บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ 37210
ที่ อจ 0232/410
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

โทร 045-466302
.

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอชานุมาน
.
เรียน สาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ
ประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (integrity and transparency
assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนดมุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงานในประเด็น
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ถูกกาหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์กร ประเด็นการกากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้
ทรัพย์ สินของราชการและการขอยื มทรั พย์สิ นของเจ้าหน้าที่รั ฐ ตลอดจนเป็ นไปตามข้ อกาหนดในการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือนาพัสดุไป
ใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระทามิได้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้ นเปลื อง ผู้ ยื มต้ องท าหลั กฐานการยื นเป็ นลายลั กษณ์อั กษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่ง คื นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุ คคลยืมใช้
ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รั บอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
การชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตาม
ราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐที่ให้ยืมพัสดุ
นั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืนเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงานของรัฐให้ผู้ให้ยืม
……/5.เมื่อครบกาหนดยืม.......

5. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
การนี้ จึงขอให้ท่าน และผู้ที่ได้รับมอบอานาจ ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์ และสื่อสารให้แก่
บุคลากรให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร สามารถเรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตาม
เอกสารที่แนบนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรทุกระดับในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายทวีฤทธิ์ โลจรัส)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ทราบ/แจ้ง

(นายสมศักดิ์ หอมชื่น)
สาธารณสุขอาเภอชานุมาน

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ประจาปีงบประมาณ 2564

การยืมพัสดุ
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของบุคลากรของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
การให้ บุ คคลยื มใช้ ภายในสถานที่ ของหน่ วยงานของรั ฐเดี ยวกัน และการยื มนอกสถานที่ ของ
หน่วยงาน ของรัฐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ระบุว่า การให้ ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้ การยืมพัสดุ
ประเภท ใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และ กาหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ดังนี้
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทา มิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และ กาหนดวัน
ส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่ง
รับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ ยืมพั สดุ ประเภทใช้ คงรูปจะต้ องน าพั สดุนั้ นมาส่ ง คืนให้ในสภาพที่ใช้ การได้ เรี ยบร้ อย หากเกิดช ารุ ด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา ที่เป็นอยู่
ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก ระทรวงมหาดไทย กรุ ง เทพมหานคร หรื อ เมื องพั ทยา
แล้วแต่กรณี กาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ยืม
มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม มีพั สดุ
นั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐ ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยงาน
ของรัฐ ผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันครบกาหนดใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ

ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง
และราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม)
ลาดับ
1

ผังกระบวนงาน

ระยะเวลา
ผู้รบั ผิดชอบ
10 นาที 1. ผู้ยืมพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

10 นาที

เจ้าหน้าที่พัสดุ

20 นาที

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2.หัวหน้าฝ่ายคลัง
และพัสดุ
3. ผู้อานวยการ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1. ผู้ยืมพัสดุ
2. ผู้รับผิดชอบพัสดุ

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม

3.
ไม่อนุมัติ
Z

3.
อนุมัติ
Z

หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม

ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ
ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ

จัดเก็บพัสดุ

20 นาที

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

20 นาที

ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

กรณีชารุด/
เสียหาย/สูญหาย

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สนิ้ เปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงานในสังกัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน อาเภอชานุมาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง
หน่วยงาน ..............................................................................................
วันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า.................................................................................ตาแหน่ง...............................................................................................
กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน .....................................................................................กรม .............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...........................................................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่......................................................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ...............................................................................วัตถุประสงค์เพื่อ .....................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน................................พ.ศ................. ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ.................... ดังนี้
รายการ

จานวน

ยี่ห้อ/รุ่น

หมายเลขเครื่อง
(serial Number)

หมายเลขครุภัณฑ์

ลักษณะพัสดุ
(สี/ขนาด) ถ้ามี

อุปกรณ์ประกอบ

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนในใบแนบ

ตามรายการที่ยืมข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชารุด
หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่...........เดือน....................พ.ศ............
ลงชื่อ ............................................................................ผู้ยืมพัสดุ
(...........................................................................)
เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ  ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
 ยืมใช้ในหน่วยงานภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
 ยืมไปใช้นอกสถานที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ลงชื่อ ..............................................................หัวหน้าพัสดุ
(..............................................................)

ลงชื่อ........................................................................... ผู้อนุมัติ
(.........................................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ ...........................................................................

 ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ.......................................................................... ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ
(.........................................................................)
 ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่.................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ลงชื่อ........................................................................... ผู้รับคืนพัสดุ
(.........................................................................)

หมายเหตุ
เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ครบกาหนด

