
 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ 

ตามติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and transparency Assessment :ITA)ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงานป.ป.ช. ก าหนด มุ่งเน้นการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในและบคุลากรภายนอกของหน่วยงานในประเด็นการใฃ้ทรัพย์สินของราชการ 
ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ถูกก าหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์กร 
ประเด็นการก ากับดูแลการทจุริตด้วยนั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการ และการขอยืม
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตหุนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สนิของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจน
เป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี
งบประมาณ 2562และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่
ระบุถึงการให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระท ามิได้ การยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและการยืมพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยมืต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงานของรัฐ การให้บคุคลยืมใช้ภายในสถานที่ของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวดังนี้ 
1.การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ใหย้ืม 
2.การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่ง
รับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใชน้อกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
3.ผู้ยืมพัสดุประเภทใฃ้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนใหใ้นสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากช ารุดเสียหาย หรือใชก้าร
ไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผู้ยมืจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
4.การยืมพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าไดเ้ฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความ
จ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจดัหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุน้ันๆ 
พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลกัฐานการยืมเป็นลายลักษณอ์ักษร 
ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืม จะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด ขนาดและปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืม 
5.เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ใหยื้มหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบ
ก าหนด 
6.ให้ผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ 
ปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดปุระเภทคงรูปและ
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรปูและพสัดุประเภทใชส้ิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  

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

 
ล าดบั ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 

10 นาที 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พสัดุ 

 
 

           
 
 

10 นาที เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

  
 
 

10 นาที เจ้าหน้าที่พัสด ุ

  
 
 
 
 

20 นาที 1. เจ้าหน้าที่พสัดุ 
2.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสดุ 
 

  
 
 

 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. ผู้รับผิดชอบพัสดุ 
 
 

 
 
 

  ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพสัดุ 
 

 
 
 

 20 นาที ผูร้ับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสด)ุ 
 
 

  
 
 

20 นาที 
 
 
 

ผูร้ับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสด)ุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม 
 

เจ้าหน้าทีพ่ัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ 
 

หัวหน้าพัสด ุเสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 3.
อนุมัติ 

Z 

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสด/ุผูส้่งคืนพัสดุ 

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

กรณีช ารุด/
เสียหาย/สูญหาย 

 3.  
ไม่อนุมัต ิ

Z 



ใบยืมพสัดุประเภทใชค้งรูป และพัสดปุระเภทใช้สิน้เปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกดัส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 หน่วยงาน ........................................................................................................................ 

  วันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่...................................................................... 

มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ ..................................................... 

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

ตั้งแต่วันที่...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที.่..............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี ้
รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลขเครื่อง 

(serial Number) 
หมายเลขครุภัณฑ์ ลักษณะพัสดุ 

(สี/ขนาด) ถ้าม ี
อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพยีงพอให้เขียนในใบแนบ 
 ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด หรือใช้การไม่ได้
หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ............. 
 
      ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ 

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

เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ   ตรวจสอบแลว้โดย  นาย/นาง/นางสาว ................................................................เจ้าหน้าที่พสัดุ 

 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  

 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  

 ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพสัด ุ   ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ 

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

                                  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ/ิผอ.รพ.สต. 

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผูส้่งคืนพัสด ุ

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

 ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

   ลงชื่อ........................................................................... ผูรั้บคืนพัสดุ 

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

หมายเหตุ 
เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าทีต่ิดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่ครบก าหนด 

 


