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ค้าน้า
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การต่ อต้ านการทุ จริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง ก าหนด เพื่ อส่ งเสริ มมาตรการการป้ องกั น การทุ จริ ตและผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน
ในการใช้ ทรัพย์ สิ นของราชการ และการขอยื มทรัพ ย์ สิ นของเจ้ าหน้ าที่ รัฐอั นเป็ นสาเหตุ หนึ่ งของการทุ จริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่ างประโยชน์ ส่วนบุ คคลกั บประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
การใช้ ทรั พย์สิ นของราชการ ที่ ก าหนดให้ หน่ วยงานของรัฐต้ องจัดท าแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ยวกั บการใช้ทรัพย์ สิ น
ของราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ศูนย์ปฏิ บั ติการต่ อต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข หวังเป็ น อย่างยิ่งว่า คู่มื อการปฏิ บั ติ งาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ
ฉบั บนี้ จะเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ ให้ บุ คลากรที่ รับผิ ดชอบงานด้ านพั สดุ และผู้ ยืมพั สดุของศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้ าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามคู่มือ ฯ กาหนดไว้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่เชื่อมโยง
และต่อเนื่อง คานึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูล และประเมิน
ระดั บการรั บรู้ ของบุ คลากรภายในหน่ วยงาน และบุ คลากรภายนอกหน่ วยงาน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมู ล
ต่อสาธารณะของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์กรของตนเอง ให้ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มาติดต่องาน ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็น
ต่ อการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ตลอดจนระดั บการเปิ ดเผยข้ อมู ลของหน่ วยงานภาครั ฐที่ เผยแพร่
ไว้ ทางหน้ าเว็ บไซต์ หลั กของหน่ วยงาน ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนเครื่องมื อตรวจสุ ขภาพของหน่ วยงานภาครั ฐประจ าปี
เมื่อหน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ปรับปรุงพั ฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอานวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น กรอบแนวทาง
การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ได้ ก าหนดตั วชี้วัดที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการใช้ ทรัพย์ สิ นของราชการมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ น
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน
ว่ามีการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรั พ ย์ สิ น ของราชการ ทั้ งการยื ม โดยบุ ค ลากรภายในหน่ วยงานและการยื ม โดยบุ ค คลภายนอกหน่ วยงาน
ซึ่ งหน่ วยงานจะต้ องมี กระบวนการในการขออนุ ญาตที่ ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ ยั งก าหนดให้ หน่ วยงาน
ต้องมี การจัดท าแนวทางปฏิ บั ติเกี่ยวกั บการใช้ทรัพย์ สินของราชการที่ ถูกต้ อง เพื่ อเผยแพร่ ให้บุ คลากรภายใน
ได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของหน่วยงานด้วย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
และการยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และออกแบบใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภท
ใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหาร
ส่ ว นกลาง ตลอดจนผั งกระบวนการยื มพั สดุ ประเภทใช้ คงรู ปและพั สดุ ประเภทใช้ สิ้ นเปลื องของเจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
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ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 แจ้ งเวี ยนให้ ผู้ บ ริ หาร
และทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่ างเคร่งครัด และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เพิ่ มเติมสาระสาคั ญ
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ด้วยการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ
เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืม
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าทีร่ ัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
กระบวนการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ : กรณี การยื ม พั สดุ ที่ สอดคล้ องกั บ คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานส านั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขในกระบวนการดั งกล่ าว เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 211 และเป็นไปตามข้อกาหนดในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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บทที่ 2
ระบบบริหารจัดการ
2.1 หน่วยงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุ ข ในการยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป ระหว่างหน่ วยงานของรัฐ การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่
ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ และการก ากั บ ดู แลและตรวจสอบการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการของหน่ วยงาน
ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.3 คาจากัดความ
พัสดุ หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลอันสั้น เมื่อเกิดความชารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว สิ้นเปลืองหมดไป
หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ผู้ยืม หมายถึง บุ ค ลากรของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง หรือบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลภายนอก ยืมพั สดุ
ของหน่วยงานไปเพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
ผู้ ใ ห้ ยื ม หมายถึ ง หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ หั วหน้ าหน่ วยงาน หรื อ ผู้ ได้ รั บ มอบอ านาจ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์ ม ใบยื ม พั ส ดุ หมายถึ ง แบบฟอร์ม ใบยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรูป หรือ พั ส ดุ ป ระเภท
ใช้สิ้นเปลือง ที่ออบแบบโดยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านความเห็นชอบของกองกฎหมายแล้ว
ตาม (1) หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว1537 ลงวันที่ 10 เมษายน
2562 (2) หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน
2562 และ (3) หนั งสื อส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ด่ วนที่ สุ ด ที่ สธ 0217.01/ว1540 ลงวั นที่
10 เมษายน 2562
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2.4 หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรั ฐ การให้ บุ ค คลยื ม ใช้ ภ ายในสถานที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เดี ย วกั น และการยื ม ไปใช้ น อกสถานที่
ของหน่ วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ ห ารพั สดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่ ร ะบุ ว่ า การให้ ยื ม หรื อ น าพั ส ดุ ไปใช้ ในกิ จ การซึ่ ง มิ ใช่ เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการ
จะกระท ามิ ได้ การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรูป และการยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ ง ผู้ ยื ม ต้ อ งท าหลั ก ฐาน
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสดุ ดังนี้
ข้อ 207 การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
ข้อ 208 การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ ค งรู ป ให้ ผู้ ยื ม ท าหลั ก ฐานการยื ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืม
2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายื มไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิ ด ช ารุ ด เสี ย หาย หรื อ ใช้ ก ารไม่ ได้ หรื อ สู ญ หายไป ให้ ผู้ ยื ม จั ด การแก้ ไขซ่ อ มแซมให้ ค งสภาพเดิ ม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็ นพัสดุป ระเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณ ภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
3) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
ข้อ 210 การยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ งระหว่างหน่ ว ยงานของรัฐ ให้ ก ระท าได้ เฉพาะ
เมื่ อ หน่ วยงานของรัฐ ผู้ ยื ม มี ค วามจาเป็ น ต้ องใช้ พั ส ดุ นั้ น เป็ น การรีบ ด่ วน จะด าเนิ น การจัด หาได้ ไม่ ทั น การ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ หน่วยงานของรัฐของตน
และให้ มี ห ลั ก ฐานการยื ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั้ งนี้ โดยปกติ ห น่ วยงานของรัฐ ผู้ ยื ม จะต้ อ งจั ด หาพั ส ดุ
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
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ข้อ 211 เมื่ อครบกาหนดยืม ให้ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับ หน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพั สดุที่ ให้ยืม
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
2.5 ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการ
ข้อ 207 การให้ยมื หรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
2.6 มาตรการในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ผู้บังคับบัญ ชามีหน้าที่ ควบคุมดู แลให้บุค ลากรในศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้ โดยเคร่งครัด ในกรณี ที่ บุ ค ลากรผู้ใดฝ่ า ฝืน หรือไม่ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด าเนิ น การลงโทษทางวิ นั ย แก่ บุ ค ลากรในศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต กระทรวง
สาธารณสุข ผู้นั้น ตามควรแก่กรณี และในกรณี ที่ผู้บังคับบัญ ชาเห็นว่า การกระทานั้นอาจมีสาเหตุเกี่ ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าทีแ่ ละอานาจในเรื่องนั้นพิจารณาดาเนินการต่อไป
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
3.1.1 ผังกระบวนงาน
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1
ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ
2

3

4

5

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ

เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุ ตามกรณีทยี่ ืม

หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็น
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
4.1 อนุมัติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รบั หน้าที่แทน
และผู้ยืมพัสดุ ตรวจสอบสภาพของพัสดุก่อนให้ยืมพัสดุ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตาม
1. ผู้ยืมพัสดุ
ระยะเวลา 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

1. ผู้ยืมพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รบั หน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ก
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

ผู้ยืม / ผู้ส่งคืนพัสดุ

ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รบั หน้าที่แทน

ก
6

7

8

9

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รับหน้าที่แทน
ตรวจสอบพัสดุ

กรณีชารุด / เสียหาย / ใช้การไม่ได้ / สูญหาย

เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งผู้ส่งคืนพัสดุดาเนินการ
แก้ไข / ซ่อมแซม / ชดใช้พัสดุ / ชดใช้เป็นเงิน

10
จัดเก็บพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รับหน้าที่แทน

ผู้ยืม / ผู้ส่งคืนพัสดุ

ตาม
เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ /
ที่
ผู้รบั หน้าที่แทน
ดาเนินการ
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3.1.2 ขอบเขต
เริ่ มจากผู้ ขอยื มพั สดุ กรอกแบบฟอร์ มใบยื มพั สดุ ประเภทใช้ คงรูป ของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ าน
การทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข เจ้าหน้ าที่ พั สดุ ตรวจสอบรายละเอี ยดข้อมู ลในใบยืมพั สดุประเภทใช้คงรูป
ที่ผู้ขอยืมได้ดาเนินการขอยืมพั สดุประเภทใช้คงรูป เจ้าหน้ าที่พัสดุเสนอเรื่องผ่านหัวหน้าพั สดุ ตามกรณี ที่ยื ม
หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุ ข ตามกรณี ที่ยืม
เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติให้ ยื มพั สดุ ประเภทใช้คงรูป เจ้าหน้ าที่ พั สดุ หรือผู้รับผิ ดชอบพั สดุ หรือผู้ รับหน้ าที่ แทน
และผู้ยืมพัสดุ ตรวจสอบสภาพของพั สดุประเภทใช้คงรูป (ที่จะให้ ยืม / ที่จะยืม) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เมื่อผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยืมพัสดุ และ / หรือผู้ส่งคืนพัสดุ นาพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปที่ ได้ ยืมไปในสภาพที่ ใช้การได้ พร้อมใบยื มพั สดุ ประเภทใช้คงรูปส่งคื นให้ กับเจ้าหน้ าที่ พั สดุ
ของหน่วยงานที่ได้ทาการยืมไป เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบพัสดุ หรือผู้รับหน้าที่แทน ทาการตรวจสอบพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้การได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูป
ในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปของหน่วยงาน กรณีผู้ยืมพัสดุนาพัสดุประเภทใช้คงรูปมาส่งคืนในสภาพ
ที่ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยืมพัสดุจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม เมื่อครบกาหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน
ทาการติดตามทวงพัสดุประเภทใช้คงรูปที่ให้ยมื ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ที่ผู้ขอยืมได้ดาเนินการ
ขอยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
3. เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ เสนอเรื่ อ งต่ อหั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั สดุ ตามกรณี ที่ ยื ม เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์
การยืมพัสดุที่กาหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 208 ดังนี้
1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2600/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอานาจ
การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม ผู้อานวยการสถาบัน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน
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2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)
แต่ ถ้ ายื มไปใช้ นอกสถานที่ ของหน่ วยงานของรั ฐ จะต้ องได้ รั บอนุ มั ติ จากหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ (หั วหน้ า
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคาสั่ง
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 2600/2560 ลงวั นที่ 1 กั นยายน พ.ศ. 2560 เรื่ อง มอบอ านาจ
การด าเนิ นการในเรื่ องต่ าง ๆ ให้ ผู้ อ านวยการกอง ผู้ อ านวยการศู นย์ หั วหน้ าศู นย์ หั วหน้ ากลุ่ ม ผู้ อ านวยการ
สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
4. หัวหน้ าพั สดุ เสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข
ตามกรณีที่ยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2600/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อานวยการกอง ผู้อานวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม
ผู้อานวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบอานาจให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารพัสดุ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5. เจ้ าหน้ าที่ พั สดุ หรื อผู้ รั บผิ ดชอบพั สดุ หรื อผู้ รั บหน้ าที่ แทน และผู้ ยื มพั สดุ ตรวจสอบสภาพ
ของพัสดุประเภทใช้คงรูป (ที่จะให้ยืม / ที่จะยืม) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
6. ผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยืมพัสดุ หรือผู้ส่งคืนพัสดุ
ต้องนาพัสดุประเภทใช้คงรูปที่ ได้ยืมไปคืนในสภาพที่ใช้การได้ พร้อมนาใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปมาส่งคืน
ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่ได้ทาการยืมไป
7. เจ้าหน้าที่พัสดุทาการตรวจสอบพัสดุประเภทใช้คงรูปให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้การได้ จัดเก็บพัสดุ
ตามข้อ 10.
8. กรณี ผู้ ยื มพั สดุ น าพั สดุ ประเภทใช้ คงรูปมาส่ งคื นในสภาพที่ ช ารุดเสี ยหาย หรือใช้ การไม่ ได้
หรือสูญหายไป
9. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง
หรือชดใช้เป็ น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลักษณะและคุณ ภาพอย่างเดียวกัน หรือ ชดใช้ เป็ น เงินตามราคา
ที่ เป็ น อยู่ในขณะยืม ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรื อสูญ หายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
10. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปของหน่วยงาน
เมื่อครบกาหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนทาการติดตามทวงพัสดุประเภท
ใช้คงรูปที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน
้ ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
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3.2 กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
กรณีหน่วยงานที่จะให้ยมื พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มีพสั ดุเพียงพอในการให้ยืม
3.2.1 กระบวนการ
ลาดับ

ผังกระบวนงาน

1
ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ

2

3

4

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เสนอหัวหน้าพัสดุ

หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา

ตาม
1. ผู้ยืมพัสดุ
ระยะเวลา 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

1. ผู้ยืมพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รบั หน้าที่แทน

4.1 อนุมัติ
5

6

เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รบั หน้าที่แทน
นาพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองส่งมอบให้แก่ผู้ยืม

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่พสั ดุ

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
2. หัวหน้าพัสดุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

ตาม
ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืน
ระยะเวลา พัสดุ
ที่
ดาเนินการ

ก
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้ ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ
ตาม
ระยะเวลา
ที่
ดาเนินการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รบั หน้าที่แทน

ก
7

เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบพัสดุ

8
จัดเก็บพัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /
ผู้รับหน้าที่แทน

3.2.1 ขอบเขต
เริ่ ม จากผู้ ขอยื ม พั ส ดุ กรอกแบบฟอร์ ม ใบยื มพั สดุ ป ระเภทใช้ ใช้ สิ้ น เปลื องของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การ
ต่ อต้ านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุ ข เจ้าหน้ าที่ พั สดุ ตรวจสอบรายละเอี ยดข้ อมู ลในใบยื มพั สดุ ประเภท
ใช้สิ้นเปลือง ที่ผู้ขอยืมได้ดาเนินการขอยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องผ่านหัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้ยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เมื่อผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้น ผู้ยืมพัสดุ
หรือ ผู้ ส่ งคื นพั สดุ น าพั สดุ ประเภทใช้ สิ้ นเปลื องที่ ได้ ยื มไป พร้ อมใบยื มพั สดุ ประเภทใช้ สิ้ นเปลื อง มาส่ งคื น
ให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ที่ ได้ ท าการยื ม ไป เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ท าการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ งที่ เป็ น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดี ยวกั นกับที่ได้ยื มไป จากนั้นเจ้าหน้ าที่พัสดุ ดาเนิ นการจัดเก็บพัสดุ ประเภท
ใช้สิ้นเปลืองในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงาน ผู้ยืมพัสดุต้องนาพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
มาส่งคืนให้เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันกับที่ได้ยมื ไป
เมื่อครบกาหนดยืม ให้เจ้าหน้ าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่ แทน ทาการติดตามทวงพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
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กระทรวงสาธารณสุข
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3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
1. ผู้ ขอยื ม พั สดุ กรอกแบบฟอร์ มใบยื มพั สดุ ประเภทใช้ สิ้ น เปลื องของศู นย์ ปฏิ บั ติ การต่ อต้ าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
2. เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ต รวจสอบรายละเอี ยดข้ อ มู ล ในใบยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื องที่ ผู้ ขอยื ม
ได้ดาเนินการขอยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าพัสดุ
4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยมื พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
5. เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ / ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ / ผู้ รั บ หน้ า ที่ แ ทน น าพั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ งส่ งมอบ
ให้แก่ผู้ยืม
6. ผู้ ยื ม พั ส ดุ ไ ด้ ใ ช้ พั ส ดุ ป ระเภทใช้ สิ้ น เปลื อ งที่ ยื ม ตามภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ผู้ ยื ม พั ส ดุ
หรือผู้ส่งคืนพัสดุ นาพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ได้ยืมไปพร้อมใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มาส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่ได้ทาการยืมไป
7. เจ้าหน้าที่พั สดุท าการตรวจสอบพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่เป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันกับที่ได้ยมื ไป
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการใช้
ทรัพย์สินของราชการ :
กรณีการยืมพัสดุ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

สถานทีเ่ ก็บ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
www.stopcorruption.moph.go.th
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4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก

5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบตั ิงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การลงนาม เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบตั ิงาน
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี : 8 สิงหาคม 2564
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