
บนทึกข้อความ
ส่วนราขการ งาบพัสดุ กลุ่มงาบบริหารท่ัวไปสำนักงานสาธารณสุขจังvnดตรัง โทร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖®๕ 
ท ี ่ ต่ง. ๐ ๐ ๓ ๒ .๐ ® /^ ^  วันท ี ่ ธันวาคม ๒๕๖๔
เร่ือง นบวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ'ประIภทไข้'คงรูปและ.การยืม'พัส'คุป'ระเภท'ไข้สินเปลอง 

ของสำนักงาบงานสาธารณสุขจังหวัค51'รงั'

เรียน บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัคครัง 
๑. เร่ืองเดิม

สำนกังาบปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไดม้กีารประฟน้คณุธรรมแล;ะความโปร่งไสไนค'1ร 
ตำเนบังานของหนว่ยงาบภาครฐั (Integrity and Transparency A ssessm ent ะ ITA) ในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ การจดัซือ้จดัจา้งและการจดัหาพสัด ุ EB ๑๔ หนว่ยงาบมกีารจดัทำแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใช ้
ทรพัยส์บิของราขการทีถ่กูตอ้ง จะตอ้งมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการยมืพสัดปุระเภทไขค้งรปูและการยมืพสัด ุ
ประ๓ ทไข้สิบเปลือง มผีงักระบวบการยืมพสัดุ และมีระบบกลไกการกำกบัติดตาม และตอ้งมกีารแจง้เรยีบให ้
หน่วยงาบย่อยลือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ผ่าบเว็บไขต์ของหน่วยงาน

'i  »

๒. ขอ้เทจ็จริง
สำนกังาบสาธารณสุขจังหวัดตรังไต้กำหนดแบวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพสัดุประ๓ ทใข้ 

คงรปูและการยมืพสัดปุระเภทไขส้บิเปลอืงของสำนกังาบงานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั เพีอ่เปน็การสง่เสรมิ 
มาตรการการฟอ้งกบัการทจุรติและผลประโยชนท์บัขอ้บใบการไขท้รพัยส์นิของทางราขการ และการขอยมื 
ทรพัยส์บิของเจา้หนา้ทีร่ฐัอบัเปน็สาเหตหุบีง้ของการทจุรติและประพฤตมิขิอบ รวมลงืการขดักบัระหวา่ง 
ประโยขน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการไข้ทรัพย์สินของทางราชกๆร

๓. ระเบยีบขอ้กฎหมาย
ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ข้อ ๒๐๗ การให้ยืมหรือนำพัสดุไปไข้ใบกิจการช่ีงมิไข่เพ่ีอประโยชน์ของทางราชการน้ันจะ

กระทำมิไต้
ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทไข้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทไข้สิบเปลือง ผู้ยืมต้องทำ 

หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณอั์กษร แสดงเหตุผลและกำหนดวับส่งคืบ โดยมีหลักเกณฑดั์งบ้ี
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงาบของรัฐจะต้องไต้รับอบุมิติจากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐให้ยืม 
(๒) การใหบ้คุคลยมืไขภ้ายใบสถานทีข่องหนว่ยงานของรฐัเดยีวกบั จะต้องไต้รับอนมุติิ 

จากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐข่ีงรับผิดขอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปไข้บอกสถานท่ีของหน่วยงาบของรัฐจะต้องไต้รับ 
อนุมิติจากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐ

ข้อ ๒๐๙ ผูย้มื...



๒

ข้อ ๒0๙ ผู้ยมพสัดุประเภทใช้คงรูป จะตอ้งนา่พสัดนุัน้มาสง่คนืใหใ้นสถานทใีชก้ารไค ้
เรืยบร้อย หากเกดิชำรดุเสยีทาย หรือใช้การไม่ใต้ หรือสูญหายใป ใหผู้้ยืมจัดการแกไ้ขซอ่มแซมใหค้งสภาพเดิม 
โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยของตบเอง หรือซดใช้เป็นพัสดุประเภท ซบิด ขนาด ลกัษณะและคณุภาพอยา่งเดยีวกบั หรือ 
ขดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม •:

ข้อ ๒๑๐ การยืมพสัดุประ๓ ทใช้สบิเปลืองระหว่างหนว่ยงานของรัฐ ใหก้ระทำไตเ้ฉพาะ
เมือ่หนว่ยงาบของรฐัผูย้มืมคีวามจ'ิแปน็พอ้'1โข้ห้ก่คุน๋ํน1ป็นการรันดีวน จะดำเนนิก'1วจคัห'1โพ้โม่หันอ'1'5และ 
หน่วยงาบของรัฐ ผ ู้เหยมมีพัสดุบบๆ พอท่ีจะให้ยืมใด โดยโม่เป็นการเสยีหายแก่หน่วย'1านขอ1รัฐขอ'1*,1น และโหั 
มีร่พกฐาน!การยมIปบ็ลายลกัษณอ์กัพร ทัง้บีโ้ดยปกดหินว่ยงานขอ'1รฐัผูย้มจะพ้องรดัหาฟ้'ส^ ประเภท ซปิค 
และปริมาณเข่นเดียวกันก่งพ้นโห้หน่วยงามของรัฐคู้โ*ยืม

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกำหนดยืม ใ.ห้ผู้ไห้ยืมหรือผู้รั,นหน้าทนทนมีห4นาทติคตามทวจัพัสดท 
ให้ยี.''.เไปคืบภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด

๔. ขอ้พจิารณา
เพ่ีอ'ให้การยืมพัสดุ,ของสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นดามระเบยบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจัางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.๒๔b o  งานพัสดุ กลุ่มงาบบริหารท่ัวไป จึงใต้จัดทำ 
ประกาศแบวทางปฎิใm ก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้ซ้ืนเปลื0ง พร้อมจัดทำ 
ผังกระบวบการยืม แบบใบยืมพัสดุ เพ่ีอให้บุคลากรและหน่วยงาบในสังกัดลือปฎํบ้ดให้เป็นทิศทางเดียวกัน

๕. ข้อเสนอ
จึงเรืยบมาเพีอ่โปรดพจิารณา หากเห็บขอบโปรดลงนามในประกาศท่ีแบบมาพร้อมบ้ี และ 

ขออบุม้ติเผยแพร่ประกาศเว็บใขต์ของสำนักงาบสาธารณสุขจังทวัดดรัง

\]iy
(นางปริดา หมวดใหม่)

เจ้าพนักงาบพัสดุชำนาญงาบ

„ i*±r
นาอนพห8ส่เ0!าขาqj(ดานเวขการมป็แงกัน) รักพาร')ขการแท้น่เ'

ไ ร



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง.
เรีอง แบวทางปฎิบ้ติเก่ียวกับการยืมพัสดุไเระเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิบเปลอง

เท่ีอฺให้การยืมพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจงVทัดตรัง เปน็ไปดว้ยความเรียบรอัยแล®ตาม 
ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดั'ขี,๋อจดั'จา้งและการบรหิารพสัดภุาดรฐั ท .ศ.๒๕๖๐ สำนกังาบ 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จังกำหนดแบวทางปฏิบีติเก่ียากับก'1-5̂ 1J สสุ กังน

๑. การใ!๓ มพ รอ็น ำฟส้*!พ !ิJทพิ•'ร พ ม ใ่ ซ พ่ อี !ฟ ย้ พ «์ย.ท’'''ท 'พ ท า™ "™ พ ํ
๒. การยมทัสดุประน!ทใซ้คงรูป ใฟเ้.เยปทำ!!ลปํ?์าปกาใยปฟป้ลายสค?สปยปป^ย^ป^ปป 

สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรังกำหนด
๓. การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องไต้รับอบุม้ติจากบายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังหรือผู้ท่ี

ได้รับมอบหมาย
๔. การให้บุคคลยืมใช้ภายใบสถานท่ีของสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะต้อง1ได้'รับอบุม้ติ 

จากหวัหน้าเจ้าหน้าท่ี แต่ถ้ายืมไปใช้บอกสถานท่ีของสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะต้องได้รับอนุม้ติจาก 
บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

๕. ผู้ยืมพัสดุประ๓ ทใช้คงรูป จะต้องนำพัสดุบ้ับมาส่งคีบให้ในสภาพท่ีใช้การได้เรียบร้อย หาก 
เกดิความชา้รดุเสยีหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ใหผู้ยื้มจัดการแกไ้ขขอ่มแขมใหค้งสภาพเดมิโดยเสยี 
ค่าใช้จ่ายของตบเอง หรือขดใช้เป็บพัสดุประ๓ ท ขบีด ขนาด ลกัษณะและคณุภาพอยา่งเดยีวกบั หรือขดใช้พบ 
ตามราคาท่ีเป็นอยู่ใบขณะยืม

๖. การยมืพสัดปุระเภทใชส้บิเปลองระหวา่งหนว่ย.3านของรฐั ใหก้ระทำไดเ้ฉหาะเมือ่ 
หนว่ยงาบของรัฐผู้ยืมมความจำเป็นต้องใช้พสัดุบ้ันเป็นการรีบด่วน จะดำเนนิการจัดหาใด้ไมท่บัและหนว่ยงาบ 
ของรัฐผู้ไหยื้มมพสัดนุบั  ๆ พอทีจ่ะใหย้มืได ้โดยไมเ่ปบ็การเสยีหายแก,หนว่ยงานของรฐัของดบ และให้มี 
หลกัฐานการยมืเปบ็ลายลกัษณอ์กัษร ทัง้นีโ้ดยปกตหินว่ยงานของรฐัผูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัด ุ ประเภท ขนิด 
และปริมาณเข่นเดียวกับส่งคีบให้หน่วยงาบของรัฐผู้ไห้ยืม

๗. เมือ่ครบกำหนดยมื ใหผู้ย้มืหรอืผูร้บัหนา้ทีแ่ทบมหีนา้ทีต่ดิตามทวงพสัดทุีใ่หย้มืไปคบี 
ภายใน ๗ วับ นับแต่วับครบกำหนด

จังประกาศให้ทราบ และถอปฎิบํติอย่างเคร่งครัด

ป ระ ก าศ ณ วนั ท ี่̂  of* ธันวาคม พ .ศ .๒๔๖๔ 

(นายสบิขยั รองเดข)
นายแหไฬเจัยวขา^ด้านเวขกฑมบีองกัน) รักษาราขการนหน 

นายนหหย์สาrrn นสุขจังห,พ »รัง



บนทกฃอความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕ ต่อ ๒๐๗
VI ตง ๐๐๓๒ .๐๑/'■ '9 <£^ วนVI มีนาคม ๒๕๖๕
เรือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน /  หัวหน้างานทุกงาน
ด้วย สำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ม ีการประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency A sse s sm e n t: ITA) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง จะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม 
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มีผังกระบวนการการยืมพัสดุ มีระบบกลไกการกำกับติดตาม และต้องมีการแจ้งเวียน 
ให้หน่วยงานย่อยถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

6^
(นางธิตาพร แก้วเพ็ง)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป



ที ตง ๐๐๓๒.๐ ๑ /^  (¥1แ& สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๑๘๑ หมู่ที ่ ๔ ตำบลบ้านควน 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

kai มีนาคม ๒๕๖๕
เร่ือง แนวทางปฏิบ้ตเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใซ้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาล /  สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบันทึกข้อความ ท่ี ตง ๐๐๓๒.๐๑/๘๗๕ ลงวันท่ี ๒๔ธันวาคม๒๕๖๔ จำนวน๑ ชุด

ด ้วยสำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได ้ม ืการประเม ินค ุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency A ssessm ent : ITA) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง จะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม 
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มีผังกระบวนการการยืมพัสดุ มีระบบกลไกการกำกับติดตาม และต้องมีการแจ้งเวียน 
ให้หน่วยงานย่อยถือปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จ ึงขอแจ้งแนวทางปฏิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการยืมพ ัสดุประเภท 
ใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ 
และถือปฏิบัติต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(บา*)สินชัย รองเดข)
น า !พ ,เผ ์«&r7*า ญ(ด้านเวชกรรมป๋*งกั,น) ปฐงรใาขการนพน 

' ^ , .  นายแพทย์T10ารทพุ*จังพวีชัตรัง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ 
โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕ ต่อ ๒๐๗ 
โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๒๓



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๔๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ซื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วัน/เดือน/ปี : ....๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕.....................................................................................................
หัวข้อ : ....MOIT ๑๕ การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใข้ทรัพ?Jสินฃองทางราขการที่ถูกต้อง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้จ ัดทำแนวทางปฏิบ ัติเก ี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส ินของทาง 
ราขการที่ถูกต้อง และมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราฃการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
นก!<ภายนอก : ...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง

จารุณี สายทองแท้ ปราโมทย์ แก่นอินทร์
(นางจารุณี สายทองแท้) (นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันท่ี ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ยุวดี จันทร์รักษ์ 
(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)

ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
วันท่ี ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


