
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ท่ี   รน   ๐3๓๒/203     วันท่ี  10 กุมภำพันธ์ 2564 
เรื่อง   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขออนุญำตเพื่อยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน  
         (กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์) 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  
 
  1. เรื่องเดิม 
   ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส่งเสริมมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อนในกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรขอยืมทรัพย์สินของทำงรำชกำร ตำมข้อก ำหนดในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ระบุถึงกำรให้ยืมหรือน ำพัสดุไป
ใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรนั้นจะกระท ำมิได้ กำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุ
ประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท ำหลักฐำนกำรยืมเป็นลำยลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก ำหนด วันส่งคืน ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ กำรให้บุคคลยืม
ใช้ภำยในสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน และกำรยืมไปใช้นอกสถำนที่ของหน่วยงำนของรัฐ นั้น 
 

  2. ข้อพิจารณา 
      งำนบริหำรทั่วไป (งำนพัสดุ) พิจำรณำแล้ว เพื่อให้กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน 
(พัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ) เป็นไปตำม
แนวทำงที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด เห็นควรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมทรัพย์สินของ
รำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน (พัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอกะเปอร์) 
 

  3. ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำรดังนี้ต่อไปด้วย  
  1. ลงนำมในค ำสั่งมอบหมำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน 
(พัสดุประเภทใช้คงรูปและกำรยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์) 
  ๒.เห็นควรแจ้งเวียนเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลทุกแห่ง ทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

3. ขออนุญำตน ำค ำสั่งฯ และแบบฟอร์มกำรยืมพัสดุทั้ง 2 ประเภท เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ต่อไป                                                               
    

           

 
 
 
 
 
 
 

        
     (นำงสุภำพร  สุดใจใหม)่                                                
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

 

 -ลงนามแล้ว/แจ้งทุกแห่งถือปฏิบัติ  
 - อนุญาต    

               

          (นำยอ ำนำจ  เทพรักษ์) 
        สำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์                               
 

 



 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์
ที่ ๑๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมำยกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัข้ันตอนกำรยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป 
และกำรยมืพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  

 
            ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว 1539       
ลงวันที่ 10 เมษายน 2562  ขอให้หน่วยงานในสังกัด  ควบคุม  ก ากับดุแล  ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงาน  
ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  และ
การขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ  ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นั้น 

 เพื่อให้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด   ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ จึงมีค าสั่งดังนี้ 

 ข้อ 1 มอบหมายให้ผู้รับผดิชอบงานบริหารทั่วไป เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดุประเภทใช้
คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ 

 ข้อ 2 หลักเกณฑ์  วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่าง
หน่วยงานของรัฐ  การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  และการยืมไปใช้นอกสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  

          2.1.การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องไดร้ับอนมุัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ให้ยืม 
              2.2.การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมตัิ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
              2.๓.ผู้ยืมใช้พัสดุประเภทใช้คงรูป  จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย  หากเกิดช ารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
               2.4.การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้
มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ  ประเภท  ชนิด  
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
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   2.๕.เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่มหีน้าที่ติดตามทวงพสัดุที่ใหย้ืมไป
คืนภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันครบก าหนด 

 ข้อ 3 ในการด าเนินงานตามค าสั่งนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมายการด าเนินการตามข้อ 1 ตลอดจน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ       
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืง (คู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์ โดยเคร่งครัด โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสม  
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป  
  

   สั่ง ณ  วันที่   ๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 
   

   
         (นายอ านาจ  เทพรักษ์ ) 

                                        สาธารณสุขอ าเภอกะเปอร ์   



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์
วัน/เดือน/ปี :   10 กุมภำพันธ์ 2564 
หัวข้อ   กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรขออนุญำตเพือ่ยืมทรัพยส์ินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน  
             -ข้ันตอนกำรขออนญุำตเพื่อยืมทรพัย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน (กำรยืมพัสดปุระเภทใช้คงรปูและ
กำรยืมพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลอืง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์) 
 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรขออนญุำตเพื่อยืมทรพัย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน  
         - ข้ันตอนกำรขออนญุำตเพื่อยืมทรพัย์สินของรำชกำรไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน (กำรยืมพสัดุประเภทใช้คงรปูและกำร
ยืมพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลอืง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร)์ 
 
Linkภายนอก :  
หมายเหต:ุ …………………………………………........……………………………………………………………………………………...... 
.......................................................................... .................................................................................................... 
        
            ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                   ผู้อนุมัติรับรอง 
                สุภำพร  สุดใจใหม ่                                                                                  อ ำนำจ  เทพรักษ ์ 
            (นำงสุภำพร  สุดใจใหม)่                                                      (นำยอ ำนำจ  เทพรักษ) 
  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                              ต ำแหน่งสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์                                                                                         
  วันที่    10  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564                              วันที่  10  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564                                  
 
                                         
                                               ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                                              สุภำพร  สุดใจใหม ่

 (นำงสุภำพร  สุดใจใหม่) 
 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
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