบก าหนดสงคืน หากผูยืมไมน าพัสดุสงคืนภายใน ๗ วัน หรือตามท่ีระบุไว ใหเจาหนาท่ี  
ผูรับผิดชอบรายงานผูมีอ านาจอนุมัติทราบเพื่อส่ังการตอไป 
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แบบฟอร์มการยืมพัสดุและคืนพัสดุ 

เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

เขียนท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 
วันท่ี ..........เดือน .................... พ.ศ. ...............  

ข้าพเจ้า .......................................................……….............อายุ..........ปี ต าแหน่ง/อาชีพ.................................   
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี................ต าบล......................อ าเภอ........................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีสามารถติดต่อได้ สะดวก (ท่ีท างาน,มือถือ) .....................................................................
มีความประสงค์ขอยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง เพื่อ...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ในระหว่างวนัท่ี...........เดือน.................พ.ศ...............ถึง วันท่ี...........เดือน.................พ.ศ..............รายการดังนี ้ 

ล าดับที่  รายการ  จ านวน  หน่วย  เลขที่หรือรหัส  หมายเหตุ 
      
      
      
      

 

(ลงช่ือ) ..................................................... ผู้ยืม 
                                                                           (..................................................) 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง            
 - เห็นควรอนุมัติให้ยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์                              (ลงช่ือ)...……………...........................................                
   ตามรายการ ดังกล่าวข้างต้น                                               (..................................................)  
(ลงช่ือ) ...............................................                             ต าแหน่ง ..........................................................      
        (..................................................)  
ต าแหน่ง .............................................................              (ลงช่ือ) …................................... ผู้อนุมัติ/ผู้ให้ยืม 
(ลงช่ือ) ........................……….......................                           (..................................................)  
          (..................................................)                     ต าแหน่ง ............................................................. 
ต าแหน่ง ............................................................  

ตามรายการท่ียืมนี้ ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอยา่งดี หากช ารุด เสียหาย ท าให้พัสดุ/ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ อยู่ในสภาพที่ยืมไป หรือพัสดุ/ครุภัณฑ์ดังกล่าวสูญหายไป ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น ท้ังนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์ ภายในวันท่ี ..........เดือน.......................พ.ศ
................ เวลา 08.30-16.30 น.  วันเวลาราชการ  

ได้รับของแล้ว เมื่อวันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ................  
(ลงช่ือ) .....................................................ผู้จ่ายของ (ลงช่ือ).....................................................ผู้รับขอ       
         (..................................................)                        (................................................)  

ได้รับของคืนแล้ว เมื่อวันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ................  
ลงช่ือ .............................................. ผู้ส่งคืน             ลงช่ือ ..................................................ผู้รับคืน  
       (................................................)                         (...................................................)  



   

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง 

เรื่อง มาตรการปองกันการใชทรัพยสินของทางราชการ 
และขอปฏิบัติในการยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน 

................................................................ 

ดวยเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ไดเห็นถึงความส าคัญกับนโยบายการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยใหความส าคัญกับตัวชี้วัดดานการใชทรัพยสินของทางราชการ เนื่องจากผลการ
ประเมินคุณธรรม  และความโปรงใสในการด าเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจ าปงบประมาณ ๒๕๖4 มี
คะแนนท่ีลดต่ าลงจาก ปท่ีแลวมา   

ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนกลไกในการ 
ปองกันการทุจริตในการน าทรัพยสินของทางราชการไปใชสวนตัวรวมทั้งมีขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวา ด
วยการจัดซื้อจัดจางและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการยืม จึงมีมาตรการปองกันกรณีการใช
ทรัพยสินของทางราชการ และขอปฏิบัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

๑. มาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสินของทางราชการ  
๑.๑ หามมิใหเจาหนาท่ี พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงน าวัสดุ อุปกรณ

เครื่องใช ส านักงานตางๆไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  
๑.๒ หามมิใหเจาหนาท่ี พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงน ารถยนต รถจักรยาน 

ยนตของทางราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว  
๑.๓ หามมิใหเจาหนาท่ี พนักงานของเทศบาลต าบลบ้านท่าหลวงใหพนักงานขับ  

รถยนต ของหนวยงานไปกระท าภารกิจสวนตัวซึ่งไมเกี่ยวของในหนาท่ีหรือภารกิจของทางราชการ  

๒. ขอปฏบิัติในการขอยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติงาน  
๒.๑ การใหยืมทรัพยสินของทางราชการ หรือน าพัสดุไปใชในกิจการใดๆ จะตอง  

เปนไปเพื่อ ประโยชนของทางราชการเทานั้น หามน าทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือน าพัสดุไปใชใน 
กิจการ ท้ังนี้ตามนัยขอ ๒๐๗, ๒๐๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐  

๒.๒ การยืมพัสดุ ใหผูยืมท าหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล 
ความจ าเปน และสถานท่ี ท่ีจะน าพัสดุไปใชและก าหนดเวลาท่ีสงคืน พรอมระบุช่ือ ต าแหนง และหนวยงาน
ของผูยืม ใหชัดเจน  

๒.๒.๑ การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา  
หนวยงาน ของรัฐผูใหยืม 

 
 



 
- 2 - 

๒.๒.๒ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน  
จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของ
รัฐ จะตองไดรับอนุมัติจาก หัวหนาหนวยงานของรัฐ  

๒.๒.๓ การใหบุคคลภายนอกยืมใช การยืมใชตองเปนไปเพื่อประโยชนของ  
ทางราชการ เทานั้น และตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึง่รับผิดชอบพัสดุนั้น หรือนายกเทศบาล
ต าบล โคกตูมแลวแต กรณีตามนัยขอ ๒๐๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๓ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองน าพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใช  
การไดเรียบรอย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคง 
สภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยาง 
เดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยู ในขณะยืม  

๒.๔ เมื่อครบก าหนดสงคืน ผูยืมตองด าเนินการสงมอบครุภัณฑ หรือวัสดุ 
คงทนนั้น คืนตอ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ตามวันเวลาท่ีก าหนด กรณีไมไดรับพัสดุคืนภายใน ๗ วันท าการ
นับแตวันครบ ก าหนด ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุรายงานผูมีอ านาจอนุมัติใหยืมเพื่อส่ังการตอไป  

๓. ขอก าหนดอืน่ๆ  
๓.๑ ผูยืมตองมารับ หรือตรวจนับพัสดุ/ครุภัณฑ ท่ียืมนั้น ดวยตนเอง หรืออาจมอบ  

อ านาจให บุคคลอื่นมารับแทนก็ได พรอมจัดหาพาหนะในการรับ - สง รวมทั้งจะตองรับผิดชอบคาใชจายหรือ 
คาเสียหายหากมี หรือ เกิดขึ้น ในระหวางการขนยายหรือเคล่ือนยายดวยตนเอง  

๓.๒ เทศบาลต าบลบ้านท่าหลวง ทรงไวซึ่งสิทธิในการท่ีไมพิจารณาอนุมัติ หรือ อนุญาต  
การใหพัสดุ/ครุภัณฑหรือวัสดุคงทนแกผูยืมรายหนึ่งรายใด ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของราชการเปนส าคัญ  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5  

 
   

              (นายภิรมย์  ผดุงกล่ิน) 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านท่าหลวง 

 


