
 
                   

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102               

ที ่ สน 0032.301 /26                               วันที่   3 ตุลาคม 2564 

เรื่อง  โปรดลงนามประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูนเรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของโรงพยาบาล 
          นิคมน ้าอูน 
เรียน  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน           

   รัฐบาลก้าหนดให้การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายส้าคัญ
และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน้าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยค้านึงถึงบทบาท
ของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และ
ภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
  ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จึงได้ออกประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม และขออนุมัตนิ้าเอกสาร ฯ เผยแพร่
บนเว็บไซต์โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด
ปรากฎดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี  
 
 
                      
          ( นางสาวอาภากร  แก้วมุงคุณ ) 
                    นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ 
 
 
 

-  เห็นชอบและอนุมัติ        
     
 

                 
    ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 

                                           ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

__________________________ 
   โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความส้าคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน จึงได้ก้าหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลนิคมน ้าอูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   1. มาตรการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
   ข้อ 1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค้าสั่ง ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
   ข้อ 2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ค้านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
   ข้อ 3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทาง 
ราชการ 
   ข้อ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด 
   ข้อ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบ้ารุงรักษาทรัพย์สินของทาง 
ราชการด้วย 
   ข้อ 6 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
   ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั นต้องก้ากับ ดูแล ให้ค้าแนะน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 
   2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   2.1. การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินทาง 
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน บุคลกรส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จะต้องไม่ใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ส้านักงานฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์ 
เช่น 
    - การใช้วัดหรืเครื่องใช้ส้านักงานต่าง ๆ ในเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่งานราชการหรือน้ากลับไป
ใช้เป็นการส่วนตัว เช่น ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
    - การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตัว 
    - การที่ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน้าน ้ามันในรถไปขาย และน้าเงินมาไว้ใช้
จ่ายส่วนตน ท้าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื อน ้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 
   2.2. การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
บุคลากรกรมบัญชีกลางจะต้องไม่รับสินบน ของขวัญ ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกินความเหมาะสม
และอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะเอื อประโยชน์หรือท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรมเช่น 
    - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพ่ือช่วยให้บริษัทชนะการประมูลได้รับงาน
โครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงาน 



     - การเอื อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจที่ตนเป็นกรรมการหรือที่
ปรึกษาและได้รับการตอบแทนในลักษณะความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ 
     - การดูงานต่างประเทศกับบริษัทเอกชนที่ได้ชนะการประมูลรับงานโครงการต่างๆ 
     - การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยอ้างว่าจะได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วขึ นจึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    3    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
                 

       ( นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร ) 
    ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 



 

 

 

 

คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลนิคมนํ้าอูน 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป  พ.ศ.  

2562  เม่ือวันท่ี  17  ตุลาคม  2562  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  “ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

(ITA)  ของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ดังนั้น  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจึงจัดทําขอตกลงหรือประกาศใหบุคลากรทราบถึง

นโยบายการไมนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชเปนประโยชนสวนตัว 

  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ไดใหความสําคัญตอการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป  มาโดยตลอด  และเล็งเห็นวา  ผลการประเมินท่ีปรากฏขางตนนั้น  เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติการ  และเพ่ือเปนการปรับปรุงในเรื่องการใชทรัพยสินของราชการ  ใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับ  จึงไดมีการจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนข้ึน  เพ่ือเปนแนว

ปฏิบัติตอไป 

 

 

        กลุมงานบริหารท่ัวไป 

โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

            หนา 

 

คํานํา 

วัตถุประสงค             1 

ขอกฎหมายและระเบียบ            1 

นิยามศัพท             1 

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ            1 

หลักเกณฑการคืนพัสดุ            2 

แบบฟอรมการยืมพัสดุ  และคืนพัสดุ          3 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดทําคูมือการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการใชทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

3. เพ่ือปองกันการสูญหายของทรัพยสินทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

ขอกฎหมายและระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 

 

นิยามศัพท 

 ทรัพยสินของทางราชการ  หมายถึง  ทรัพยสินของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  ซ่ึงเปนพัสดุในการดูแล  และ 

ครอบครองของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 

 พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ  และครุภัณฑ 

  วัสดุ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

  ครุภัณฑ  หมายถึง  สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน  

ไมสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณท่ี

สํานักงบประมาณกําหนด 

 ผูใหยืม  หมายถึง  โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 ผูยืม  หมายถึง  ขาราชการ  พนักงานจางตามภารกิจ  คนงาน  ลูกจาง  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงพยาบาลนิคม

น้ําอูน  ประชาชนท่ัวไป  หนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน  โดยไมขัดตอกฎหมาย  และระเบียบท่ีกําหนดไว 

 

หลักเกณฑการใหยืมพัสดุ 

 หลักเกณฑการใหยืมพัสดุท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการนําไปใช 

1. ผูยืมพัสดุจะตองเขียนยืม  ตามแบบฟอรมท่ีทางโรงพยาบาลนิคมน้ําอูนกําหนด 

2. ผูยืมตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืม  ไดแก สําเนาบัตรประชาชนพรอมลงลายมือชื่อรับรอง

สําเนาถูกตอง 

3. การยืมพัสดุ  มีกําหนดในการยืม  จํานวน  7 วัน  ยกเวน  หากมีความจําเปนตองใชเกินกวา  7  วัน  ให

ระบุเหตุผลแกเจาหนาท่ีผูรับเรื่องเปนรายกรณี 

4. การยืมพัสดุ  จะตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจลงนามเทานั้น 
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หลักเกณฑการคืนพัสดุ 

1. ผูยืมพัสดุ  จะตองสงมอบสิ่งของท่ียืม  ตามกําหนดท่ีระบุ  โดยพัสดุนั้น ๆ จะตองมีสภาพคงเดิม  ไมชํารุด 

เสียหาย  หากเกิดการชํารุดเสียหาย  ใหผูยืมทําการซอมแซมใหคงสภาพเดิม  หรือหากสูญหาย  ผูยืมตองชดใชใหแก

เทศบาลฯ  โดยการจัดหาพัสดุประเภท  ชนิด  และปริมาณเดียวกันมาคืน  หรือชดใชตามขอความท่ีระบุไวใน

แบบฟอรม  หรือขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึน 

2. หากผูยืม  ไมนําพัสดุสงคืนภายใน  7  วัน  หรือตามท่ีระบุไว  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  รายงานผูมี 

อํานาจอนุมัติทราบ  เพ่ือสั่งการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส้าหรับโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 

 
ชื่อหนว่ยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน............................................................................................  
วัน/เดือน/ปี : .......3 ตุลาคม 2564.............................................................................................. 

หัวข้อ: .......มาตรการการใช้ทรพัย์สินของทางราชการของโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน.................................. 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของโรงพยาบาลนคิมน ้าอูน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
อาภากร  แก้วมุงคุณ อาภากร  แก้วมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แก้วมุงคณุ.......) 
ต้าแหน่ง .นกัจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ....... 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                    
ต้าแหน่ง ..นักจดัการงานท่ัวไปช้านาญการ.. (หัวหน้า) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ นเผยแพร ่

ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน ์ เจียมไพเราะ....) 

ต้าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 
วันท่ี...3....เดือน.......ต.ค......พ.ศ..2564.......                   

 

 
 






