
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น                                        

ท่ี  ขก 1332/ ว _๘ วันที่  ๑๙  มกรำคม  256๕ 

เร่ือง  ส่งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง 

เรียน  ผู้อ ำนวยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ Integrity and Transparence 
Assessment : ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมตัวช้ีวัดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 92) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ีถูกต้องนั้น 

ในกำรนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยจึงส่งประกำศ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ รำยละเอียดเอกสำรท่ีแนบมำด้วยนี้ 

 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป 

 
             

 
 

                                                      (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
                  สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
……………………………………………………………………………….. 

ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ด ำเนิน
โครงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ Integrity and Transparence 
Assessment : ITA ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมตัวช้ีวัดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 92) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรท่ีถูกต้องนั้น 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง เพื่อเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ อันเป็นสำเหตุหนึ่ง
ของกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ท่ีระบุกำรให้ยืมหรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนั้น
กระท ำมิได้ กำรยืมพัสดุ ผู้ยืมต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนดวันส่งคืน ตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำรให้บุคคลยืมใช้
ภำยในสถำนท่ีของหน่วยงำนรัฐเดียวกัน และกำรยืมไปใช้นอกสถำนท่ีของหน่วยงำนของรัฐ ดังนี้ 

1. กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมติัจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ใหยืม 
2. กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนท่ีของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนท่ีของหน่วยงำนรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐ 
3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพท่ีใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดช ำรุด 

เสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำย ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไข ซ่อมแซม คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของตนเอง หรือ



ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดเชยเป็นเงินตำมรำคำท่ีเป็นอยู่ขณะ
ยืม 

4. กำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กระท ำได้เฉพำะเมื่อหน่วยงำนของรัฐผู้
ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เฉพำะพัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำร และหน่วยงำนของรัฐ ผู้ให้ยืม
พัสดุนั้นๆ พอท่ีจะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตน และให้มีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์
อักษร ท้ังนี้โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมำณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำน
ของรัฐผู้ยืม 

5. เมื่อครบก ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำท่ีแทน มีหน้ำท่ีติดตำมทำงพัสดุท่ียืมไปให้คืนภำยใน    7 
วัน นับต้ังแต่วันครบบก ำหนด 
 
 

1/2..ให้ผู้ท่ีได้รับ... 
 

-2- 
ใหผู้้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจ ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติ 

เกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และ
พัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ตลอดจนผังกระบวนกำรยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐของหน่วยงำน และส่ือสำรแจ้งบุคลำกรทุกระดับในสังกัดได้รับทรำบท่ัวองค์กร สำมำรถเรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูป และพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองได้ท่ี https://www.wnssokk.go.th/   ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดต่อไป 

ประกำศ ณ วันท่ี 6  เดือน มกรำคม พ.ศ.2564 

                                 
 

   
                                                           (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 

                 สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดปุระเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1  

 
 

10 นำที 1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

 
 

2           
 
 

10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

3  
 
 

10 นำที เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

4  
 

20 นำที 1. เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรปู 

ของหน่วยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

เสนอผ่ำนหัวหน้ำพัสดุของหน่วยงำน ตำมกรณีที่ยืม 

 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุของหน่วยงำนตรวจสอบ 

 

 3.
อนุมัติ 

Z 

 3.  

ไม่อนุมัติ 
Z 



 
 
 

2.หัวหน้ำฝ่ำยคลัง
และพัสดุ 
3. ผู้อ ำนวยกำร หรือ
ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย 

5  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบพัสดุ 
 
 

 
6 
 

  ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
 

 
7 
 

 20 นำที ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นำที 
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ) 
 
 

 
 

                                                           (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ ) 
                สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
 

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืงของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

หัวหน้ำพัสดุ เสนอควำมเห็น 

เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภำพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีช ำรุด/
เสียหำย/สูญหำย 



 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 



เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย.. 
วัน/เดือน/ปี : .  ๑๙ มกรำคม 256๕...................................... 

  หัวข้อ: .แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
  รำยละเอียด   
      แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด เพื่อเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 
Linkภำยนอก: ........  
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
  

(สำยัน  ภำคโภไคย) (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
ต ำแหน่ง ...นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

วันท่ี..๑๙..เดือน..,มกรำคม พ.ศ. ..256๕.......       วันท่ี..๑๙..เดือน..,มกรำคม พ.ศ. ..256๕.......             
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
วันท่ี..๑๙..เดือน..,มกรำคม พ.ศ. ..256๕.......       

 


