
1 
 

  

 
 
 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงพยาบาลบ้านตาก 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลบ้านตาก 

จังหวัดตาก 
 
 
 
 



2 
 

ค าน า 

              รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบา้นตาก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ฉบับนี้ จัดท าข้ึนเพื่อวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐั ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานประจ าปีเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าในรอบปีทีผ่่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซือ้
จัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อใหเ้ปน็ไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดส่วน
ราชการมกีารวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีทีผ่่านมา โดยเนื้อหาประกอบด้วย บรบิทของโรงพยาบาล
บ้านตาก รายงานสรปุผลการจัดซือ้จัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ รายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปญัหาอปุสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 คณะผู้จัดท า หวังว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี  ๒๕๖๒ 
ของโรงพยาบาลบ้านตากต่อไป 

 
 
       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                 โรงพยาบาลบ้านตาก 
           ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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บริบท 

๑.บริบทท่ัวไป 

 
ภาพที่ ๑ ผู้บรหิารคป.สอ.บ้านตาก อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
 

ภาพที่ ๒ แผนที่อ าเภอบ้านตาก จงัหวัดตาก 
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ภาพที่ 3 จ านวนประชากรอ าเภอบ้านตาก 

 

ภาพที่ 4 ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพอ าเภอบ้านตาก 
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๑.๒ บริบทองค์กร 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านตาก ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ ๑5 รพ.สต.  หน่วย
บริการทุติยภูมิ  โรงพยาบาลบ้านตาก (ระดับ F๒)  ๑  แห่ง  

- โรงพยาบาลชุมชนขนาด  60  เตียง   1  แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  15  แห่ง แบ่งเป็น  3  โซน 

1. โซนสองฝัง่คลอง  6  แห่ง 
2. โซนอิงดอย  4  แห่ง  
3.  โซนแกรนิต  5  แห่ง 

- สุขศาลาบ้านมง้ใหม่พัฒนา  ๑  แห่ง 

 
 

ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปีงบประมาณ 2561 
โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA ) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถน ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนน าไปใช้ในการ
วางแผนและก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สถานะเงินบ ารุงโรงพยาบาลบ้านตาก ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 

 ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง รวมทัง้สิ้น จ านวน 
884 ครั้ง  240 โครงการ (e-GP) จ าแนกตามวิธีจัดซือ้จัดจา้งที่มจี านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 
882 ครั้ง จ านวนเงิน 8,125,847.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.25  และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ e-bidding) จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน 2,531,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.75  

เงินบ ำรุง
คงเหลือ

ณ วนัส้ินเดือน
เงินบ ำรุงคงเหลือ

(บำท)
หนีสิ้น
(บำท)

งบลทุน
(บำท)

เงินบ ำรุงคงเหลือ 
(หักงบลงทุน)

เงินบ ำรุงคงเหลือ 
(หักหนีสิ้น และงบ

ลงทุน)

ดัชนชีีว้ดั
ทำงกำรเงิน

0-7
Oct-60        13,359,321.39        16,417,919.23                      3,622,488.99            9,736,832.40 -          6,681,086.83 4

Nov-60        27,927,691.86        18,874,095.90                      6,076,527.68          21,851,164.18            2,977,068.28 0

Dec-60        22,810,715.70        18,546,554.98                      5,176,023.00          17,634,692.70 -             911,862.28 0

Jan-61        27,362,426.57        18,553,190.90                      5,176,023.00          22,186,403.57            3,633,212.67 0

Feb-61        21,975,576.26        18,664,890.17                      5,176,023.00          16,799,553.26 -          1,865,336.91 0

Mar-61        19,839,295.66        17,292,142.82                      4,388,023.00          15,451,272.66 -          1,840,870.16 0

Apr-61 16,432,317.39       17,712,158.78       3,608,703.57                     12,823,613.82         4,888,544.96-           3

May-61        10,610,858.65        17,257,907.24                      1,110,583.57 9,500,275.08           7,757,632.16-           3

Jun-61          8,379,685.47        15,982,929.34                          20,583.57 8,359,101.90           7,623,827.44-           5

Jul-61          4,481,724.61        15,191,351.72                        128,705.58 4,353,019.03           10,838,332.69-          6

Aug-61          3,742,656.12        16,190,085.83                        128,705.58 3,613,950.54           12,576,135.29-          7

Sep-61          6,274,936.45        19,878,379.50                        128,705.58 6,146,230.87           13,732,148.63-          7

สภานะเงินบ ารุง โรงพยาบาลบ้านตาก  ประจ าปี 2561

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
(ครั้ง) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 

2 2,531,300.00 23.75 

วิธีคัดเลือก 0 0 0 
วิธีเฉพาะเจาะจง 882 8,125,847.31 76.25 

รวม 884 10,657,147.31 100 
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 ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดงักล่าวข้างต้น พบว่าโรงพยาบาลบ้านตาก 
มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผูร้ับจ้างหรือผู้ทีส่นใจได้รบัรูห้รือรบัทราบได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
กว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ท าให้เกิดการแข่งขันและการเสนอสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลกัษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้มรีาคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

3. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ การเพ่ิมรายรับ (Business Plan) 

 

  กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลบ้านตาก ได้รวบรวมแผนการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายรบั 
(Business Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงพยาบาล และเพื่อใช้ประกอบการติดตามการด าเนินงานต่อไป 

 

76.25

0

23.75

แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตกลงราคา

สอบราคา

ประกวดราคา

ล าดบั แผนงาน โครงการ  ผลประโยชน์ (บาท) แผนก/ผู้รับผิดชอบ

เพ่ิมรายรับ

1 แพทย์แผนไทยสัญจร 62,700 ผลิตฯ/แพทย์แผนไทย

2 จัดบู๊ทร่วมงาน เชน่งานตากสิน งานประเพณตีา่งๆ ในพ้ืนที่ 39,800 ผลิตฯ/แพทย์แผนไทย

3 ผลิตยาสมนุไพรสนับสนุนบริการสาธารณสุขจังหวัดตาก 588,000 เภสัชกรรม

4 บริการตรวจสุขภาพเชงิรุก 610,000 ประกันฯ

5 บริการตรวจสุขภาพ อบท. 359,936 ประกันฯ

6 ปรัปปรุงห้องพิเศษ 361,300 กลุ่มการฯ

7 เปิดบริการคลินีคทันตกรรมชว่งนอกเวลาราชการ 300,000 ทันตกรรม

8 ทอดผ้าป่าสมทบทุน 600,000 ประกันฯ

2,921,736

ลดรายจ่าย

1 ลดรายจ่ายในแผนวัสดสุ านักงานลงอย่างน้อย ๕ % 129,732 บริหาร/พัสดุ

2 ลดปริมาณการใชก้ระดาษ (โปรแกรม e-office) 3,253 บริหาร/ธรุการ

3 ลดการใชถุ้งพลาสตกิในโรงพยาบาล/กรวยกระดาษกินน้ า 47,160 เภสัชกรรม

4 งดการสั่ง CT 474,000 ประกันฯ

5 ลดค่าใชจ้่ายอบรมวิชาการ 90,000              ประกันฯ

744,145

อุดรูรั่ว

1 โครงการประหยัดพลังงาน (พพ.) 1,199,600 บริหาร

2 พัฒนาระบบตรวจสอบขอ้มลู QOF 1,629,938 ประกันฯ

3 ลดค่าใชจ้่ายดา้นยา 54,378 เภสัชกรรม

4 ปรับแนวทางบริหารวัคซีนพิษสุนัขบ้า 211,260 เภสัชกรรม

5 ลดค่าใชจ้่ายดา้นยาในรพสต. 76,657 เภสัชกรรม

6 ผลิตยาสมนุไพรทดแทนปฏิชวีนะ 151,604 ฝ่ายผลิตฯ แพทย์แผนไทย

7 ส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล (RDU) 2,308 เภสัชกรรม

8 พัฒนาแนวทางการใชย้าแคลเซ่ียมฯ 86,130 เภสัชกรรม

9 LAB SMART Use 20,000 ชนัสูตร

6 เพ่ิมรายรับจากการเรียกเก็บเงนิค่าบริการร่วม ๓๐ บาท 341,712 การเงนิ

3,773,587

7,439,468

แบบสรุปแผนธรุกิจ (Business Plan) ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาล .....บ้านตาก...... จังหวัด ....ตาก.....

ผลรวม

รวมทั้งสิ้น เพ่ิมรายรับ + ลดรายจ่าย + อุดรูรั่ว

ผลรวม

ผลรวม
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4. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
  โรงพยาบาลบ้านตาก  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที่ 
30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดข้ึนเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานทีม่ีประสทิธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการและไม่ใช่
การเงินที่เช่ือถือได้  ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  โรงพยาบาลบ้านตาก  เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน   
มีความเหมาะสมอเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนือ่ง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ภายในการก ากับดูแล
ของผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาก 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรบัปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สรปุได้ดังนี ้

  1. ความเสี่ยงทีม่ีอยู่ทีก่ าหนดปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 ไม่สามารถควบคุมการจัดซื้อวัสดทุั่วไปได้ตามแผน 
   1.2 บัญชีครุภัณฑ์และการลงหมายเลขครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
   1.3 เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพ 
   1.4 ไม่สามารถลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ 
   1.5 มูลค่าคงคลงัเกิน 60 วัน (78 วันในปี 2561) 

  2. การปรับปรงุการควบคุมภายใน 
   2.1 ลดค่าใช้จ่ายวัสดุทั่วไปในแผนจัดซื้อ ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายปี 2561 
   2.2 เพิ่มการบันทึกระบบฐานข้อมลูครุภัณฑ์ในโปรแกรม BANTAK SMART 
OFFICE 
   2.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผูป้่วยทุกครัง้ 
   2.4 เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลผูป้่วยตามแนวทางการรักษา 
   2.5 เพิ่มความถ่ีการตรวจเช็ควัสดุคงคลังทกุเดือน 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
๔.๑ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ท าให้เกิดปัญหาเรื่อง

ระยะเวลาในการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาด าเนินการอย่างจ ากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในข้ันตอนการตรวจสอบได้ 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเช่ียวชาญ
ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา หรือก าหนด
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเปน็ต้น ท าให้หน่วยงานต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
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๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ท าให้
ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจดัซื้อจัดจา้งไปและด าเนินการด้วยวิธีอื่น
แทน ท าให้มีสามารถด าเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พฒันา 
 ๕.๑ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ
ข้ันตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต 

 ๕.๓ ก าหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
พัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก าหนด
ในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อ
ตรวจสอบทุกข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน 


