
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพล 215 ถนนมติรภาพ อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น                                        

ท่ี  ขก 0032.310/60 วนัท่ี      2   มนีาคม  2565 

เร่ือง  สง่แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรปูและการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง 

เรียน  หวัหน้าฝ่าย/หวัหน้างาน โรงพยาบาลพล 

ตามที ่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดด้ าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparence Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วดัของหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 92) ซึง่เป็นการประเมนิเพือ่วดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน และก าหนดใหห้น่วยงานมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใช้ทรพัยส์นิ
ของทางราชการทีถู่กตอ้งนัน้ 

ในการนี้โรงพยาบาลพล จงึส่งประกาศ เรื่อง แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้ง
รูป และการยืมพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลพล เป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ และการขอยมืทรพัยส์นิของเจ้าหน้าทีร่ฐั รายละเอยีด
เอกสารทีแ่นบมาดว้ยน้ี 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและแจง้ผูเ้กีย่วขอ้งถอืปฏบิตัติ่อไป 
 

             
 
 

                                                      (นายประวรี ์ ค าศรสีุข) 
             ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพล  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพล 
เรื่อง แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการยืมพสัดปุระเภทใช้คงรปู และการยมืพสัดปุระเภทใช้

ส้ินเปลือง 
 

……………………………………………………………………………….. 
ตามที ่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดด้ าเนิน

โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparence Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วดัของหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA (รอ้ยละ 92) ซึง่เป็นการประเมนิเพือ่วดัระดบัคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน และก าหนดใหห้น่วยงานมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใช้ทรพัยส์นิ
ของทางราชการทีถู่กตอ้งนัน้ 
  โรงพยาบาลพล จงัหวดัขอนแก่น ขอแจง้แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป 
และการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง เพื่อเป็นการส่งเสรมิมาตรการป้องกนัการทุจรติ และผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ในการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ และการขอยมืทรพัยส์ินของเจ้าหน้าทีร่ฐั อนัเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจรติ 
และประพฤตมิชิอบ ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้าง และการบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ที่ระบุการให้ยมืหรอืน าพสัดุไปใช้ในกจิการซึ่งมใิช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนัน้
กระท ามไิด้ การยมืพสัดุ ผู้ยมืต้องท าหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงเหตุผลและก าหนดวนัส่งคนื 
ตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรฐั การให้
บุคคลยมืใชภ้ายในสถานทีข่องหน่วยงานรฐัเดยีวกนั และการยมืไปใชน้อกสถานทีข่องหน่วยงานของรฐั ดงันี้ 

1. การยมืระหว่างหน่วยงานของรฐั จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผูใ้ห้ยมื 
2. การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานทีข่องหน่วยงานของรฐัเดยีวกนั จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้า

หน่วยงานที่รบัผิดชอบพสัดุนัน้ แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรฐั ต้องได้รบัอนุมตัิจากหวัหน้า
หน่วยงานรฐั 



3. ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูป จะตอ้งน าพสัดุนัน้มาสง่คนืใหใ้นสภาพทีใ่ชก้ารไดเ้รยีบรอ้ย หากเกดิ
ช ารุด เสยีหาย หรอืใชก้ารไม่ได้ หรอืสูญหาย ใหผู้ย้มืจดัการแก้ไข ซ่อมแซม คงสภาพเดมิโดยเสยีค่าใช้จ่าย
ของตนเอง หรอืชดใช้เป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรอืชดเชยเป็นเงนิ
ตามราคาทีเ่ป็นอยู่ขณะยมื 

4. การยมืพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลอืงระหว่างหน่วยงานของรฐั ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรฐัผูย้มืมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้ฉพาะพสัดุนัน้เป็นการรบีด่วน จะด าเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการ และหน่วยงาน
ของรฐั ผูใ้หย้มืพสัดุนัน้ๆ พอทีจ่ะใหย้มืได ้โดยไม่เป็นการเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัของตน และใหม้หีลกัฐาน
การยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้โดยปกตหิน่วยงานของรฐัผู้ยมืจะต้องจดัหาพสัดุ ประเภท ชนิด และปรมิาณ 
เช่นเดยีวกนัสง่คนืใหห้น่วยงานของรฐัผูย้มื 

5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รบัหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทางพสัดุที่ยืมไปให้คืน
ภายใน    7 วนั นบัตัง้แต่วนัครบก าหนด 
 
 

1/2..ใหผู้ท้ีไ่ดร้บั... 
 

-2- 
ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ ควบคุม ก ากบัดูแล ตรวจสอบใหผู้ป้ฏบิตังิานประพฤตปิฏบิตัติามแนวทาง

ปฏบิตั ิเกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป และการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง โดยใชใ้บยมืพสัดุประเภทใช้
คงรูป และพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผงักระบวนการยืมพสัดุประเภทคงรูป แล ะพสัดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รฐัของหน่วยงาน และสื่อสารแจ้งบุคลากรทุกระดบัในสงักัดได้รบัทราบทัว่องค์กร 
ส าม า รถ เ รีย กดู ใ บยืมพัส ดุ ป ร ะ เ ภท ใ ช้ ค ง รู ป  แ ล ะพัส ดุ ป ร ะ เ ภท ใ ช้ สิ้ น เ ปลื อ ง ไ ด้ ที่  web site : 
www.phonhospital.go.th   ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัต่อไป 

 

ประกาศ ณ วนัที ่2  เดอืน มนีาคม พ.ศ.2565 

                                 
 
 

                                                            (นายประวรี ์ ค าศรสีุข) 
            ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพล 

 
 
 
 

http://www.phonhospital.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงักระบวนการยืมพสัดปุระเภทใช้คงรปูของเจ้าหน้าท่ีรฐั 
ของหน่วยงาน โรงพยาบาลพล จงัหวดัขอนแก่น 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ.
2560 

ข้อท่ี 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 



 
 

                                 
 

                                                           (นายประวรี ์ ค าศรสีุข) 
           ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพล  

 

ใบยืมพสัดปุระเภทใช้คงรปู และพสัดปุระเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรฐั 
ของหน่วยงานในสงักดั โรงพยาบาลพล จงัหวดัขอนแก่น 



 
 

 
 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 



ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
วนั/เดอืน/ปี  :     1 มนีาคม  2565 
หวัขอ้  : .แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรปู และการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง 
โรงพยาบาลพล 
รายละเอยีดขอ้มลู (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป และการยมืพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง โรงพยาบาลพล
เพื่อเป็นการส่งเสรมิมาตรการป้องกนัการทุจรติและผลประโยชน์ทบัซ้อนในการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ 
และการขอยมืทรพัยส์นิของเจา้หน้าทีร่ฐั 
 
 
Like ภายนอก: ..................................................................................................................................... 
หมาย
เหตุ:…………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
   ผูร้บัผดิชอบการใหข้อ้มลู                                                 ผูอ้นุมตัริบัรอง 
          ชณิชา  โคตรโสภา                                                   ประจวบ  บุญทนั 
      (นางชณิชา  โคตรโสภา)                                             (นายประจวบ  บุญทนั) 
ต าแหน่ง เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน                    ต าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2565                                  วนัที ่ 1 มนีาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 
 

ทองพลู ทะชาดา 
 (นายทองพลู ทะชาดา) 



ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 
                                                  วนัที ่ 1 มนีาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 


