ที่ นน ๐4๓๒/916

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
นน ๕๕11๐
4 พฤศจิกายน ๒๕๖3

เรื่อง

แนวทางปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป และการยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ส ิ ้ น เปลื อ ง
ของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
2. ผังกระบวนการยืมพัสดุฯ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 แผ่น

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกําหนด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขอให้ท่านแจ้งให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(1)-(2) ทาง www.sasuksa.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8193

- ส ำ เ น า คู่ ฉ บั บ ที่ นน ๐4๓๒/916

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
นน ๕๕11๐
4 พฤศจิกายน ๒๕๖3

เรื่อง

แนวทางปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป และการยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ส ิ ้ น เปลื อ ง
ของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
2. ผังกระบวนการยืมพัสดุฯ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 แผ่น

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสํานักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์ สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกําหนด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขอให้ท่านแจ้ งให้ข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(1)-(2) ทาง www.sasuksa.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๔71 8193

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.๐ ๕๔71 8193 .
ที่ นน.๐4๓๒/ 911
วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖3
.
เรื่อง แนวทางปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและ
การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านแจ้งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขและลูกจ้างในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย) ทาง www.sasuksa.com
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 207 ถึงข้อ 209 (การยืม)
ลำดับ
1

ผังกระบวนงาน
ผู้ขอยืมกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
10 นาที 1.ผู้ยืมพัสดุ
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานตรวจสอบ

10 นาที เจ้าหน้าที่พัสดุ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกรณีที่ยืม

10 นาที 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ
2.หัวหน้า
เจ้าหน้าที่
ไม่อนุมัติ
3.ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่งเรื่องคืน

10 นาที ผู้มีอำนาจอนุมัติ
อนุมัติ

1.ผู้ยืมพัสดุ
2.ผู้รับผิดชอบ
พัสดุ
ผู้ยืม/ผู้ส่งคืนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม

ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสดุ

ผู้รับคืนพัสดุตรวจสอบพัสดุ

ผู้รับคืนพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุ

20 นาที ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
20 นาที ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

จัดเก็บพัสดุ

