ประกาศโรงพยาบาลอุบลรัตน์

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
*****************************************.
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สํานักงาน
ป.ป.ช. กําหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ข้อมูลของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงาน
ในประเด็นการใช้ทรัพย์สินราชการตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มุ่งเน้น การประเมิน ระดับ การรับ รู้ของ (ITA) ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูก กํา หนดเป็น
การประเมินผู้บริหารองค์กร ประเด็นการกํากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น
โรงพยาบาลอุ บ ลรั ต น์ ขอประกาศว่ า เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในการใช้ ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ และขอยื ม ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ และการขอยื ม
ทรั พ ย์ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ อั น เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ รวมถึ ง การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือนํา พัสดุไปใช้ในกิจกรรมซึ่งมิใช่เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการนั้น
จะกระทํามิได้ แสดงเหตุผลและกําหนดวัน ส่งคืน ตามเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ย วกับการยืมพัสดุ
ประเภทใช้ คงรู ป ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น
และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ กําหนดดังนี้
1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
3. ผู้ ยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป จะต้ อ งนํ า พั ส ดุ นั้ น มาส่ ง คื น ให้ ใ นสภาพที่ ใ ช้ ก ารได้ เ รี ย บร้ อ ย
หากเกิ ด ชํ า รุ ด เสี ย หาย หรื อ ใช้ ก ารไม่ ไ ด้ หรื อ สู ญ หายไป ให้ ผู้ ยื ม จั ด การแก้ ไ ขซ่ อ มแซมให้ ค งสภาพเดิ ม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้ให้เป็นพัสดุ ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐยืมด้วยความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
เป็นการด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่การและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็น
การเสียหายแก่หน่วยงานของตนเอง และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของ
รัฐยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณชนิดเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

5. เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแต่วันครบกําหนด จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืม
พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภท
ใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

(นางสาวอภิสรา ธํารงวรางกูร)
ตําแหน่ง นายแพทย์ชํานาญการ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์

แนวทางการขอยืมพัสดุของโรงพยาบาลอุบลรัตน์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม
คํานิยาม
“พัสดุ” หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
“พัสดุประเภทใช้ค งรูป” หมายถึง พัส ดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืน นานไม่สิ้น เปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเกิดความชํารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
“พัสดุประเภทใช้สิ้น เปลือง” หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว สิ้น เปลืองหมดไป
หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
“ผู้ยืม” หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการซึ่ง
ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันกับหน่วยงานผู้ให้ยืม หรือบุคคลภายนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการ
ผู้ให้ยืม” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผุ้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค
ส่วนที่ 2 การยืม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทํามิได้
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และ
กําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ
ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่
เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี กําหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองระหว่างของหน่วยงานของรัฐ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐตน และมีหลักฐานการยืมเป็น
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ลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิดและปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแต่วันครบกําหนด
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
1.การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทําหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลความจําเป็นและสถานที่ที่จะนําพัสดุ
ไปใช้และกําหนดเวลาส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตําแหน่ง และตําแหน่งของผู้ยืมให้ชัดเจน
1.1 การยืมระหว่างหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอํานาจ
อนุมัติเป็นผู้อนุมัติ
1.2 การให้ยืมบุคคล
- ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็นผู้อนุมัติ
ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค
1.3 การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้นและต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดทําเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
1.4 หน่วยงานผู้ให้ยืมพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ยืม แล้วแจ้งกลับหน่วยงานผู้ประสงค์ที่จะยืม
เพื่อทราบ
1.5 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ครบกําหนด
1.6 หากผู้ยืมมีความประสงค์ที่จะยืมพัสดุต่อ ให้ทําหลักฐานการยืมใหม่
2. การคืนพัสดุ
2.1 พัสดุประเภทใช้คงรูป ผู้ยืมต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตามหนังสือหรือ
ข้อตกลงที่กําหนดไว้
2.2 พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้
ยืมในระยะเวลาที่กําหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม
กรณีที่ได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันทําการนับแต่ครบกําหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รายงานผู้ที่มี
อํานาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป

