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 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และประกาศ
กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
มีเหตุผลในการประกาศใช เพ่ือใหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐนำไปใชเปนหลักปฏิบัติ
โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน เพื่อใหเกิดความโปรงใส มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อเปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล
สามารถตรวจสอบไดทุกขั ้นตอนซึ ่งเปนการปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการ 
การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานรัฐที่ตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบดังกลาว จึงจัดทำ “คูมือศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การบริหารพัสดุ” เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี ่ยวของ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ประกาศกฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
มีการวางแผนการดำเนินการซึ ่งจะทำให้การจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกัน
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต อีกทั้งการควบคุมพัสดุ
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ 
โดยการจัดทำบัญชีหรือทะเบียนคุมจำแนกรายการตามประเภทและชนิดของพัสดุพร้อมทั้งให้มีหลักฐาน  
การรับ-จ่ายพัสดุ ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนคุมไว้ประกอบการตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลทางการบริหาร
เกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการเก็บรักษา ดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทำให้ทราบว่าพัสดุใดหากจะใช้ต่อไปจะทำให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแล
บำรุงรักษา หรือพัสดุใดหมดความจำเป็นสมควรที่จะจำหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารพัสดุ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนในการเก็บ 
การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่าย เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยออกแบบกระบวนงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ กำหนด Flow Chart 
ขั้นตอน ขอบเขตการปฏิบัติงาน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Documentation Overview) ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนลดข้อผิดพลาด
จากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการบริหารพัสดุ 
 1.2.2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบริหารพัสดุภายในหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อน  
ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
 1.2.3 เพื่อให้แต่ละบุคคลรับรู้งานซึ่งกันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.3.1 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การบริหารพัสดุ 
 1.3.2 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบขั้นตอนในการบันทึก 
การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการจำหน่าย 
 1.3.3 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานแทนกันได้  
หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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บทที่ 2 
ระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
2.1 หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุขต 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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2.2 ขอบเขต 
 
 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 
การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 
 

 
 

 
  

แผนภาพที่ ๑ แสดงกระบวนการบริหารพัสดุ 
 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 

 ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการ 
หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 การเก็บและการบันทึก 

 ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
  (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

 การเบิกจ่ายพัสดุ 

 ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
 ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที ่มีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุ หรือผู ้ที ่ได้  
รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่าย  
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นจะกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่ 2 การยืม 

 ข้อ 207 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะ กระทำมิได้ 
 ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล  
และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
  (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้รับอนุมัติ  
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 209 ผู ้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั ้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู ้ย ืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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  (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
  (2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  (3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 
 ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั ้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตนและให้มีหลักฐาน 
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ 211 เมื ่อครบกำหนดยืมให้ผู ้ให้ยืมหรือผู ้รับหน้าที ่แทน มีหน้าที ่ติดตามทวงพัสดุที ่ให้ยืมไป  
คืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 

ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ 

 การบํารุงรักษา 

 ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย  
ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

 การตรวจสอบพัสดุประจําปี  

 ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่  ตามความจําเป็น 
เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวั นแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนา
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด ด้วย 
 ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่า 
มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณี 
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื ่อมสภาพเนื ่องมาจากการใช้งานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้อง
หาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 
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ส่วนที่ 4 การจําหน่ายพัสดุ 

 ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
    (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
    (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
    (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที ่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที ่ เมื ่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที ่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว 
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  
การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที ่เป็นพัสดุที ่มีการจําหน่าย เป็นการทั ่วไป 
ให้พิจารณาราคาที่ซื ้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะขาย 
และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคา 
ตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วยทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
    (2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
    (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)  
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
    (4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่หน่วยงานของรัฐกําหนดการ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
 ข้อ 216 เง ินที ่ได ้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถ ือปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือ
แล้วแต่กรณี 
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 การจําหน่ายเป็นสูญ 

 ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
    (2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดําเนินการดังนี้ 
     (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
     (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
    (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้น
กําหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไป  
จากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 ข้อ 218 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย 
 ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่ อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนด 
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม 
 
2.3 คำจำกัดความ 
 
 การบริหารพัสดุ หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจำหน่ายพัสดุ
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 การบริหารพัสดุ)  
 พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง
รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560) 
 ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั ้งแต่ 5,000 บาท ขึ ้นไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0410.3/ว 48  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2549) 
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 วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุนซึ่งโดยหลักการ
หน่วยงานอาจรับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจึงตรวจนับและปรับปรุงตอนสิ้นปีงบประมาณก็ได้ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549) สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559)  

 (ก) ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่สภาพมีลักษณะคงทน แต่ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว  
ไม่คุ้มค่า  

 (ข) ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม  

 (ค) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ ่งของที ่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 
 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 หัวหน้าพัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี ่ยวกับ 
การจัดซื ้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริ ต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
3.1 ผังกระบวนงาน 
 
 3.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานการเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 202 ถึงข้อ 203 
 

(1) กระบวนงาน  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

30 นาท ี
 
 
 

1. คณะกรรมการ   
 ตรวจรับพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 
2           

 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

 
3  

 
30 นาท ี

 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

30 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

5  
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 

6  
 
 

30 นาท ี
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

(4) เจ้าหน้าที่พัสดุจดัทำบญัชพีัสด ุ

(6) ตรวจสอบบญัชีพัสดุและพัสดุให้มคีวามถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

(2) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบความเรยีบร้อยและถูกต้องของพัสดุ  

(1) เจ้าหน้าที่พัสดรุับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(3) เจ้าหน้าที่พัสดแุยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อนจัดเกบ็ 

(5) เจ้าหน้าที่พัสดเุก็บพัสดใุนสถานทีเ่ก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท 
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  (2) ขอบเขต 

 การเก็บและการบันทึกพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงบัญชีหรือทะเบียน
เพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย สำหรับพัสดุประเภทอาหารสดจะลงรายการ
อาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน และการบันทึก โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด 
บัญชีวัสดุแสดงการรับ จ่าย และคงเหลือ แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ  ตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุ 
ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  พร้อมจัดทำใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ 
เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ และรายงานให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทราบ 
   2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความเรียบร้อยของพัสดุ และตรวจนับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน  
   3. เจ้าหน้าที่พัสดุแยกประเภท ลักษณะ ของพัสดุก่อน โดยแยกชนิดให้ชัดเจนเพื่อสะดวก 
แก่การลงบัญชีและการตรวจสอบ 
   4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กำหนด โดยแยกประเภทของวัสดุ
ตามท่ีกำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เช่น วัสดุสำนักงาน 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี 
กระดาษรองปกส ีเป็นต้น และจัดทำสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท 
   5. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุอย่างถูกต้องตามประเภท 
   6. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบบัญชีพัสดุและพัสดุให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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 3.1.2 กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 204 
ถึงข้อ 206 
 

(1) กระบวนงาน  

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

10 นาท ี
(ทุกวันพุธ) 

 

1. ผู้เบิกพัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

2           
 
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

3  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 

4  
 
 
 

10 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
 หรือผู้ที่ได้รับ
 มอบหมาย 
 

5  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

6  
 

10 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

 
  

(5) เจ้าหน้าที่จ่ายพัสด ุให้แก่ผู้เบิก 

(6) บันทึกตัดออกจากบญัชีวัสด ุ

(2) เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องใบเบิกและสำรวจพัสดุที่มีอยู่  

(1) ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดศุูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต     
     กระทรวงสาธารณสขุ 
 

(3) เจ้าหน้าที่เสนอใบเบิกพัสด ุหัวหนา้หน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย 

(4) หัวหน้าพัสดุ  
         พิจารณาอนุมัต ิ

4.2 ไม่อนุมัต ิ

4.1 อนุมัต ิ
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  (2) ขอบเขต 
  การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด  
ในกฎกระทรวง 
  เริ ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบเบิกพัสดุ โดยสามารถเบิกพัสดุของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลา 14.00 น.ของทุกวันพุธ โดยเมื่อมีผู้ประสงค์เบิกพัสดุให้ยื่น  
ใบเบิกพัสดุต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติ การจ่ายพัสดุ 
ให้เจ้าหน้าพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุโดยผู้จ่ายพัสดุ
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกแล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายและเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ข้อ 204 ถึงข้อ 206 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้เบิกกรอกแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จากเจ้าหน้าที่ เพ่ือเขียนชนิดและจำนวนพัสดุที่ต้องการเบิก 
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกพัสดุชนิด จำนวนพัสดุที ่ต้องการเบิก  
และสำรวจพัสดุที่มีอยู่ 
  3. เจ้าหน้าทีพั่สดุเสนอใบเบิกพัสดุต่อหัวหน้าพัสดุเพ่ือพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย  
  4. หัวหน้าพัสดุพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย โดยพิจารณาความเหมาะสมว่าผู้ขอเบิกใช้ตามวัตถุประสงค์ 
โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่  
   4.1 กรณีหัวหน้าพัสดุอนุมัติการเบิกพัสดุให้เจ้าหน้าที ่พัสดุตรวจสอบใบเบิกพัสดุ 
ว่าได้รับอนุมัติสั ่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว พร้อมกับตรวจสอบรายการ และจำนวนปริมาณพัสดุที่ขอเบิก 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่แล้วจึงให้จ่ายพัสดุตามรายการในใบเบิก 
   4.2 กรณหีัวหน้าพัสดุไม่อนุมัติการเบิกพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้เบิกด้วย 
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุ ให้แก่ผู้เบิก 
  6.  เจ้าหน้าที่พัสดุตัดรายการพัสดุออกจากบัญชีวัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.3 กระบวนการปฏิบัติงานการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 ถึงข้อ 209 และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ

2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
 
 

2  
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3  
 

10 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

 

20 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน 
 หรือผู้ที่ได้รับ
 มอบหมาย 

5  
 
 

10 นาท ี 1. ผู้ยืมพัสด ุ
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
 
 

6 
 

  ผู้ยืม/ผู้สง่คืนพสัด ุ
 
 

7 
 
 

 20 นาท ี ผู้รับคืนพัสดุ
(เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
 
 
 

8  20 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

(7) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบและรบัคืนพัสดุ 
     หรือตดิตามทวงถามเมื่อเกินกำหนดส่งคืน  

(6) ผู้ยืมพัสดุ/ผู้ส่งคืนพัสด ุ

(3) เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุ ตามกรณีทีย่ืม 

(5) ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพสัดุที่จะยืม  
 

(8) จัดเก็บพัสด ุ

(2) เจ้าหน้าที่พัสดตุรวจสอบ 

(4) หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็น 
            เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.1.อนุมัติ  

(1) ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยมืพัสดุประเภทคงรปู 
  ของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

4.2.  
ไม่อนุมัติ 

Z 

กรณีชำรุด/ 
เสียหาย/ 
สูญหาย 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

   
  (2) ขอบเขต 
  การยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ ้นเปลืองของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 
  1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
  2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที ่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจะต้องได้ร ับอนุมัติ  
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้ พัสดุนั้นคงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกับพัสดุนั้น
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
   4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั ้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั ้งนี ้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู ้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ  
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
   5. เมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. ผู้ขอยืมพัสดุกรอกแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปจากเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยแบบฟอร์ม
ใบยืมพัสดุประเภทคงรูป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารส่วนกลาง (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562)  
  2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของใบยืมพัสดุประเภทคงรูป  
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบยืมพัสดุประเภทคงรูปต่อหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณา 
ตามกรณีที่ยืม 
  4. หัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ืออนุมัติ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
   4.1 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติการยืม ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม ก่อนมอบพัสดุให้ผู้ยืม 
   4.2 กรณีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่อนุมัติการยืม ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ยืมด้วย 
  5. เมื่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุมัตกิารยืม ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพของพัสดุที่จะยืม ก่อนมอบพัสดุให้ผู้ยืม 
  6. เมื่อครบกำหนดยืม ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้น มาส่งคืนให้ในสภาพ 
ที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซม  
ให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ  
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 
ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด 
ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมและรับคืนพัสดุ 
หรือติดตามทวงถามเม่ือเกินกำหนดส่งคืนเมื่อครบกำหนดยืม ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
  8. เมื่อผู้ยืมพัสดุนำพัสดุมาส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบก่อนรับพัสดุคืนจากผู้ยืม 
และนำพัสดุจัดเก็บให้เรียบร้อย 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.4 กระบวนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 212 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 เจ้าหน้าที่พสัดุ  

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2  
 

 เจ้าหน้าที่พสัดุ  
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

3  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ

4  
 
 

 

10 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. หัวหน้าหน่วยงาน 

5 
 
 

 

 1 วัน หัวหน้าหน่วยงาน 

6 
 
 
 

  เจ้าหน้าที่พสัด ุ

7 
 
 
 
 

  เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 

 
  

(5) หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ 

(6) ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

(3) จัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม 

(7) รายงานผลการซ่อมแซมพัสดุ  

         และจดัเก็บพัสด ุ

(2) ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน    
     ไดต้ลอดเวลา 

 

(1) หน่วยงานจัดใหม้ีผู้ควบคุมดแูลพสัดุที่อยู่ในครอบครอง 
 

(4) ดําเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
     ส่งซ่อมแซม 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
  (2) ขอบเขต 
  เริ่มจากการหน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ  
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วย 
ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. หน่วยงานต้องจัดให้มีผู ้ควบคุมดูแลพัสดุที ่อยู ่ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที ่พัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก็ได้ 
  2. เจ้าหน้าที ่พัสดุหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายต้องควบคุมดูแลพัสดุที ่อยู ่ในครอบครอง 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม 
  4. เจ้าหน้าที ่พัสดุเสนอแผนการซ่อมและระยะเวลาการซ่อมกรณีที ่พัสดุเกิดการชํารุด 
ต่อหัวหน้าพัสดุ และหัวหน้าพัสดุเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาส่งซ่อม ต่อต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
อนุมัตใิห้ดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  6. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งซ่อมแซมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการส่งซ่อมแซมพัสดุ และจัดเก็บพัสดุ 
  



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.5 กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึงข้อ 214 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1 วัน 1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. เจ้าหน้าที่พัสด ุ

 

2  
 

 

1 วัน 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ

3  
 
 

30 วันทำการ 
นับแต่วนัที ่
เริ่มตรวจฯ 

 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี

4  
 
 

 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

5 
 
 

 
 
 

 1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าพัสด ุ
3. คณะกรรมการ 
  สอบหา   
  ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 

 

 

6 
 
 

  
 

 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 

(4) เจ้าหน้าที่พัสดเุสนอรายงานผลฯ ของคณะกรรมการฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน    
     และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด 

(6) เจ้าหน้าที่พัสดรุายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

(3) คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจาํปี 
     (วันทำการแรกของเดือนตุลาคม) และรายงานผลฯ 

(2) เจ้าหน้าที่พัสด ุเตรียมเอกสารหลกัฐานการรับวัสด ุใบเบิกวัสดุ บัญชี   
     วัสดุและเอกสารหลักฐานการรบัครุภัณฑ์และทะเบยีนคุมทรัพย์สิน 
     เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการตรวจสอบ 

 

 

(1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
     (คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 
 

(5.1) กรณีการเสื่อมสภาพเน่ืองมาจาก 
        การใช้งานตามปกติหรือสูญไป    
        ตามธรรมชาต ิใหด้ำเนินการ     
        จำหน่าย 

(5.2) กรณีผลการพิจารณาปรากฏวา่  
        จะต้องหาตัวผู้รับผิดดว้ย 
        ใหด้ําเนินการตามกฎหมาย 
        และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ 
        ทางราชการ 

 
(5)เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
     แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     สอบหาข้อเท็จจรงิ 
 
 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
  (2) ขอบเขต  
  การตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ถึง ข้อ 214 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  
  เริ่มจากเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที ่เสนอต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 205 
เพื่อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น การตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ในวันเปิดทําการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็น ต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30  วันทําการ นับแต่วันเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  
 
  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  2. เดือนสิงหาคมของทุกปี เจ้าหน้าที่พัสดุ เตรียมเอกสารหลักฐานการรับวัสดุ ใบเบิกวัสดุ บัญชีวัสดุ
เอกสารหลักฐานการรับครุภัณฑ์ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดําเนินการ
ตรวจสอบ 
  3. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี  ใช้ระยะเวลา 
30 วันทำการ ตั้งแต่วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยตรวจสอบการรับ-จ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะสาเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  4. เจ้าหน้าที ่พัสดุเสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ส่งรายงานเสนอตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 1 ชุด และส่งสำเนารายงาน
ไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  5. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
   5.1 กรณีที ่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื ่อมสภาพเนื ่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ 
   5.2 กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
  6. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 
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เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 3.1.6 กระบวนการปฏิบัติงานการจําหน่ายพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 215 
ถึงข้อ 219 
 

(1) กระบวนงาน  
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 

 
2  

 
 

1 วัน 
 
 

 
 

1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. หัวหน้าพัสด ุ
 

3  
 
 

60 วัน  
นับถัด 

จากวันที ่
หัวหน้า

หน่วยงาน 
สั่งการ 

 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 

4  
 

 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

 
 
 
 
 

 

(1) เจ้าหน้าที่พัสดเุสนอรายงานพิจารณาจำหน่ายตามวิธี 
 

 
(2) หัวหน้าหน่วยงาน   
     พิจารณาสั่งให้ดำเนินการ 

 

(4) ลงจ่ายพัสดุออกจากบญัชหีรือทะเบียน 
     และแจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน 
     นับแต่วันลงจา่ยพัสด ุ

(3) เจ้าหน้าที่พัสดดุำเนินการจำหน่ายตามวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(ก) การขาย 
(ข) การแลกเปลี่ยน 
(ค) การโอน 
(ง) แปรสภาพหรือทำลาย 
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  (2) ขอบเขต 
  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ 
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  1. การขาย โดยวิธ ีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
โดยให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ  
ที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทําการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ 
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ อายุการใช้งาน สภาพและสถานที่ตั้ง
ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย การดำเนินการจำหน่ายโดยปกติให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ดำเนินการขายทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้อนุโลม เว้นแต่  
   (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน ไม่เกิน 500,000 บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก็ได้ โดยตกลงราคา 
   (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
   (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที ่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้ในหน้าที ่ เมื ่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที ่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าว  
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายแก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  2. การแลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
  3. โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
  4. แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด 
  5. การจำหน่ายเป็นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิด  
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัต ิ
   (ข) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 
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  (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่งรายงานพิจารณาการจำหน่ายตามวิธีเสนอตามลำดับชั ้นจนถึง
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาสั่งให้
ดำเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  3. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจำหน่ายตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   (ก) การขาย 
   (ข) การแลกเปลี่ยน 
   (ค) การโอน 
   (ง) แปรสภาพหรือทำลาย 
  4. เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนและแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
 
  



  คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การบริหารพัสดุ 

เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-010 แก้ไขครั้งท่ี - ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1  พฤษภาคม  2563 หน้า 24 ของ 82 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เทา่นัน้ หา้มนำไปใช้ภายนอกหรอืทำซ้ำโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

 
 

บทที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
 4.1.4 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
 4.1.5 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 0217.01/ว1539 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
การบริหารพัสดุ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ปี 

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

  

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก  
และบุคคลทั่วไป 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 

 
 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

 

 
 

 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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 พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีเหตุผลในการประกาศ 
ใช้เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชน มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพื ่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้ทุกขั ้นตอน 
ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงจัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 
 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
มีการวางแผนการดำเนินการซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเพื่อเป็นไป 
ตามหลักธรรมมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และป้องกันการทุจริต  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง การจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการ 
และขั ้นตอนในการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อให้การปฏิบัติงานจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยออกแบบกระบวนงานที ่มีจ ุดเริ ่มต้นและสิ ้นสุดของกระบวนการ กำหนด Flow Chart ขั ้นตอน ขอบเขต 
การปฏิบัติงาน รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร (Documentation Overview) ลดขั ้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนลดข้อผิดพลาด 
จากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแผนที่บอกเส้นทางการทำงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.2.2 เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน ลดขั ้นตอน 
การทํางานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
 1.2.3 เพื่อให้แต่ละบุคคลรับรู้งานซึ่งกันและกัน สามารถทํางานแทนกันได้หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงาน
สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.3.1 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.3.2 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับทราบขั้นตอนในการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.3.3 บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สามารถทํางานแทนกันได้ 
หากมีการโยกย้ายตําแหน่งงานสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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บทที่ 2 
ระบบบริหารจัดการ 

 
 
 
2.1 หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุขต 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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2.2 ขอบเขต 
 
 ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 
  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่พัสดุดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ
และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
  (1.1) กรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ตามาตรา 56(1) (ค) หรือ (ฉ) 
  (1.2) กรณีที ่มีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ้างตามที ่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินงบประมาณ 
ไม่เกิน 500,000 บาท) หรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 
56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
 (1.3) กรณีทีเป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ตามมาตรา 70 (3) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
 (1.4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3) 
 (2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ข้อ 11  เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
เม ื ่อห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐให ้ความเห ็นชอบแผนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างประจำป ีตามวรรคหนึ ่งแล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที ่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่กรณีที ่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได ้
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  ข้อ 12  หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 11 แล้ว ให้หน่วยงาน 
ของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4 
แล้วแต่กรณีเพ่ือให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 
  ข้อ 13  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้น จัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ เพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป 
 
2.3 คำจำกัดความ 
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง แผนการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามท่ีกำหนดใน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ที ่ได้รับ
มอบหมาย 
 หัวหน้าพัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
3.1 ผังกระบวนงานการทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 ถึงข้อ 13 
 

ลำดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 

2           
 
 
 

30 นาท ี 1. เจ้าหน้าที่พัสด ุ
2. หัวหน้าพัสด ุ

3  
 
 

 

 
 

หัวหน้าพัสด ุ
 

 

4  
 
 
 

 หัวหน้าศนูย์
ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทจุริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

5  
 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุจดัทำแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
ประจำปี ประกอบด้วย ช่ือโครงการ วงเงิน 
โดยประมาณ  
และระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจา้ง 

2. เจ้าหน้าทีเ่สนอแผนการจดัซื้อจัดจ้างประจำปี  
ต่อหัวหน้าพัสด ุ 

5. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัต ิ
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3.2 ขอบเขต 
 เริ่มจากเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เสนอหัวหน้าพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื ่อพิจารณาอนุมัติและนำข้อมูลขึ ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ข) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
  (ค) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
  (ง) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
 3. หัวหน้าพัสดุ เสนอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 4. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำป ี
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในทั้ง 3 ช่องทาง 
  5.1 ระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP) 
  5.2 ระบบของหน่วยงานรัฐ (Web หน่วยงานของรัฐ) 
  5.3 ปิดประกาศ ณ ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
และดำเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบเพื่อให้พร้อมทำสัญญา / ข้อตกลงได้ทันที่เมื่อได้รับอนุมัติ 
ทางการเงินแล้ว 
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บทที่ 4 
กฎหมาย ระเบียบ 

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
การจัดทำแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 ปี 

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

  

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรหน่วยงานภายนอก 
และบุคคลทั่วไป 
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บทที่ 5 
ภาคผนวก 

 
 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทำ Work Flow 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 

 

 
 

 
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การลงนาม การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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พระราชบัญญัต ิ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารสว่นกลาง 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
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