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วิสัยทัศน
เปนองคการมหาชนที่เรียนรู มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ 

บริหารอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางและดูแลสุขภาวะของ ตนเอง

พันธกิจ
1. สรางเสรมิสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ
2. ใหการรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสขุภาพถวนหนา

 3. ฟนฟูสภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ
 4. เปนแหลงแลกเปลีย่น เรยีนรูขององคกรและสถาบันตาง ๆ



กาวสูการเปนโรงพยาบาลรูปแบบองคการมหาชน
     โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลของรัฐ
แหงแรก ที่เปนองคการมหาชน ตั้งข้ึนตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดใน
การปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เปนการเดินทางไปสู

- การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแล
- การตอบสนองความตองการของชุมชน
- ความเสมอภาคของการกระจายบริการ
- การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิไดมุ ง

แสวงหากําไร
- ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารก ระจ าย แล ะ ใช

ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศ
     ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใน ช ว ง 5 ป ที่ ผ า น ม า            
โรงพยาบาลบ านแพว (องคการมหาชน ) เปน      
โรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝฝน ยังเปน      
โรงพยาบาลที่รัฐบาลเปนเจาของ และมีฐานะเปน
นิติบุคคล มุงตอบสนองความตองการของชุมชน       
ประชาชนมีสวนรวมควบคุม กํากับ โดยผ าน
คณะกรรมการบริหารที่ประกอบดวยตัวแทนของ
ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และภาคราชการ มีความ
คลองตัวในการบริหารกิจการประจําวันในทุกดาน
บุคลากรเปนเจาหนาที่ของรัฐ อยูไดดวยผลงาน
และไดรับผลตอบแทนตามผลงาน ไมไดแสวงหา
กําไรเปน

หลักประชาชนผูยากไร หรือดอยโอกาสยังไดรับ
การดูแลรักษาพยาบาล โดยไมคิดมูลคา (ฟรี)
     ในชวงแรกยังไม มีคณะกรรมการบริหาร      
โรงพยาบาลบานแพว ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ก็มี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว ซึ่งเปน
ขาราชการ และผูบริหารทองถิ่นปฏิบัติงานไปกอน
จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึงไดมีประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแตงตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการ
ผู ท ร งคุ ณ วุฒิ ใน ค ณ ะก ร รม ก ารบ ริ ห า ร  
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ตั้งแตวันที่
22 ตุ ล าคม  พ .ศ . 2544 เป นต น ไป  เม่ื อคณ ะ
กรรมการผูบริหารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรีเขามารับงานแลว ก็เริ่มกําหนดวิสัยทัศน
กําหนดยุทธศาสตร ออกขอบังคับระเบียบเพ่ิมเติม
เพ่ือประโยชนตอองคกร การบริหารจัดการ และ 
เอื้ อ ป ระ โย ชน ต อ บุ ค ล าก ร เจ าห น าที่ ข อ ง
โรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบใหมีความคลองตัว
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ อาศัยวิธีคิดโดยยึด
ห ลั ก ธ ร รม าภิ บ าล (good governance)  ดั ง    
ผลงานปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้
     สรุปแลว ในระยะ 4 ปเศษ ที่ มีการเปลี่ยน
สถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลไดดําเนิน
การมีผลงานกาวหนาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรที่

วางไวเปนที่พอใจของผูที่ เขามารับบริการ และ  
โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาในดานอาคาร
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชในทางการแพทยให  
ทันสมัย นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช เสาะแสวง
หาแพทยเฉพาะทางที่มีความสามารถ ใหทุนการ
ศึกษาแพทย พยาบาล ศึกษาตอ ทําเครือขายกับ  
โรงพย าบ าลต าง ๆ เพ่ื อ เพ่ิ ม ศั กยภ าพ ขอ ง  
โรงพยาบาล พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และ
การตรวจสอบภายใน ตั้ง PCU (Primary Care 
Unit) เพ่ิมข้ึนในเขตชุมชนใหญ พรอมทั้งพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนองคกร
แหงการเรียนรู เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป
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สารจาก...
ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว

นับแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลแหงแรก และแหงเดียวใน
ปจจุบัน ที่ออกนอกระบบราชการ และอยูในการกํากับของรัฐ การออกนอกระบบราชการเปนการเปลี่ยนวิธีคิด
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะคน ไมใชแคเปล่ียนสภาพทางกฎหมายเพราะถาคนไมอยากเปล่ียน มันก็ไมเกิด
อะไรขึ้น ปญหาการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงคอนขางยากเพราะไมแนใจในระบบ และสถานภาพของตนเอง ใน
ชวงเวลาที่ผานมา โรงพยาบาลบานแพวไดพัฒนาไปพรอมกันในทุก ๆ ดาน เชน พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล
ใหเปล่ียนวิธีคิด วิธีทํางานใหทุนไปอบรม ศึกษาตอ พัฒนาอาคารสถานที่ใหพอเพียงกับบุคลากรของโรงพยาบาล
ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวยงาม สะอาด ใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข โรงพยาบาลจะตองทํางานแขงกับ
ตัวเอง ประเมินผลงานของตัวเองตลอดเวลา ยึดผูมารับบริการหรือผูปวยเปนศูนยกลางเปนแหลงเรียนรู และได
รับความรวมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลเปนอยางดีย่ิง

- โรงพยาบาลบานแพว ไดสรางเครือขายของโรงพยาบาลเอง เพื่ออํานวยความสะดวกให ผูตองการใช
บริการจากโรงพยาบาล โดยตั้งโรงพยาบาลบานแพว 2  และ ศูนยสุขภาพชุมชน (Primary care unit) อีก 2 แหง
และมีโครงการที่จะตั้งศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยเฉพาะเปนพิเศษข้ึนอีก เน่ืองจากขอมูลทางสถิติผูสูงอายุใน
พ้ืนที่มีจํานวนมากขึ้น โรงพยาบาลไดสรางพันธ-มิตรกับโรงพยาบาลตาง ๆ เปนปริมณฑลโดยรอบในรัศมีที่ไปมา
สะดวก ศูนยโรคหัวใจของโรงพยาบาลศิริราช และเครือขายผูนําทองถิ่นในพ้ืนที่

- ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่อยูนอกระบบราชการ และ
อยูในกํากับของรัฐ ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการบริหารงานของตนเอง ยึด
นโยบายของรัฐบาลเปนหลัก เม่ือออกนอกระบบราชการแลว จะตองชวยเหลือตนเองมากขึ้น ปรับปรุงการบริการ
ตาง ๆ ใหดีข้ึน รัฐบาลใหงบดําเนินการเปนรายหัวเหมือนโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไป สวนงบลงทุนไมแนนอน
นอกจากน้ีโรงพยาบาลยังไดรับเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคชวยเหลือใหซื้อเครื่องมือแพทย ซื้อที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการเติบโตและขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต กฤษฎีกาที่ประกาศตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ไมใหแสวงหากําไร เราจึงตองพยายามรัดเข็มขัด บริการใหเปนเลิศเพ่ือแลกมาเปนตัวเงิน เพ่ิมเวลาการ
ทาํงานในทุกฝายโดยไมมีวันหยุด ทั้งนี้เพ่ือความอยูรอด เพราะเรารูวาเงินที่ไดไมตองสงเขาคลังหลวง เอาไปใชใน
วันขางหนาได ตางกับหนวยงานของรัฐโดยทั่วไปที่อยูในระบบราชการ ตองใชงบใหหมดภายในเดือนกันยายน
ของทุกป เกือบทุกหนวยงานมุงถลุงเงินของรัฐ เมื่อออกนอกระบบราชการ รัฐบอกวาเงินที่เหลือไมตองคืน จึงใช
เงินไดอยางมีศักยภาพ ประหยัดมากข้ึน การออกระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับบริหาร สวัสดิการ คาตอบแทน มี
อิสระที่เราจะกําหนดข้ึนเอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) และมุงเนนรักษาคนดี สงเสริมคน
เกง (Knowledge Workers) มี โครงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเน่ือง
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- ในปจจุบันโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และอุทิศตนใหองคกร เปน
หนวยงานที่มีบุคลากรมากที่สุดในองคกรที่เปนองคการมหาชนที่เกิดโดยพระราช-กฤษฎีกาทั้งหมด 15 แหงดวยกันใน
ขณะนี้ ที่สําคัญพวกเขาลวนเปนคนพันธุใหมที่มีพลังสูง และพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรของเขา
ไปสูเปาหมายที่คิดไวโดยจะไม “Say No” จะเปลี่ยนเปน “Can Do” แทนในการทํางาน

อน่ึงหนวยงานของรัฐที่จะออกนอกระบบราชการตอไปควรจะไดดูแลสิ่งตาง ๆ เหลาน้ี คือ
1. การเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ไมใชเปล่ียนแตในทางกฎหมายเทาน้ัน ตองเปลี่ยนความคิดของคน (Mind 

Set) ตั้งแตเริ่มตนในทุกระดับและควรใหความสําคัญกับ “การทํางานเปนทีม”
2. อํานาจและผลประโยชนจากบุคคลที่เคยมี เคยให จะถูกเสียดทานอยางมาก จะตองทําใหทุกฝายถือ

ประโยชนสวนรวมเปนตัวตั้ง คนทุกระดับมีความออนไหวในชวงที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
3. เม่ือออกนอกระบบราชการแลว การบริหารจัดการ บุคลากร การเงิน พัสดุ บริหารไดแบบเบ็ดเสร็จ ผูบริหาร

ตองแสดงฝมือในการบริหารอยางเต็มที่ ตองมองตอไปในอนาคต 10-20 ปขางหนา องคกรจะเติบโตตอไปอยางไร จะ
ตองมีแผนมีโครงการรองรับ จําเปนที่จะตองนํา IT  เขามาใชอยางสมบูรณแบบ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตาม
และเผยแพรขอมูล การส่ือสารในองคกรใหคนเห็นภาพรวมกัน มีวิสัยทัศนทันกับโลกทุกวันน้ี ที่จะอยูบนฐานความรู
ความเร็วและแมนยํา โลกเปนยุคดิจิตอลที่ เราเห็น “e” อยู เต็มบานเต็มเมืองทั้ง e-province , e-commerce , 
e-education , e-entertainment , e-government , e-executive , e-book และอีกหลาย e

4. เม่ือออกนอกระบบแลว ภาระที่จะตองชวยเหลือตนเองมีมากที่สุด เพ่ือความอยูรอดโรงพยาบาลเรามี
ประสบการณมากมายหลายเรื่อง การบริหารจัดการในความแตกตาง (Out of Box) บนพ้ืนฐานที่ถูกตอง ทํายาก แต
เราก็ใสความพยายามเขาไป เราพรอมที่จะทํางานกับทุก ๆ ฝายเพ่ือหนวยงานของเรา

วาที่รอยตรี
(สมเจตน เลิศไตรภพ)

ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว
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โรงพยาบาลบานแพว เริ่มกอตั้งครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2508 หรือเม่ือ
ประมาณ 40 ปที่แลว ซึ่งในสมัยน้ัน ชาวบานมีการรวมตัวกัน ทั้งบริจาคที่
ดิน สนับสนุนดานกําลังทรัพย กําลังกาย และกําลังใจ ในการกอสราง
โรงพยาบาล บนพ้ืนที่ 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา
     ผูอํานวยการคนแรก คือ นายแพทยสุมน  แกวปนทอง ไดพัฒนาจน
เปนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอําเภอ จากขนาด 10 เตียง เปน
ขนาด 30 เตียงตามลําดับ
     ผูอํานวยการคนตอมา คือ นายแพทยพงศธร  สิริภานุพงษ

จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกุล ไดยายมาจาก
จังหวัดอุตรดิตถ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการจนถึงปจจุบัน
     โรงพยาบาลมีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเน่ือง ทุกยุคทุกสมัย 
ทุกผูอํานวยการ เน่ืองจากชุมชนชาวบานแพวมีทุนทางสังคมที่ดีในดานการมี
สวนรวม ทั้งดานการพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาล พัฒนาสถานี
อนามัยในชุมชนและทองถิ่น
     ในยุคที่มีการปฏิรูประบบราชการ ชวง พ.ศ. 2540-2543 และมีวิกฤต
เศรษฐกิจเกิดข้ึน รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหโรงพยาบาล
บางแหงเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ เปนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการบริหารจัดการรัฐรูปแบบใหม โดยอาศัยโรงพยาบาลที่ เปน
อาสาสมัคร

1 ต .ค . 2543 มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) และใชมาจนถึงปจจุบัน

ประวัติโรงพยาบาลบานแพว

4 | Banphaeo Hospital



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

วาท่ีรอยตรีสมเจตน  เลิศไตรภพ
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวิโรจน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทยชัยรัตน  เวชพานิช
นายแพทยสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร

นายวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายดาบส  เค่ียมสมุทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจริยา  กมุทมาศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวิง  บุญเกิด
กรรมการผูแทนชุมชน

นายวิเชียร  วงษวรรณรัตน
กรรมการผูแทนชุมชน

นายสันติ  ต้ังอิทธิศักด์ิ
กรรมการผูแทนชุมชน

นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสรฐิ
เลขานุการคณะกรรรมการบริหารฯ

และผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว

นายสุดจิตร คอวนิช
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายชุบ  กลอมจิตต
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายแพทยนิวัติ  เทพมณี
ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
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โรงพยาบาลบานแพวบริหาร โดย “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว” ซ่ึงประกอบดวย

1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิ และตองมิใชขาราชการ

2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 3 คน ไดแก ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

3) กรรมการผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชนนั้น ไมนอยกวา 2 ป ซึ่งเสนอโดยสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรประชาชนในทองถิ่นในเขตอําเภอบานแพว

4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการ 
สาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่น ๆ อันเปนประโยชนแกกิจการของโรงพยาบาล ซึ่งใน
จํานวนนี้จะตองเปนบุคคลที่มิใชขาราชการ มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐอยาง
นอยหนึ่งคน

5) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
     หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม 
(3) และ (4) รวมทั้งคุณสมบัติองคกรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแกคณะกรรมการสรรหาไดใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพวกําหนด กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวา 90 วัน ให
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว แตงตั้งคณะกรรมการสรรหามีจํานวนไมเกิน 11 คน เพ่ือทําหนาที่สรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยตองสรรหาเปนจํานวน 2 เทา ของกรรมการ 
แตละประเภทที่จะมีได เพ่ือเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผูวาราชการจังหวัด
สมุทรสาคร เปนประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนประธานกรรมการ กรรมการ    
ผูแทนชุมชน หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

     ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง 
สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน และไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการ
ผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน       
2 วาระไมได ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน

การบริหารงาน
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โครงสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ 2550

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

ผูตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

องคกรแพทย

องคกรพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะกรรมการการเงิน-การคลัง

คณะกรรมการการวางนโยบาย
และแผนระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

กลุมงานบริการ
1. ฝายศัลยกรรม-ออรโธปดิกส
2. ฝายสูติ-นรีเวชกรรม
3. ฝายอายุรกรรม
4. ฝายกุมารเวชกรรม
5. ฝาย จักษุ-โสต ศอ นาสิก
6. ฝายทันตกรรม
7. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
8. โรงพยาบาลบานแพว 2
9. ฝายเภสัชกรรม
10. ฝายรังสีวินิจฉัยและชันสูตรโรค
11. สาขาพรอมมิตร

กลุมงานสนับสนุนงานบริการ
1. ฝายบริหารงานทั่วไป
2. ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ

ผูชวยผูอํานวยการ



1. ฝายอายุกรรม
     มีอายุรแพทย จํานวน 2 ทาน โดย 1 ใน 2 ทาน เปนผูเช่ียวชาญ
โรคไต เน่ืองจากโรงพยาบาลมีการใหบริการหนวยไตเทียม จํานวน 
8 เครื่อง เปดบริการวันละ 2 รอบ
     เปนแผนกที่มีผูปวยมาใชบริการมากที่สุด
      โรคที่พบบอยแลมีผูปวยมารักษามา ไดแก โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ 
ทางเดินอาหาร เปนตน
2. ฝายศัลยกรรมทั่วไป
     ในเวลา มีศัลยแพทย จํานวน 2  ทาน
     นอกเวลา มีศัลยแพทยจากโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาล 
ขางเคียง มาเปนแพทย เวร Part Time โรคที่พบบอย ไดแก โรค      
ศัลยกรรมชองทอง ผูปวยจากอุบัติเหตทุั่วไป
3. ฝายศัลกรรมออรโธปดิกส

มีศัลยแพทยออรโธปดิกส จํานวน 2 ทาน
     เริ่มพัฒนาการดูแลผูปวยทั้งผูปวยนอกและการผาตัดตาง ๆ 
ปจจุบันมีศักยภาพพรอมใหบริการทางดานกระดูกและขอ ทั้งการรักษา
การพผาตัดเปล่ียนขอเขา เปล่ียนขอสะโพก หรือการผาตัดกระดูก    
สันหลัง
4. ฝายสูติ-นรีเวชกรรม
     มีสูติแพทย จํานวน 2 ทาน มีผูปวยมาฝากครรภทุกวัน ซึ่งตองดูแล
โดยสูตคิแพทย ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝายสูติ-นรีเวชกรรม 
เปดใหบริการเปนพิเศษในวันอาทิตย สําหรับผูประกันตนที่ใชสิทธิ์
ประกันสังคม
     ใหบริการทําคลอดโดยสูติแพทยดวยความเสมอภาค สําหรับผูปวย
ทุกราย โดยไมตองเสียคาฝากครรภพิเศษ หรือคาคลอดพิเศษ ใน    
โรงพยาบาลแหงนี้
5. ฝายกุมารเวชกรรม

มีกุมารแพทย จํานวน 2 ทาน จํานวนผูปวยนอกมีอัตราเพ่ิมมากข้ึน
ตามลําดับ เน่ืองจากตองดูแลดานการรักษาและสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็ก
ในอําเภอบานแพว มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ
6. ฝายจักษุ
     ในป  2549-2550 จะเป นป ที่ ฝ าย จั ก ษุ จ ะมี ก าร พัฒ นาแบบ       
กาวกระโดด

แผนกผูปวยนอก

8. ฝายทันตกรรม
     มีทันตแพทย จํานวน 5 ทาน นอกจากนี้ยังมีทันตาภิบาลผูชวย 
ทันตแพทย รวมเปนทีมใหบริการ
     เปดใหบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 8.00 น.-20.00 น.
     วันเสาร-อาทิตย เวลา 8.00 น.-16.00 น.
     มีหนวยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการทันตกรรม
ในโรงเรียน เพ่ือดูแลสุขภาพดานทันตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเขต
อําเภอบานแพว
9. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

ใหการดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหนวยซึ่งนาสนใจ คือ หนวยสุขภาพดี
เริ่มที่บาน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ทีม โดยแตละทีมจะมีพยาบาล ผูชวย
พยาบาล และพนักงานขับรถ ไปใหการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง ตั้งแต
อยูในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปบาน ดูแลทั้งผูปวยเรื้อรังและ      
ผูสูงอายุ โดยใชหลักการ Home Base ใชบานเปนศูนยกลางในการดูแล
ผูปวย ใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวยรวมกับทางโรงพยาบาล
10. โรงพยาบาลบานแพว 2

  ดําเนินการในลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผูปวยนอก 
สาขา อยูหางจากโรงพยาบาลบานแพว ประมาณ  12 กิโลเมตร ให
บริการผูปวนอกและผูปวยฉุกเฉิน มีแพทยประจํา 24 ช่ัวโมง โดย
     ในเวลา 8.00 น.-16.00 น. มีแพทย จํานวน 2 ทาน
     นอกเวลา 16.00 น.-8.00 น. มีแพทย จํานวน 1 ทาน
     หากตองรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล จะมีการสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาลบานแพว
11. โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร
     ตั้งอยูที่สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท 39 กรุงเทพมหานคร
     เริ่มดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา
     ใหบริการทั้ งผูปวนนอกและผูปวยใน มีศักยภาพในการดูแล      
ผูปวยตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
     ดานบุคลากรทางการแพทย ประกอบดวยอาจารยจากมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนแพทย มาใหการดูแลรักษา ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีของผู
ปวยในเขตรับผิดชอบของอําเภอบานแพว ที่จะไดรับการรักษาโดย
แพทย    ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทาง
เดินอาหาร เปนโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลบานแพว ที่มีศักยภาพ
คอนขางสูง และพรอมที่จะเปนเครือขายพันธมิตรกับทั้งโรงพยาบาลรัฐ
และ       โรงพยาบาลเอกชน

8 | Banphaeo Hospital

โรงพยาบาลไดจัดการบริการ แบงออกเปนแผนกตาง ๆ ดังนี้
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนครั้งผูปวยนอก
ปงบประมาณ 2546-2550
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รังสีวนิจิฉัย
การนาํเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
     มีรังสีแพทยประจํา จํานวน 2 ทาน

งานบริการหลัก ไดแก ใหบริการ X-ray ท่ัวไป, X-ray คอมพิวเตอร, Ultrasound 
และหนวย X-ray เคล่ือนท่ี

     ความเปนมาของการดําเนินการดาน X-ray คอมพิวเตอร เปนการรวมลงทุนกับ
ภาคเอกชน โดยภาคเอกชนลงทุนดาน Hardware สวน โรงพยาบาลบานแพว ลงทุน
ดานสถานท่ีและดานการตลาด เม่ือหักคาใชจายแลว รายไดสวนที่เหลือ จะแบงกันใน
อัตราสวน ภาคเอกชน : โรงพยาบาลเปน 70:30 และหลังจากหมดสัญญาแลว      
โรงพยาบาลไดดําเนินการบริหาร โดยโอนมาเปนทรัพยสินของโรงพยาบาล และใน
ขณะนี้สามารถใหบริการตรวจรักษาควบคูกับการผาตัดสมองมาเปนระยะเวลาหลายป
แลว โดยโรงพยาบาลมีความพรอมในการรับผูปวยในพื้นท่ีขางเคียง ซึ่งบางครั้ง
ตองการสงตอผูปวยดานผาตัดสมอง

     นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Ultrasound ท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ และสามารถทราบผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมีรังสีแพทยอยูประจํา
     หนวย X-ray เคล่ือนท่ี ใหบริการนอกโรงพยาบาล โดยมีรถ X-ray ท้ังหมด 4 คัน มีท้ังท่ีเปนฟลมเล็กและฟลมใหญ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตจะมีการ
ขยายการใหบริการเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ
     แผนงานในอนาคต จะเพ่ิมการใหบริการอีก 1 อยาง ไดแก Mammogram ใหบริการตรวจมะเร็งเตานมแกผูปวยและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ชันสูตรโรค
อุ ป ก รณ ท าง Hardware เป น เค รื่ อ ง Automate จํ าน วนม าก  ได แ ก  เค รื่ อ งต รวจ

Biochemistry ท้ังแบบ Wet และ Dry, เครื่องตรวจ Serology
มีธนาคารเลือดในขนาดที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล

     มีนักเทคนิคการแพทยและผูปวย ซึ่งเปนทีมงานท่ีมีความขยันขันแข็ง เน่ืองจากยังอยูในวัย
หนุมสาว
     แผนงานในอนาคต จะมีการขยายและพัฒนาดาน Microbiology ทําการเพาะเช้ือและตรวจ
เช้ือตาง ๆ ท้ัง Hemoculture, Rectal Swab ใหบริการแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภาย
นอกโรงพยาบาล

งานบริการดานชันสูตรโรค
- การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก
- Hematology and Clinical Microscopy, Microscopy, Microbiology, Microscopy, Serology (Immunology), Biochemistry, Blood Bank
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หนวยไตเทียม
หนวยไตเทียม

ไดรับเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครื่อง จากมูลนิธิโรคไต ในสมเด็จพระเจาพ่ีนางเจาฟากัลยานิวัฒนา 
เม่ือ 5 ปท่ีแลว และประชาชนผูมีจิตศรัทธา บริจาคอีก จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนท้ังหมด 8 เครื่อง  
เปดใหบริการฟอกไตวันละ 2 รอบ อัตราคาบริการครั้งละ 1,500 บาท
     ปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบานแพว ดําเนินการโครงการพัฒนาตนแบบการจัดการและระบบ
การบําบัดทดแทนไต สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยไดรับงบประมาณจากสํานักงาน 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อ
รังระยะสุดทาย หลักการ มุงเนนใหผูปวยเริ่มตนการรักษาดวยวิธีการลางไตทางชองทอง (CAPD) 
นอกจากถามีปญหาอุปสรรคหรือขอบงช้ี หรือภาวะแทรกซอน ก็จะพิจารณาใหการรักษาดวยวิธีการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องฟอกไต (HD) ดําเนินการดูแลผูปวยของทั้ง 3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร มี    
ผูปวยเขารวมโครงการทั้งส้ิน 22 ราย และถาผูปวยมีความพรอมก็จะสนับสนุนใหเปล่ียนไต ซึ่งเปนวิธีท่ี
ดีท่ีสุด และผูปวยสามารถกลับมามีชีวิตไดเชนเดียวกับคนปกติ ในโครงการนี้มีอายุรแพทยไตเทียม  
ไดแก แพทยหญิงปยะธิดา  จึงสมาน เปนผูตรวจคัดกรองและใหการดูแลผูปวย

หอผูปวยหนกั (ICU)

ปญหาที่พบในการดําเนินการโครงการ ไดแก
- อุปสรรคดานคาใชจายของผูปวย
- ผูปวยตองดูแลตัวเองอยางดีและรอบคอบ เพ่ือปองกันการติดเช้ือ

สัดสวนคาใชจายในการเขารวมโครงการ
ผูปวยรวมจาย 25%
ทองถิ่นรวมจาย 25%
สปสช. รวมจาย 50%

ประกอบดวย 3 ICU ไดแก
ICU-1 จํานวน 7 เตียง ดูแลผูปวยดานอายุรกรรม

ICU-2 จํานวน 5 เตียง ดูแลผูปวยดานอายุรกรรม และศัลยกรรมทั่วไป

ICU-3 จํานวน 4 เตียง ดูแลผูปวยดานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และการบาดเจ็บทางสมอง

          ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ตามมาตรฐานเทียบเทาโรงพยาบาลทั่วไป รับภาระ
ในการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว , รับผูปวยจากโรงพยาบาลขางเคียง และผูปวย
จากศูนยเตียง ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
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          การเขารวมโครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูปวย สามารถชวยลดคาใชจาย
ในครัวเรือนดานการรักษา ผลที่ไดจากการดําเนินการโครงการนี้ ประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายวัตถุประสงคดวยดี นอกจากนี้ ในโครงการนี้ไดสงผูปวยไปผาตัด
เปล่ียนไต ท่ีโรงพยาบาลศิริราช จํานวน 1 ราย แผนดําเนินการตอเน่ือง ในป      
งบประมาณ 2549-2550 จะรับผูปวยเขารวมโครงการอีก 20 ราย

     ในปงบประมาณ 2549-2550 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
จะขยายโครงการนี้ไปยังจังหวัดตาง ๆ อีก 10 จังหวัด โดยใชรูปแบบการดําเนินงาน
แบบโรงพยาบาลบานแพว เปนรูปแบบอางอิงตอไป



จักษุวทิยา

จักษุวิทยา
- ตรวจรักษาโดยจักษุแพทยผูเช่ียวชาญ
- อุปกรณเครื่องมือทันสมัย ครบครัน
- ใหบริการวันจันทร-วันศุกร
- มีการสํารวจ และตรวจเพื่อคนหาผูปวยที่เปน 
  ตอกระจก และผาตัดโดยทีมงานที่ชํานาญการ
- ออกหนวยผาตัดตอกระจกนอกสถานที่

ออกหนวยใหบริการนอกสถานที่ 
รวมกับ ITV และสภากาชาด

     มีจักษุแพทย จํานวน 5 ทาน ซึ่งทางโรงพยาบาลบานแพว มี 
โครงการรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ให
การรักษาตอกระจกเชิงรุกในชุมชน โดยจะเริ่มในอําเภอบานแพว และ
ในจังหวัดสมุทรสาครกอน  ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ใน
การดูแลผู สูงอายุที่ เปนโรคตอกระจก เพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง      
การครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป
     หนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่โรงพยาบาลบานแพว รวมกับมูล
นิธิโรงพยาบาลบานแพว, องคกรภาคเอกชน,  ส่ือมวลชน และมูลนิธิ
ตาง ๆ ออกหนวยเคล่ือนที่เพ่ือดูแลผูปวยโรคตอกระจก ตามจังหวัด
ตาง ๆ ที่ผูปวยตองรอนาน หรือบางจังหวัดที่ขาดแคลนจักษุแพทย 
โดยไมคิดมูลคาใด ๆ
     ในป 2549-2550 จะเปนปที่ฝายจักษุจะมีการพัฒนาแบบกาว
กระโดด
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ทันตกรรม

     แผนกทันตกรรม มีแพทยผูเช่ียวชาญ เปดใหบริการทุกวัน ไมเวนวัน
หยุดเสาร-อาทิตย   
     ใหบริการทันตกรรมในชุมชน โดยมีโครงการออกหนวยทันตกรรม
เคล่ือนที่ ดวยรถทันตกรรมและยูนิตทันตกรรม ที่พรอมใหบริการนอก
สถานที่ เพ่ือสรางโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมไดอยางทั่วถึง เพ่ิม
มากข้ึน และเพ่ือกระตุนใหประชาชนในเขตอําเภอบานแพว มีจิตสํานึกใน
การดูแลสุขภาพชองปากของตนเอง

งานประกันสังคม

งานประกันสังคม
- ใหบริการผูปวยประกันสังคม
- เพ่ิมทางเลือกใหแกผูประกันตนทั้งในและนอกพื้นที่ อ.บานแพว
- เปนโรงพยาบาลคูสัญญาหลักของสํานักงานประกันสังคม เครือขาย
ในการใหบริการ

งานอาชีวอนามัย
- ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ทํางานตามโรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร
- ใหความรู แนะนํา และตรวจสุขภาพ ทั้งคนงาน และสภาพแวดลอม
ตามโรงพยาบาลตาง ๆ
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การดูแลผูสูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุ
- จัดใหผูสูงอายุทาํกิจกรรมรวมกัน
- สงเสริมใหผูสูงอายุรูจักวิธีการดูแลสุขภาพ

การเยีย่มผูสูงอายุท่ีบาน
- ดูแลผูปวยเรื้อรังและเดินทางไมสะดวก
- ใหความรูแกผูปวยและญาติในการดูแลอยางถูกตอง

Banphaeo Hospital | 15



ชมรมออกกําลังกาย

          การออกกําลังกาย เปนกลยุทธที่จะชวยสงเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในเขตอําเภอบ านแพวและสงเสริมให มีการ     
รวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมและบริหารจัดการกันเองอยางมี      
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมีการออกกําลังกาย
2. เพ่ือสงเสริมใหกลุม/ชมรม ไดมีการบริหารจัดการอยาง

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนไดสนใจการออกกําลังกาย 

และหางไกลยาเสพติด
4. เพ่ือสงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน

          ให มี ก ารอ อ ก กํ า ลั งก าย ที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  3-4 
ครั้ง/สัปดาห ใชเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งอยางนอย 
30 นาที

งานปองกนัอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ จราจรมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะอัตราการเกิด

อุบัติ เหตุจากรถจักรยานยนต จึงมีความสําคัญในการรณรงคเพ่ือ     
ลดอัตราการตายและปองกันความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ

โดยใชกลยุทธ
1. เสริมสรางวินัยในการใชรถ ใชถนนอยางปลอดภัย
2. รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงอันตราย และความ สูญเสียจาก

การเกิดอุบัติเหตุ
3. สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของภาครัฐ และเอกชนใน

การรวมมือกันแกปญหาอุบัติเหตุจราจร

16 | Banphaeo Hospital



การบริจาครวมโครงการตาง ๆ

สวนหนึ่งของผูมีจิตศรัทธา จากทั้งสวนบุคคล และกลุมองคกรตาง ๆ เดินทางมามอบเงินสนับสนุน
ในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาล
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กิจกรรมสาํคัญ

ศาตราจารยนายแพทยอรุณ  เผาสวสัด์ิ
เปนประธานในพิธีเปดงาน 40 ป การกอต้ังโรงพยาบาลบานแพว

อาสาสมัครชาวญี่ปุน (โภชนากร)
จัดกจิกรรมแลกเปลีย่นวัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุน

ทีมแพทยและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลบานแพว รวมชวย
เหลือผูประสบภัยจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ เดือน
ธันวาคม 2547
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การศึกษาดูงานของหนวยงานตาง ๆ

ฯพณฯ นายกทักษิณ  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
     ตรวจเยี่ยมการบริหาร รพ .บ านแพว และ    
ติดตามการดําเนินการโครงการนํารองในการดูแล  
สุขภาพ ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค เม่ือวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ 2544

หนวยงานทั้งในและตางประเทศ มาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน

นายอนุทิน  ชาญวีรกุล
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
     เย่ียมชม รพ.บานแพว เม่ือวันที่ 7 เมษายน 
2548

การเยี่ยมชมโรงพยาบาลบานแพว
ของบุคคลสําคัญ
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ภาคผนวก
ผลงานสําคัญตามเจตนารมยองคการมหาชน

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ไดแก การพยายามที่จะ Contact out การเชาทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร, อุปกรณสํานักงาน, ครุภัณฑการแพทย, นักวิจัย, ระบบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย, การทําความสะอาด, ยาม, 
พนักงานขับรถ, โรงครัว, คนดูแลสวน

- กระบวนการนี้จะทําใหขนาดขององคกรเล็กลง
- ไมผูกพันภาระคาใชจายประจําระยะยาว
- องคกรเกิดการบริหารที่ยืดหยุน
- มีการประเมินผลสามารถทําไดอยางจริงจังมากข้ึน

2. การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
- สามารถปรับโครงสรางไดรวดเร็ว
- เปนองคกรแนวราบ
- การส่ือสารระหวางองคกรรวดเร็ว
- ครอบคลุมโครงสรางอํานาจการบริหารจัดการ
- มีระเบียบขอบังคับออกแบบใหเหมาะสมกับองคกร
- ปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับไดตามสถานการณ
- โครงสรางของคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนกลุม เป าหมาย และ 
   หนวยงานที่เก่ียวของ เกิดการถวงดุลย

3. การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
- มีระบบเปนของตนเอง ตามที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งมีความคลองตัว
- เปนหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจาย คาใชจายตอหัว
- งบประมาณคุมการใชจายเงินอยางเปนระบบ มีการวางแผนการใชจายเงิน

4. การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
- การคัดเลือกสรรหาเปนระบบเปด สามารถเลือกบุคลากรที่มีความจําเพาะเหมาะสมมากขึ้น ใหความ

สําคัญและใหเวลากับการคัดเลือกสรรหามากที่สุด
- ใหบริษัทหรือกลุมบุคคลที่มีอยูในวงการบุคลากร ชวยสรรหาบุคลากรใหองคกร
- ใชระบบของภาคธุรกิจเขามาปรับใชกับการบริหารงานบุคคล
- สามารถทําสัญญาเปนรายโครงการ หรืองานพิเศษ
- เน น เรื่ อ งระบบประเมิ นผลแบบ  360 องศ า เป น ก ารป ระ เมิ น เพ่ื อ พัฒ นา ไม ได เป น ก าร   
  จับผิด
- ฐานของเงินเดือนนาจะใกลเคียงกัน
- ใชตัวช้ีวัดควบคูไปกับสัญญาจาง
- มีความยืดหยุนและความคลองตัวที่จะจัดสรรบุคคลใหเหมาะสมกับงาน
- คาตอบแทนจะจายตาม Work load

อยางไรก็ตาม แมวาจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแลว ยังทําใหมีการ turn over คอนขางสูง
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5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
- ไมยึดถือตําแหนง แตยึดถือความรับผิดชอบเปนสําคัญ
- วัฒนธรรมองคกร ตองลดภาพพจนแบบเช าชาม  เย็นชาม  ซึ่ งระบบราชการไม มีการศึกษา
  วิทยาการใหม ๆ โดยการถูกตัดออก เน่ืองจากไมไดรับการเปดโอกาส
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- ตองมีการบริการแบบ Service mind
- ผูนําองคกร ระดับหัวหนา ตองทําเปนตัวอยาง
- เนนลูกคาเปนสําคัญ
- ในระบบราชการเนนเรื่องความซื่อสัตย ซื่อตรง
- นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน

6. การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
- มีระบบฐานขอมูลที่เช่ือถือได และสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกได
- มีระบบขอมูลกลุมเปาหมายที่เช่ือถือได และหนวยงานตาง ๆ สามารถนําขอมูลไปใชได
- มีแผนพัฒนาบุคลากรตอเน่ือง เชน สงบุคลากรไปอบรม
- การทํ า e-Goverment ควรเนนทํ าที่ จุด เล็ก  ๆ  กอนแลวจึ งขยายให ใหญ ข้ึนไป เรื่อย  ๆ  และ
  ตองมีคนเริ่มตนทํา
- ควรใหผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเขามาทํา

7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม
- รวมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเขามามีสวนรวมวางวิสัยทัศน, กําหนดนโยบาย,          

เปาหมายการดําเนินงาน, บริจาคทรัพยสิน, ตรวจสอบขอรองเรียนตาง ๆ
- ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขององคการได
- รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน ประชุมผูนําชาวบาน
- มีเวทีประเมินการทํางานขององคการ

ขอเสนอแนะเพื่อสรางโอกาศพัฒนา
1. รูปแบบการบริหารแบบองคการมหาชน ซึ่งประสบผลสําเร็จและ

ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และความตองการของประชาชนเปน
อยางดี ยังมิไดถูกนํามาปฏิรูป หนวยงานที่มีลักษณะเดียวกันในภาครัฐ
อ่ืน ๆ ใหเกิดเปนองคการมหาชนมากขึ้น

2. ความสัมพันธระหวางองคการมหาชนกับหนวยงานอื่น ซึ่งยังมอง
องคการมหาชน เปนสวนหนึ่งของสวนราชการ และยังขาดความเขาใจ
ลักษณะการดําเนินการและรูปแบบขององคการมหาชน

3. การประชาสัมพันธใหกับประชาชนเขาใจในเรื่องขององคการ
มหาชนใหมากข้ึน

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. มีการเช่ือมโยงเครือขายขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

และเครือขายการทํางานเปนแบบพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน
2. องคการมหาชนตองมีการประเมินผลที่ชัดเจน
3. มีการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองที่ม่ันคงและยั่งยืน
4. ทําใหองคการมหาชนเปนองคกรตัวอยางของการปฏิรูประบบ    

ราชการ
5. สรางความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกรอบการทํางานของ

องคการมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให ชัดเจนและเปนรูปธรรมมาก
ที่ สุด กลาวคือแปลงนโยบายของรัฐบาลใหเปนแผนปฏิบัติการของ    
องคการอยางเหมาะสม บนพ้ืนฐานความเปนอิสระจากภาครัฐ (แตมิใช
สุดข้ัวดังที่เขาใจกัน) ในขณะเดียวกัน ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ไดรับ
การดูแลสนองตอบจากองคการมหาชน เพ่ือสรางความกลมกลืน      
ลดความแปลกแยก / ชองวางของสัมพันธภาพระหวางรัฐบาลกับองคการ
ม ห าชน  โด ย ส รุ ป คื อ ส ร า งค ว าม รู สึ ก มี ส ว น ร ว ม กั บ  รั ฐ บ าล 
(participatory while maintaining integrity)
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