
รายงานผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ประจ าปีงบประมาณ   2564  ( ไตรมาส 4 )  

1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

          โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชน M2 ขนาด 120 เตียง  เปิดให้บริการเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ได้รับการยกฐานะ
จากสถานีอนามัยช้ันหนึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปี พ.ศ.2519 ได้รับการพัฒนาขยายบริการเพื่อรองรับใช้บริการของผู้ป่วย  
ที่เพิ่มมากขึ้นมาเรื่อยๆจากโรงพยาบาลขนาด  10  เตียง  เป็นขนาด  30 เตียง  เมื่อปี พ.ศ.2529  เป็นขนาด 60 เตียง 
เมื่อปี  พ.ศ.2536 เป็นขนาด 90 เตียง เมื่อปี  พ.ศ.2540  และเป็นขนาด 120 เตียงเมื่อปี  พ.ศ.2554  มีแผนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงในปี  พ.ศ.2565  จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารบริการและสนับสนุนบริการ ขนาด 7 ช้ัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2561  ภายในอาคารประกอบไป
ด้วยหน่วยบริการผู้ป่วยนอก หน่วยบริการผู้ป่วยใน หน่วยแพทย์แผนไทย และหน่วยกายภาพบ าบัด ในปี พ.ศ.2562  มีแผนการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง  และในปี พ.ศ.2562  เป็นขนาด 200 เตียงตามล าดับ  ปัจจุบัน
ให้แก่ผู้ป่วยครบท้ัง 5 สาขาหลัก ได้แก่ สูตินรีเวช  ศัลยกรรม  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  อายุกรรม กุมารเวช  ครบองค์รวมของการ
ดูแลของผู้ป่วยด้านการรักษา  ส่งเสริม ฟื้นฟู  และป้องกันโรค เนื่องจากโรงพยาบาลบางบ่อดูแลประชากรรวมประชากรแฝงกว่า 
160,300  คน ทั้งยังเป็นที่ตั้งของเรือนจ ากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรผู้ต้องขังในความรับผิดชอบดูแลกว่า 7,000 คน 
ให้การดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์สุขภาพชุมชนรวม 14 แห่ง รวมถึงเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม      
มีโรงงานอุตสาหกรรม 298  แห่ง มีพนักงานประมาณ 12,600 คน โรงพยาบาลบางบ่อมีความจ าเป็นในการจัดหาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้รับบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ บริการดี  มีมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่          
มีความสุข ท าให้โรงพยาบาลบางบ่อมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาศักยภาพและขยายการให้บริการให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชน
และประชาชนผู้มาให้บริการ  จึงมีการจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น 

           ดั้งนั้น การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพื่อให้มาซึ่งพัสดุให้ทันเวลาความต้องการของผู้ใช้งาน และการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการก าหนด
เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) และหลักธรรมาภิบาล 

2.การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง  

            โรงพยาบาลบางบ่อเป็นหน่วยบริการที่มีผู้มารับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจที่ต้องด าเนิน
เป็นประจ า เช่นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  การจัดซื้ออาหารผู้ป่วย การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การจ้างเหมาการ
รักษาความสะอาด การจ้างเหมาก าจัดขยะติดเช้ือ ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเผยแพร่และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล URL ที ่www.bangbohos.go.th และการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีการ 

 

http://www.bangbohos.go.th/


-2- 

ด าเนินการบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ URL ที่ http://www.gprocurement.go.th  จึงท าให้มีการเผยแพร่     
ต่อสาธารณะเพื่อให้ทราบและเข้าตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและโปร่งใส 

3.สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

        ในรอบปีงบประมาณ 2564 ( ไตรมาส 4 )  โรงพยาบาลบางบ่อได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับ
การอนุมัติไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ โดยจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเงิน  จ าแนกตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
งบประมาณ 2564   

ล าดับ หมวดรายจ่าย จ านวนโครงการ  
(รายการ) 

จ านวนเงิน หมายเหต ุ

1 ครุภัณฑ ์ 128 6,985,200.-  
 ส านักงาน 38 1,554,800.-  
 การแพทย์ 52 3,233,000.-  
 คอมพิวเตอร ์ 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.-  
 ส านักงาน 117 1,384,532.50.-  
 งานบ้านงานครัว 191 1,919,747.-  
 ไฟฟ้าและวิทย ุ 21 135,106.-  
 เครื่องแต่งกาย/ประจ าเตียง 112 1,307,410.-  
 คอมพิวเตอร ์ 38 634,760.-  
 การแพทย์ 238 9,779,340.-  
 จ้างเหมาบริการ 11 44,406,804.-  
 ซ่อมแซมปรับปรุงงอาคารสิ่งปลูกสร้างครภุัณฑ ์ 49 4,312,500.-  

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

           จากตารางที่ 1  จ านวนเงิน ตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
งบประมาณ 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่าครุภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจ านวน 128 รายการ เป็นจ านวนเงิน 
6,985,200.- บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 1,144 รายการ เป็นจ านวนเงิน 69,143,439.50 บาท ยาและ
เวชภัณฑ์ จ านวน 531 รายการ  เป็นจ านวนเงิน 48,143,289.91  บาท และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 493 รายการ           
เป็นจ านวนเงิน 68,854,996.79 บาท 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2564  ( ไตรมาส 4 )  

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนโครงการ ( รายการ) คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ
ตามแผน ด าเนินการเสร็จ 

1 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป     
 1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 0  
 1.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

( e-bidding) 
25 16 80  

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 2,042 2042 100  

         จากตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินการตามระเบียบก าหนด พบว่าการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถด าเนินการได้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พบว่าตามแผนได้รับการอนุมตัิ จ านวน 25 รายการ ด าเนินการได้ 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80  และวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผนได้รบัอนุมัติ จ านวน 2,042 รายการ ด าเนินการได้แล้วเสร็จ จ านวน 2,042 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนเงิน และร้อยละ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2564        
( ไตรมาส 4 )          

ล าดับ วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง จ านวนโครงการ ( รายการ) ผลตา่ง คิดเป็น
ร้อยละ ตามแผน ด าเนินการเสร็จ 

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

อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 
63,506,554.- 36,230,250.- 27,276,304.- 82 

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 167,438,427.20 167,438,427.20 167,438,427.20 100 

         จากตารางที่ 3 จ านวนเงิน และร้อยละ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้รับด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างปีงบประมาณ 2564 
พบว่าการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิธีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (  e-bidding ) ตามแผน 63,506,554.- บาท จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
36,230,250.- คิดเป็นร้อยละ 82 และการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผน 167,438,427.20บาท จัดซื้อจัดจ้าง 
167,438,427.20.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งในปี 2563 สามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่ ากว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 32.32  
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4.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ในรอบการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุงโรงพยาบาล และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินต่ าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจ าวัน 
และเป็นการจัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ เช่นวัสดุที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ที่จัดซื้อเมื่อมีผู้ป่วยเฉพาะ
ทางด้านใดด้านหนึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นเป็นการเฉพาะ จึงต้องจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยไม่สามารถระบุรายการและจ านวนที่แน่นอนได้เพราะขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ป่วยที่เกิดการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลจึงได้แต่ก าหนดวงเงินโดยใช้รายการประมาณการจากงบประมาณก่อนมาเป็นวงเงินประมาณการและมักพบว่าราคามี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความต้องการของตลาดหรือท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถควบคุมราคาและจ านวนได้แน่นอนจึงส่งผลให้
การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ที่ความคลาดเคลื่อน และมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนหรือมากกว่าแผนที่ก าหนด 
ส่วนรายการที่เป็นการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทอนิกส์เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดมากกว่าการจัดซื้อโดยวิธีการอื่นและมีความ
ประหยัดงบประมาณได้มากกว่า 

5.ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

ในปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลบางบ่อได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น   
มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นไม่สัมพันธ์กับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบริการ และบุคลากร  
ที่มีอยู่เป็นประเภทลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างและลูกจ้างรายคาบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานระเบียบไม่ก าหนดให้เป็นผู้มี
หน้าท่ีด้านการพัสดุโดยเฉพาะสายงานในงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไปไม่มีข้าราชการต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปที่ท าหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต้องให้ข้าราชการสายงานอื่นมารับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและนอกนั้นเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายคาบโดยบุคลากรเหล่านี้มีความมุ่ งมั่นและผูกพันต่อองค์ กรน้อย 
ในปีงบประมาณ 2563 พบว่าลูกจ้างงานพัสดุได้ลาออกไปท างานเอกชน เนื่องจากอ าเภอบางบ่อเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมี
บริษัทโรงงานต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมากมีความต้องการบุคลากรและให้เงินเดือน และค่าตอบแทนสูงกว่าราชการบุคลากรที่มีอยู่จึง
เป็นบุคลากรที่มีอายุงาน 1-2 ปีประกอบกับภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและระเบียบ กฎหมายด้านพัสดุเป็นอย่างมากท าให้
บุคลากรที่มีการปรับตัวและเรียนรู้ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยความคลาดเคลื่อนและใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า     และไม่ทันเวลาที่ต้องการอีกทั้งไม่สามารถสรรหาบุคลากรมาท างานได้เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการก าหนดไม่ให้มีการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเพิ่ม รวมไปถึงกรอบอัตราก าลังโครงสร้างของโรงพยาบาลเป็นระดับ M2 
แต่ภาระงานจริงของโรงพยาบาลมีที่ขนาดสงูหรือมากกว่า อัตราก าลังจึงถูกก าจัดไว้น้อยกว่าไม่มสีัมพันธ์กับปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นจรงิ 

6.วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

       จากสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 
ตามแผน 63,506,554.- บาท จัดซื้อจัดจ้าง จ านวนเงิน 36,230,250.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82 และจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะจะจง
ตามแผน 167,438,427.20.- บาท จัดซื้อจัดจ้าง 167,438,427.20.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
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7.แนวทางการแก้ไขและปรับปรงุการจัดซ้ือจัดจ้าง 

        ปัญหาด้านบุคลากรที่มีข้อจ ากัดโดยเฉพาะต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และหัวหนา้เจ้าหน้าท่ีท าหน้าที่ดา้นพัสด ุ
โรงพยาบาลบางบ่อไม่มีข้าราชการด ารงต าแหน่งดังกล่าวนี้ มีเพียงลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกฎหมาย
หรือระเบียบเกี่ยวกับพัสดมุีข้อจ ากัดในบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรประเภทนี้ และบุคลากรเหล่านีม้องว่าไม่มีความมั่นคงในอาชีพ
การงานและไดร้ับค่าตอบแทนท่ีต่ ากว่าภาคเอกชนซึ่งในพื้นที่อ าเภอบางบ่อเป็นเขตอุตสาหกรรมมีบริษัทห้างร้านทีส่ามารถเข้ารับท างาน
และเงินเดือนค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าจะส่งผลให้ลูกจ้างลาออกและไมส่ามารถสรรหาบุคคลมาท างานได้ 

       การจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับรายการพัสดุที่ไม่มีความแน่นอนภายใต้การใช้บริการของผู้ป่วยที่ไม่มีความแน่นอนในประเภท
ของวัสดุการแพทย์ เพราะจะเกิดรายการวัสดุขึ้นตามลักษณะของการเจ็บป่วยและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา จึงไม่ทราบด้านจ านวนเงิน
หรือปริมาณแต่มีการจ ากัดวงเงินไว้เป็นปัญหาต่อการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถความคล่องตัวของการได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
หากมีการมอบอ านาจผู้อนุมัติให้เป็นระดับท่ีใกล้ชิดมากข้ึนจะส่งผลต่อการจัดท าแผนการปรับปรุงและการด าเนินการได้สะดวกและ
เกิดผลดีต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

 


