
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/5     วันท่ี   9    กุมภาพันธ  ๒๕๖๔              .                          

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง             . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐาน 

เชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 14 กำหนดให

หนวยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑ วิธีการ แหง

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดจัดทำแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและ

การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขอความเห็นชอบอนุมัติใหใชแนวทางดังกลาว หากเห็นชอบ

ไดโปรดลงนามในประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง

ที่แนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนามในรางประกาศฯ และอนุญาตใหเผยแพรผานเว็บไซต

หนวยงานตอไป 

 
                    

                                                                        
   ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

         หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 

       อนุมัต ิ/ อนุญาต 

 

         
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 

 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

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

 ดวย การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดใหหนวยงาน
ตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมมาตรการการปองกัน การทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใช
ทรัพยสินของราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ อันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รวมถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน สวนรวมในการใชทรัพยสินของราชการและ
การขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ ตลอดจนเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการใหยืมหรอืนำพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนของทาง
ราชการนั้นจะกระทำมิได การยืมพัสดุประเภท ใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทำ
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวาง หนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของ
หนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ ของหนวยงานของรัฐ โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงวางแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง ดังนี ้
 1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 ๒. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย 
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสีย
คาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปน
เงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 
 ๔. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะเม่ือหนวยงาน
ของรัฐผูยืมมีความจำเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐ 
ผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืม
เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกัน
สงคนืใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 ๕. เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืม  
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกำหนด 

 ในการนี้ ขอใหงานทุกงาน กลุมงานทุกกลุม บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ และผูที่
ไดรับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุ 

 
ประเภทใช… 
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ประเภทใชคงรปู และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ ของโรงพยาบาลวัดโบสถตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศน้ี และขอ
สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบทั่วทั้งองคกร  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  9 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2564 

 

 

                                                                                  
                                  (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 

                                  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



 
 

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

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 
 

           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสด ุ
3. ผู้อ านวยการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. ผู้รับผิดชอบพสัด ุ
 
 

 
 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดปุระเภทคงรูป 
 

 

เสนอผ่านหัวหนา้พัสดุของหนว่ยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 
 

หัวหน้าพัสด ุเสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสด/ุผูส้่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไม่อนุมัติ 

Z 

User
Typewritten text
ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ                     โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/6     วันท่ี   9   กุมภาพันธ  ๒๕๖๔              .                          

เรื่อง แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง              . 

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 14 กำหนดให
หนวยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑ วิธีการ แหง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงแจงเวียนแนวทางดังกลาว ตามเอกสารที่แนบทาย 
เพ่ือใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

                    
 

               
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 

                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  9 กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 
รายละเอียดขอมูลแจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

Link ภายนอก: ไมLink ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                             
                  (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                    ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี... 9…. เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2564..         วนัที่.....9….. เดือน..กุมภาพันธ.. พ.ศ. ..2564.. 
 

 

 
 

 

 


