
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306/2977  วันที่    ๑  ธันวาคม  256๔ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  

       ของโรงพยาบาลพิชัย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
                ตามมติคณะรัฐมาตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด
มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงานในประเด็นการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถูก
ก าหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์กร ประเด็นการก ากับดูแลการทุจริตด้วยนั้น   

      โรงพยาบาลพิชัย ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต
ประพฤติชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือน าพัสดุ
ไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระท ามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้
บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐดังนี้ 

1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้
ให้ยืม 

2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงาน 

3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหาก
เกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาท่ีอยู่ในขณะยืม 

4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตนเอง 



และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท 
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

5. เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

ในการนี้ จึงขอให้ท่านและผู้ได้รับมอบอ านาจ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง โดย
ให้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐของโรงพยาบาลพิชัย ตามเอกสารที่แนบนี้และสื่อสารให้
บุคลากรให้ทราบทั่วองค์การ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 

 
 
 

    
                           (นางสมุาพร  แซ่คู) 
                             นักวชิาการพัสดุ 
                       
 
 
 
          

                             (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 
 
                                                              



ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ของหน่วยงานในสังกัด โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
หน่วยงาน................................................................................. 
วันที.่............เดือน......................พ.ศ……………….....…………….. 

ข้าพเจ้า....................................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน........................................................................................กรม.................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่...................................................................... 
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ................................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ................................................ 
............................................................................................................... .................................................................. ............................... 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.................................พ.ศ.......................     ถึงวันที.่.........เดือน...............................พ.ศ..............................ดังนี ้

รายการ จ านวน ยี่ห้อ/รุ่น หมายเลขเครื่อง 
(Serial number) 

หมายเลข 
ครุภัณฑ ์

ลักษณะพัสด ุ
(สี/ขนาด)ถ้าม ี

อุปกรณ์ประกอบ 

       
       
       
       

หมายเหตุ  หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ 
       ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการช ารุด หรือใช้การไม่ได้  
หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
      ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะสง่คืนพัสด ุในวันที่...............เดือน........................พ.ศ....................................... 
                                                                                       
                                                                                                ลงช่ือ...............................................................ผูย้ืมพัสดุ 
                                                                                                             (............................................................) 
 
เสนอ  ผ่านหัวหน้าพสัด ุ           ตรวจสอบแล้วโดย      นาย/นาง/นางสาว..................................................................เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
 
 
                       ยืมใช้ภายนอกหน่วยงานโรงพยาบาล                    ยืมใช้ภายนอกหน่วยงานโรงพยาบาล  
 
 
  

ลงช่ือ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ                                 ลงช่ือ........................................................ผู้อนมุัต ิ
      (..........................................)                                                                      (.................................................) 
                                                                                                    ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
            ได้ส่งพัสดุคืนแล้ว เมื่อวันที.่...........เดือน..............................พ.ศ......................ลงช่ือ......................................ผู้ยืม/ผูส้่งคืนพัสดุ 
 

                                                                                                          (.............................................)                                                                                      
              ได้รับพัสดคุืนแล้ว เมื่อวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.......................ลงช่ือ......................................ผู้รบัคืนพัสด ุ
                                                                                                            (.............................................) 
 
หมายตุ  
 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนมีหน้าท่ีติดตามพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด 
                                                                                                        

 



ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
ของหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย 

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

 
ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที ่
 
 
 

2  10 นาที เจ้าหน้าที ่
 
 
 

3  10 นาที เจ้าหน้าที ่
 
 
 

4  20 นาท ี  
1.เจ้าหน้าที ่
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
3.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
 
 

5  
 
 

 1.ผู้ยืมพัสดุ 
2.เจ้าหนา้ที ่
 
 

6   ผู้ยืม / ผู้ส่งคืนพัสด ุ
 
 

 
7 

 20 นาท ี ผู้รับคนืพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่) 
 
 
 
 

8  20 นาท ี ผู้รับคนืพัสด ุ
(เจ้าหน้าที่) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของหน่วยงานส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ 

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ตามกรณีท่ียืม 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเสนอ
ความเห็น 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติอนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

 
อนุมัติ 

ผู้รับผดิชอบตรวจเชค็สภาพของพัสดุที่จะยืม 

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพัสด ุ

ผู้รับคนืพัสดุตรวจสอบพัสด ุ กรณีช ารุด / 
เสียหาย / สูญหาย 

จัดเก็บพัสดุ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306/3056  วันที่    ๗  ธันวาคม  256๔ 

เรื่อง  มอบหมายการด าเนินการเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกท่าน 
  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้มีค าสั่งโรงพยาบาลพิชัย ที ่291/2564 ลงวันที่ 
30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 เรื่อง มอบหมายการด าเนินการเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกายืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพิชัย รายละเอียดตามส าเนาค าสั่ง ๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       
 

 
          

                            (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 

 

 
 
                                                              



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306/2978  วันที่    ๑  ธันวาคม  256๔ 

เรื่อง  มอบหมายการด าเนินการเก่ียวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
โรงพยาบาลพิชัย 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

             เรื่องเดิม 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัด ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผุ้
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0017.01/ว 1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 
  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพิชัย เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดเห็นควรมอบหมายด าเนินการเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือ ง
ของโรงพยาบาลพิชัย 
  ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  1.ลงนามในค าสั่งมอบหมายการด าเนินการเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกายืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพิชัย 
  2.ลงนามในหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิชัย รับทราบค าสั่ง ฯ 
  3.อนุญาตให้น าค าสั่ง ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
 
 
 
       (นางสุมาพร  แซ่คู) 

 นักวิชาการพัสดุ 
 

       
          ลงนาม / อนุญาต 

 
 
          

                                (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                                       



 
 

 
ค ำสั่ง โรงพยำบำลพิชัย 

ที ่ ๒๙๑/๒๕๖๔ 
เรื่อง มอบหมำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทคงรูป 

และกำรยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองของโรงพยำบำลพิชัย 
………………….……………............................................... 

ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1539 ลง
วันที่ 10 เมษายน 2562 ขอให้หน่วยงานในสังกัด ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภท
สิ้นเปลืองเพ่ือเป็นการส่งเสริมตราการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น 

ฉะนั้น เพ่ือให้การยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ของโรงพยาบาล
พิชัย เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล
พิชัย จึงมีค าสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย เป็นผู้เสนอพิจารณา
อนุมัติให้ยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองของโรงพยาบาลพิชัย 

ข้อ 2 ในการด าเนินงานตามค าสั่งนี้ ให้ผุ้ได้รับหมอบหมายด าเนินการตามข้อ 1 ตลอดจน
หน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งจังอุตรดิตถ์  ที่ 13394/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
โรงพยาบาลพิชัย โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราบการเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔       
 
 
 
 
                                                             (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ที ่ อต 0032.306/2979  วันที่    ๑  ธันวาคม  256๔ 

เรื่อง  แจ้งเวียนแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
โรงพยาบาลพิชัย    

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกท่าน  

             เรื่องเดิม 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัด ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบให้ผุ้
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง เพ่ือเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0017.01/ว 1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 
  ข้อพิจารณา 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลพิชัย เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดเห็นควรแจ้งเวียนแนวทางดังกล่าวให้ทุกกลุ่มงาน 
  ข้อเสนอ 
  เห็นควรเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลพิชัย อย่างเคร่งครัด 
 
 
        

 
          

                              (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                                       



   
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖4 
หัวข้อ:  หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีข้ันตอน

การขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ 
- แบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 
- แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
- บันทึกข้อความแจ้งเวียนแบบฟอร์มใบยืมพัสดุคงรูประหว่างของหน่วยงานของรัฐ และ

แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
Link ภายนอก :  ๑. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                     http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหตุ :  
                    หลักฐานประกอบ MOIT ๑5 
 
                    ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
      
 
                   ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      วันที่..๒๙..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔....                 วันที่..๒๙..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔.... 

                                   
                                     ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                               
 
                                                    (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.... 
                                    วันที่..๒๙..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ..๒๕๖๔.... 
 

 


