
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแม่ทะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โทร.๐ ๕๔๒8 9184  
ที่  ลป ๐๐๓๒.๓01/419     วันที่   16 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง     แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 

  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

  เรื่องเดิม 

  ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งการการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น 

ข้อพิจารณา 

โรงพยาบาลแม่ทะ  จึงได้จัดท า แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการ 

ยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นที่เรียบร้อย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

ข้อเสนอ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ หากเห็นชอบขอได้โปรดด าเนินการ 

1. ลงนามในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทสิ้นเปลืองประจ าปีงบประมาณ 2564  

2. อนุญาต ให้ น าแนวทาง เอกสาร เผยแพร่ บน เ ว็ บ ไซต์ ของหน่ วยง าน  http:// 
www.maethahospital.com และน าส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS เพ่ือแสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ EB14 
                 

 
 
              (นายสมควร  จินะการ) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

  ทราบ/อนุญาต ให้น าเผยแพร่บนเวปไซด์โรงพยาบาลแม่ทะ 

 

 

                                      (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ                      
 



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่ทะ 

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

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  10 นาที 1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  10 นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

  10 นาที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 

  20 นาที 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. เจ้าหน้าทีค่ลัง
และพัสดุ 
3. ผู้อ านวยการ 
หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

   1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

   ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ 
 
 

   ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 
 
 

   ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคง
รูปของหน่วยงานโรงพยาบาลแม่ทะ 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม 

หัวหน้าพัสดุ เสนอ
ความเห็น เพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

3. ไม่
อนุมัติ 

3. 
อนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ กรณีช ารุด /
เสียหาย / สูญหาย 

จัดเก็บพัสดุ 



แบบฟอร  มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ่ือง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัน/เดือน/ป ี   :  16 พฤศจิกายน 2563 
 
  หัวข ้อ :   EB 15 เรื่อง หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติ 
             ในหน่วยงาน  ประจ าปี งบประมาณ 2564 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

            EB 15 เรื่อง หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติ 
             ในหน่วยงาน  ประจ าปี งบประมาณ 2564 

Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
   ผู้รับผิดชอบการใหข้ ้อม ูล                                         ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
  (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      16 พฤศจิกายน 2563                                   16 พฤศจิกายน 2563 
                                
 

 
 
 
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

                                                   16 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 
 
 



แบบฟอร  มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ่ือง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัน/เดือน/ป ี   :  16 พฤศจิกายน 2563 
 
  หัวข ้อ :   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 
 

            รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2563 
Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
   ผู้รับผิดชอบการใหข้ ้อม ูล                                         ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
  (นายสมควร  จินะการ)                                   (นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล) 

       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
                      16 พฤศจิกายน 2563                                   16 พฤศจิกายน 2563 
                                
 

 
 
 
                                         ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

                                                   16 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 
 


