
 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 
……………………………………………………………………………….. 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดดำเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ Integrity and Transparence 
Assessment : ITA ประจำปงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA (รอยละ 92) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงาน และกำหนดใหหนวยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของทางราชการที่ถูกตองนั้น 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน ขอแจงแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ ้นเปลือง เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริต และ
ผลประโยชนทับซอน ในการใชทรัพยสินของทางราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐ อันเปนสาเหตุ
หนึ่งของการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตลอดจนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุการใหยืมหรือนำพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการนั้นกระทำมิได การยืมพัสดุ ผูยืมตองทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวัน
สงคืน ตามหลักเกณฑวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูประหวางหนวยงานของรัฐ การให
บุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ ดังนี ้

1. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
2. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานรัฐ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานรัฐ 
3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิด

ชำรุด เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหาย ใหผูยืมจัดการแกไข ซอมแซม คงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ
ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดเชยเปนเงินตามราคาที่
เปนอยูขณะยืม 

4. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐ
ผูยืมมีความจำเปนตองใชเฉพาะพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการ และหนวยงานของรัฐ ผู
ใหยืมพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลาย
ลักษณอกัษร ทั้งนี้โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เชนเดียวกันสงคืนให
หนวยงานของรัฐผูยืม 

5. เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน มีหนาที่ติดตามทางพัสดุที่ยืมไปใหคืนภายใน    
7 วัน นับตั้งแตวันครบบกำหนด 
 
 

1/2..ใหผูที่ไดรับ... 
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ใหผูที่ไดรับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป 
และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของ
เจาหนาที่รัฐของหนวยงาน และสื่อสารแจงบุคลากรทุกระดับในสังกัดไดรับทราบทั่วองคกร สามารถเรียกดูใบยืมพัสดุ
ประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ ้นเปลืองไดที่ web site : http://www.phonpho.go.th/  ถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดตอไป 

ประกาศ ณ วันที่ 6  เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

       

                                  
        (นางทัศนีย  ทินราช)            

                      สาธารณสุขอำเภอพล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
ของหนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกนและ รพ.สต.ในสังกัด  

 หนวยงาน ........................................................................................................................ 
  วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 

 ขาพเจา.................................................................................ตำแหนง............................................................................................... 
กอง/ศูนย/กลุมงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท...........................................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่...................................................................... 
มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงคเพื่อ ..................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันที.่..............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที่...............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 หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมเีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งน้ี ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูยืมพัสดุ 
              (...........................................................................) 
เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ   ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจาหนาที่พัสดุ 
 ยืมใชในหนวยงานภายในหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล   
 ยืมใชในหนวยงานภายนอกหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  
 ลงชื่อ ..............................................................หัวหนาพัสดุ    ลงชื่อ........................................................................... ผูอนุมัติ 
    (..............................................................)                          (.........................................................................) 
        ตำแหนง ผูอำนวยการ ........................................................................... 

 ไดสงพัสดุคืนแลวเมื่อวันท่ี.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
   ลงชื่อ.......................................................................... ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 
         (.........................................................................) 
 ไดรับพัสดุคืนแลวเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 
   ลงชื่อ........................................................................... ผูรับคืนพัสดุ 
         (.........................................................................) 
หมายเหตุ 
เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ครบกำหนด 

 
 



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 

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

 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสด ุ
2. เจาหนาที่พัสด ุ

 
 

2          
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พัสด ุ

3  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พสัด ุ

4  
 
 
 
 

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

5  
 
 

 1. ผูยืมพัสด ุ
2. ผูรับผิดชอบพัสด ุ
 
 

 
6 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพัสด ุ
 

 
7 
 

 20 นาท ี ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 
 

8  
 
 

20 นาท ี
 
 
 

ผูรับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 

 

 

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยืมพัสดปุระเภทคงรูป 

ของหนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 

เจาหนาทีพ่ัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 

หัวหนาพัสด ุเสนอความเห็น 

เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 3.
อนุมัต ิ

Z 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ

จัดเก็บพัสด ุ

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  

ไมอนุมัต ิ


