บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ โทร ๐๔๔-๑๓๓๑๐๐
ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/ พิเศษ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
เรียน หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงานในประเด็น
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกกาหนด
เป็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประเด็นการกากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดขวางกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการและการยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการให้ยืมหรือนาพัสดุไป
ใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระทามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐการให้บุคคล
ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็น
อยู่ในขณะยืม
๔. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของ
รัฐผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๕. เมื่อครบกาหนดยืม…

-๒๕. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
การนี้ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง ตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
(นางศิริวรรณ โสภาพิมลพักตร์)
เจ้าหน้าที่
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
........................................................ทราบ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ความเห็นและคาสั่งการ
………………………………………ทราบ……………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแห่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลภักดีชุมพล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
วัน / เดือน / ปี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
หัวข้อ : ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
รายละเอียดข้อมูล
ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืม
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ดังกล่าวลงบนเว็บไซต์
โรงพยาบาลภักดีชุมพล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
โดยทั่ว
Link ภายนอก (คลิก) : http:// https://www.phakdeehos.org/
หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางศิริวรรณ โสภาพิมลพักตร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รบั ผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ผู้รบั ผิดชอบการนาข้อมูลปิดประกาศ

(นายลิขิต โสภาพิมลพักตร์)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

(นางสาววรรณเทียม บุญใบ)
ตาแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สานักงาน
ป.ป.ช. กาหนด มุ่งเน้นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกของหน่วยงานในประเด็น
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกกาหนด
เป็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประเด็นการกากับดูแลการทุจริตด้วย นั้น
โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอแจ้งว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดขวางกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการและการยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีร่ ะบุถึงการให้ยืมหรือนาพัสดุไป
ใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้นจะกระทามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐการให้บุคคล
ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
๑. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๒. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
๓. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็น
อยู่ในขณะยืม
๔. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อหน่วยงานของ
รัฐผู้ยืมมีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมี
พัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ ประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
๕. เมื่อครบกาหนดยืม…

-๒๕. เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน
๗ วัน นับแต่วันครบกาหนด
การนี้ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป และพัสดุประเภทใช้
สิ้นเปลือง ตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
โรงพยาบาลภักดีชุมพล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน.....................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. 25..........
ข้าพเจ้า.......................................................................ตาแหน่ง...................................................งาน..........................................
กลุ่มงาน.........................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.................................
มีความประสงค์จะขอยืมพัสดุของ..................................................................... วัตถุประสงค์เพื่อ..............................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...............เดือน....................................พ.ศ. 25............... ถึงวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. 25...................
หมายเลขเครื่อง
ลักษณะพัสดุ
รายการ
จานวน
ยี่ห้อ/รุ่น
หมายเลขครุภัณฑ์
อุปกรณ์ประกอบ
(Serial Number)
(สี/ขนาด)ถ้ามี

หมายเหตุ หากกรอกรายการไม่เพียงพอให้เขียนใบแนบ
ตามรายการที่ยมื ข้างต้น ข้าพเจ้าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดี และส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชารุด หรือ
ใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด
ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนพัสดุ ในวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. 25.......
ลงชื่อ........................................ผูย้ มื พัสดุ
(..........................................)
เสนอ ผ่านหัวหน้าพัสดุ ⃣ ตรวจสอบแล้วโดย นาย/นาง/นางสาว.....................................................................เจ้าหน้าที่พสั ดุ
⃣ ยืมใช้ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลภักดีชุมพล
⃣ ยืมใช้ภายนอกหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
ลงชื่อ.........................................หัวหน้าพัสดุ
(…………………………………….)
⃣

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

ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที.่ ...............เดือน............................พ.ศ. 25..................
ลงชื่อ........................................ผูย้ มื /ผูส้ ่งคืนพัสดุ
(.........................................)

⃣

ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที.่ ...............เดือน............................พ.ศ. 25..................
ลงชื่อ........................................ผูร้ บั คืนพัสดุ
(........................................)

หมายเหตุ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้อนุมัติให้ยมื หรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยมื ไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คบ
กาหนด

