
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลขุขันธ ์

อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



ค าน า 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้

ประกอบด้วย  ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัด
งบประมาณ แนวทางปรับปรุง  ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดซื้อทุกหน่วย
ในโรงพยาบาล ขุขันธ์  ได้แก่หน่วยพัสดุ  ทั่วไป  (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) , หน่วยพัสดุยา  (กลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค) , หน่วยพัสดุทันตกรรม  (กลุ่มงาน  ทันตกรรม) ,  หน่วยพัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   
(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย)์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การด าเนินงานด้านพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้ทราบถึงผลการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม คุ้มค่าและเกิด  ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ให้  ผู้บริหารทราบเพ่ือการวางแผนด้าน
การเงินการคลังต่อไป ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ หวังว่ารายงานฉบับนี้ 
คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุในปีต่อไป งานพัสด ุ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ 

 
                                                               งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
                                                                       โรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า  
๑. ผลการด าเนินการในภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔     ๑  
๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๔  
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง     ๕   
๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด       ๑๓  
๕. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ     ๑๓  
๖. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไป    ๑๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
โรงพยาบาลขุขันธ ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงิน บ ารุง) ทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยรวบรวมข้อมูลจาก ๔ กลุ่มงานพัสดุ ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มงานทันตกรรม และกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใน  การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
(MOPH Integrity and Transparency Assessment System: MOPH ITA ) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ
วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่  ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจ านวนงบประมาณที่  ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผน
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป  

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
จัดหาพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ผลการด าเนินการในภาพรวม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลขุขันธ์  
๑.๑ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น ๒,๖๘๙ โครงการ  
๑.๒ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๖๘๙ โครงการ  
๑.๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



-๒- 
หมวดรายจ่าย งบประมาณตามแผน งบประมาณที่ใช้จริง ต่ า/สูงกว่าแผน คิดเป็นร้อย

ละ 
ยา ๓๓,๒๘๐,๒๔๕.๕๐ ๓๓,๑๗๑,๙๑๑.๗๗  ๑๐๘,๓๓๓.๗๓ ๐.๑๓ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ๑๓,๙๗๕,๗๕๘.๕๗ ๙,๙๘๖,๖๔๒.๑๙ ๓,๙๘๙,๑๑๖.๓๘ ๔.๙๑ 
วัสดุทันตกรรม ๙,๑๑๔,๘๓๕.๕๗ ๘๐๓,๔๓๐.๙๖  ๘,๓๑๑,๔๐๔.๖๑ ๑๐.๒๓ 
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๓,๗๓๕,๖๘๔.๗๔ ๑๓,๒๑๑,๐๔๕.๗๐ ๕๒๔,๖๓๙.๐๔ ๐.๖๕ 
วัสดุส านักงาน ๗๔๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๖๑๕,๗๔๘.๖๔ -๘๗๓,๘๔๘.๖๔ -๑.๐๘ 
วัสดุยานพาหนะ ๖๑,๙๔๙.๑๔ ๕๖,๓๑๗.๔๐ ๕,๖๓๑.๗๔ ๐.๐๑ 
วัสดุเชื้อเพลิง ๑,๘๓๑,๕๓๔.๑๐  ๑,๖๖๕,๐๓๑.๐๐ ๑๖๖,๕๐๓.๑๐ ๐.๒๐ 
วัสดุไฟฟ้า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐  ๖๑๕,๑๒๑.๕๐ ๘๔,๘๗๘.๕๐ ๐.๑๐ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๒๖๗,๐๕๒.๐๐ -๑๗,๐๕๒.๐๐ -๐.๐๒ 
วัสดุงานบ้านงานครัว ๑,๙๙๗,๓๐๐.๐๐  ๒,๑๙๙,๘๐๒.๔๗ -๒๐๒,๕๐๒.๔๗ -๐.๒๕ 
วัสดุก่อสร้าง ๗๘๙,๕๘๙.๑๙  ๕๘๖,๒๓๒.๓๕ ๒๐๓,๓๕๖.๘๔ ๐.๒๕ 
วัสดุบริโภค ๒,๙๒๑,๕๔๗.๐๐  ๒,๔๖๘,๔๔๓.๑๐ ๔๕๓,๑๐๓.๙๐ ๐.๕๖ 
ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ๑ ๖๖๖,๐๓๙.๐๐  ๖๖๕,๒๔๐.๐๐ ๗๙๙.๐๐ ๐.๐๑ 
วัสดุอื่น ๑๙๕๗๖๕ ๑๙๕,๗๖๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวมเป็นจ านวนเงิน ๘๑,๒๖๒,๑๔๗.๘๑ ๖๘,๕๐๗,๗๘๔.๐๘ ๑๒,๗๕๔,๓๖๓.๗๓ ๑๕.๗๐ 
ผลการด าเนินการในภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลขุขันธ์ 

 

1%

27%

56%

4%

-6%

0%

1%

1%

0%

-1%

1%

3%

0%

0% คอลัมน์1

ยา

เวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาและวสัดกุารแพทย์

วสัดทุนัตกรรม

วสัดวุิทยาศาสตร์การแพทย์

วสัดสุ านกังาน

วสัดยุานพาหนะ

วสัดเุชือ้เพลิง

วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ

วสัดคุอมพิวเตอร์

วสัดงุานบ้านงานครัว

วสัดกุ่อสร้าง

วสัดบุริโภค

ค่าครุภณัฑ์ต ่ากวา่เกณฑ์



-๓- 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล ขุขันธ์   

ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๒,๖๘๙ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ (หนึ่งร้อย)  

๑.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จ าแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๒,๔๕๖ ๙๑.๓๔ 
๒. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ๒๓๓ ๘.๖๖ 
๓. วิธีคัดเลือก -  

รวม ๒,๖๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

 
 
 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาล ขุขันธ์   

ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒,๖๙๘ โครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการ  
จ านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง คิด เป็นร้อยละ ๙๑.๓๔ (ร้อยละเก้าสิบเอ็ดจุดสามสี่) 
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จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๔

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคดัเลือก



-๔- 
๑.๒ ร้อยละจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละ 

๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๕๘,๐๗๔,๙๘๕.๐๘ ๘๔.๗๗ 
๒. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ๑๐,๔๓๒,๗๙๙.๐๐ ๑๕.๒๓ 
๓. วิธีคัดเลือก ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๖๘,๕๐๗,๗๘๔,๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัสดุทั้ง ๔ กลุ่ม โรงพยาบาลขุขันธ์ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ๖๘,๕๐๗,๗๘๔,๐๘ บาท (หกสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสตางค์ ) โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจ านวนสูงสุด  คือ
วิธี เฉพาะเจาะจง  

๒. วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล ขุขันธ์  ได้ด าเนินการ  วิเคราะห์ความเสี่ยง   
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ( Control Environment)  
ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓  (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓)  ในการประเมินความ 
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-๕- 
เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการด าเนินการโรงพยาบาล ขุขันธ์ ไม่มีการทุจริต  
และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด 
โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นจะเป็นความเสียหายที่น้อย
กว่าที่ส่วนราชการที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะไม่ได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจ าซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด การก าหนดขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้  

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

โรงพยาบาล ขุขันธ์   มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตาม  อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน (การจัดท าแผน , การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง ,
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, การบริหารพัสดุ) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk identification) ท าการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ ดังตารางที่ ๑  
ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระบุรายละเอียด 
Known  Factor Unknown Factor 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
- หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน  
–หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการ
พัสดุ 
๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  
- หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ ก าหนด
คุณลักษณะ  
– การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การแบ่งแบ่งจ้าง  
- การแสวงหาผลประโยชน์  
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด  
- ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
๔. การบริหารพัสดุ  
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม ก ากับดูแล
อย่างรัดคุม  
– การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จากข้ันตอนที่  ๑  เมื่อท าการระบุความเสี่ยง  (Risk Identification)  เสร็จสิ้น จึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะ
ความเสี่ยง ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโรงพยาบาลขุขันธ์ อันอาจจะเกิดจากการทุจริต 
และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามสัญญาณสีไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร  
ขัน้ตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification) 

สี ระดับความเสี่ยง 
 
 

ความเสี่ยงระดับต่ า 

 ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย หน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติ ควบคุมดูแลได้ 

 ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน  
ตามหน้าที่ปกติ 

 ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก   
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง  
สม่ าเสมอ 

 
ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
ตามรายสีไฟจราจร 

ขัน้ตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เขียว เหลือง ส้ม แดง 
๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
- หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน  
- หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนดความต้องการพัสดุ 

  
 
 

  

สีเขียว 

สีเหลือง 

สีส้ม 

สีแดง 

-๖- 



๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  
- หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนดคุณลักษณะ  
- การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

  
 
 

  

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
- การแสวงหาผลประโยชน์  
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อก าหนด 

  
 
 
 
 

  

๔. การบริหารพัสดุ  
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุมดูแลอย่างรัดกุม  
- การจ าหน่ายพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ 

  
 
 

  

 
ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ ระดับความเสี่ยง ( Risk Level matrix) น าขั้นตอนความเสี่ยงด้าน

กระบวนการจัดซื้อจัด  จ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาล ขุขันธ์ ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง   
(สีเหลือง) จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยง ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน 
ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ค่า ของSHOULD คือค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น  

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

Stakeholders รวมถึง  หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน  

รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
 

ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

-๗- 



-๘- 
๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน  

Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒ ตารางที่ ๓ 
ระดับความเสี่ยงงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลบึงสามัคคี (Risk level matrix) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง 
จ าเป็น X รุนแรง 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
- หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผน  
- หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการความต้องการพัสดุ 
๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  
- หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการก าหนด
คุณลักษณะ  
- การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
- การแสวงหาผลประโยชน์  
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ ข้อก าหนด  
- ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
๔. การบริหารพัสดุ  
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม ก ากับดูแล
อย่างรัดกุม  
- 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 
 
จากนั้นน ามาพิจารณาระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม ข้อ ๓.๑ และ 
ข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒  
ตารางที่ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒ 
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD 
๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญในการจัดท า
แผน  
    - หน่วยงานไม่มีความชัดเจนในการก าหนด
ความต้องการ 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 



๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง  
    - หน่วยงานที่ต้องการพัสดุขาดความรู้ในการ  
ก าหนดคุณลักษณะ  
    - การสืบหาราคากลางจากท้องตลาด 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
    - การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  
    - การแสวงหาผลประโยชน์  
    - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือ 
ข้อก าหนด  
    - ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 

 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๑ 

๔. การบริหารพัสดุ  
   - การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการควบคุม  
ก ากับดูแลอย่างรัดกุม  
   - การจ าหน่ายพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ 

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
๑ 

 
ตารางท่ี ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ๒ ๓ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแลพันธมิตรภาคี
เครือข่าย 

   

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial    
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer /User    
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน internal Process    

 
ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment )  
น าค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวัง 
ในงานปกติ ก าหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 

-๙- 



-๑๐- 
 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี  ผลเสีย ทาง

การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ มอบผลงานองค์กร

แต่ยอมรับได้ มิความเข้าใจ 
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือ ได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดรายจ่าย มี ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / 

ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความ เข้าใจ 
ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. การก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. การบริหารพัสดุ 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

  

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ ์
พบว่าคุณภาพการจัดการดี มีค่าความเสี่ยงระดับต่ า (๒)  
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง  
ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ 

กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตาม แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
๒. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใส  
๓. แนวทางการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบ บุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง  

๔. แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง 

 



-๑๑- 

ขั้นตอนที่ ๖ จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
จัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ของโรงพยาบาลขุขันธ ์โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลืองและสีแดง 
เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และประเมินการบริหารความเสี่ยง  

สถานะของสีและระดับของความเสี่ยง 
สถานะสี ระดับของสถานะความเสี่ยง 

 ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในความเสี่ยงยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 
 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตาม
นโยบาย มาตรการ กิจกรรมที่วางไว้ ความเสี่ยงการทุจริต
ลดลงระดับความรุนแรง <๓ 

 เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีนโยบาย 
มาตรการความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง>๓ 

 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุของ 
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง 
- การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง 
- การแสวงหาผลประโยชน 
- การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 
หรือข้อก าหนด 
- ผู้ควบคุมงานมีไม่เพียงพอ 
- การจัดเก็บและลงทะเบียนไม่มีการ 
ควบคุม ก ากับดูแลอย่างรัดกุม  
- การจ าหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได ้

ยังไม่เกิดขึ้นเฝ้าระวังต่อเนื่อง 



-๑๒- 
ขั้นตอนที่ ๗ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง  
น ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ

โรงพยาบาลขุขันธ์ จากตารางท่ี ๖ ที่จ าแนกสถานะความสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง 
โดยแยกสถานะเพ่ือ ท าระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเผ้าระวังความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็น สีเขียว กล่าวคือ 
สามารถยอมรับได้และต้องก าหนด กิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบึงสามัคคี นั้นไม่
อยู่ในข่ายความเสี่ยง  แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจึงก าหนดมาตรการ/นโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมเติม ดังตารางที่ ๗  
ดังตารางที่ ๗ ตารางจัดท าระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ 

กิจกรรม มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร ๑. มาตรการ กลไก กรอบแนวทางในการด าเนินการ

เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
๒. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ 
โปร่งใสแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ 
บุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ของโรงพยาบาลขุขันธ ์โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
ตามมาตรฐาน  COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่น ามาใช้นี้จะเป็น
หลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าการด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
ไม่มีการทุจริตหรือ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔  หากแม้ในกรณีที่พบการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหามีค่าน้อยกว่าส่วน
ราชการอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ได้มีการ
น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของโรงพยาบาลขุขันธ ์พบว่ามีสถานะความเสี่ยงที่ไม่อยู่ในข่าย ความเสี่ยงโดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว 
ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างต่อเนื่อง  



-๑๓- 
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด  
๓.๑ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละส่วนงานไม่มีแผนการด าเนินการ หรือมีแต่ไม่เป็นไปตาม

แผนท าให้ เกิดการซื้อ นอกแผนท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  

๓.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ก าหนดคุณลักษณะ เกิดความล่าช้า
เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนน้อยและบางทีติดประชุมต่างจังหวัดท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  

๓.๓ พัสดุบางรายการไม่มีผู้ขายในเขตพ้ืนที่ท าให้การจัดซื้อล่าช้าบางรายการต้องมีค่าบริการ
ที่เพ่ิมข้ึนไม่เป็นไปตามราคากลางที่ก าหนดไว้รวมถึงการประสานงานที่ไม่ได้รับความอ านวยความสะดวกจากผู้ขาย  

๓.๔ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยพัสดุ เป็นบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืน ได้แก่  
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
ทันตแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในสายวิชาชีพของตนเอง ท าให้ การปฏิบัติงานในบทบาทเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องท า ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
และมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง  

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  
จ านวน ๒,๖๘๙  โครงการ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๒๖๒,๑๔๗.๘๑  บาท สามารถด าเนินก ารจัดซื้อ
จัดจ้างลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจริง   ๖๘,๕๐๗,๗๘๔.๐๘ บาท ซึ่งตามแผน
มีวงเงินคงเหลือ ๑๒,๗๕๔,๓๖๓.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๐ ทั้งนี้เนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ได้มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ยา วัสดุ และอุปกรณ์ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงท าให้มี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าแผนที่ประมาณการไว้  

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  
๕.๑ ให้แต่ละหน่วยงานศึกษาการก าหนดความต้องการในการขอจัดซื้อจัดจ้าง  

และให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐  
๕.๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ด าเนินโครงการ ต้องด าเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ

ของหน่วยงานและ  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยจัดซื้อจัดพัสดุมีเวลาใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติซึ่งแต่ละขั้นตอน  
มีระยะเวลาตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดไว้ใน  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และเพ่ือการบริหารพัสดุควบคู่
ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ  

๕.๓ การจัดท าแผนการจัดซื้อพัสดุประจ าปี ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ลดการซื้อนอก
แผนเพ่ือให้การประมาณการจ่ายที่สมดุลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  

๕.๔ จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจ
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 



บรรณานุกรม 
กระทรวงสาธารณสุข คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ( MOPH Integrity and Transparency 
Assessment : MOPHITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข., ๒๕๖๕ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี: ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  
๑. การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน  

 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
               ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
           (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                            (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                นกัจัดการงานทัว่ไป                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์                                                                                                                
       วันท่ี....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔.....                                    วันที่....๒๕....พฤศจิกายน.....๒๕๖๔... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นายสนั่น  เทียนทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                 วันท่ี.... ๒๕....พฤศจิกายน......๒๕๖๔... 
 
 


