
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง 

ของโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและมุงเนนการประเมินระดับการรับรูของบุคลกรภายใน และบุคลากรภายนอกของหนวยงานใน
ประเด็นความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่สํานักงาน ป.ป.ช. 
กําหนดการใชทรัพยสินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบขอมูลการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ปงบประมาฯ พ.ศ.2565 ถูก
กําหนดเปนการประเมินผูบริหารองคกร ประเด็นการกํากับดูแลการทุจริตดวย นั้น 

โรงพยาบาลแวงนอย จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลือง เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสินของ
ราชการและการขอยืมทรพัยสินของเจาหนาที่รัฐ อันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ในการใชทรัพยสินของราชการและการขอยืม
ทรัพยสิน ตลอดจนเปนไปตามขอกําหนดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐประจําปงบประมาณพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุถึงการใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการนั้น
จะกระทํามิได การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทําหลักฐานการยืม
เปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน ตามหลักเกณฑวิธีและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืม
พัสดุประเภทใชคงรปูระหวางหนวยงานของรฐั การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานรัฐเดียวกัน และ
การยืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
 1.การยืมระหวางหนวยของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
 2.การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้นแตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงาน รัฐตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานรัฐ 
 3. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนําพัสดุนั้นมาสงใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุด
เสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูกูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของ
ตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพเดียวกันหรือชดใชเปนเงินตามราคาที่
เปนอยูในขณะยืม 
 4.การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงานของรัฐ
ผูยืมมีความจําเปนตองใชเฉพาะพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐ
ผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆพอที่จะใหยืมได โดยไมการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปน
ลายลักษณอักษร ท้ังนี้โดยปกติหนวยงานของรัฐผูกูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดยีวกันสงคืนใหหนวยงานของรฐัผูใหยืม 



 5.เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน 
นับแตวันครบกําหนด 

  ผูที่ไดรับมอบอํานาจ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลือง โดยใชใบยืมพัสดุประเภทใชคงรปูและพัสดุใชสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุ
ประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่รัฐของหนวยงานโรงพยาบาลแวงนอย สามารถ
เรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองไดท่ี เว็บไซตโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ชื่อ http://wnhospital.moph.go.thและบุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 
   
 

        
       (นายปณณวิชญ มีธรรม) 
                                            นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง 
                                                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

 
  



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาที่รฐั 
ของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลแวงนอย จงัหวัดขอนแกน 

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

 
ลาํดับ ผงักระบวนงาน ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 

1.  10 นาที 1.ผูยืมพัสดุ 
2.เจาหนาที่พัสดุ 

2.  10 นาที เจาหนาที่พัสด ุ

3.  10 นาที เจาหนาที่พัสด ุ

4.  20 นาที 1.เจาหนาที่พัสดุ 
2.หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 
3.ผูอํานวยการ หรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

5.   1.ผูยืมพัสดุ 
2.เจาหนาที่พัสดุ 

6.   ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 

7.  20 นาที ผูรับคืนพัสดุ 
(เจาหนาท่ีพัสดุ) 

8.  20 นาที ผูรับคืนพัสดุ 
(เจาหนาท่ีพัสดุ) 

 
 
  

ผูขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอรมใบยมืพัสดุประเภท
คงรูปของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุข 

เจาหนาท่ีพัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 

หัวหนาพัสด ุเสนอความเห็น 

เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

4. 
ไมอนุมัติ 

4. 
อนุมัติ 

ผูรับผิดชอบตรวจสอบเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผูสงคืนพัสดุ 

ผูรบัคืนพัสดุตรวจสอบพัสด ุ
กรณีชาํรุด/

เสียหาย/สูญหาย 

จัดเก็บพัสดุ 

 

(นายปณณวชิญ มีธรรม)                                            
นายแพทยชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง                                                          



ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ของเจาหนาที่รัฐ (ใชภายในสถานที่)  

ของโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

วันที.่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
ขาพเจา.................................................................ตําแหนง.............................................................................................. 
กลุมงาน................................................................หนวยงาน............................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท.................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่................................................................ 
มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ............โรงพยาบาลแวงนอย........................................................................................ 
วัตถุประสงคเพื่อ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ..................ดังนี้ 

รายการ จํานวน ย่ีหอ/รุน หมายเลขเคร่ือง 
(serial Number) 

หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) 

ถาม ี

อุปกรณ
ประกอบ 

       
       
       
       
       

หมายเหตุ หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 
 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หาก
เกิดการชํารดุหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง 
หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยู
ในขณะยืม 
ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันที่..........เดือน.................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.......................................................ผูยืมพัสดุ 
       (...........................................................) 

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ      ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว.........................................................เจาหนาที่พัสดุ 
ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลแวงนอย 
ยืมใช ภายนอกหนวยงาน โรงพยาบาลแวงนอย 
ลงชื่อ..............................................หัวหนาพัสดุ  ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ 
(......................................................)     (นายเตือน  สายบัวทอง) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 
    ไดสงพัสดุคืนแลว เมื่อวันท่ี.............เดือน...................... .. .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
    ไดรบัพัสดุคืนแลว เมื่อวันที่.............เดือน......................   .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูรับคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
 
หมายเหตุ : เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป 

คืนภายใน7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 
 



 

ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ของเจาหนาที่รัฐของ (ใชภายนอกสถานที่)  

โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

วันที.่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
ขาพเจา.................................................................ตําแหนง.............................................................................................. 
กลุมงาน................................................................หนวยงาน............................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท.................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่................................................................ 
มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ............โรงพยาบาลแวงนอย........................................................................................ 
วัตถุประสงคเพื่อ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ..................ดังนี้ 

รายการ จํานวน ย่ีหอ/รุน หมายเลขเคร่ือง 
(serial Number) 

หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) 

ถาม ี

อุปกรณ
ประกอบ 

       
       
       
       
       

หมายเหตุ หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 
 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หาก
เกิดการชํารดุหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง 
หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยู
ในขณะยืม 
ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันท่ี..........เดือน..................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.......................................................ผูยืมพัสดุ 
       (...........................................................) 

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ      ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว.........................................................เจาหนาที่พัสดุ 
ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลแวงนอย 
ยืมใช ภายนอกหนวยงาน โรงพยาบาลแวงนอย 
ลงชื่อ..............................................หัวหนาพัสดุ  ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ 
(......................................................)     (นายเตือน  สายบัวทอง) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 
    ไดสงพัสดุคืนแลว เมื่อวันท่ี.............เดือน...................... .. .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
    ไดรบัพัสดุคืนแลว เมื่อวันที่.............เดือน......................   .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูรับคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
 
 หมายเหตุ : เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูอนมุัติใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป 
คืนภายใน7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 



ใบยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ 

ของโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

วันที.่...........เดือน...................................พ.ศ................. 
ขาพเจา.................................................................ตําแหนง.............................................................................................. 
กลุมงาน................................................................หนวยงาน............................................................................................ 
หมายเลขโทรศพัท.................................................หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่................................................................ 
มีความประสงคจะขอยืมพัสดุของ............โรงพยาบาลแวงนอย........................................................................................ 
วัตถุประสงคเพื่อ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ตั้งแตวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.................ถึงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ..................ดังนี้ 

รายการ จํานวน ย่ีหอ/รุน หมายเลขเคร่ือง 
(serial Number) 

หมายเลขครุภัณฑ ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด) 

ถาม ี

อุปกรณ
ประกอบ 

       
       
       
       
       

หมายเหตุ หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 
 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หาก
เกิดการชํารดุหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายเอง 
หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยู
ในขณะยืม 
ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันที่..........เดือน..................พ.ศ............ 

ลงชื่อ.......................................................ผูยืมพัสดุ 
       (...........................................................) 

เสนอ ผานหัวหนาพัสดุ      ตรวจสอบแลวโดย  นาย/นาง/นางสาว.........................................................เจาหนาที่พัสดุ 
ยืมใชในหนวยงานภายในโรงพยาบาลแวงนอย 
ยืมใช ภายนอกหนวยงาน โรงพยาบาลแวงนอย 
ลงชื่อ..............................................หัวหนาพัสดุ  ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ 
(......................................................)     (นายเตือน  สายบัวทอง) 
            ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 
    ไดสงพัสดุคืนแลว เมื่อวันท่ี.............เดือน...................... .. .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
    ไดรบัพัสดุคืนแลว เมื่อวันที่.............เดือน......................   .........พ.ศ..................... 
       ลงชื่อ.............................................ผูรับคืนพัสดุ 
       (......................................................) 
 
 หมายเหตุ : เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูอนมุัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป 
คืนภายใน7 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 

 


