
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป   โทร.054-761043 

ท่ี   นน 0932 / 23 วันท่ี     15 มกรำคม 2564        

เร่ือง  แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยส์ินของรำชกำรที่ถูกต้อง  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 

         ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีกำรยืมพัสดุ) 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เรื่องเดิม 
 ตำมที่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิ
ภำพ ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยใน EB 14 ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ( งำนพัสดุ ) ไดด้ ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน

ของรำชกำรที่ถูกต้อง ( กรณีกำรยืมพัสดุ ) ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่ำงหน่วยงำน
ของรัฐยืมใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน และกำรยืมไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ 
และกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

เพื่อให้แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง (กรณีกำรยืม) เป็นไป 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
 1. เห็นชอบแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรพัย์สินของรำชกำร 
 2. ลงนำมในหนังสือแจง้เวียนแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกบักำรใช้ทรัพยส์ินของรำชกำร 

3. อนุญำตให้น ำประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

                                                                                      
 
               (นำงสำวพิชญำ อำยุยืน) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
                                                                                        อนุมัติ 

                                                                           
                                   
                                                               (นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน) 
                                                    สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 



 
 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง โทร.๐ ๕476 1043 

ที่  นน.0932/ ว24                                        วันที่  15 มกรำคม 2564                 . 
เรื่อง  ส่งแบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้ำหน้ำที่รัฐของหน่วยงำน 
          ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง           

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

  ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ได้แจ้งเวียนแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คง
รูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ควำมแจ้งแล้วน้ัน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง พิจำรณำแล้วเพื่อให้กำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำม
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ละ ถู ก ต้ อ ง  จึ ง ก ำ ห น ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ยื ม พั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ท ใช้ ค ง รู ป แ ล ะพั ส ดุ ป ร ะ เ ภท ใ ช้ สิ้ น เ ป ลื อ ง 
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง ดังน้ัน จึงขอให้ท่ำนแจ้งให้ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำงในสังกัดได้ทรำบถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ทั้งน้ี สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร 
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยทำง www.ssobanluang.com  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และด ำเนินกำร  

                                                

         ( นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน ) 
           สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssobanluang.com/


 
 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม) 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 

10 นำที 1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ

  
 

10 นำที เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ

  
 
 

10 นำที เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ

  
 
 
 
 
 

10 นำที 1.เจ้ำหน้ำที่พสัด ุ
2.หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที ่
3.ผู้มีอ ำนำจ
อนุมัต ิ

  
 
 

10 นำที ผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ

   1.ผู้ยืมพสัด ุ
2.ผู้รบัผิดชอบ
พัสด ุ

  
 
 

 ผู้ยืม/ผู้สง่คืน
พัสด ุ

  
  
 

20 นำที ผู้รบัคืนพัสด ุ
(เจ้ำหน้ำที่พสัดุ) 

  
 
 
 
 

20 นำที ผู้รบัคืนพัสด ุ
(เจ้ำหน้ำที่พสัดุ) 

 
 
 
 

ผู้ขอยืมกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของส ำนักงำนสำธำรณสขุอ ำเภอบ้ำนหลวง 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุของหน่วยงำนตรวจสอบ 

เสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ตำมกรณีที่ยมื 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภำพของพัสดุที่จะยมื 

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคนืพัสดุ 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่  
เสนอควำมเห็นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

 

ไม่อนุมัติ 

ส่งเรื่องคนื 

อนุมัติ 

ผู้รับคืนพสัดุตรวจสอบพัสดุ ผู้รับคืนพสัดุ
ตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 



 
แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ  
ส าหรับการยืมใช้ภายในและภายนอกสถานที่หน่วนงานของรัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

 
หน่วยงำน .......................................... 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ................. 
 

 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................ต ำแหน่ง.......................................................................... 
กอง/ศูนย์/กลุ่มงำน ..........................................................กรม ........................................ กระทรวง.......................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.................................................หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่............... ........................................................... 
มีควำมประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ ..................................... 
....................................................................................................................................................................... ............................. 
ตั้งแต่วันที่...............เดือน.....................พ.ศ................. ถึงวันที่......... ....เดือน........................พ.ศ.................. ดังน้ี 

 
รำยกำร จ ำนวน ยี่ห้อ/รุ่น หมำยเลขเครื่อง 

(serial 
Number) 

หมำยเลขครุภัณฑ์ ลักษณะพัสดุ  
(สี/ขนำด) ถ้ำมี 

อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหตุ หำกกรอกรำยกำรไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
    ตำมรำยกำรที่ยืมข้ำงต้น ข้ำพเ จ้ำจะดูแลรักษำเป็นอย่ ำงดีและส่ งคืนให้ ในสภำพที่ ใ ช้กำรได้ เ รียบร้ อย หำกเ กิด  
กำรช ำรุด หรือใช้กำรไม่ได้หรือสูญหำยไป ข้ำพเจ้ำจะจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยเอง หรือชดใช้เป็ นพัสดุประเภท 
ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน..........พ.ศ. ........ 
 

    ลงช่ือ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ  
            (...........................................................................)  
 

เสนอ ผ่ำนหัวหน้ำพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นำย/นำง/นำงสำว ................................................................เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยในกระทรวงสำธำรณสุข 

ลงช่ือ ..............................................................หัวหน้ำพัสดุ ลงช่ือ................................. .................................ผู้อนุมัติ 
       (..............................................................)     (.................................................................) 
         ต ำแหน่ง ..................................................................  

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. .................... ....... 
             ลงช่ือ..................................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
        (....................................................................) 

 ได้รับพัสดุคืนแล้วเม่ือวันที่.................... เดือน ......................... .................. พ.ศ. ........................... 
            ลงช่ือ....................................................................ผู้รับคืนพัสดุ 
         (...................................................................) 
หมายเหตุ เม่ือครบก ำหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ครบก ำหนด 
 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

 
หน่วยงำน .......................................... 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ................. 
 

 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................ต ำแหน่ง .......................................................................... 
กอง/ศูนย์/กลุ่มงำน ..........................................................กรม .... ....................................กระทรวง.......................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.................................................หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.................................... ...................................... 
มีควำมประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ ..................................... 
....................................................................................................................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่...............เดือน.....................พ.ศ................. ถึงวันที่.............เดือน....................... .พ.ศ.................. ดังน้ี 

 
รำยกำร จ ำนวน ยี่ห้อ/รุ่น หมำยเลขเครื่อง 

(serial 
Number) 

หมำยเลขครุภัณฑ์ ลักษณะพัสดุ  
(สี/ขนำด) ถ้ำมี 

อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       
หมายเหตุ หำกกรอกรำยกำรไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
    ตำมรำยกำรที่ยืมข้ำงต้น ข้ำพเ จ้ำจะดูแลรักษำเป็นอย่ ำงดีและส่ งคืนให้ ในสภำพที่ ใ ช้กำรได้ เ รียบร้ อย หำกเ กิด  
กำรช ำรุด หรือใช้กำรไม่ได้หรือสูญหำยไป ข้ำพเจ้ำจะจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท 
ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน..........พ.ศ. ........ 
 

    ลงช่ือ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ  
            (...........................................................................)  
 

เสนอ ผ่ำนหัวหน้ำพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นำย/นำง/นำงสำว ................................................................เจ้ำหน้ำที่พัสดุ  
 ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
 ยืมใชใ้นหน่วยงำนภำยในกระทรวงสำธำรณสุข 

ลงช่ือ ..............................................................หัวหน้ำพัสดุ ลงช่ือ..................................... .............................ผู้อนุมัติ 
       (..............................................................)     (.................................................................) 
         ต ำแหน่ง ..................................................................  

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเม่ือวันที่.................... เดือน ............................ ............... พ.ศ. ........................... 
             ลงช่ือ..................................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
        (....................................................................) 

 ได้รับพัสดุคืนแล้วเม่ือวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................  
            ลงช่ือ....................................................................ผู้รับคืนพัสดุ 
         (...................................................................) 
 
หมายเหตุ เม่ือครบก ำหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ครบก ำหนด 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุอ าเภอบ้านหลวง 

 
ชื่อกลุ่มงำน/งำน……งำนบริหำรทั่วไป……… 
ชื่อหน่วยงำน: ………ส ำนักงำนสำธำรณสุอ ำเภอบ้ำนหลวง…………………. 
วัน/เดือน/ปี:  ………15  มกรำคม 2564……….. 
หัวข้อ:   หน่วยงำนมีขั้นตอนกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
           ๑. บันทึกข้อควำมเสนอลงนำมอนมัติใช้แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
               ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
           2. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
           3. แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
Linkภำยนอก:  www.ssobanluang.com 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง  
 

                                                             
                   ( นำงจรรยำ เชื้อหมอ )                                                             ( นำยธนเสฏฐ์ สำยยำโน ) 
      ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                 ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนหลวง 
       วันที่  15 เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2564                                       วันที่  15 เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2564                                    
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 
( นำงดำวรุ่ง งำมสม ) 

                                                       ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน 
                                                              วันที่  15 เดือน  มกรำคม พ.ศ. 2564                                    

 

 
 
 

http://www.ssobanluang.com/

