
รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อจัดจา้ง 

โรงพยาบาลบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ประจำปีงบประมาณ   2563 ( ไตรมาส 4 ) 

1.ความเป็นมาและความสำคัญ 

          โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชน M2 ขนาด 120 เตียง  เปิดให้บริการเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ได้รับการยก
ฐานะจากสถานีอนามัยช้ันหนึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนในปี พ.ศ.2519 ได้รับการพัฒนาขยายบริการเพื่อรองรับใช้บริการของผู้ป่วย
ที่เพ่ิมมากข้ึนมาเรื่อยๆจากโรงพยาบาลขนาด 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  มีแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ
ขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงในปี  พ.ศ.2565  จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง
อาคารบริการและสนับสนุนบริการ ขนาด 7 ช้ัน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2561  ภายในอาคารประกอบไปด้วยหน่วย
บริการผู้ป่วยนอก หน่วยบริการผู้ป่วยใน หน่วยแพทย์แผนไทย และหน่วยกายภาพบำบัด ในปี พ.ศ.2562  มีแผนการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง  และในปี พ.ศ.2562  เป็นขนาด 200 เตียงตามลำดับ  ปัจจุบันให้แก่
ผู้ป่วยครบทั้ง 5 สาขาหลัก ได้แก่ สูตินรีเวช  ศัลยกรรม  ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์  อายุกรรม กุมารเวช  ครบองค์รวมของการดูแล
ของผู้ป่วยด้านการรักษา  ส่งเสริม ฟื้นฟู  และป้องกันโรค เนื่องจากโรงพยาบาลบางบ่อดูแลประชากรรวมประชากรแฝงกว่า 
160,300  คน ทั้งยังเป็นท่ีตั้งของเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรผู้ต้องขังในความรับผิดชอบดูแลกว่า 7,000 คน 
ให้การดูแลเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์สุขภาพชุมชนรวม 14 แห่ง รวมถึงเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม มี
โรงงานอุตสาหกรรม 298  แห่ง มีพนักงานประมาณ 12 ,600 คน โรงพยาบาลบางบ่อมีความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือ
ทางการแพทย์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยผู้รับบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ บริการดี  มีมาตรฐาน  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ทำให้โรงพยาบาลบางบ่อมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาศักยภาพและขยายการให้บริการให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชน
และประชาชนผู้มาให้บริการ  จึงมีการจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น 

           ดั้งนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพื่อให้มาซึ่งพัสดุให้ทันเวลาความต้องการของผู้ใช้งาน และการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบราชการกำหนด
เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) และหลักธรรมาภิบาล 

2.การดำเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง  

            โรงพยาบาลบางบ่อเป็นหน่วยบริการที่มีผู้มารับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง จึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นภารกิจที่ต้องดำเนิน
เป็นประจำ เช่นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  การจัดซื้ออาหารผู้ป่วย การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กา รจ้างเหมาการ
รักษาความสะอาด การจ้างเหมากำจัดขยะติดเช้ือ ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบ่อได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเผยแพร่และปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและบนเว็บไซด์ของโรงพยาบาล URL ที ่www.bangbohos.go.th และการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีการ 

 

http://www.bangbohos.go.th/
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ดำเนินการบนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ URL ที่ http://www.gprocurement.go.th จึงทำให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
เพื่อให้ทราบและเข้าตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและโปร่งใส 

3.สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

        ในรอบปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4) โรงพยาบาลบางบ่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับ
การอนุมัติไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนเงิน   จำแนกตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ 2563 

ลำดับ หมวดรายจ่าย จำนวนโครงการ  
(รายการ) 

จำนวนเงิน หมายเหต ุ

1 ครุภัณฑ์ 162 27,387,320.-  
 สำนักงาน 41 2,341,220.-  
 การแพทย์ 85 21,330,600.-  
 คอมพิวเตอร ์ 8 2,406,500.-  
 งานบ้านงานครัว 23 952,500.-  
 เผยแพร่และโฆษณา 4 356,500.-  

2 ตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 764 22,429,137.39.-  
 เชื้อเพลิง 12 897,695.-  
 เครื่องบริโภค 24 3,720,000.-  
 สำนักงาน 118 1,638,466.48.-  
 งานบ้านงานครัว 190 3,454,261.91.-  
 ไฟฟ้าและวิทย ุ 71 199,413.-  
 เครื่องแต่งกาย/ประจำเตียง 71 1,485,120.-  
 คอมพิวเตอร ์ 14 707,000.-  
 การแพทย์ 161 4,714,381.-  
 จ้างเหมาบริการ 13 1,415,800.-  
 ซ่อมแซมปรับปรุงงอาคารสิ่งปลูกสร้างครภุัณฑ ์ 90 4,197,000.-  

3 ยาและเวชภัณฑ ์ 539 30,848,934.84.-  
4 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 486 20,141,926.50.-  

           จากตารางที่ 1  จำนวนเงิน ตามหมวดรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
งบประมาณ 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่าครุภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจำนวน 161 รายการ เป็นจำนวนเงิน 
27,387,320.- บาท ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 764 รายการ เป็นจำนวนเงิน 22,492,137.39 บาท ยาและ
เวชภัณฑ์ จำนวน 539 รายการ  เป็นจำนวนเงิน 30 ,848,934.84  บาท และเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 486 รายการ เป็น
จำนวนเงิน 20,141,926.50 
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ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2563 ( ไตรมาส 4 ) 

ลำดับ วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง จำนวนโครงการ ( รายการ) คิดเป็นร้อยละ หมายเหต ุ
ตามแผน ดำเนินการเสร็จ 

1 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป     
 1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 0  
 1.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

( e-bidding) 
27 17 63  

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 819 709 86  

         จากตารางที่ 2 แสดงจำนวน และร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้
ดำเนินการตามระเบียบกำหนด พบว่าการจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) พบว่าตามแผนได้รับการอนุมตัิ จำนวน 27 รายการ ดำเนินการได้ 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 63  และวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามแผนได้รับอนุมัติ จำนวน 819 รายการ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 709 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 86 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเงิน และร้อยละ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563         
( ไตรมาส 3 ) 

ลำดับ วิธีการจัดซื้อจดัจ้าง จำนวนโครงการ ( รายการ) ผลตา่ง คิดเป็น
ร้อยละ ตามแผน ดำเนินการเสร็จ 

1 ประกาศเชิญชวนท่ัวไป     
 1.1 ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 219,037.- - 219,037.- 100 
 1.2 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

( e-bidding) 
55,444,527.36 37,884,900.- 17,559,627.36 67 

 1.3 สอบราคา - - -  
2 คัดเลือก - - -  
3 เฉพาะเจาะจง 100,807,318.73 95,900,100.- 4,907,218.73 9.00 

         จากตารางที่ 3 จำนวนเงิน และร้อยละ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้รับดำเนินการจัดซือ้จัดจ้างปีงบประมาณ 2563 
พบว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้านวิธีอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้ อจัดจ้างด้ วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (  e-bidding ) ตามแผน 29,324,292.- บาท จัดซื้ อจัดจ้าง 
18,940,027.- บาท  จัดซื้อต่ำกว่าแผน 10,384,265.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 และการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
แผน 100,807,318.73.- บาท จัดซื้อจัดจ้าง 83,759,354.54.-บาท จัดซื้อต่ำกว่าแผน 17,047,964.19.-บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 9.00 ซึ่งในปี 2562 สามารถจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ 52.32  
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4.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ในรอบการจัดซื้อจดัจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบ่อได้ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาล และงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรการจัดซื้อจดัจ้างด้วยเงินนอกงบประมานพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นการจัดซื้อจดัจ้างท่ีมีวงเงินต่ำเป็นการจัดซื้อจดัจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเปน็ประจำวัน และเป็นการ
จัดหาวัสดุที่ใช้ในการให้บริการแกผู่้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ เช่นวัสดุที่ใช้ในการรักษาผูป้่วย ที่จัดซื้อเมื่อมีผูป้่วยเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนดินั้นเป็นการเฉพาะ จึงต้องจัดแผนการจัดซื้อจดัจ้างโดยไม่
สามารถระบรุายการและจำนวนท่ีแน่นอนได้เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยท่ีเกิดการเจ็บป่วยและเข้ารบัการรักษาพยาบาล 
โรงพยาบาลจึงได้แต่กำหนดวงเงินโดยใช้รายการประมาณการจากงบประมาณก่อนมาเป็นวงเงินประมาณการและมักพบว่าราคามี
การเปลีย่นแปลงไปตามสภาพความต้องการของตลาดหรือท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาและจำนวนได้แน่นอนจึงส่งผลให้
การดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ที่ความคลาดเคลื่อน และมคีวามจำเป็นต้องจัดซื้อจดัจ้างนอกแผนหรือมากกว่าแผนที่กำหนด 
ส่วนรายการที่เป็นการจัดซื้อโดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์เป็นไปตามแผนที่กำหนดมากกว่าการจดัซื้อโดยวิธีการอื่นและมีความ
ประหยดังบประมาณไดม้ากกว่า 

5.ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด 

ในปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลบางบ่อได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการในด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีการจัดซื้อจัด
จ้างเพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นไม่สัมพันธ์กับจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบริการ และบุคลากรที่มีอยูเ่ป็น
ประเภทลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างและลูกจ้างรายคาบ ซึ่งมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิงานระเบียบไม่กำหนดให้เป็นผู้มีหน้าท่ีดา้นการ
พัสดุโดยเฉพาะสายงานในงานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไปไม่มีข้าราชการตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปที่ทำหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ต้องให้ข้าราชการสายงานอื่นมารับผิดชอบและปฏิบัติหนา้ที่หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไปและนอกนั้นเป็นลูกจ้างช่ัวคราวและ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายคาบโดยบุคลากรเหลา่นี้มคีวามมุ่งมั่นและผูกพันต่อองค์กรน้อย ในปีงบประมาณ 2562 
พบว่าลูกจ้างงานพัสดไุดล้าออกไปทำงานเอกชน เนื่องจากอำเภอบางบ่อเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมีบริษัทโรงงานต่างๆอยูเ่ป็น
จำนวนมากมีความต้องการบุคลากรและใหเ้งินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าราชการบุคลากรที่มีอยู่จึงเป็นบุคลากรที่มีอายุงาน 1-2 
ปีประกอบกับภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและระเบียบ กฎหมายด้านพัสดุเป็นอย่างมากทำให้บุคลากรที่มีการปรับตัวและ
เรียนรู้ ปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายด้วยความคลาดเคลื่อนและใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าและไม่
ทันเวลาที่ต้องการอีกท้ังไมส่ามารถสรรหาบุคลากรมาทำงานได้เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดไม่ให้มี

การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเพิ่ม รวมไปถึงกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลเป็นระดับ M2 แต่ภาระงานจริงของ
โรงพยาบาลมีที่ขนาดสูงหรือมากกว่า อัตรากำลังจึงถูกกำจัดไว้น้อยกว่าไม่มีสัมพันธ์กับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง 

6.วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

       จากสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าการจดัซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 
ตามแผน 29,324292.- บาท จดัซื้อจัดจ้าง 18,940,027.- บาท ประหยัดงบประมาณ จำนวนเงนิ 10,384,265.- บาท คิด
เป็นร้อยละ 35.41 และจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะจะจงตามแผน 100,807,318.73.- บาท จัดซื้อจัดจ้าง 95,900,100.- บาท 
ประหยดังบประมาณ จำนวนเงิน 10,971,418.11.- บาท คิดเปน็ร้อยละ 10.72 
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7.แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 

        ปัญหาด้านบุคลากรที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และหัวหนา้เจ้าหน้าท่ีทำหน้าที่ดา้นพัสดุ 
โรงพยาบาลบางบ่อไม่มีข้าราชการดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ มีเพียงลกูจ้างช่ัวคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกฎหมาย
หรือระเบียบเกี่ยวกับพัสดมุีข้อจำกัดในบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรประเภทนี้ และบุคลากรเหลา่นี้มองว่าไม่มีความมั่นคงในอาชีพ
การงานและไดร้ับค่าตอบแทนท่ีตำ่กว่าภาคเอกชนซึ่งในพื้นที่อำเภอบางบ่อเป็นเขตอุตสาหกรรมมีบรษิัทห้างร้านท่ีสามารถเข้ารับ
ทำงานและเงินเดือนคา่ตอบแทนที่สูงกว่าจะส่งผลให้ลูกจ้างลาออกและไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทำงานได้ 

       การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับรายการพสัดุที่ไม่มีความแน่นอนภายใต้การใช้บริการของผูป้่วยท่ีไม่มีความแน่นอนใน
ประเภทของวัสดุการแพทย์ เพราะจะเกดิรายการวัสดุขึ้นตามลักษณะของการเจบ็ป่วยและต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา 
จึงไม่ทราบด้านจำนวนเงินหรือปรมิาณแต่มีการจำกัดวงเงินไว้เป็นปญัหาต่อการวางแผนการจัดซื้อจดัจ้างสามารถความคล่องตัวของ
การไดร้ับอนุมัตแิผนจดัซื้อจัดจา้งหากมีการมอบอำนาจผู้อนุมตัิให้เป็นระดับท่ีใกล้ชิดมากขึ้นจะส่งผลต่อการจัดทำแผนการปรับปรุง
และการดำเนินการได้สะดวกและเกิดผลดีต่อผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น 

 


