ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
--------------------------------ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ เข้ าร่ว ม
ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตาม กรอบการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด มุ่งเน้ นการประเมินระดับการรั บรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากร ภายนอกของหน่วยงานใน
ประเด็น การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกกาหนดเป็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประเด็นการกากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการ ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึง การ ให้ยืมหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการนั้น จะกระทามิได้ การยืมพัสดุประเภท ใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทา
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรและเหตุผล และกาหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงาน
ของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๒. การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรัฐ เดี ย วกั น จะต้ อ งได้ รับ อนุ มั ติ จาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจาก
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
๓. ผู้ ยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป จะต้ อ งน าพั ส ดุ นั้ น มาส่ ง คื น ให้ ในสภาพที่ ใช้ ก ารได้ เรี ย บร้ อ ย
หากเกิ ด ช ารุ ด เสี ย หาย หรื อ ใช้ ก ารไม่ ได้ หรื อ สู ญ หายไป ให้ ผู้ ยื ม จั ด การแก้ ไขซ่ อ มแซมให้ ค งสภาพเดิ ม โดย
เสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็ นพัสดุประเภทชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
๔. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจาเป็น ต้องใชพัสดุนั้นเป็นการเร่งด่วน โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ห น่วยงานของตน และให้ มี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
2/ 5. เมื่อครบกาหนดยืม...

-25. เมื่อครบกาหนดยื ม ให้ ผู้ ให้ ยืมหรือผู้ รับหน้ าที่แทน มีห น้ าที่ติดตามทวงพั ส ดุที่ให้ ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครบกาหนด โดยปกติผู้ยืมต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืน
ผู้ให้ยืม
การนี้ จึ งขอให้ ท่ าน และผู้ ที่ได้รับมอบอานาจ ควบคุ ม กากับ ดูแล ตรวจสอบให้ ผู้ ปฏิ บั ติงาน
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกันการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม พัสดุประเภทใช้สิ้ นเปลือง
โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป
และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 256๔

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทร ที่ ลบ 1132/ว 80
วันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการ ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ขอส่งประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ

(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โทร ที่ ลบ 1132/ 80
วันที่ 9 มีนาคม 2564
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ
เรียน สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุข
อาเภอหนองม่วง เรื่อง แนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับ การยืมพั ส ดุ ลงวันที่ 6 มีน าคม 2564 เพื่ อเป็ นการส่ งเสริม
มาตรการการป้องกันการ ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สิน
ของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอหนองม่วง ขอเสนอประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น
เพื่ อโปรดพิจ ารณา หากเห็ น ชอบโปรดลงนามประกาศฯ และขออนุญ าตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายพศิน ปากกาทองคา)
นักวิชการสาธารณสุขชานาญการ
( / ) ทราบ ( / ) อนุมัติ
(นายสมบูรณ์ ดาขา)
สาธารณสุขอาเภอหนองม่วง

