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ค าน า 
 

รางานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ประกอบด้วยผล 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางแก้ไข 
และปรับปรุงประสิทธิภาพข้อควรจัดหาพัสดุ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วยในโรงพยาบาลขุขันธ์ 
ประกอบด้วยหน่วยวัสดุทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป), เวชภัณฑ์ยา (กลุ่มงานเภสัชกรรม), วัสดุทันตกรรม (กลุ่มงานทัน
ตกรรม) วัสดุวิทยาศาสตร์ (กลุ่มงานชันสูตร) วัสดุการแพทย์ (กลุ่มงานการพยาบาล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์การด าเนินงานด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบถึงผลการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม 
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรร ให้ผู้บริหารทราบเพื่อการวางแผนด้านการเงินการคลังต่อไป 
ผู้จัดท า ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ หวังว่ารายงานฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์
ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุในปีต่อไป 
 
 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   โรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                          หน้า 

๑. ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓      ๑ 

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     ๒ 

๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง      ๓ 

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด        ๖ 

๕. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ      ๑๒ 

๖. แนวหางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป     ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
โรงพยาบาลขุขันธ์  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของโรงพยาบาล ทุกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยรวบรวมข้อมูลจาก ผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งแยกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
ครุภัณฑ์และวัสดุ  เพ่ือให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์
ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนิ นการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณต่อไปโดยรายง านการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้ อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



-๒- 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ ได้ 

ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร 
(Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations 
๒๐๑๓) ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการด าเนินการ 
โรงพยาบาลขุขันธ์ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับช้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากแม้ใน 
กรณีท่ีพบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความ 
เสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะ 
ไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่ 
อย่างใด การก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๔. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
๗. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
๘. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
๙. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 



-๓- 

ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล  ขุ
ขันธ์ มีการเตรียมการประเมินความเลี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  (การจัดท าแผน , การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง , กระบวนการจัดซื้อจัด  
จ้าง, การบริหารพัสดุ)  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อ 
ขั้นตอนที ่๑ ระบุความเสี่ยง (Risk identification)  
ท าการระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) โดยน าข้อมูลที่ได้จากกการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ ดังตารางที ่๑  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 
known Factor Unknown Factor  

 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

■ หน่วยงานไมให้ความส าคัญในการจัดท าแผน   

■ หน่วยงานไม่มีความขัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ  

๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  

■ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ  

 

■ การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด   

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

■ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

■ การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง   

■ การแสวงหาผลประโยชน์   

■ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด    

■ ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ   

๔. การบริหารพัสดุ  

■ การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมก ากับดูแลอย่างรัดกุม 

 

■ การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สเีขียว 

สเีหลอืง 

สส้ีม 

สแีดง 

 -๔- 
จากข้ันตอนที่ ๑ เมื่อระบุความเสี่ยง  (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล ขุขันธ์ อันอาจจะเกิดจากการทุจริต  และหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยระบุสถานะของความเสี่ยงตามแถบสีที่ก าหนด  
 

ขั้นตอนที ่๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification 
แถบส ี ระดับความเสี่ยง 

  

ความเสี่ยงระดับต่ า  

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงาน  
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  

 ความเสี่ยงระดับสูง  เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน  หลายหน่วยงานภายใน  
องค์กร มีหลายขั้นตอน  จนยากต่อการควบคุม  หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน  
ตามหน้าที่ปกต ิ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก  เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่  
สามารถตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ  

 

  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

■ หน่วยงานไมให้ความส าคัญในการจัดท าแผน  

  

■ หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ   
 

  
 
 

  

๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  

■ หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ  

■ การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด  
 

  
 
 

  

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

■ การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

■ การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง   
■ การแสวงหาผลประโยชน์   

■ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ   

■ ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ  
 

  
 
 
 
 
 
 

  

๔. การบริหารพัสดุ  

■ การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมดูแลอย่างรัดกุม  

■ การจ าหน่ายพัสดุล่าข้า ไม่,เป็นไปตามระเบียบ   

  
 
 

  

 



-๕- 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ ระดับความเสี่ยง  (Risk level matrix) น าขั้นตอนความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง  (สีเหลือง) จากตารางที่  ๒ 
มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง  ด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลขุขันธ์  

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  

๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือ  

ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน  ไม่ 
ด าเนินการไม่ได ้ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม  หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ  แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น  SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  ค่า ของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ใบระดับ ๑ เท่านั้น  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้ 
๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders รวมถึง

หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓  
๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ  ผลกระทบทางการเงิน  รายได้ลด รายจ่าย

เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที ่๒ หรือ ๓  
๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ  กลุ่มเป้าหมาย  

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใบ  Internal Process 

หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้  Learning & Growth ค่าอยู่ที ่๑ หรือ ๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
การวิเคาระห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
ตารางที่  ๓ ระดับความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์   
(Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความ จ าเป็น
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

 

ค่าความเสี่ยง
จ าเป็น X 
รุนแรง 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน 
  - หน่วยงานไม่มีความซัดเจนในการ  
๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
  - หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ 
    ก าหนดคุณลักษณะ 
  - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
  - การแสวงหาผลประโยชน์ 
  - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ  
    ข้อก าหนด 
  - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
๔. การบริหารพัสดุ 
  - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม ก ากับ  
    ดูแลอย่างรัดกุม 
  - การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 

 จากนัน้น ามาพิจารณาระดบัความจ าเป็นของการเฝ้าระวงั  /ระดบัความรุนแรงของผลกระทบตาม

ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดงัตารางท่ี ๓.๑ ถึงตารางท่ี ๓.๒ 

 
 
 
 
 



-๗- 
ตารางที ่๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

SHOULD 
๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญการจัดท าแผน 
 - หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนด   
   ความถูกต้องพัสดุ 
๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
 - หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ 
   ก าหนดคุณลักษณะ 
 - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 - การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
 - การแสวงหาผลประโยชน์ 
 - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ 
   ข้อก าหนด 
 - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
๔. การบริหารพัสดุ 
 - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม  
   ก ากับดูแลอย่างรัดกุม 
 - การจ าหน่ายพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
ตารางที ่๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตรภาคีเครือข่าย 

X   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม 
Financial 

X   

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User 

X   

ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal 
Process 

X   



-๘- 
ขั้นตอนที ่๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  
น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่  ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการ  จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด  เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ  ได้แก่คุณภาพการจัดการ  สอดส่อง และ
เฝ้า ระวัง ในงานปกต ิก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มี
รายจ่ายเพิ่ม 

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบ
ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มี
ความเข้าใจ 

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิด
รายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน
และยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 

 
ตารางที ่๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

๑.การจัดท าแผนปฏิบัติการ   
  จัดซื้อจัดจ้าง 
๒.การก าหนดคุณลักษณะ
และ 
  ราคากลาง 
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.การบริหารพัสดุ 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
ดี 

๒ 
 

๒ 
 

๒ 
๒ 
 

  

 
 จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ  
โรงพยาบาลขุขันธ์ พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต ่า (๒) ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 



-๙- 
ตารางที ่๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

แผนบริหารความเสี่ยงๆ มาตรการ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๒. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใส 
๓. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๔.แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 
ขั้นตอนที่ ๖ จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
  จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ  
โรงพยาบาลขุขันธ์ โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น  ๓ สี ได้แก่สีเขียว  สีเหลือง และสีแดง 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 
สถานะของสีและระดับของความเสี่ยง 
          สถานะสี                    ระดับของสถานะความเสี่ยง 

                                 
                           ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 

                         เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง แตแ่ก้ไขไดทั้นท่วงที 
                            ตามนโยบาย มาตรการ กิจกรรมทีว่างไว้  
                            ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดบัความรุนแรง <๓ 
 
                                 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังแก้ไขไม่ได้  
                            ควรมนีโยบาย มาตรการ ความเสี่ยงการทุจริต 
                            ไม่ลดลง ระดับความรุนแรง >๓ 
 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้   

 

ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

               



 
-๑๐- 

กิจกรรม สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

กระบวนงานการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

-การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
-การแสวงหาผลประโยชน์ 
-การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อก าหนด 
-ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
-การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม 
ก ากับดูแลอย่างรัดกุม 
-การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
 
/ 

  

ขั้นตอนที ่๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ  

โรงพยาบาลขุขันธ์จากตารางที่  ๖ ที่จ าแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น  ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล ขุขันธ์ ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็น  สีเขียว กล่าวคือ 
สามารถยอมรับ ได้และด้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
ในขั้นตอบที ่๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ขุขันธ์ นั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่
อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงก าหนดมาตรการ  /นโยบาย /โครงการ /กิจกรรม เพ่ิมเติม 
ดังตารางที ่๗  
 
ดังตารางที ่๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม
แนวทาง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐตาม  
๒. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อ ส่งเสริมความ
โปร่งใส  แนวทางการปฏิบัติงาน  ในการตรวจสอบ
บุคลากรใน หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 



-๑๑- 
ดังนั้นสรุปได้ว่า  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ  

โรงพยาบาล ขุขันธ์  โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร  (Control 
Environment) ตามมาตรฐาน  COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่
น ามาใช้นี้จะเป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่า  การด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาล ขุขันธ์ ไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ /หรือ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ หากแม้ใน
กรณีท่ีพบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
มีค่าน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน  ที่
ไม่ได้มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ พบว่ามีสถานะความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง  โดยปรากฏสถานะความ
เสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้  แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง  
 

๓.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ละส่วนงานไม่มีแผนการด าเนินการ  หรือมีแต่ไม่เป็นไปตามแผนท าให้  
เกิดการซื้อนอกแผนท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้ก าหนดคุณลักษณะ  เกิดความล่าช้าเนื่องจากบุคลากร  
ในหน่วยงานมีจ านวนน้อยและบางทีติดประชุมต่างจังหวัดท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  

๓.๓ พัสดุบางรายการไม่มีผู้ขายในเขตพ้ืนที่ท าให้การจัดซื้อล่าช้า บางรายการต้องมีค่าบริการที่เพ่ิมข้ึน

ไม่เป็นไปตามราคากลางที่ก าหนดไว้ รวมถึงการประสานงานที่ไม่ได้รับความอ านวยความสะดวกจากผู้ขาย  

๓.๔ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยพัสดุ เป็นบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืน ได้แก่ เจ้าพนักงาน

เภสัชกรรม ,เภสัชกร , นักเทคนิคการแพทย์ ,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ,ทันตแพทย์ซึ่งมีหน้าที่หลักในสาย

วิชาชีพของตนเอง ท าให้การปฏิบัติงานในบทบาทเจ้าหน้าที่พัสดุ ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ยังขาดองค์ความรู้ ความ

เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้าและมีความเสียงต่อการปฏิบัติที่

ไม่ถูกต้อง  

 

 

 

 



-๑๒- 
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ  

๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นการจัดซื้อที่ไม่สามารถตรวจสอบหรือเปรียบเทียบราคาหรือผล 
การพิจารณาคัดเลือกได้  เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และไม่สามารถเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณได้
เนื่องจากการจัดซื้อแต่ละโครงการส่วนใหญ่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

๔.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกโครงการได้ผลผลิต
ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่พบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจ านวนมาก  ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่
สามารถเปรียบเทียบราคาของผู้เสนอราคา  และไม่สามารถเปรียบเทียบการประหยัดงบประมาณได้จึงเห็นควร
ปรับปรุง  เพ่ือน าไปใช้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๔.๓ รายการที่สามารถรวมซื้อรวมจ้างได้  ให้มีการรวมซื้อรวมจ้างในระดับเขตและระดับจังหวัด  เช่น รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์,  วัสดุทันตกรรมและเวชภัณฑ์ยา  หากไม่สามารถด าเนินการรวมซื้อรวมจ้างในระดับเขต
หรือในระดับจังหวัดได้ ให้โรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  ให้มาก
ที่สุด 

๔.๔  ควรเลือกใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๑ ให้แต่ละหน่วยงานศึกษาการก าหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง  และให้ด าเนินการให้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๕.๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินโครงการ  ต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุของ  
หน่วยงานและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้หน่วยจัดซื้อพัสดุมีเวลาในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติ  ซ่ึงแต่ละข้ันตอบมีระยะเวลาตาม
ระเบียบ กฎหมาย ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และเพ่ือการบริหารพัสดุควบคู่ไปกับการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  

๕.๓ การจัดท าแผนการจัดซื้อพัสดุประจ าปี  ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม  ลดการซื้อนอกแผน  เพ่ือให้การ
ประมาณการจ่ายที่สมดุล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  

๕.๔ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานพัสดุ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจและปฏิบัติ  ไป
ในทิศทางเดียวกัน  

 
 

 

 



บรรณานุกรม 

กระทรวงสาธารณสุข . คู่มือ แนวทางการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ( Evidence Based Integrity 
and Transparency Assessment: EBIT) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ  
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐  
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑./๑๓๖                                  วันที ่ ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่องเดิม 
ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  
๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๓  และตาม
ข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  
Transparency Assessment : ITA)   

ข้อเท็จจริง 
งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าประกาศว่าด้วย

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๓  แบบแสดง
ความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และแบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง   และผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุขันธ์  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความชอบ
ธรรมตามระบบคุณธรรม และจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

ข้อเสนอ 
เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ  งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๓  และแจ้งเวียนหลักฐานแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน  แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของโรงพยาบาลขุขันธ์  
และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที ่ www.khukhan.go.th  ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด 
๑. ขออนุญาต น าประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการ

จัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๓  และแจ้งเวียนหลักฐานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน   แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้
เสนอราคา เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน  ของโรงพยาบาลขุขันธ์  ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

๒. ลงนามในประกาศ.../-๒ 

http://www.khukhan.go.th/


-๒- 

๒. ลงนามในประกาศ  ตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

๓. ลงนามในหนังสือแจ้งเวียน  ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 

 

 

                ( นางธัญรัศม์ิ  เกตุวงษา ) 

        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  

       รักษาการในต าแหนง่หัวหนา้กลุม่งานบริหารงานทัว่ไป  

       

 

                              (นายปะวิทย์  เสรีขจรจารุ) 

                       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรื่อง  เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

----------------------------------------------- 

ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  
๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม  จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๓  และตาม
ข้อก าหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  
Transparency Assessment : ITA)   นั้น 

โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท าประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจ้าง พ.ศ.  ๒๕๖๓  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน และแบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
และผู้เสนอราคาเพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขุขันธ์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามระบบคุณธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปด้วยโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี ้  

 

                                                             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                                           (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

                           

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี: ๓  ตุลาคม ๒๕๖๓ 
หัวข้อ :  เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
รายละเอียด  เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
          ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางธัญรัศมิ์  เกตุวงษา)                                                     (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                                 
    วันที่......๓...ตุลาคม.....๒๕๖๓.....                                                วันที่....๓....ตุลาคม...๒๕๖๓..... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

                                              วันท่ี.......๓.......ตุลาคม......๒๕๖๓......... 
 


