
 บนัทกึขอความ 
สวนราชการ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน    โทร.0 7549 1192   โทรสาร 0 7549 1855                                 

ที่  นศ 1032/ว 10 วันที่       12  มกราคม    2564 

เรื่อง   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองของสำนักงาน  

สาธารณสุขอำเภอนาบอน และหนวยบริการในสังกัด 

เรียน   หัวหนากลุมงานทุกกลุมงาน และผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐเขารวมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใชแนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สำนักงาน 
ป.ป.ช.กำหนด มุงเนนการประเมินระดับการรับรูของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหนวยงานใน
ประเด็นการใชทรัพยสินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงาน ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ ถูกกำหนดเปนการประเมินผูบริหารองคการ ประเด็นการกำกับดูแลการทุจริตดวย น้ัน  

เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการการปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในการใชทรัพยสิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพยสินของเจาหนาที่ของรัฐอันเปนสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมถึงการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในการใชทรัพยสินของราชการและการขอยืม
ทรัพยสินของเจาหนาท่ีรัฐ ตลอดจนเปนไปตามขอกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการใหยืมหรือนำพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชใน
กิจการซ่ึงมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการนั้น จะกระทำมิได ซึ่งการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมตองทำหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกำหนดวันสงคืน  
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูประหวางหนวยงาน การใหบุคคล
ยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและยืมพัสดุประเภทใช
สิ้นเปลืองเพ่ือถือปฏิบตั ิดังน้ี.- 

1. การใหยืม หรือนำพัสดุไปใชในกิจการที่มิไดเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการ จะกระทำ
มิได 

2. การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรบัอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐ   
  3. การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐจะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  4. ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนำพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอยหาก
เกิดชำรุดเสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันหรือชดใชเปนเงินตาม
ราคาท่ีเปนอยางอยูในขณะยืม 



4. การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทำไดเฉพาะเมื่อหนวยงาน
ของรัฐผูยืม มีความจำเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดำเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงานของรัฐ  
ผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมตองเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐานการ
ยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกันสงคืน ใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 

5. เม่ือครบกำหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกำหนด 

การนี้ จึงขอใหทาน และผูที่ไดรับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบใหผูปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปและการยืมพสัดุประเภทใชสิ้นเปลืองโดย
ใชใบยืมประเภทใชคงรูป และพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองนี้ ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและ
ประเภทใชสิ้นเปลืองของเจาหนาที่ของรัฐ ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามเอกสารท่ีแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจงบุคลากรทุกระดับในสังกัดถอืปฏบิัติโดยเครงครัด 
     

 
 
               
      

 

 

 
 

 

 



 
ใบยืมพัสดุประเภทใชคงรปู หรือพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหารสวนกลาง 
 หนวยงาน ........................................................................................................................ 

  วนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ขาพเจา.................................................................................ตำแหนง............................................................................................... 

กอง/ศูนย์/กลุมงาน .....................................................................................กรม ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่...................................................................... 

มีความประสงค์จะขอยมืพัสดุของ...............................................................................วตัถุประสงค์เพ่ือ ..................................................... 

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

ตั้งแตวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังน้ี 
รายการ จำนวน ย่ีหอ/รุน หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ ์ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถามี 
อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไมเพียงพอใหเขียนในใบแนบ 
 ตามรายการท่ียืมขางตน ขาพเจาจะดูแลรักษาเปนอยางดี และสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกดิการชำรุด หรือใชการไมได
หรือสูญหายไป ขาพเจาจะจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสยีคาใชจายเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ ขาพเจาจะสงคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงช่ือ ............................................................................ผูยืมพัสด ุ

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

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

 ยืมใชในหนวยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ยืมใชในหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข  

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

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

        ตำแหนง ผอูำนวยการ ........................................................................... 

 ไดสงพัสดุคืนแลวเม่ือวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ.......................................................................... ผยูืม/ผสูงคืนพัสด ุ

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

 ไดรบัพัสดุคืนแลวเม่ือวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงช่ือ........................................................................... ผูรบัคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 
เมื่อครบกำหนดยืม ใหผูอนุมัติใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป คืนภายใน 7 วัน  
นับแตวันที่ครบกำหนด 

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปหรือพสัดุประเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอนและหน่วยบริการในสังกัด

ยืมใช้ภายภายใน สสอ รพ สต
ยืมใช้ระหว่างหน่วยงาน สสอ รพ สต



 
 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองของเจาหนาที่รัฐ 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง  

และราชการบริหารสวนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ขอ 207 ถึงขอ 209 (การยืม) 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผรูับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี 1. ผูยืมพัสดุ 
2. เจาหนาท่ีพัสดุ 

 
 

          
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  
 
 

10 นาท ี เจาหนาที่พัสดุ 

  
 
 
 
 

20 นาที 1. เจาหนาที่พัสดุ 
2.หัวหนาฝายคลัง
และพัสด ุ
3. ผูอำนวยการ หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย 

  
 
 

 1. ผูยืมพัสดุ 
2. ผูรับผิดชอบพัสดุ 
 
 

 
 
 

  ผูยืม/ผูสงคืนพัสดุ 
 

 
 
 

 20 นาที ผรูับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 
 

  
 
 

20 นาที 
 
 
 

ผรูับคืนพัสดุ
(เจาหนาที่พัสดุ) 
 
 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหนวยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เสนอผานหัวหนาพัสดุของหนวยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุของหนวยงานตรวจสอบ 
 

หัวหนาพัสดุ เสนอความเห็น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผูรับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผูยืมพัสดุ/ผสูงคืนพัสดุ 

ผูรับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีชำรุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไมอนุมัติ 

Z 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุฯ

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน และหนว่ยบรกิารในสงักัด

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยมื)


