
“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยำบำลบ้ำนม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ               วันที่    15  มกรำคม  ๒๕๖5 
เร่ือง ขออนุญำตเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุของโรงพยำบำลบ้ำนม่วง  
       

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
 

 ๑. ต้นเร่ือง 
          ในกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรส่วนภูมิภำค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : 
MOPH ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ก ำหนดให้หน่วยงำนต้องมี 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุท่ีชัดเจน มีกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุดังกล่ำวให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ และให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 ๒. ข้อพิจารณา 
          2.1 กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป โรงพยำบำลบ้ำนม่วง ได้ด ำเนินกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำง

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุ เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีใช้เป็นแนวปฏิบัติ และขออนุญำตน ำประกำศและกรอบแนวทำงดังกล่ำว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 ๒.2 เห็นชอบ และลงนำมประกำศแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืม
พัสดุใช้ส้ินเปลือง 

 ๒.3 แจ้งเวียนประกำศ หนังสือส่ังกำรให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลบ้ำนม่วง รับทรำบและถือปฏิบัติตำม
ประกำศแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุใช้ส้ินเปลือง โดยเคร่งครัด 
 

 ๓. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือท่ีเสนอมำพร้อมนี้ 
 
 
          

      (นำยสด  อุดมฉวี) 
                     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

 
 

 
 
 
 
                                                                                          (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                                                                                   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
                                                                           

อนุญาต 
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ประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง 

...................................................................................... 
  ตำมมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือตำมกรอบแบบประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด มุ่งเน้นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในและบุคลำกรภำยนอกของหน่วยงำนในประเด็นกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ตลอดจนกำรตรวจสอบข้อมูลกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำน ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 มุ่งเน้นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ถูกก ำหนดเป็นกำรประเมินผู้บริหำรองค์กร ประเด็นกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตด้วยนั้น 

โรงพยำบำลบ้ำนม่วง ขอเรียนว่ำเพื่อเป็นกำรส่งเสริมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ อันเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมถึงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำรและกำรขอยืมทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ตลอดจนเป็นไปตำมข้อก ำหนดในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีระบุถึงกำรให้ยืมหรือน ำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมีใช่
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนั้นจะกระท ำมิได้ กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ผู้
ยืมต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนดวันส่งคืน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนท่ีของ
หน่วยงำนของรัฐเดียวกัน และกำรยืมไปใช้นอกสถำนท่ีของหน่วยงำนของรัฐ ดังนี้ 

๑. กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 
๒. กำรให้บุคคลยืมใช้ภำยในสถำนท่ีของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจำก 

หัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนท่ีของหน่วยงำนของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำก
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน ำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้ในสภำพท่ีใช้กำรได้เรียบร้อยหำก 
เกิดช ำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเด่ียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำท่ี
เป็นอยู่ในขณะยืม 
 

/๔ กำรยืม......... 
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๔. กำรยำมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กระท ำได้เฉพำะเมือ 
หน่วยงำนของรัฐผู้ยืมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วน จะด ำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำรและหน่วยงำนของ
รัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐของตน และให้มีหลักฐำนกำรยืม
เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืน
ให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม 

๕. เมื่อครบก ำหนดยืม ให้เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุหรือผู้รับหน้ำท่ีแทนท่ีมีหน้ำท่ีติดตำมทวงพัสดุท่ีให้ยืม 
ไปคืน    ภำยใน ๗ วัน นับแต่วันครบก ำหนด 
 

  ในกำรนี้ จึงขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจ ควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติ
ตำมแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง ตลอดจนผังกระบวนกำรกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภท
ใช้ส้ินเปลืองของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐของหน่วยงำนโรงพยำบำลบ้ำนม่วง ตำมเอกสำรท่ีแนบนี้ และให้ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

 

    ประกำศ ณ  วันท่ี  ๑7  มกรำคม  ๒๕๖5 
 

       
          
         
                                                           (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง  
 
 



แผนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทส้ินเปลืองของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาลบ้านม่วง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแลพการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  10 นาที 1. ผู้ยืม 

2. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

2.  10 นาที เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

3.  10 นาที เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

4.  20 นาที 1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
2. หัวหน้าคลังพัสดุ 
3. ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

5.   1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. ผู้รับผิดชอบพัสดุ 

6.   ผู้ยืม/ผู้ส่งคือพัสดุ 

7.  20 นาที ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

8.  20 นาที ผู้รับคืนพัสดุ 
(เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มในใบยืมพัสดุ
ประเภทคงรูปและพัสดุประเภทส้ินเปลือง 

ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีท่ียืม 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ไม่อนุมัติ อนุมัติ 

ผู้ยืม/ผู้ส่งคืน 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ กรณีช ารุด/เสียหาย/สูญ
หาย 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพพัสดุท่ีจะยืม 

จัดเก็บพัสดุ 



หน่วยงาน……………………….……………………………………

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. .....................

                       ข้าพเจ้า...........................................................................................ต าแหน่ง............................................................

กลุ่มงาน/งาน...................................................................สถานท่ีท างาน......................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................

มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุจากโรงพยาบาลบ้านม่วง วัตถุประสงค์เพ่ือ...................................................................................................................

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

ต้ังแต่วันท่ี…….......เดือน…………...................พ.ศ. …….........ถึงวันท่ี................เดือน…….....................พ.ศ. ..................

ดังรายการต่อไปน้ี

รายการ จ านวน ย่ีห้อ/รุ่น หมายเลขเคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์

        ลักษณะพัสดุ
        (สี/ขนาด)

ถ้ามี อุปกรณ์ประกอบ

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบเพ่ิม

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ี ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุในวันท่ี…...........เดือน………...................พ.ศ. ……...........

ลงช่ือ...............................................................ผู้ยืมพัสดุ

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

เสนอ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี           ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว.................................................เจ้าหน้าท่ีพัสดุ

        ยืมใช้ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านม่วง

        ยืมใช้ภายนอกหน่วยงานโรงพยาบาลบ้านม่วง

ลงช่ือ...........................................................หัวเจ้าเจ้าหน้าท่ี ลงช่ือ.......................................................ผู้อนุมัติ

(...................................................................) (......................................................................)
ต าแหน่ง...........................................................

         ได้ส่งคืนพัสดุแล้ว เม่ือวันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. ……………………

ลงช่ือ..............................................................ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ

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

         ได้รับพัสดุแล้ว  เม่ือวันท่ี.............เดือน.........................................พ.ศ. ……………………

ลงช่ือ..............................................................ผู้รับคืนพัสดุ

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

**หมายเหตุ เม่ือครบก าหนดยืม ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือผู้รับหน้าท่ีแทนติดตามทวงพัสดุท่ียืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีครบก าหนด

             ตามรายการท่ียืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้มีสภาพท่ีใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุดหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะ
จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่
ในขณะน้ัน

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ของโรงพยาบาลบ้านม่วง



“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร  โรงพยำบำลบ้ำนม่วง โทร.๐ ๔๒๗๙  ๔๑๑๘ 

ท่ี   สน ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ                             วันที่  15  มกรำคม  ๒๕๖4 
เร่ือง    แจ้งเวียนให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบและถือปฏิบัติตำมประกำศแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูปและกำรยืมพัสดุใช้ส้ินเปลือง  

 

เรียน หัวหน้ำกลุ่มงำน/หัวหน้ำงำน/เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลบ้ำนม่วงทุกท่ำน 

  ด้วยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ตัวช้ีวัดท่ี 6 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ก ำหนดให้หน่วยงำนต้องมี หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุท่ีชัดเจน มีกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเผยแพร่
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุดังกล่ำวให้บุคลำกรในสังกัดทรำบ และให้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 

  โรงพยำบำลบ้ำนม่วง  จึงได้จัดท ำประกำศโรงพยำบำลบ้ำนม่วง เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุใช้ส้ินเปลือง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560 เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลบ้ำนม่วงทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  

  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติตำมเอกสำรท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
       

                 
     
           (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นำยทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
17 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบ้านม่วง 

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 
ช่ือหน่วยงำน : โรงพยำบำลบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 17 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุญำตเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุของโรงพยำบำล 
บ้ำนม่วง บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
รำยละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
1. บันทึกขออนุญำตเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุของโรงพยำบำล 
บ้ำนม่วง 
2. ประกำศแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุใช้ส้ินเปลือง 
3. ผังกระบวนกำรยืมพัสดุ 
4. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้ส้ินเปลือง 
5. บันทึกแจ้งเวียนให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบและถือปฏิบัติ 
 
Link ภำยนอก : www.bmhos.com 
หมำยเหตุ : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
 

 (นำงสำวทิพย์สุดำ  พิมพ์มะสอน) 
                                         ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรพัสดุ 
                                       17 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นำยสด  อุดมฉวี) 
ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
17 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 


