
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน                                        

ที ่ ขก ๐๐32/ว 88 วันท่ี  6 มกราคม  2564 

เรื่อง  สงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

เรียน  ผูอำนวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

ตามที ่ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดดำเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity and Transparence 
Assessment : ITA ประจำปงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA (รอยละ 92) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน และกำหนดใหหนวยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตองนั้น 

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลจึงสงประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ ้นเปลือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของ
ทางราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาดวยนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงผูเกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป 

 
     

 
             (นางทัศนีย  ทินราช) 

          สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอพล 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
……………………………………………………………………………….. 

ตามที ่ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดดำเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity and Transparence 
Assessment : ITA ประจำปงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA (รอยละ 92) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน และกำหนดใหหนวยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตองนั้น 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลจังหวัดขอนแกน ขอแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภท
ใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริต และผลประโยชนทับ
ซอน ในการใชทรัพยสินของทางราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ อันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุการใหยืมหรือนำพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการนั้นกระทำมิได 
การยืมพัสดุ ผูยืมตองทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑวิธีการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูประหวางหนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของ
หนวยงานรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 

1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
2. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานรัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานรัฐ 
3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชำรุด 

เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหาย ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแซม คงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือ
ชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดเชยเปนเงินตามราคาที่เปนอยูขณะ
ยืม 

4. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐผู
ยืมมีความจำเปนตองใชเฉพาะพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของรัฐ ผูใหยืม
พัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณ
อักษร ทั้งนี ้โดยปกติหนวยงานของรัฐผู ยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกันสงคืนให
หนวยงานของรัฐผูยืม 

5. เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน มีหนาที่ติดตามทางพัสดุที่ยืมไปใหคืนภายใน    7 
วัน นับตั้งแตวันครบบกำหนด 
 

1/2..ใหผูที่ไดรับ... 
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ใหผูที่ไดรับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และ
พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่
รัฐของหนวยงาน และสื่อสารแจงบุคลากรทุกระดับในสังกัดไดรับทราบทั่วองคกร สามารถเรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใช
คงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองไดที่ web site : http://www.phonpho.go.th/   ถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

        
             (นางทัศนีย  ทินราช)             
                              สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม) 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

2          
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พัสด ุ

3  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พัสด ุ

4  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจาหนาที่พัสด ุ
2.หัวหนาฝายคลัง
และพัสด ุ
3. ผูอำนวยการ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

5  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรับผิดชอบพัสด ุ
 
 

 
6 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพัสด ุ
 

 
7 
 

 20 นาท ี ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 

 

                      
             (นางทัศนีย  ทินราช)             
                              สาธารณสุขอำเภอพล 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 

ของหนวยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  

ไมอนุมัต ิ



 
 

ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
ของหนวยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลจังหวัดขอนแกน 

 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

พ.ศ. 2564 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : .  6 มกราคม 2564...................................... 

  หัวขอ: .แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
  รายละเอียด   
      แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ ้นเปลือง สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการ
ทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของทางราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ 
Linkภายนอก: ........ https://bit.ly/3btisMj  

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

                       

                          

              ผูอนุมัติรับรอง 

(  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                      

(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๖..เดือน.มกราคม พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๖..เดือน.มกราคม พ.ศ. ..256๔.......       
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...๖..เดือน.มกราคม พ.ศ. ..256๔.......       



 


