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รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ประจำปีงบประมาณ   2564  ( ไตรมาส 3 )  

1.ความเป็นมาและความสำคัญ 

          โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชน M2 ขนาด 120 เตียง  เปิดให้บริการเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ได้รับการยกฐานะ
จากสถานีอนามัยชั้นหน่ึงเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปี พ.ศ.2519 ได้รับการพัฒนาขยายบริการเพื่อรองรับใช้บริการของผู้ป่วย  
ที่เพิ่มมากขึ้ นมา เ รื่ อยๆจากโร งพยาบาลขนาด  10  เตียง  เป็นขนาด  30 เตียง  เมื่อปี พ.ศ.2529  เป็นขนาด 60 เตียง 
เม่ือปี  พ.ศ.2536 เป็นขนาด 90 เตียง เม่ือปี  พ.ศ.2540  และเป็นขนาด 120 เตียงเมื่อปี  พ.ศ.2554  มีแผนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงในปี  พ.ศ.2565  จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารบริการและสนับสนุนบริการ ขนาด 7 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือน มกราคม 2561  ภายในอาคารประกอบไป
ด้วยหน่วยบริการผู้ป่วยนอก หน่วยบริการผู้ป่วยใน หน่วยแพทย์แผนไทย และหน่วยกายภาพบำบัด ในปี พ.ศ.2562  มีแผนการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง  และในปี พ.ศ.2562  เป็นขนาด 200 เตียงตามลำดับ  ปัจจุบัน
ให้แก่ผู้ป่วยครบทั้ง 5 สาขาหลัก ได้แก่ สูตินรีเวช  ศัลยกรรม  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  อายุกรรม กุมารเวช  ครบองค์รวมของการ
ดูแลของผู้ป่วยด้านการรักษา  ส่งเสริม ฟื้นฟู  และป้องกันโรค เน่ืองจากโรงพยาบาลบางบ่อดูแลประชากรรวมประชากรแฝงกว่า 
160,300  คน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรผู้ต้องขังในความรับผิดชอบดูแลกว่า 7,000 คน 
ให้การดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนรวม 14 แห่ง รวมถึงเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม      
มีโรงงานอุตสาหกรรม 298  แห่ง มีพนักงานประมาณ 12 ,600 คน โรงพยาบาลบางบ่อมีความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้รับบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ บริการดี  มีมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่          มี
ความสุข ทำให้โรงพยาบาลบางบ่อมีความมุ่งม่ันที่พัฒนาศักยภาพและขยายการให้บริการให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชน
และประชาชนผู้มาให้บริการ  จึงมีการจัดหาพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มขึ้น 

           ดั้งน้ัน การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพื่อให้มาซึ่งพัสดุให้ทันเวลาความต้องการของผู้ใช้งาน และการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการกำหนด
เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) และหลักธรรมาภิบาล 

2.การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  

            โรงพยาบาลบางบ่อเป็นหน่วยบริการที่มีผู้มารับบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงมีการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นภารกิจที่ต้องดำเนิน
เป็นประจำ เช่นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  การจัดซื้ออาหารผู้ป่วย การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การจ้างเหมาการ
รักษาความสะอาด การจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุภาครัฐ พ.ศ.2560 และดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเผยแพร่และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล URL ที่ www.bangbohos.go.th และการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีการ 

 

http://www.bangbohos.go.th/
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ดำเนินการบนระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ URL ที่ http://www.gprocurement.go.th  จึงทำให้มีการเผยแพร่     ต่อ
สาธารณะเพื่อให้ทราบและเข้าตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและโปร่งใส 

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

        ในรอบปีงบประมาณ 2564 ( ไตรมาส 3 )  โรงพยาบาลบางบ่อได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้รับ
การอนุมัติไว้เม่ือต้นปีงบประมาณ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างดังต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนเงิน  จำแนกตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 
2564   

ลำดับ หมวดรายจ่าย จำนวน
โครงการ  
(รายการ) 

จำนวนเงิน หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑ์ 128 6,985,200.-  
 สำนักงาน 38 1,554,800.-  
 การแพทย์ 52 3,233,000.-  
 คอมพิวเตอร์ 21 1,633,800.-  
 งานบ้านงานครัว 11 376,300.-  
 เผยแพร่และโฆษณา 6 187,300.-  
2 ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,144 69,143,439.50.-  
 เชื้อเพลิง 23 453,240.-  
 เครื่องบริโภค 365 4,810,000.-  
 สำนักงาน 117 1,384,532.50.-  
 งานบ้านงานครัว 191 1,919,747.-  
 ไฟฟ้าและวิทยุ 21 135,106.-  
 เครื่องแต่งกาย/ประจำเตียง 112 1,307,410.-  
 คอมพิวเตอร์ 38 634,760.-  
 การแพทย์ 238 9,779,340.-  
 จ้างเหมาบริการ 11 44,406,804.-  
 ซ่อมแซมปรับปรุงงอาคารสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ 49 4,312,500.-  

3 ยาและเวชภัณฑ์ 531 48,143,289.91.-  
4 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 493 68,854,996.79.-  

           จากตารางที ่ 1  จำนวนเงิน ตามหมวดรายจ่ายที่ได้ร ับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่าคร ุภ ัณฑ์ได้ร ับการอนุม ัต ิจำนวน 128 รายการ เป ็นจำนวนเงิน 
6,985,200.- บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 1,144 รายการ เป็นจำนวนเงิน 69,143,439.50 บาท ยาและ
เวชภัณฑ์ จำนวน 531 รายการ  เป็นจำนวนเงิน 48,143,289.91  บาท และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 493 รายการ           
เป็นจำนวนเงิน 68,854,996.79 บาท 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของโครงการการจัดซ้ือจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564  ( ไตรมาส 3 )  

ลำดับ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนโครงการ ( รายการ) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
ตามแผน ดำเนินการเสร็จ 

1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป     
 1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 0  
 1.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

( e-bidding) 
25 9 65  

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 2,042 1,531 75  

         จากตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนมัุติให้
ดำเนินการตามระเบียบกำหนด พบว่าการจัดซ้ือโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พบว่าตามแผนได้รับการอนุมัติ จำนวน 25 รายการ ดำเนินการได้ 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 65  และวิธีการจัดซ้ือ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผนได้รับอนุมัติ จำนวน 2,042 รายการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 1,531 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 75 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเงิน และร้อยละ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564        
( ไตรมาส 3 )          

ลำดับ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนโครงการ ( รายการ) ผลต่าง คิดเป็น
ร้อยละ ตามแผน ดำเนินการเสร็จ 

1 ประกาศเชิญชวนทั่วไป     
 1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 140,590.- - 140,590.- 100 
 1.2 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 
63,506,554.- 25,813,920.- 37,692,634.- 69 

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 167,438,427.20 83,719,213.60.- 83,719,213.60 50 

         จากตารางที่ 3 จำนวนเงิน และร้อยละ จำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้รับดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 
พบว่าการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ร ับการอนุมัติไม่สามารถดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ได้เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบซ่ึงไม่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซ้ือจัดจ้างด้านวิธีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding ) ตามแผน 63,506,554.- บาท จัดซื ้อจัดจ้างแล้ว 
25,813,920.- คิดเป็นร้อยละ 69 และการจัดซื ้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผน 167,438,427.20บาท จัดซื้อจัดจ้าง 
83,719,213.60 บาท  คิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงในปี 2563 สามารถจัดซ้ือจัดจ้างวิธีต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 32.32  
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4.การวิเคราะห์ความเส่ียง 

ในรอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินต่ำเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน 
และเป็นการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ เช่นวัสดุที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ที่จัดซื้อเมื่อมีผู้ป่วยเฉพาะ
ทางด้านใดด้านหน่ึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดน้ันเป็นการเฉพาะ จึงต้องจัดแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง  
โดยไม่สามารถระบุรายการและจำนวนที่แน่นอนได้เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลจึงได้แต่กำหนดวงเงินโดยใช้รายการประมาณการจากงบประมาณก่อนมาเป็นวงเงินประมาณการและมักพบว่าราคามี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความต้องการของตลาดหรือท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาและจำนวนได้แน่นอนจึงส่งผลให้
การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ที่ความคลาดเคลื่อน และมีความจำเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างนอกแผนหรือมากกว่าแผนที่กำหนด 
ส่วนรายการที่เป็นการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์เป็นไปตามแผนที่กำหนดมากกว่าการจัดซ้ือโดยวิธีการอ่ืนและมีความ
ประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 

5.ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด 

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น  มี
การจัดซ้ือจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นไม่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบริการ และบุคลากร  ที่
มีอยู่เป็นประเภทลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างและลูกจ้างรายคาบ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระเบียบไม่กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่
ด้านการพัสดุโดยเฉพาะสายงานในงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไปไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปที่ทำหน้าที่หั วหน้ากลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ต้องให้ข้าราชการสายงานอ่ืนมารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและนอกน้ันเป็นลูกจ้าง
ชั ่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายคาบโดยบุคลากรเหล่านี ้มีความมุ่งมั ่นและผูกพันต่อองค์กรน้อย ใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่าลูกจ้างงานพัสดุได้ลาออกไปทำงานเอกชน เน่ืองจากอำเภอบางบ่อเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมีบริษัท
โรงงานต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมากมีความต้องการบุคลากรและให้เงินเดือน และค่าตอบแทนสูงกว่าราชการบุคลากรที่มีอยู่จึงเป็นบุคลากรที่มี
อายุงาน 1-2 ปีประกอบกับภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและระเบียบ กฎหมายด้านพัสดุเป็นอย่างมากทำให้บุคลากรที่มีการปรับตัว
และเรียนรู้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยความคลาดเคลื่อนและใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน  ทำให้การดำเนินงานล่าช้า     
และไม่ทันเวลาที่ต้องการอีกทั้งไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาทำงานได้เน่ืองจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนด
ไม่ให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ม รวมไปถึงกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลเป็นระดับ M2 แต่ภาระงานจริงของ
โรงพยาบาลมีที่ขนาดสูงหรือมากกว่า อัตรากำลังจึงถูกกำจัดไว้น้อยกว่าไม่มีสัมพันธ์กับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง 

6.วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

       จากสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 
ตามแผน 63,506,554.- บาท จัดซ้ือจัดจ้าง จำนวนเงิน 25,813,920.- บาท คิดเป็นร้อยละ 69 และจัดซ้ือด้วยวิธีเฉพาะจะจง
ตามแผน 167,438,427.20 บาท จัดซ้ือจัดจ้าง 83,719,213.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
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7.แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

        ปัญหาด้านบุคลากรที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ด้านพัสดุ 
โรงพยาบาลบางบ่อไม่มีข้าราชการดำรงตำแหน่งดังกล่าวน้ี มีเพียงลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงกฎหมาย
หรือระเบียบเก่ียวกับพัสดุมีข้อจำกัดในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรประเภทน้ี และบุคลากรเหล่าน้ีมองว่าไม่มีความม่ันคงในอาชีพ
การงานและได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าภาคเอกชนซ่ึงในพื้นที่อำเภอบางบ่อเป็นเขตอุตสาหกรรมมีบริษัทห้างร้านที่สามารถเข้ารับทำงาน
และเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าจะส่งผลให้ลูกจ้างลาออกและไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทำงานได้ 

       การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีข้อจำกัดเก่ียวกับรายการพัสดุที่ไม่มีความแน่นอนภายใต้การใช้บริการของผู้ป่วยที่ไม่มีความแน่นอนในประเภท
ของวัสดุการแพทย์ เพราะจะเกิดรายการวัสดุขึ้นตามลักษณะของการเจ็บป่วยและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา จึงไม่ทราบด้านจำนวนเงิน
หรือปริมาณแต่มีการจำกัดวงเงินไว้เป็นปัญหาต่อการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างสามารถความคล่องตัวของการได้รับอนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง
หากมีการมอบอำนาจผู้อนุมัติให้เป็นระดับที่ใกล้ชิดมากขึ้นจะส่งผลต่อการจัดทำแผนการปรับปรุงและการดำเนินการได้สะดวกและ
เกิดผลดีต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

 


