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ค้าน้า 
 
 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนกลาง ก าหนด เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการที่ถูกต้อง เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ  
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุและผู้ยืมพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้สามารถได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามคู่มือ ฯ ก าหนดไว ้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 

หลักการและเหตผุล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity  
and Transparency Assessment : ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยง 
และต่อเนื่อง ค านึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูล และประเมิน
ระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐได้แสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในองค์กรของตนเอง ให้ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มาติดต่องาน ได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ เผยแพร่ 
ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี  
เมื่อหน่วยงานภาครัฐรับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น กรอบแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน 
ว่ามีการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากน้ี ยังก าหนดให้หน่วยงาน 
ต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน 
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ของหน่วยงานด้วย  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และออกแบบใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหาร
ส่วนกลาง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง ที่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร  
และทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลางได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มเติมสาระส าคัญ
นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ด้วยการจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ 
เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืม
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าทีร่ัฐอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤตมิิชอบ รวมถึงการขัดกันระหวา่งประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหนา้ที่รัฐ  

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
กระบวนการใช้ทรัพย์ สินของราชการ : กรณี การยืมพั สดุ  ที่ สอดคล้ องกับคู่ มื อการปฏิ บั ติ งานส านั กงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในกระบวนการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 211 และเป็นไปตามข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
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บทที่ 2 
 

ระบบบริหารจัดการ 
 
 

2.1 หน่วยงาน 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ 
ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 
2.3 ค าจ ากัดความ 
  พัสดุ หมายถึง พัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลือง 
  พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลอันสั้น เมื่อเกิดความช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซม ให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิม ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง พัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  ผู้ยืม หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง หรือบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคคลภายนอก ยืมพัสดุ 
ของหน่วยงานไปเพ่ือใช้ประโยชนข์องทางราชการ 
  ผู้ให้ยืม หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ ได้รับมอบอ านาจ 
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ หมายถึง แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หรือพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลือง ที่ออบแบบโดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านความเห็นชอบของกองกฎหมายแล้ว  
ตาม (1) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว1537 ลงวันที่ 10 เมษายน 
2562 (2) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 
2562 และ (3) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่  สธ 0217.01/ว1540 ลงวันที่  
10 เมษายน 2562  
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2.4 หลักเกณฑ์ 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ 
ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่า การให้ยืมหรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระท ามิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องท าหลักฐาน 
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยืมพัสด ุดังนี ้
   ข้อ 207 การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
   ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
    1)  การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ให้ยืม 
    2)  การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
  3) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน 
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ 
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
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 ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม 
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 
2.5 ข้อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ 
  ข้อ 207 การให้ยมื หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
 
2.6 มาตรการในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมดูแลให้บุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่บุคลากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขผู้นั้น ตามควรแก่กรณี และในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีสาเหตุเกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น  
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าทีแ่ละอ านาจในเรื่องนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

3.1 กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์ินของราชการ : กรณกีารยืมพสัดปุระเภทใชค้งรปู 
 
3.1.1 ผังกระบวนงาน 

ล าดบั ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 

 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

2 
 
 
 

 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4  
 
 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

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

5  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 
 
 
 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ 

 

เสนอผ่านหัวหน้าพัสด ุตามกรณีทียื่ม 
 

เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบ 
 

หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็น 
เพือ่พิจารณาอนุมัต ิ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รับหนา้ที่แทน 
และผู้ยืมพัสดุ ตรวจสอบสภาพของพัสดุก่อนให้ยืมพัสดุ 

4.1 อนุมัติ  

ก 
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ล าดบั ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

6 
 
 
 

 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

ผู้ยืม / ผู้ส่งคืนพัสดุ 
 

7 
 
 

 ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 
 

8  
 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 

9 
 
 
 

 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

ผู้ยืม / ผู้ส่งคนืพัสดุ 
 
 
 
 

10  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รับหน้าที่แทน
ตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

ก 

กรณชี ารุด / เสียหาย / ใช้การไม่ได้ / สูญหาย 

เจ้าหน้าที่พัสด ุแจ้งผู้ส่งคืนพัสดุด าเนินการ 
แก้ไข / ซ่อมแซม / ชดใช้พัสดุ / ชดใช้เป็นเงิน 
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3.1.2 ขอบเขต 

 เริ่มจากผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  
ที่ผู้ขอยืมได้ด าเนินการขอยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องผ่านหัวหน้าพัสดุตามกรณีที่ยืม 
หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามกรณีที่ยืม  
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบพัสดุ หรือผู้รับหน้าที่แทน  
และผู้ยืมพัสดุ ตรวจสอบสภาพของพัสดุประเภทใช้คงรูป (ที่จะให้ยืม / ที่จะยืม) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
เมื่อผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยืมพัสดุ และ / หรือผู้ส่งคืนพัสดุ น าพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปที่ได้ยืมไปในสภาพที่ใช้การได้พร้อมใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ของหน่วยงานที่ได้ท าการยืมไป เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบพัสดุ หรือผู้รับหน้าที่แทน ท าการตรวจสอบพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้การได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูป 
ในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปของหน่วยงาน กรณีผู้ยืมพัสดุน าพัสดุประเภทใช้คงรูปมาส่งคืนในสภาพ 
ที่ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยืมพัสดุจดัการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม เมื่อครบก าหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน  
ท าการติดตามทวงพัสดปุระเภทใชค้งรปูที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวั่นครบก าหนด 
 
3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ที่ผู้ขอยืมได้ด าเนินการ 
ขอยืมพัสดุประเภทใชค้งรปู 
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามกรณีที่ยืม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การยืมพัสดทุี่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 208 ดังนี ้
   1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2600/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ านาจ 
การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม ผู้อ านวยการสถาบัน 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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   2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)  
แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (หัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  2600/2560 ลงวันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ านาจ 
การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ ม ผู้อ านวยการ 
สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
  4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามกรณีที่ยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ และยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดุ
ประเภทใช้คงรูป ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2600/2560 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 
เรื่อง มอบอ านาจการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้ากลุ่ม 
ผู้อ านวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบอ านาจให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารพัสด ุตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบพัสดุ หรือผู้รับหน้าที่แทน และผู้ ยืมพัสดุ ตรวจสอบสภาพ 
ของพัสดปุระเภทใชค้งรูป (ที่จะให้ยืม / ที่จะยืม) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
  6. ผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้คงรูปที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ยืมพัสดุ หรือผู้ส่งคืนพัสดุ 
ต้องน าพัสดุประเภทใช้คงรูปที่ได้ยืมไปคืนในสภาพที่ใช้การได้ พร้อมน าใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปมาส่งคืน   
ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่ได้ท าการยืมไป 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบพัสดุประเภทใช้คงรูปให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้การได้ จัดเก็บพัสดุ
ตามข้อ 10.  
  8. กรณีผู้ยืมพัสดุน าพัสดุประเภทใช้คงรูปมาส่งคืนในสภาพที่ช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้  
หรือสูญหายไป  
  9. เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา 
ที่เป็นอยู่ในขณะยืม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้ 
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม 
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  10. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้คงรูปของหน่วยงาน 
 
 เมื่อครบก าหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนท าการติดตามทวงพัสดุประเภท 
ใช้คงรูปที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
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3.2 กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกบัการใชท้รพัยส์ินของราชการ : กรณกีารยืมพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง 
 กรณหีน่วยงานที่จะใหยื้มพสัดปุระเภทใชส้ิ้นเปลือง มพีสัดุเพยีงพอในการให้ยืม 
 
3.2.1 กระบวนการ 
ล าดบั ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 

 2    
 
 
      

 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

3  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พสัดุ 

4  
 
 
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. หัวหน้าพัสดุ 
3. หัวหน้าหน่วยงาน 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

5  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

1. ผู้ยืมพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 

6 
 
 
 

 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืน
พัสด ุ
 

    
 
 
 

 

ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพสัดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจรติ ฯ 

 

เสนอหัวหน้าพัสดุ  
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็น 
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รับหนา้ที่แทน  
น าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลอืงส่งมอบให้แก่ผู้ยืม 

4.1 อนมัุติ  

ผู้ยืมพัสดุ / ผู้ส่งคืนพสัดุ 

ก 
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ล าดบั ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

7 
 
 

 ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ /
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 

8  
 
 

ตาม
ระยะเวลา

ที่
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสด ุ/
ผู้รับผิดชอบ /  
ผู้รับหน้าที่แทน 
 

 

 
3.2.1 ขอบเขต 
 เริ่มจากผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้ใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบยืมพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลือง ที่ผู้ขอยืมได้ด าเนินการขอยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องผ่านหัวหน้าพัสดุ 
หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้ยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เมื่อผู้ยืมพัสดุได้ใช้พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ยืมตามภารกิจเสร็จสิ้น ผู้ยืมพัสดุ  
หรือผู้ส่งคืนพัสดุ น าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ได้ยืมไป พร้อมใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มาส่งคืน 
ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุที่ ได้ท าการยืมไป เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ เป็น 
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันกับที่ได้ยืมไป จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดเก็บพัสดุประเภท 
ใช้สิ้นเปลืองในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงาน ผู้ยืมพัสดุต้องน าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
มาส่งคืนให้เป็นประเภท ชนิด และปรมิาณเช่นเดยีวกันกับที่ได้ยมืไป  
 
 เมื่อครบก าหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน ท าการติดตามทวงพัสดุ
ประเภทใช้คงรูปที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่พัสด ุตรวจสอบพัสดุ 

จัดเก็บพัสดุ 

ก 
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3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ผู้ขอยืม 
ได้ด าเนินการขอยืมพัสดุประเภทใชส้ิ้นเปลือง 
  3. เจ้าหนา้ที่พัสดเุสนอความเห็นต่อหวัหน้าพัสด ุ
  4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ยืมพัสดปุระเภทใช้สิ้นเปลือง 
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผู้รับผิดชอบ / ผู้รับหน้าที่แทน น าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองส่งมอบ 
ให้แก่ผู้ยืม 
  6. ผู้ ยื มพั สดุ ได้ ใช้พั สดุประเภทใช้สิ้ น เปลืองที่ ยื มตามภารกิจเสร็จสิ้ นแล้ ว ผู้ ยื มพั สดุ  
หรือผู้ส่งคืนพัสดุ น าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่ได้ยืมไปพร้อมใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง มาส่งคืนให้กับ
เจ้าหน้าที่พัสดขุองหนว่ยงานที่ได้ท าการยืมไป 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองที่เป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดยีวกันกับที่ได้ยมืไป 
  8. เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดเก็บพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองในสถานที่จัดเก็บพัสดุประเภท 
ใชส้ิ้นเปลืองของหน่วยงาน 
 
 ผู้ยืมพัสดุต้องน าพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองมาส่งคืนให้เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน 
กับที่ได้ยืมไป เมื่อครบก าหนดยืมให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนท าการติดตามทวง 
พัสดุประเภทใช้คงรูปที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 16 ของ 24 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
4.2 การจดัเกบ็เอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานทีเ่กบ็ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการใช้
ทรัพย์สินของราชการ : 
กรณีการยืมพัสด ุ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
ฉบับที่ 1  
แก้ไขครั้งที่ 00  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

1 ปี 
(ทบทวน)  

เว็บไซตศ์ูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป Available 

 
4.3 ผู้มีสทิธิ์เข้าถึง 
    บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก 
 
4.4 ระบบการตดิตามและประเมินผล 
 จากการรับรูแ้ละการปฏิบัตขิองบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 17 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 

บทที่ 5 
 

ภาคผนวก  
 
 
 

5.1  สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการจดัท า Work Flow 
 

สัญลักษณ ์ ค าอธบิาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏบิตัิงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตดัสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม เปน็ต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏบิตัิงาน 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 19 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 20 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 21 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 22 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 23 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กระบวนงานการใชท้รพัยส์ินของราชการ 
 : กรณกีารยืมพสัด ุ
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-S-013 แก้ไขครัง้ที่ 00 ฉบับที่ 1 

วันที่บังคับใช้  23  กรกฎาคม 2564 หน้า 24 ของ 24 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านั้น ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

 



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข

www.stopcorruption.moph.go.th

0 2590 1330



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 8 สิงหาคม 2564 
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการใช้ทรัพย์สิน
 ของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการใช้ทรัพย์สิน
 ของราชการ : กรณีการยืมพัสดุ และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 
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ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
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ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 
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