
 
  

                                                 บนัทกึขอความ 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
ท่ี   พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/62                      วันท่ี    28  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึง 

  ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 15 กำหนดใหหนวยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง และ 
มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติในหนวยงาน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไป  ไดจัดทำแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึงแบบฟอรมการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและแบบฟอรมการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ขอความเห็นชอบอนุมัติใหใชแนวทางและแบบฟอรมดังกลาว หาก
เห็นชอบไดโปรดลงนามในประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภท 
ใชสิ้นเปลืองท่ีแนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตนำข้ึนเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติลงนามในรางประกาศฯ และอนุญาตใหเผยแพรผานเว็บไซต
หนวยงานตอไป 

 
                                                            

                                          (นายอวบ  มีแดนไผ) 
                                    นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
                                      หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
 
                                        อนุมัต ิ/ อนุญาต 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  



 

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

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

    ดวย การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหหนวยงาน
ตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมมาตรการการปองกัน การทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใช
ทรัพยสินของราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ อันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ รวมถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน สวนรวมในการใชทรัพยสินของราชการและ
การขอยืมทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ ตลอดจนเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการใหยืมหรือนำพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของ
ทางราชการนั้นจะกระทำมิได การยืมพัสดุประเภท ใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทำ
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผล และกำหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวาง หนวยงานของรัฐ การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของ
หนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ ของหนวยงานของรัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย จึงวางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง ดังนี้ 
 1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผูใหยืม 
 ๒. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย 
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสีย
คาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปน
เงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 
 ๔. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะเม่ือหนวยงาน
ของรัฐ ผูยืมมีความจำเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐ 
ผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืม 
เปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกัน
สงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 ๕. เมื่อครบกำหนดยืม ใหผู ใหยืมหรือผูรับหนาที ่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที ่ใหยืม  
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวนัครบกำหนด 
 6. ขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใขคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลือง ใหใชแบบฟอรมใบยืมใชพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ในขั้นตอนการ
ขออนุญาต กรณีดังตอไปนี้ 
  6.1 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงาน การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ี
ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ  
  6.2 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยของรัฐ  

ในการนี้… 
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 ในการนี้ ขอใหงานทุกงาน กลุมงานทุกกลุม บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระ-
ยุพราชนครไทย และผูที่ไดรับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูป และใบยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ตลอดจน ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตามเอกสารที่แนบทาย
ประกาศนี้ และขอสื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบท่ัวท้ังองคกร  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 

              ประกาศ ณ วันท่ี  28  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

 
ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

2           
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

3  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

4  
 
 
 
 

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

5  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรับผิดชอบพสัด ุ
 
 

 
6 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพสัด ุ
 

 
7 
 

 20 นาท ี ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พสัดุ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป 
ของหนวยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจาหนาทีพั่สดุของหนวยงานตรวจสอบ 
 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
3.

อนุมัติ 
 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไมอนุมัติ 

 



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาท่ีรัฐ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

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

  วันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขาพเจา.................................................................................ตำแหนง............................................................................................... 

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

หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................................... 

มคีวามประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพ่ือ ..................................................... 

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

ต้ังแตวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี ้
รายการ จำนวน ยี่หอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 

 ตามรายการที่ยืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดการชำรุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 
 ขาพเจาขอรับผดิชอบโดยไมมเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังน้ี ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 

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

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

 ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

 ยืมใชในหนวยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

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

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

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

 ไดสงพัสดุคืนแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

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

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

 ไดรับพัสดุคืนแลวเม่ือวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

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

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

หมายเหต ุ
เม่ือครบกำหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดท่ีุใหยืมไป คืนภายใน 7 วนั  
นับแตวันท่ีครบกำหนด 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/71     วันท่ี     4  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  แจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึง 

  ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 

เรียน  หัวหนากลุมงาน  

 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity & Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) ในสวนของ 
MOIT 15 กำหนดใหหนวยงานจัดทำแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง และ 
มีข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการไปใชในการปฏิบัติในหนวยงาน ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น 

  ในการนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ไดจัดทำแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึงแบบฟอรมการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและแบบฟอรม
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงแจงเวียนแนวทางดังกลาว ตามเอกสารท่ีแนบทาย 
เพ่ือใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงเจาหนาท่ีใหทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

 
 
 

                                                               (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :      4  มีนาคม  2565 
หัวขอ  :  แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง รวมถึง 
ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 
 

รายละเอยีดข้อมูล  แจงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

รวมถึงข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของทางราชการ 
             
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ)                                  (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ) 
                 นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
             วันท่ี 4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5                  วันท่ี 4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
                                           วันท่ี 4  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
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