แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ
ประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

คานา
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ ำร่วม
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 โดยใช้แนวทำงและ
เครื่ อ งมื อ ตำมกรอบกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ประจำปีงบประมำณ 2565 ที่สำนักงำน ป.ป.ช. กำหนดมุ่งเน้นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยใน
และบุคลำกรภำยนอก ของหน่วยงำนในประเด็นกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และเพื่อให้เป็นไปตำมหมวด
2 กำรยืมทรัพย์สิน ของรำชกำรหรือทรัพย์สินของรัฐตำมข้อ 207 ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อเป็นกำรปรับปรุงในเรื่องกำรใช้สินทรัพย์ของรำชกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ
ข้อบังคับงำนพัสดุ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง จึงได้จัดทำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภท
ใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลืองของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง

สารบัญ

คำนำ

หน้ำ
1

สำรบัญ

2

แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

3

ผังกระบวนกำรยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้ำหน้ำที่รัฐ

5

ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้ำหน้ำที่รัฐ

6

บรรณำนุกรม

7

3

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด ของส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ระยอง ทรำบหลั ก เกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในกำรยืมหรือทรัพย์ ของทำงรำชกำรไปใช้ปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 กำรยืม
คานิยาม
“พัสดุ” หมำยถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
“พัสดุประเภทใช้คงรูป” หมำยถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถำวร อำยุกำรใช้งำนไม่ สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น เมื่อเกิดควำมชำรุดเสียหำยและสำมำรถซ่อมแซมได้ให้ใช้งำน
ได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงำน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
“พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง” หมำยถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภำพเมื่อใช้งำนแล้ว สิ้นเปลือง
หมดไป หรือไม่คงสภำพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
“ผู้ยืม”หมำยถึง บุ คลำกรของหน่วยงำน ได้แก่ ข้ำรำชกำร ลู กจ้ำงประจำ และพนักงำน
รำชกำร ซึ่งรำชกำรปฏิบัติงำนในสถำนที่เดียวกันกับหน่วยงำนผู้ให้ยืม หรือบุคคลภำยนอก ซึ่งยืมพัสดุไปเพื่อใช้
ประโยชน์ของทำงรำชกำร
“ผู้ให้ยืม”หมำยถึง หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด
ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค
ส่วนที่ 2 การยืม
ตำมระเบี ย บกระทรวงกำรคลั ง ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั ส ดุ ภ ำครั ฐ
พ.ศ. 2560
ข้ อ 207 กำรให้ ยื ม หรื อ น ำพั ส ดุ ไ ปใช้ ใ นกิ จ กำร ซึ่ ง มิ ใ ช่ ป ระโยชน์ ข องทำงรำชกำร
จะกระทำมิได้
ข้อ 208 กำรยืมพัสดุประเภทให้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผล และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. กำรยืมระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
ผู้ให้ยืม
2. กำรให้ บุคคลยืมให้ ภำยในสถำนที่ของหน่ว ยงำนของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับ
อนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ำยืมไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ ต้องได้รับ
อนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
ข้อ 209 ยืมพัสดุประเภทให้คงรูป จะต้องทำพัสดุนั้นมำส่งคืนให้สภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย
หำกเกิดชำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิ ม โดยเสีย
ค่ำใช้จ่ำยของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะและคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. รำชกำรส่ ว นกลำง และรำชกำรส่ ว นภู มิ ภ ำค ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
2. รำชกำร...
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2. รำชกำรส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวงมหำดไทย
กรุงเทพมหำนคร หรือเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณี กำหนด
3. หน่วยงำนของรัฐอื่น ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยงำนของรัฐนั้นกำหนด
ข้อ 210 กำรยื มพัส ดุประเภทใช้สิ้นเปลื องระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ให้กระทำได้เฉพำะ
เมื่อหน่วยงำนของรัฐผู้ยืม มีควำมจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นกำรรีบด่วนจะดำเนินกำรจัดหำได้ไม่ทันกำรและ
หน่วยหน่วยงำน ของรัฐผู้ให้ยืม มีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นกำรเสียหำยแก่หน่วยงำนรัฐของตน
และมีหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนั้น โดยปกติหน่วยงำนของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหำรพัสดุเป็น
ประเภท ชนิดและปริมำณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงำนของรัฐผู้ให้ยืม
ข้อ 211 เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ ยืมไป
คืน ภำยใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
แนวทางการปฏิบัติในการยืมพัสดุ
1. การยืมพัสดุ ให้ผู้ยืมทำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลควำมจำเป็น
และสถำนที่ที่ จ ะน ำพั ส ดุ ไปใช้แ ละก ำหนดเวลำที่ ส่ ง คื น พร้ อ มระบุ ชื่อ ตำแหน่ ง และหน่ ว ยงำนของผู้ ยื ม
ให้ชัดเจน
1.1 กำรยืมระหว่ำงหน่ว ยงำน จะต้องได้รับ อนุมัติจำกหั วหน้ำหน่ว ยงำนของรัฐ
หรือผู้มีอำนำจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติ
1.2 กำรให้บุคคลยืม
- ยืมใช้ภำยในสถำนที่หน่วยงำนเดียวกัน ให้หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
เป็นผู้อนุมัติ ได้แก่ หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
- ยืมใช้นอกสถำนที่หน่วยงำน จะต้องได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือ
ผู้ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของรำชกำรส่วนภูมิภำค
1.3 กำรให้ บุ คคลภำยในยื มใช้ กำรยืม ใช้ดังกล่ ำว จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของทำงรำชกำรเท่ ำ นั้ น และต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกหั ว หน้ ำ หน่ ว ยงำนของรั ฐ หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอ ำนำจ
จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนของรำชกำรส่วนภูมิภำค โดยจัดทำเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี
1.4 หน่วยงำนผู้ให้ยืมพิจำรณำอนุญำต/ไม่อนุญำตให้ยืม แล้วแจ้งกลับหน่วยงำน
ผู้ประสงค์ที่จะยืมทรำบ
1.5 เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนติดตำมทวงพัสดุที่ยืมไปคืน
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
1.6 หำกผู้ยืมมีควำมประสงค์ที่จะยืมพัสดุต่อ ให้ทำหลักฐำนกำรยืมใหม่
2. การคืนพัสดุ
2.1 พัส ดุป ระเภทให้ คงรูป ผู้ ยืมจะต้องนำพัส ดุนั้นมำส่ งคืนในสภำพที่ใช้กำรได้
เรียบร้อย หำกเกิดชำรุดเสียหำย หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ให้ผู้ยืมจัดกำรแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภำพ
เดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตำมหนังสือหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้
2.2 พัส ดุป ระเภทสิ้ นเปลื อง ผู้ ยืมจะต้องจัดหำพัสดุประเภท ชนิด และปริมำณ
เดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ยืมภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรือคืนเป็นเงินเท่ำกับมูลค่ำพัสดุที่ยืม
กรณี มิไ ด้ รั บพัสดุ ภ ายใน 7 วัน ทาการ นับตั้งแต่วัน ครบกาหนด ให้หัวหน้าเจ้า หน้า ที่ร ายงาน
ผู้มีอานาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป
ผังกระบวน...
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ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 207 ถึง ข้อ 209 (การยืม)
ลาดับ

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

1
ผู้ยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ
ประเภทคงรูป/ใช้สิ้นเปลือง

2

ระยะเวลา

- ผู้ยืมพัสดุ
-เจ้าหน้าที่

10 นาที

-เจ้าหน้าที่

10 นาที

-เจ้าหน้าที่

10 นาที

-เจ้าหน้าที่
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่

20 นาที

- ผู้ยืมพัสดุ
- ผู้รับผิดชอบพัสดุ

10นาที

- ผู้ยืมพัสดุ
- ผู้ส่งคืนพัสดุ

20นาที

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
3

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามกรณีที่ยืม
4
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เสนอความเห็น
เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

5

ผู้รับผิดชอบเช็ดสภาพของพัสดุที่จะยืม
6

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ
7

กรณีชารุด/เสียหาย/
สูญหาย

ผู้รับคืนตรวจสอบพัสดุ
8

-ผู้รับคืนพัสดุ (จนท) 20นาที

-ผู้รับคืนพัสดุ(จนท)

จัดเก็บพัสดุ

20นาที

6
ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงำน.....................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..................
ข้ำพเจ้ำ...............................................................ตำแหน่ง..............................................................
กลุ่มงำน....................................................................หมำยเลขโทรศัพท์............................................................
มีควำมประสงค์จะขอยืมพัสดุของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ..................................
............................................................................................................................................................. .................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ค. ............. ถึงวันที่............เดือน.......................พ.ศ. .......................
รำยกำร

จำนวน

ยี่ห้อ/รุ่น

หมำยเลข
เครื่อง

หมำยเลข
ครุภณ
ั ฑ์

ลักษณะพัสดุ
(สี/ขนำด)
ถ้ำมี

อุปกรณ์
ประกอบ

หมายเหตุ หำกกรอกรำยกำรไม่เพียงพอให้เขียนใบแนบ
ตำมรำยกำรที่ยืมข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี และส่งคืนให้ในสภำพที่ใช้กำรได้เรียบร้อย หำกเกิดกำร
ชำรุด หรือใช้กำรไม่ได้ หรือสูญหำยไป ข้ำพเจ้ำจะจัดกำรแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภำพเดิมโดยเสียค่ำใช้จ่ำยเอง หรือชดใช้
เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนำด ลักษณะ และคุณภำพอย่ำงเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตำมรำคำที่เป็นอยู่ขณะยืม ตำมเกณฑ์
ทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบโดยไม่มีเงื่อนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำจะส่งคืนพัสดุในวันที่.............เดือน...................พ.ศ................

เสนอ ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

ลงชื่อ................................................ผู้ยืมพัสดุ
(…………………………………………)
ตรวจสอบแล้วโดย...................................................................................เจ้ำหน้ำที่
ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง
ยืมใช้ในหน่วยงำนภำยนอกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดระยอง

ลงชื่อ................................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่
ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติ
(...............................................)
(.....................................................)
ได้ส่งพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ...............................
ลงชื่อ...................................................ผู้ยมื /ผู้สง่ คืนพัสดุ
(...................................................)
ได้รับพัสดุคืนแล้วเมื่อวันที่...............เดือน.............................พ.ศ...............................
ลงชื่อ...................................................ผู้รับคืนพัสดุ
(...................................................)
หมายเหตุ
เมื่อครบกำหนด ให้อนุมัติให้ยืมหรือผู้รับหน้ำที่แทนมีหน้ำที่ติดตำมทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด

7

บรรณานุกรม
รำชกิจจำนุเบกษำ. 2560. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง.หน้ำ 66-67. กระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ. 2561. ITA 2562 integrity and
Transparency Assessment คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562. นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ. สำนักงำน ป.ป.ช.
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข. 2564. MOPH ITA 2021 Open Data
To Transparency คูม่ ือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนภูมิภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. กระทรวงสำธำรณสุข

