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สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/16            วันที่   28   กุมภาพันธ  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึง 
  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ                           .                                                                   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 15 กําหนดใหหนวยงาน จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง และ  
มีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติในหนวยงาน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้ัน 

  ในการน้ี กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดจัดทําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใ ชคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  รวมถึงแบบฟอรมการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและแบบฟอรมการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขอความเห็นชอบ อนุมัติใหใชแนวทางและแบบฟอรมดังกลาว หาก
เห็นชอบไดโปรดลงนามในประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใ ชคงรูปและการยืมพัสดุประเภท 
ใชสิ้นเปลืองที่แนบมาพรอมน้ี และขออนุญาตนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติลงนามในรางประกาศฯ และอนุญาตใหเผยแพรผานเว็บไซต

หนวยงานตอไป 

                    

                                                                                     
   (   พรหมเมศร ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

        อนุมัติ / อนุญาต 

 

              
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

----------------------------------- 

 ดวย การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 กําหนดใหหนวยงาน
ตระหนักถึงความสําคัญใน การสงเสริมมาตรการการปองกัน การทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใช
ทรัพยสินของราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ อันเปนสาเหตุหน่ึงของการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รวมถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน สวนรวมในการใชทรัพยสินของราชการและ
การขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ ตลอดจนเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนของทาง
ราชการน้ันจะกระทํามิได การยืมพัสดุประเภท ใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทํา
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล และกําหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวาง หนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของ
หนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ ของหนวยงานของรัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงวางแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง ดังน้ี 
 1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 ๒. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนําพัสดุน้ันมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย 
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสีย
คาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปน
เงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 
 ๔. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงาน
ของรัฐผูยืมมีความจําเปนตองใชพัส ดุน้ันเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐ 
ผูใหยืมมีพัสดุน้ันๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืม
เปนลายลักษณอักษร ทั้งน้ี โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกัน
สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 ๕. เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืม  
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 
 6. ขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับการ ยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลืองใหใชแบบฟอรมใบยืมใชพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  ในขั้นตอนการขอ
อนุญาต กรณีดังตอไปน้ี 
  6.1 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงาน การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่
ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ  
  6.2 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยของรัฐ  

ในการน้ี… 
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 ในการน้ี ขอใหงานทุกงาน กลุมงานทุกกลุม บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล วัดโบสถ และผูที่
ไดรับมอบอํานาจ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใ ชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และ ใบยืม
พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของ
เจาหนาที่รัฐ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศน้ี และขอสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบ
ทั่วทั้งองคกร  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
(นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม) 

 
ลําดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 

10 นาที 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

2  
 
 

10 นาที เจาหนาทีพ่ัสด ุ

3  
 
 

10 นาที เจาหนาที่พัสด ุ

4  
 
 
 
 

20 นาที 1. เจาหนาที่พัสด ุ
2.หัวหนาฝายคลัง
และพัสด ุ
3. ผูอํานวยการ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

5  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรับผิดชอบพัสด ุ
 
 

 
6 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพัสด ุ
 

 
7 
 

 20 นาที ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นาที 
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป 
ของหนวยงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงานตามกรณีที่ยืม 
 

เจาหนาทีพ่ัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 
 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 3.
อนุมัติ 

 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีชํารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไมอนุมัติ 

 



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 หนวยงาน ........................................................................................................................ 

 วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขาพเจา.................................................................................ตําแหนง............................................................................................... 

งาน................................................................................................กลุมงาน ................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่...................................................................... 

มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพ่ือ ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

ต้ังแตวันที่...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี้ 
รายการ จํานวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสดุ 

(ส/ีขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพยีงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชํารุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงช่ือ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 

              (...........................................................................) 

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ   ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจาหนาท่ีพัสด ุ

ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ยืมใชในหนวยงานภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 ลงช่ือ ..............................................................หัวหนาพัสดุ    ลงช่ือ........................................................................... ผูอนุมัติ 

    (..............................................................)    (.........................................................................) 

  ตําแหนง ผูอํานวยการ ........................................................................... 

ไดสงพัสดุคืนแลวเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ..........................................................................ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 

         (.........................................................................) 

ไดรับพัสดุคืนแลวเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ 

         (.........................................................................) 

หมายเหตุ 
เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน  
นับแตวันที่ครบกําหนด 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ที่  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/21            วันที่   4   มีนาคม  ๒๕๖5                      .                                                                                                                                                                           

เรื่อง แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองรวมถึง 
   ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ                                                 .                                                                   

เรียน  หัวหนากลุมงาน  

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 15 กําหนดใหหนวยงาน จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง และ  
มีขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติในหนวยงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้ัน 

  ในการน้ี โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทํา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใชคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง  รวมถึงแบบฟอรมการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและแบบฟอรม การยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงแจงเวียนแนวทางดังกลาว ตามเอกสารที่แนบทาย เพ่ือใหใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด          
           

 

           
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธ์ิ) 

                                            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  4  มีนาคม 2565 

หัวข้อ  แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองรวมถึง 

ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองรวมถึง 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 
ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....4... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564..           วันที่.....4... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564 

 

 
วันที่.....4... เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564. 
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