
 

 

ประกาศโรงพยาบาลพล 
เรื่อง แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรปู และการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง 

 
……………………………………………………………………………….. 

ตามที ่ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ไดด้ าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparence Assessment : ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามตวัชี้วดัของหน่วยงานในสงักดักระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวดัระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และก าหนดให้หน่วยงานมกีารจดัท าแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใช้
ทรพัยส์นิของทางราชการทีถู่กตอ้งนัน้ 
  โรงพยาบาลพล จงัหวดัขอนแก่น ขอแจง้แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป 
และการยมืพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง เพื่อเป็นการส่งเสรมิมาตรการป้องกนัการทุจรติ และผลประโยชน์ทบั
ซ้อน ในการใชท้รพัยส์นิของทางราชการ และการขอยมืทรพัยส์นิของเจา้หน้าทีร่ฐั อนัเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ทุจรติ และประพฤตมิชิอบ ตลอดจนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจดัจา้ง และการ
บริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ที่ระบุการให้ยืมหรือน าพสัดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการนัน้กระท ามิได้ การยืมพสัดุ ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงเหตุผลและ
ก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่าง
หน่วยงานของรฐั การให้บุคคลยมืใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานรฐัเดยีวกนั และการยมืไปใช้นอกสถานที่
ของหน่วยงานของรฐั ดงันี้ 

1. การยมืระหว่างหน่วยงานของรฐั จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผูใ้ห้ยมื 
2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรฐัเดียวกัน จะต้องได้รบัอนุมัติจาก

หวัหน้าหน่วยงานที่รบัผดิชอบพสัดุนัน้ แต่ถ้ายมืไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรฐั ต้องได้รบัอนุมตัิจาก
หวัหน้าหน่วยงานรฐั 

3. ผู้ยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพสัดุนัน้มาส่งคนืให้ในสภาพที่ใช้การได้เรยีบร้อย หาก
เกิดช ารุด เสยีหาย หรอืใช้การไม่ได้ หรอืสูญหาย ให้ผู้ยมืจดัการแก้ไข ซ่อมแซม คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง หรอืชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั หรอืชดเชย
เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ขณะยมื 

4. การยมืพสัดุประเภทใช้สิน้เปลอืงระหว่างหน่วยงานของรฐั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้เฉพาะพัสดุนัน้เป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และ
หน่วยงานของรฐั ผูใ้หย้มืพสัดุนัน้ๆ พอทีจ่ะใหย้มืได ้โดยไม่เป็นการเสยีหายแก่หน่วยงานของรฐัของตน และ



ใหม้หีลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้โดยปกตหิน่วยงานของรฐัผูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัดุ ประเภท ชนิด 
และปรมิาณ เช่นเดยีวกนัสง่คนืใหห้น่วยงานของรฐัผูย้มื 

5. เมื่อครบก าหนดยมื ให้ผู้ให้ยมืหรอืผู้รบัหน้าที่แทน มหีน้าที่ติดตามทางพสัดุที่ยมืไปให้คืน
ภายใน    7 วนั นบัตัง้แต่วนัครบก าหนด 
 
 

1/2..ใหผู้ท้ีไ่ดร้บั... 
 

-2- 
ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจ ควบคุม ก ากบัดแูล ตรวจสอบใหผู้ป้ฏบิตังิานประพฤตปิฏบิตัติามแนวทาง

ปฏบิตั ิเกี่ยวกบัการยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป และการยมืพสัดุประเภทใชส้ิน้เปลอืง โดยใชใ้บยมืพสัดุประเภท
ใช้คงรูป และพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง ตลอดจนผงักระบวนการยมืพสัดุประเภทคงรูป และพสัดุประเภทใช้
สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รฐัของหน่วยงาน และสื่อสารแจ้งบุคลากรทุกระดบัในสงักดัได้รบัทราบทัว่องค์กร 
ส ามารถ เ รียกดู ใ บยืมพัสดุ ป ร ะ เภท ใช้ค ง รู ป  แล ะพัสดุ ป ร ะ เภท ใช้ สิ้ น เ ปลือ ง ได้ ที่  web site : 
www.phonhospital.go.th   ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัต่อไป 

ประกาศ ณ วนัที ่ 2  เดอืน มนีาคม พ.ศ.2565 

                                 
 
 

                                                           (นายประวรี ์ ค าศรสีุข) 
            ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phonhospital.go.th/


ใบยืมพสัดปุระเภทใช้คงรปู และพสัดปุระเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรฐั 
ของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่นและ รพ.สต.ในสงักดั  

 หน่วยงาน ........................................................................................................................ 
  วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 

 ข้าพเจา้.................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 
กอง/ศนูย/์กลุ่มงาน .....................................................................................กรม 
............................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์...........................................................................หมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
...................................................................... 
มคีวามประสงคจ์ะขอยมืพสัดขุอง...............................................................................วตัถปุระสงคเ์พื่อ 
..................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
ตัง้แต่วนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................... ดงัน้ี 

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลขเครื่อง 
(serial Number) 

หมายเลขครภุณัฑ์ ลกัษณะพสัดุ 
(สี/ขนาด) ถ้ามี 

อปุกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพยีงพอใหเ้ขยีนในใบแนบ 
 ตามรายการทีย่มืขา้งต้น ขา้พเจา้จะดแูลรกัษาเป็นอย่างด ีและส่งคนืใหใ้นสภาพทีใ่ชก้ารไดเ้รยีบรอ้ย หากเกดิการช ารุด หรอืใชก้ารไม่ได้
หรอืสญูหายไป ขา้พเจา้จะจดัการแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดมิโดยเสยีค่าใชจ้่ายเอง หรอืชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพ
อย่างเดยีวกนั หรอืชดใชเ้ป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่ในขณะยมื 

 ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้จะส่งคนืพสัดุ ในวนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูย้มืพสัดุ  
              (...................................................................... .....) 
เสนอ ผ่านหวัหน้าพสัดุ   ตรวจสอบแลว้โดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจา้หน้าทีพ่ัสดุ 
 ยมืใชใ้นหน่วยงานภายในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองหอ้ง   
 ยมืใชใ้นหน่วยงานภายนอกหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองหอ้ง  
 ลงชื่อ ..............................................................หวัหน้าพสัดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผูอ้นุมตัิ 
    (..............................................................)                          (.........................................................................) 
        ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ ........................................................................... 

 ได้ส่งพสัดคุืนแล้วเมื่อวนัที.่................... เดอืน ........................................... พ.ศ. ........................... 
   ลงชื่อ.......................................................................... ผูย้มื/ผูส้่งคนืพสัดุ  
         (.........................................................................) 



 ได้รบัพสัดคุืนแล้วเมื่อวนัที.่................... เดอืน ........................................... พ.ศ. ........................... 
   ลงชื่อ........................................................................... ผูร้บัคนืพสัดุ  
         (.........................................................................) 
หมายเหตุ 

เมื่อครบก าหนดยมื ให้ผูอ้นุมติัให้ยืมหรือผู้รบัหน้าท่ีแทนมหีน้าท่ีติดตามทวงพสัดท่ีุให้ยมืไป คืนภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีครบ
ก าหนด 

 
 

ผงักระบวนการยืมพสัดปุระเภทคงรปูและพสัดปุระเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรฐั 
ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น 

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

 

ล าดบั ผงักระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูย้มืพสัด ุ
2. เจา้หน้าทีพ่สัด ุ

 
 

2           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3  
 
 

10 นาท ี เจา้หน้าทีพ่สัด ุ

4  
 
 
 
 

20 นาท ี 1. เจา้หน้าทีพ่สัด ุ
2.หวัหน้าฝ่ายคลงั
และพสัด ุ
3. ผูอ้ านวยการ 
หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

5  
 
 

 1. ผูย้มืพสัด ุ
2. ผูร้บัผดิชอบ
พสัด ุ
 
 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดปุระเภทคงรูป 

ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

เสนอผ่านหวัหน้าพสัดุของหน่วยงาน ตามกรณีทีย่มื 

 

เจ้าหน้าที่พสัดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

 

หวัหน้าพสัดุ เสนอความเหน็ 

เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 3.

อนุมตั ิ
Z 

ผูร้บัผดิชอบตรวจเชค็สภาพของพสัดทุีจ่ะยมื 

 3.  

ไม่อนุมตั ิ
Z 



 
6 
 

  ผูย้มื/ผูส้ง่คนืพสัดุ 
 

 
7 
 

 20 นาท ี ผูร้บัคนืพสัดุ
(เจา้หน้าทีพ่สัดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูร้บัคนืพสัดุ
(เจา้หน้าทีพ่สัดุ) 
 
 

 

ผูย้มืพสัดุ/ผูส้่งคนืพสัดุ 

ผูร้บัคนืพสัดุตรวจสอบพสัดุ 

จดัเกบ็พสัดุ 

กรณีช ารุด/
เสยีหาย/สญูหาย 


