
บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/7    วันท่ี   9    กุมภาพันธ  ๒๕๖4                       . 

เรื่อง ขั้นตอนการขออนุญาตเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง   . 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

                    ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ  (Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 15 กำหนดให
หนวยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงานที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป  ไดจัดทำแบบฟอรมใบยืมใชพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขอความเห็นชอบอนุมัติใหใชแบบฟอรมดังกลาว ในขั้นตอน
การขออนุญาต เพ่ือ 1) การยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงาน การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของ
หนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ และ 2) การยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลืองระหวางหนวยของรัฐ หากเห็นชอบไดโปรดลงนามอนุมัติใหใชแบบฟอรมดังกลาว และขออนุญาตนำขึ้น
เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

          
                                 ( นางพนม  พรหมเมศร ) 

                             นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
 

       อนุมัต ิ/ อนุญาต 
 

 

         
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 

 

  

 

 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 

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

 วันท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขาพเจา.................................................................................ตำแหนง............................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที.่..................................................................... 

มีความประสงคจะขอยืมพสัดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพื่อ ..................................................... 

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

ตั้งแตวันที.่..............เดอืน................................พ.ศ................. ถึงวันที่...............เดอืน................................พ.ศ.................... ดังนี ้
รายการ จำนวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหต ุ หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการที่ยืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชำรุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 
 ขาพเจาขอรับผดิชอบโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวนัที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 

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

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

ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลวัดโบสถ 

ยืมใชในหนวยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหนาพัสดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผูอนุมัติ 

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

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

ไดสงพัสดุคืนแลวเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ..........................................................................ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 

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

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

   ลงชื่อ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ 

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

หมายเหต ุ
เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดทุี่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน  
นับแตวันท่ีครบกำหนด 



 

 

 
ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม) 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

  
 
 

10 นาท ี เจาหนาทีพ่สัด ุ

  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

  
 
 
 
 

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

  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรบัผิดชอบพัสด ุ
 
 

 
 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพสัด ุ
 

 
 
 

 20 นาท ี ผูรบัคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

 

ผูขอยืมพัสดกุรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหนวยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงานตามกรณีที่ยืม 
 

เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 
 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสด/ุผูสงคืนพัสด ุ

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไมอนุมัต ิ

Z 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100            . 

ที ่ พล ๐6๓๒.301.1/   วันท่ี   9     กุมภาพันธ  ๒๕๖4                       . 

เรื่อง แจงเวียนขั้นตอนการขออนุญาตยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพสัดุประเภทใชสิ้นเปลือง        .   

เรียน  หัวหนากลุมงาน 

                    ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4ตามแบบสำรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ(Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 15 กำหนดให
หนวยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชปฏิบัติในหนวยงานที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดจัดทำแบบฟอรมใบยืมใชพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองเพ่ือใหใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในขั้นตอนการขออนุญาตยืมใชพัสดุ ดังนี ้
 1) การยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงาน การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงาน
ของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ  
 2) การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยของรัฐ  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจงเจาหนาที่ใหทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

 

  
        (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ)์ 
                                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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4



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  9   กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: ขั้นตอนการขออนุญาตเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 
รายละเอียดขอมูลขั้นตอนการขออนุญาตเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลือง และแบบฟอรมใบยืมพัสดุ ทั้ง 2 ประเภท 

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.. 
 

 

 

 

 

 


