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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลบ้านตาก
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านตาก
จังหวัดตาก
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คานา
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลบ้านตาก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินงานประจาปีเพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีทผี่ ่านมา มีผลการดาเนินงานจัดซือ้
จัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดส่วน
ราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีทผี่ ่านมา โดยเนื้อหาประกอบด้วย บริบทของโรงพยาบาล
บ้านตาก รายงานสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ รายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คณะผู้จัดทา หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๒
ของโรงพยาบาลบ้านตากต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลบ้านตาก
ตุลาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
บริบท
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2561
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา

หน้า
๑
๗
8
9
10
10
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บริบท
๑.บริบททั่วไป

ภาพที่ ๑ ผู้บริหารคป.สอ.บ้านตาก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ภาพที่ ๒ แผนที่อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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ภาพที่ 3 จานวนประชากรอาเภอบ้านตาก

ภาพที่ 4 ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพอาเภอบ้านตาก
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๑.๒ บริบทองค์กร
เครือ ข่ายบริการสุขภาพอ าเภอบ้านตาก ประกอบด้วย หน่วยบริการปฐมภูมิ ๑5 รพ.สต. หน่วย
บริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลบ้านตาก (ระดับ F๒) ๑ แห่ง
- โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 15 แห่ง แบ่งเป็น 3 โซน
1. โซนสองฝัง่ คลอง 6 แห่ง
2. โซนอิงดอย 4 แห่ง
3. โซนแกรนิต 5 แห่ง
- สุขศาลาบ้านม้งใหม่พัฒนา ๑ แห่ง

ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
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2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2561
โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีที่ดาเนินการโดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment : ITA ) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่าและตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถนารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนนาไปใช้ในการ
วางแผนและกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานะเงินบารุงโรงพยาบาลบ้านตาก ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
สภานะเงินบารุง โรงพยาบาลบ้านตาก ประจาปี 2561
เงินบำรุง
คงเหลือ เงินบำรุงคงเหลือ
ณ วันสิน้ เดือน
(บำท)
13,359,321.39
Oct-60
27,927,691.86
Nov-60
22,810,715.70
Dec-60
27,362,426.57
Jan-61
21,975,576.26
Feb-61
19,839,295.66
Mar-61
Apr-61
16,432,317.39
10,610,858.65
May-61
8,379,685.47
Jun-61
4,481,724.61
Jul-61
3,742,656.12
Aug-61
6,274,936.45
Sep-61

หนีส้ นิ
(บำท)

งบลทุน
(บำท)

เงินบำรุงคงเหลือ
(หักงบลงทุน)
9,736,832.40 -

เงินบำรุงคงเหลือ
ดัชนีชวี้ ดั
(หักหนีส้ นิ และงบ ทำงกำรเงิน
ลงทุน)
0-7

16,417,919.23

3,622,488.99

6,681,086.83

4

18,874,095.90

6,076,527.68

21,851,164.18

2,977,068.28

0

18,546,554.98

5,176,023.00

17,634,692.70 -

18,553,190.90

5,176,023.00

22,186,403.57

911,862.28

0

3,633,212.67

0

18,664,890.17

5,176,023.00

16,799,553.26 -

1,865,336.91

0

17,292,142.82

4,388,023.00

15,451,272.66 -

1,840,870.16

0

17,712,158.78
17,257,907.24

3,608,703.57
1,110,583.57

12,823,613.82 -

4,888,544.96

9,500,275.08 -

7,757,632.16

3
3

15,982,929.34

20,583.57

8,359,101.90 -

7,623,827.44

5

15,191,351.72

128,705.58

4,353,019.03 -

10,838,332.69

6

16,190,085.83

128,705.58

3,613,950.54 -

12,576,135.29

7

19,878,379.50

128,705.58

6,146,230.87 -

13,732,148.63
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สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จานวน
(ครั้ง)
2

งบประมาณ
(บาท)
2,531,300.00

ร้อยละ
23.75

0
882
884

0
8,125,847.31
10,657,147.31

0
76.25
100

ในปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง รวมทัง้ สิ้น จานวน
884 ครั้ง 240 โครงการ (e-GP) จาแนกตามวิธีจัดซือ้ จัดจ้างที่มจี านวนสูงสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน
882 ครั้ง จานวนเงิน 8,125,847.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.25 และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) จานวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน 2,531,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.75
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แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23.75

ตกลงราคา

0

สอบราคา
ประกวดราคา

76.25

ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าโรงพยาบาลบ้านตาก
มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผูร้ ับจ้างหรือผู้ทสี่ นใจได้รบั รูห้ รือรับทราบได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
กว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทาให้เกิดการแข่งขันและการเสนอสินค้าหรือบริการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มีราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
3. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ การเพิ่มรายรับ (Business Plan)
แบบสรุ ปแผนธุร กิจ (Business Plan) ปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาล .....บ้า นตาก...... จังหวั ด ....ตาก.....
ลาดับ

แผนงาน โครงการ

ผลประโยชน์ (บาท)

แผนก/ผูร
้ ั บผิดชอบ

เพิม
่ รายรั บ
1

แพทย์แผนไทยสัญจร

62,700

ผลิตฯ/แพทย์แผนไทย

2

จัดบู๊ทร่ ว มงาน เช่นงานตากสิน งานประเพณีตา
่ งๆ ในพืน
้ ที่

39,800

ผลิตฯ/แพทย์แผนไทย

3

ผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนบริ การสาธารณสุขจังหวั ดตาก

588,000

เภสัชกรรม

4

บริ การตรวจสุขภาพเชิงรุ ก

610,000

ประกันฯ

5

บริ การตรวจสุขภาพ อบท.

359,936

ประกันฯ

6

ปรั ปปรุ งห้องพิเศษ

361,300

กลุ่มการฯ

7

เปิดบริ การคลินค
ี ทันตกรรมช่ว งนอกเวลาราชการ

300,000

ทันตกรรม

8

ทอดผ้า ป่า สมทบทุน

600,000

ประกันฯ

ผลรวม

2,921,736

ลดรายจ่า ย
1

ลดรายจ่า ยในแผนวั สดุสานักงานลงอย่า งน้อย ๕ %

2

ลดปริ มาณการใช้กระดาษ (โปรแกรม e-office)

3

ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาล/กรวยกระดาษกินน้า

4

งดการสั่ง CT

5

ลดค่า ใช้จ่า ยอบรมวิ ชาการ
ผลรวม

129,732
3,253
47,160

บริ หาร/พัสดุ
บริ หาร/ธุร การ
เภสัชกรรม

474,000

ประกันฯ

90,000

ประกันฯ

744,145

อุดรู รั่ ว
1

โครงการประหยัดพลังงาน (พพ.)

1,199,600

บริ หาร

2

พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูล QOF

1,629,938

ประกันฯ

3

ลดค่า ใช้จ่า ยด้า นยา

4

ปรั บแนวทางบริ หารวั คซี นพิษสุนข
ั บ้า

5

ลดค่า ใช้จ่า ยด้า นยาในรพสต.

6

ผลิตยาสมุนไพรทดแทนปฏิชว
ี นะ

7

ส่งเสริ มการใช้ย าอย่า งสมเหตุสมผล (RDU)

2,308

เภสัชกรรม

8

พัฒนาแนวทางการใช้ย าแคลเซี่ ย มฯ

86,130

เภสัชกรรม

9

LAB SMART Use

20,000

ชันสูตร
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เพิม
่ รายรั บจากการเรี ย กเก็บเงินค่า บริ การร่ ว ม ๓๐ บาท
ผลรวม
รวมทั้งสิ้น เพิม
่ รายรั บ + ลดรายจ่า ย + อุดรู รั่ ว

341,712
3,773,587
7,439,468

การเงิน

54,378

เภสัชกรรม

211,260

เภสัชกรรม

76,657

เภสัชกรรม

151,604 ฝ่า ยผลิตฯ แพทย์แผนไทย

กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลบ้านตาก ได้รวบรวมแผนการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายรับ
(Business Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงพยาบาล และเพื่อใช้ประกอบการติดตามการดาเนินงานต่อไป
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โรงพยาบาลบ้านตาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดาเนินงานทีม่ ีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการและไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว โรงพยาบาลบ้านตาก เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีความเหมาะสมอเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายในการกากับดูแล
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านตาก
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงทีม่ ีอยู่ทกี่ าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 ไม่สามารถควบคุมการจัดซื้อวัสดุทั่วไปได้ตามแผน
1.2 บัญชีครุภัณฑ์และการลงหมายเลขครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
1.3 เก็บสิ่งส่งตรวจไม่ได้คุณภาพ
1.4 ไม่สามารถลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดได้
1.5 มูลค่าคงคลังเกิน 60 วัน (78 วันในปี 2561)
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ลดค่าใช้จ่ายวัสดุทั่วไปในแผนจัดซื้อ ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายปี 2561
2.2 เพิ่มการบันทึกระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม BANTAK SMART
OFFICE
2.3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ่วยทุกครัง้
2.4 เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลผูป้ ่วยตามแนวทางการรักษา
2.5 เพิ่มความถี่การตรวจเช็ควัสดุคงคลังทุกเดือน

5. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๔.๑ การจัดซื้อ จัดจ้างบางโครงการ ต้องดาเนินการอย่างเร่ง ด่วน ท าให้เ กิ ดปัญ หาเรื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาดาเนินการอย่างจากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ท าให้ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกาหนดระยะเวลา หรือกาหนด
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ทาให้หน่วยงานต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
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๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทาให้
ต้องเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและดาเนินการด้วยวิธีอื่น
แทน ทาให้มีสามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี

6. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
๕.๑ ควรมี ก ารฝึก อบรมเพื่อเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ
ขั้นตอนหรือ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต
๕.๓ กาหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
พัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกาหนด
ในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกาหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน

