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วิสัยทศัน์
     เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ 
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างและดูแลสุขภาวะของตนเอง

พันธกิจ
     1  สร้างเสริมสขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่     1. สรางเสรมสุขภาพและปองกนโรคแกประชาชนในพนท

รับผิดชอบ
     2. ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     3. ฟ้ืนฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
     4. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ
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ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาล
ั ่ ี่ ็ ์ ั้ ึ้

ยังได้รับการดูแลรักษาพยาบาล โดยไม่คิด
่ ี

พัฒนาในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือ
ื่ ใ ้ ใ ์ ใ ้ ั ัของรัฐแห่งแรก ทีเป็นองค์การมหาชน ตังขึน

ตามพระราชกฤษฎีกาจัด ต้ังโรงพยาบาล     
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาล
ของรัฐ เป็นการเดินทางไปสู่
     - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

มูลค่า (ฟรี)
     ในช่วงแรกยังไม่มีคณะกรรมการบริหาร      
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามพระราชกฤษฎีกานี้
ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ซ่ึงเป็นข้าราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น
ปฏิบัติงานไปก่อน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 

เครืองใช้ในทางการแพทย์ให้  ทันสมัย
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เสาะ
แสวงหาแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถ
ให้ทุนการศึกษาแพทย์ พยาบาล ศึกษาต่อ
ทําเครือข่ายกับโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของโรงพยาบาล พัฒนาระบบการ

้กํากับดูแล
     - การตอบสนองความต้องการของชุมชน
     - ความเสมอภาคของการกระจายบริการ
     - การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได้มุ่ง
แสวงหากําไร
     - ประสิทธิภาพในการกระจาย และใช้

2544 จึงได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนชุมชน และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 
2544 เป็นต้นไป เมื่อคณะกรรมการผู้บริหารที่

พัสดุ การเงิน และการตรวจสอบภายใน ตั้ง
PCU (Primary Care Unit) เพิ่มขึ้นในเขต
ชุมชนใหญ่ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกําลัง

ทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ
     ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่ ผ่ า น ม า            
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็น      
โรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝ่ฝัน ยังเป็น      
โรงพยาบาลที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และมีฐานะ

ู
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเข้ามา
รับงานแล้ว ก็เริ่มกําหนดวิสัยทัศน์ กําหนด
ยุทธศาสตร์ ออกข้อบังคับระเบียบเพ่ิมเติม
เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร การบริหารจัดการ
และ เอื้อประโยชน์ต่อบุคลากร เจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาล ปรับเปลี่ยนระบบให้มีความ

ู
สําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

โรงพยาบาลทรฐบาลเปนเจาของ และมฐานะ
เป็นนิติบุคคล มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมควบคุมกํากับ โดย
ผ่านคณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วย
ตัวแทนของชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาค
ราชการ มีความคล่องตัวในการบริหารกิจการ
ประจําวันในทกด้าน บคลากรเป็นเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาล ปรบเปลยนระบบใหมความ
คล่องตัว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ อาศัย
วิธีคิดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good 
governance) ดังผลงานปรากฏอยู่ในรายงาน
ฉบับนี้
     สรุปแล้ว ในระยะที่มีการเปลี่ยน
สถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลประจาวนในทุกดาน บุคลากรเปนเจาหนาท

ของรัฐ อยู่ได้ด้วยผลงาน และได้รับ
ผลตอบแทนตามผลงาน ไม่ได้แสวงหากําไร
เป็นหลักประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส

สถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ได้ดําเนินการมีผลงานก้าวหน้าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เป็นที่พอใจของผู้ท่ีเข้ามา
รับบริการ และ โรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะ
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สารจากสารจาก...
     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพว้

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นองค์การมหาชน เป็นโรงพยาบาล
ในกํากับของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นระบบการบริหารอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีไม่ใช่ราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยนําจุดเด่นของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคล่องตัวของภาคเอกชนมา
บูรณาการเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ มีพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายู ู ญญ ฎ
รองรับ โดยเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็นองค์การมหาชน ต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
          จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ช่วยให้โรงพยาบาลมีความคล่องตัวในการบริหาร ทําให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดําเนินงานโครงการต่างๆ 
อาทิเช่น โครงการพัฒนาผ้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตา จัดต้ังหน่วยผ่าตัดต้อกระจกอาทเชน โครงการพฒนาผูมปญหาดานสายตาอนเนองมาจากเลนสตา จดตงหนวยผาตดตอกระจก
เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ผู้มีปัญหาสายตาทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ กว่า 40 จังหวัดในประเทศ, โครงการนําร่อง “การพัฒนาต้นแบบการจัดการ
โรคไตวายเรื้อรังและระบบการบําบัดทดแทนไต CAPD สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
          นอกจากงานด้านรักษาแล้ว ทางโรงพยาบาลก็มิได้ละเลยงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
มีการดําเนินงานเชิงรกในเขตอําเภอบ้านแพ้ว ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสขมการดาเนนงานเชงรุกในเขตอาเภอบานแพว รวมกบเครอขายในพนทเพอแกไขปญหาสาธารณสุข
          การดําเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐ, ภาคเอกชน, ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และ
ช่วยให้โรงพยาบาลเติบโตก้าวหน้า ได้รับการยอมรับ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกําลังใจแก่ทีมงาน
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ท่ีจะร่วมกันพัฒนาให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลในดวงใจของทุกคน
ตลอดไป

(นายสุรพงษ์  บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบา้นแพ้ว
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ประวัตโิรงพยาบาลบ้านแพว้

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 หรือเมื่อ
ประมาณ 45 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงในสมัยนั้น ชาวบ้านมีการรวมตัวกัน ท้ัง
บริจาคท่ีดิน สนับสนุนด้านกําลังทรัพย์ กําลังกาย และกําลังใจ ในการ
ก่อสร้างโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา หลังจากนั้นมี
การบริจาคและจัดซ้ือเพิ่มเติม จนปัจจุบันมีอยู่บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ 
2 งาน 70 ตารางวา
     ผู้อํานวยการคนแรก คือ นายแพทย์สุมน  แก้วปิ่นทอง ได้พัฒนา
จนเป็นโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอําเภอ จากขนาด 10 เตียง 
เป็นขนาด 30 เตียงตามลําดับ
     ผ้อํานวยการคนต่อมา คือ นายแพทย์พงศธร  สิริภานพงษ์     ผูอานวยการคนตอมา คอ นายแพทยพงศธร  สรภานุพงษ
     จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 นายแพทย์วิทิต  อรรถเวชกุล ได้ย้ายมา
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการจนถึง พ.ศ. 2550    
     ผู้อํานวยการคนปัจจุบัน คือ นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ
     โรงพยาบาลมีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกยุค      
ทุกสมัย ทุกผู้อํานวยการ เนื่องจากชุมชนชาวบ้านแพ้วมีทุนทางสังคม  
ี่ ี ใ ้ ีส่ ่  ั้ ้ ั ส  ัทดในดานการมสวนรวม ทงดานการพฒนาระบบสุขภาพ พฒนา

โรงพยาบาล พัฒนาสถานีอนามัยในชุมชนและท้องถิ่น
     ในยุคท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ ช่วง พ.ศ. 2540-2543 และมี
วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้
โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการรัฐรูปแบบใหม่ โดยอาศัย
โ ่ ็โรงพยาบาลทีเป็นอาสาสมัคร
     1 ต.ค. 2543 มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบา้นแพ้ว

นายแพทย์ไพจิตร วราชิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายจุลภทัร แสงจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทย์ชัยรัตน์  เวชพานิช
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

นายดาบส เคี่ยมสมุทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธีระชัย บุญอารีย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติพันธ์ จําปาทิพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายณัฐชัย ลีฬหาศิลป์
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายประสิทธิ์ บุญญบาล
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสริฐ
เลขานการคณะกรรรมการบริหารฯู ุ ู ุ ู ุ เลขานุการคณะกรรรมการบรหารฯ

และผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ว่าที่ร้อยตรีสมเจตน์ เลิศไตรภพ
อดีตประธานกรรมการบริหารฯ
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
อดีตกรรมการบริหารฯ

ที่ปรึกษาด้านการให้บริการประชาชน

นายวิเชียร วงษ์วรรณรัตน์
อดีตกรรมการบริหารฯ
ที่ปรึกษาด้านชมุชน

นายไพบูลย์ ตั้งกอบลาภ
อดีตกรรมการบริหารฯ

ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจ

นายแพทย์พิทูร ธรรมธรานนท์
อดีตกรรมการบริหารฯ
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
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โรงพยาบาลบ้านแพ้วบริหาร โดย “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว”          

การบริหารงาน
โรงพยาบาลบานแพวบรหาร โดย คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว           
ซึ่งประกอบด้วย

     1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมิใช่ข้าราชการ

     2) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และู ุ ู ุ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

     3) กรรมการผู้แทนชุมชน จํานวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซ่ึงเสนอโดยสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในท้องถิ่นในเขตอําเภอบ้านแพ้ว

     4) กรรมการผ้ทรงคณวฒิ จํานวน 3 คน สรรหาจากผ้ทรงคณวฒิและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทางด้านการ              4) กรรมการผูทรงคุณวุฒ จานวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒและประสบการณเปนทประจกษทางดานการ         
สาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของโรงพยาบาล ซ่ึงใน
จํานวนนี้จะต้องเป็นบุคคลท่ีมิใช่ข้าราชการ มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา หรือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย
หนึ่งคน

5) ผู้อํานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

     หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3) 
และ  (4)  รวมท้ังคุณสมบั ติองค์กรประชาชนที่จะเสนอชื่อบุคคลแก่คณะกรรมการสรรหาได้ ใ ห้ เป็นไปตามท่ี       
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วกําหนด ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 90 วัน          
ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหามีจํานวนไม่เกิน 11 คน เพื่อทําหน้าท่ีสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องสรรหาเป็นจํานวน 2 เท่า ของกรรมการ  แต่ละ

ี่ ีไ ้ ื่ ใ ้ ั ี ่ ั้ ็ ใ ้ ้ ่ ั ัประเภททีจะมีได้ เพือเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตังเป็นประธานกรรมการและกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง สมาชิก
พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทน
ชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 
ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
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โครงสรา้งโรงพยาบาลบ้านแพว้ (องคก์ารมหาชน)
ปีงบประมาณ 2553

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

้ ใ
รองผู้อํานวยการสาขาพร้อมมิตร

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้อํานวยการ

องค์กรแพทย์

รองผู้อํานวยการ ด้านบริหารงานทั่วไป
และการเงินการคลัง

รองผู้อํานวยการ ด้านพัฒนาคุณภาพ
บริการ (HA)

รองผู้อํานวยการ ด้านทรัพยากรมนุษย์

องค์กรพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สํานักงานใหญ่ 3 ตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
สาขาพร้อมมิตร 2 ตําแหน่ง

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการการเงิน-การคลัง

คณะกรรมการการวางนโยบาย
และแผนระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการควบคุมภายใน

กลุ่มงานบริการ
1. ฝ่ายศัลยกรรม-ออร์โธปิดิกส์
2  ฝ่ ิ ี

กลุ่มงานสนับสนนุงานบริการ
1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
2  ฝ่ โ โ ี2. ฝายสูติ-นรเีวชกรรม

3. ฝ่ายอายุรกรรม
4. ฝ่ายกุมารเวชกรรม
5. ฝ่าย จักษุ-โสต ศอ นาสิก
6. ฝ่ายทันตกรรม
7. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
8. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2

2. ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ฝ่ายประกันสุขภาพ

9. ฝ่ายเภสัชกรรม
10. ฝ่ายรังสีวินิจฉัยและชันสูตรโรค
11. สาขาพร้อมมิตร
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แผนกผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลได้จัดการบริการ แบ่งออกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้
1. ฝ่ายอายุกรรม
     มีอายุรแพทย์ จํานวน 6 ท่าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ 
1 ท่าน และผู้เชี่ยวขาญโรคไต 1 ท่าน
     เป็นแผนกที่มีผู้ป่วยมาใช้บริการมากที่สุด
     โรคที่พบบ่อยแลมีผู้ป่วยมารักษามา ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โ ิ โ ั ใ โ ิ ใ โ ิ ป็ ้

8. ฝ่ายทันตกรรม
     มีทันตแพทย์  จํานวน  8 ท่าน  นอกจากนี้ยั งมีทันตาภิบาลผู้ช่วย        
ทันตแพทย์ ร่วมเป็นทีมให้บริการ
     เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.-20.00 น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

ี ่ ิ ิ ั ื่ ี่ ใ ้ ิ ั

โรงพยาบาลไดจดการบรการ แบงออกเปนแผนกตาง ๆ ดงน

โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

2. ฝ่ายศัลยกรรมทั่วไป
     ในเวลา มีศัลยแพทย์ จํานวน 3 ท่าน
     นอกเวลา  มีศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์  และโรงพยาบาล    
ข้างเคียง มาเป็นแพทย์เวร Part Time โรคท่ีพบบ่อย ได้แก่ โรค      
ศัลยกรรมช่องท้อง ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุทั่วไป

     มีหน่วยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลือนที ให้บริการทันตกรรม        
ในโรงเรียน เพื่อดูแลสุขภาพด้านทันตกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเขตอําเภอ
บ้านแพ้ว

9. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
     ให้การดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในและนอก
โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหน่วยซึ่งน่าสนใจ คือ หน่วยสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน 

้
3. ฝ่ายศัลกรรมออร์โธปิดิกส์
     มีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จํานวน 2 ท่าน
     เริ่มพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและการผ่าตัดต่าง ๆ ปัจจุบันมี
ศักยภาพพร้อมให้บริการทางด้านกระดูกและข้อ ทั้งการรักษาการผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่า เปลี่ยนข้อสะโพก หรือการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

(HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ทีม โดยแต่ละทีมจะมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และ
พนักงานขับรถ ไปให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่อยู่ในโรงพยาบาล
จนกระทั่งกลับไปบ้าน ดูแลทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยใช้หลักการ 
Home Base ใช้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย ให้ญาติมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทางโรงพยาบาล

10. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2
4. ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม
     มีสูติแพทย์ จํานวน 4 ท่าน มีผู้ป่วยมาฝากครรภ์ทุกวัน ซึ่งต้องดูแล     
โดยสูคิแพทย์ ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม       
เปิดให้บ ริการเป็นพิ เศษในวันอาทิตย์  สําหรับผู้ประกันตนที่ ใช้ สิทธิ์
ประกันสังคม
     ให้บริการทําคลอดโดยสูติแพทย์ด้วยความเสมอภาค สําหรับผู้ป่วยทุกราย 
โดยไม่ต้องเสียค่าฝากครรภ์พิเศษ หรือค่าคลอดพิเศษ ในโรงพยาบาลแห่งนี้

     ดําเนินการในลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผู้ป่วยนอกสาขา   
อยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประมาณ 12 กิโลเมตร ให้บริการผู้ป่วนอก
และผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ประจํา 24 ชั่วโมง โดย
     ในเวลา 8.00 น.-16.00 น. มีแพทย์ จํานวน 2 ท่าน
     นอกเวลา 16.00 น.-8.00 น. มีแพทย์ จํานวน 1 ท่าน
     หากต้องรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล จะมีการส่งต่อผู้ป่วยมายัง
โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยไมตองเสยคาฝากครรภพเศษ หรอคาคลอดพเศษ ในโรงพยาบาลแหงน

5. ฝ่ายกุมารเวชกรรม
     มีกุมารแพทย์ จํานวน 5 ท่าน จํานวนผู้ป่วยนอกมีอัตราเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ เนื่องจากต้องดูแลด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็ก        
ในอําเภอบ้านแพ้ว มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

6  ฝ่ ั

โรงพยาบาลบานแพว

11. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร
     ต้ังอยู่ที่สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท 39 กรุงเทพมหานคร
     เริ่มดําเนินการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นมา
     ให้บริการทั้งผู้ป่วนนอกและผู้ป่วยใน มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยต้ังแต่
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
     ้ ์ ป ้ ์ ิ ั6. ฝายจกษุ

     มี จักษุแพทย์  จํานวน  9 ท่าน  ทีมงาน  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มี         
ความพร้อม ในการให้บริการอย่างครบวงจร

     ดานบุคลากรทางการแพทย ประกอบดวยอาจารยจากมหาวทยาลยและ
โรงเรียนแพทย์ มาให้การดูแลรักษา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของผู้ป่วยในเขต
รับผิดชอบของอําเภอบ้านแพ้ว ที่จะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นโรงพยาบาล
สาขาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่มีศักยภาพ ค่อนข้างสูง และพร้อมที่จะเป็น
เครือข่ายพันธมิตรกับทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

รายงานประจําปี 2553 / โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 9



งานบริการผู้ป่วยนอก
สถิติผู้ป่วยนอก เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2553

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (คร้ัง) 345,536 360,118 398,009 422,419 444,668 496,444 518,014 556,587

เฉล่ียต่อเดือน  (คร้ัง) 28,795 30,010 33,167 35,201 37,056 41,370 43,168 46,382

เฉล่ียต่อวัน  (คร้ัง) 947 987 1,090 1,157 1,218 1,360 1,419 1,525

444 668
496,444 518,014 556,587

500,000

กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนครั้งผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2546 - 2553
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนครั้งผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปีงบประมาณ 2546 - 2553
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งานบริการผู้ป่วยใน
สถิติผู้ป่วยในจําหน่าย เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2546 - 2553

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

จํานวนผู้ป่วยจําหนา่ย (คน) 12,205 15,752 14,735 17,670 15,365 15,010 16,636 18,782

เฉลี่ยต่อเดือน (คน) 1 017 1 313 1 340 1 472 1 280 1 251 1 386 1 565เฉลยตอเดอน (คน) 1,017 1,313 1,340 1,472 1,280 1,251 1,386 1,565

เฉล่ียต่อวัน (คน) 36 43 44 48 42 41 46 51

อัตราครองเตียง (%) 83.51 80.04 81.49 88.55 85.02 83.77 78.85 74.84

วันนอนเฉลี่ยต่อคน (วัน) 3.96 3.03 3.34 3.19 3.64 3.67 4.75 4.81

15,752 16,057
17,670

15,365 15,010
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18,782

15 000

20,000
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รังสีวินิจฉัย
การนาํเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยช่วยเพิ่ม

ใ ้ประสิทธิภาพการให้บริการ
     มีรังสีแพทย์ประจํา จํานวน 2 ท่าน
     งานบริการหลัก ได้แก่ ให้บริการ X-ray ทั่วไป, X-ray คอมพิวเตอร์, 
Ultrasound และหน่วย X-ray เคลื่อนที่

     ความเป็นมาของการดําเนินการด้าน X-ray คอมพิวเตอร์ เป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน       y ุ
โดยภาคเอกชนลงทุนด้าน Hardware ส่วน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ลงทุนด้านสถานที่และด้านการตลาด เมื่อ
หักค่าใช้จ่ายแล้ว รายได้ส่วนที่เหลือ จะแบ่งกันในอัตราส่วน ภาคเอกชน : โรงพยาบาลเป็น 70:30 และ
หลังจากหมดสัญญาแล้ว โรงพยาบาลได้ดําเนินการบริหาร โดยโอนมาเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล และ
ในขณะนี้สามารถให้บริการตรวจรักษาควบคู่กับการผ่าตัดสมองมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดย
โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งบางครั้งต้องการส่งต่อผู้ป่วยด้านผ่าตัดสมอง

     นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Ultrasound ที่ทันสมัยสําหรับให้บริการ และสามารถทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีรังสีแพทย์อยู่ประจํา
     หน่วย X-ray เคลื่อนที่ ให้บริการนอกโรงพยาบาล โดยมีรถ X-ray ทั้งหมด 4 คัน มีทั้งที่เป็นฟิล์มเล็กและฟิล์มใหญ่ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคต
จะมีการขยายการให้บริการเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ

Mammogram ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจ
     มีระบบเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อข้อมูลทั้งระบบด้วย PACS

ั โชันสูตรโรค
     อุปกรณ์ทาง Hardware เป็นเครื่อง Automate จํานวนมาก ได้แก่ เครื่องตรวจ 
Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry, เคร่ืองตรวจ Serology
     มีธนาคารเลือดในขนาดที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของโรงพยาบาล
     มีนักเทคนิคการแพทย์และผ้ป่วย ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความขยันขันแข็ง เนื่องจากยังอย่ในวัย     มนกเทคนคการแพทยและผูปวย ซงเปนทมงานทมความขยนขนแขง เนองจากยงอยูในวย
หนุ่มสาว
     แผนงานในอนาคต จะมีการขยายและพัฒนาด้าน Microbiology ทําการเพาะเชื้อและตรวจ
เชื้อต่าง ๆ ทั้ง Hemoculture, Rectal Swab ให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล
    มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงข้อมูล HIS กับ LIS เพ่ือ                 
เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทํางาน

งานบริการด้านชันสูตรโรค
     - การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาคลินิก
     - Hematology and Clinical Microscopy, Microscopy, Microbiology, Serology (Immunology), Biochemistry, Blood Bank
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หน่วยไตเทียม
หน่วยไตเทียมหนวยไตเทยม

ได้รับเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครื่อง จากมูลนิธิโรคไต ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเจ้าฟ้ากัลยา
นิวัฒนา เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคอีก จํานวน 4 เครื่อง รวมเป็น
ทั้งหมด 12 เครื่อง   เปิดให้บริการฟอกไตวันละ 3 รอบ อัตราค่าบริการคร้ังละ 1,500 บาท
     ปีงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ดําเนินการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการ
และระบบการบําบัดทดแทนไต สําหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยได้รับงบประมาณ

ํ ั ั ั ่ ใ ึ ี่ ใจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบทีเหมาะสมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย หลักการ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเร่ิมต้นการรักษาด้วยวิธีการล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD) นอกจากถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อบ่งชี้ หรือภาวะแทรกซ้อน ก็จะ
พิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองฟอกไต (HD) ดําเนินการดูแลผู้ป่วยของทั้ง 
3 อําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 ราย และถ้าผู้ป่วยมีความ
พร้อมก็จะสนับสนุนให้เปลี่ยนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ ดีที่ สุด และผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตได้
เช่นเดียวกับคนปกติ ในโครงการนี้มีอายุรแพทย์โรคไต ได้แก่ แพทย์หญิงปิยะธิดา จึงสมาน   
เป็นผู้ตรวจคัดกรองและให้การดูแลผู้ป่วย

     การเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการรักษา ผลที่ได้จากการดําเนินการโครงการนี้ ประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ด้วยดี นอกจากนี้ ในโครงการนี้ได้ส่งผู้ป่วยไปผ่าตัดเปล่ียนไต ที่โรงพยาบาลศิริราช จํานวน 2 ราย

หอผู้ปว่ยหนกั (ICU)

ประกอบด้วย 2 ICU ได้แก่

     ICU-1 จํานวน 8 เตียง ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม

     ICU-2 จํานวน 8 เตียง ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม และศัลยกรรมทั่วไป

     ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ ตามมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป 
รับภาระในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ข้างเคียง และผู้ป่วยจากศูนย์เตียง ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)
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จักษุวิทยา

จักษุวิทยา
- ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย ครบครัน
- ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
 มีการสํารวจ และตรวจเพื่อค้นหาผ้ป่วยท่ีเป็น - มการสารวจ และตรวจเพอคนหาผูปวยทเปน 
  ต้อกระจก และผ่าตัดโดยทีมงานที่ชํานาญการ
- ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกนอกสถานที่

     มีจักษุแพทย์ จํานวน 5 ท่าน ซ่ึงทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มี   
โครงการร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ให้การรักษาต้อกระจกเชิงรุกในชุมชน โดยจะเริ่มในอําเภอบ้าน
แพ้ว และในจังหวัดสมุทรสาครก่อน  ท้ังนี้ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคต้อกระจก เพื่อ
เป็นการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
     หน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมกับ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว, องค์กรภาคเอกชน,  สื่อมวลชน 
และมูลนิธิต่าง ๆ ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคต้อ
กระจก ตามจังหวัดต่าง ๆ ท่ีผู้ป่วยต้องรอนาน หรือบางจังหวัดท่ี
ขาดแคลนจกัษุแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
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ทันตกรรม

     แผนกทันตกรรม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการทุกวัน       
ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์   
     ให้บริการทันตกรรมในชุมชน โดยมีโครงการออกหน่วย         
ั ื่ ี่ ้ ั ิ ั  ี่ ้ทนตกรรมเคลอนท ดวยรถทนตกรรมและยูนตทนตกรรม ทพรอม

ให้บริการนอกสถานที่ เพื่อสร้างโอกาสในการรับบริการทาง         
ทันตกรรมได้อย่างทั่วถึง  เพิ่มมากขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว มีจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพช่องปาก      
ของตนเอง

งานประกันสังคม

งานประกันสังคม
- ให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม
- เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนทั้งในและนอกพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว
- เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาหลักของสํานักงานประกันสังคม 
เครือข่ายในการให้บริการเครอขายในการใหบรการ

งานอาชีวอนามัย
- ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ทํางานตามโรงงานในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร
- ใ ห้ความร้  แนะนํ า  และตรวจสขภาพ  ท้ั ง คนงานและ ใหความรู  แนะนา  และตรวจสุ ขภาพ  ทงคนงานและ
สภาพแวดล้อมตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
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การดูแลผู้สูงอายุ

ชมรมผูสู้งอายุ
- จัดให้ผู้สูงอายุทํากจิกรรมร่วมกัน
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรูจ้ักวิธีการดูแลสุขภาพ

การเยีย่มผูสู้งอายุทีบ่้าน
้ ่ ื ้ ั ิ ไ ่- ดูแลผู้ป่วยเรือรังและเดินทางไม่สะดวก

- ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลอยา่งถกูต้อง
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การบริจาคร่วมโครงการต่าง ๆ

ส่วนหนึ่งของผ้มีจิตศรัทธา จากท้ังส่วนบคคล และกล่มองค์กรต่าง ๆ เดินทางมามอบเงินสนับสนนสวนหนงของผูมจตศรทธา จากทงสวนบุคคล และกลุมองคกรตาง ๆ เดนทางมามอบเงนสนบสนุน
ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
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กิจกรรมสําคัญ

          โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดให้บริการศูนย์แพทย์ และทันตกรรม (สาขาศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เพื่อขยายสาขาในการให้บริการและรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

          พิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 
โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และคณะ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
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          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) ได้ทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดให้บริการศูนย์แพทย์ชุมชน

้ธนบุรี เพื่อขยายสาขาในการให้บริการและรองรับกับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 
โดย ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก  นายแพทย์ ธ วั ช  สุ นทราจาร ย์  ประธาน
กรรมการบริหารโรงพยาบาล นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พลเรือตรีสฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ 
และคณะเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการ
เปิดให้บริการ ศูนย์จักษุและต้อกระจก ชั้น G (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ท่ีให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ อาทิ
โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา โรคต้อหิน โรคต้อกระจก ฯลฯ รวมทั้งยังมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัย ทําให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
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ภาคผนวก
ผลงานสําคัญตามเจตนารมย์องค์การมหาชนญ

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ได้แก่ การพยายามที่จะ Contact out การเช่าทรัพย์สิน เช่น 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์สํานักงาน, ครุภัณฑ์การแพทย์, นักวิจัย, ระบบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทํา
ความสะอาด, ยาม, โรงครัว, คนดูแลสวน, , , ู

- กระบวนการนี้จะทําให้ขนาดขององค์กรเล็กลง
- ไม่ผูกพันภาระค่าใช้จ่ายประจําระยะยาว
- องค์กรเกิดการบริหารที่ยืดหยุ่น
- มีการประเมินผลสามารถทําได้อย่างจริงจังมากขึ้น

2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
- สามารถปรับโครงสร้างได้รวดเร็ว- สามารถปรบโครงสรางไดรวดเรว
- เป็นองค์กรแนวราบ
- การสื่อสารระหว่างองค์กรรวดเร็ว
- ครอบคลุมโครงสร้างอํานาจการบริหารจัดการ
- มีระเบียบข้อบังคับออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร
- ปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับได้ตามสถานการณ์
 โ ส ้ ิ ป ้ ้  ิ ้ ่ ป้  - โครงสรางของคณะกรรมการบรหารประกอบดวยผูทรงคุณวุฒ ผูแทนกลุมเปาหมาย 
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
- มีระบบเป็นของตนเอง ตามที่คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงมีความคล่องตัว
- เป็นหมวดอุดหนุนที่มีการคิดแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัว
- งบประมาณคุมการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

้ ใ4. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่
- การคัดเลือกสรรหาเป็นระบบเปิด สามารถเลือกบุคลากรที่มีความจําเพาะเหมาะสมมากขึ้น    
  ให้ความสําคัญและให้เวลากับการคัดเลือกสรรหามากที่สุด
- ให้บริษัทหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอยู่ในวงการบุคลากร ช่วยสรรหาบุคลากรให้องค์กร
- ใช้ระบบของภาคธุรกิจเข้ามาปรับใช้กับการบริหารงานบุคคล
- สามารถทําสัญญาเป็นรายโครงการ หรืองานพิเศษ
- เน้นเรื่องระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
  ไม่ได้เป็นการจับผิด
- ใช้ตัวชี้วัดควบคู่ไปกับสัญญาจ้าง
- มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวท่ีจะจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
- ค่าตอบแทนจะจ่ายตาม Work load

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรับระบบการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังทําให้มีการ turn over ค่อนข้างสูงุ ู
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5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
- ไม่ยึดถือตําแหน่ง แต่ยึดถือความรับผิดชอบเป็นสําคัญ
- วัฒนธรรมองค์กร ต้องลดภาพพจน์แบบเช้าชาม เย็นชาม ซ่ึงระบบราชการไม่มีการศึกษา
  วิทยาการใหม่ ๆ โดยการถูกตัดออก เนื่องจากไม่ได้รับการเปิดโอกาส

่- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- ต้องมีการบริการแบบ Service mind
- ผู้นําองค์กร ระดับหัวหน้า ต้องทําเป็นตัวอย่าง
- เน้นลูกค้าเป็นสําคัญ
- ในระบบราชการเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ซ่ือตรง
- นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน

6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย
- มีระบบฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้
- มีระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เชื่อถือได้ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้
- มีแผนพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เช่น ส่งบุคลากรไปอบรม
- การทํา e-Goverment ควรเน้นทําท่ีจุดเล็ก ๆ ก่อนแล้วจึงขยายให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ
  และต้องมีคนเริ่มต้นทํา  แล ตองมคนเรมตนทา
- ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาทํา

7. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- ร่วมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางวิสัยทัศน์, กําหนดนโยบาย,          
  เป้าหมายการดําเนินงาน, บริจาคทรัพย์สิน, ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ
- ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์การได้
 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ประชมผ้นําชาวบ้าน- รบฟงความคดเหนของประชาชน เชน ประชุมผูนาชาวบาน
- มีเวทีประเมินการทํางานขององค์การ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต ข้อเสนอแนะเพือ่สร้างโอกาสพัฒนา

     1. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเครือข่ายการทํางานเป็นแบบพันธมิตรทั้งภาครัฐ 

1. รูปแบบการบริหารแบบองค์การมหาชน ซ่ึงประสบผลสําเร็จ
และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของ

่และเอกชน
     2. องค์การมหาชนต้องมีการประเมินผลที่ชัดเจน
     3. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องที่ม่ันคงและยั่งยืน
     4. ทําให้องค์การมหาชนเป็นองค์กรตัวอย่างของการปฏิรูป
ระบบราชการ
     5. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกรอบการ

ประชาชนเป็นอย่างดี ยังมิได้ถูกนํามาปฏิรูป หน่วยงานที่ มี
ลักษณะเดียวกันในภาครัฐอื่นๆ ให้เกิดเป็นองค์การมหาชน   
มากขึ้น
     2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมหาชนกับหน่วยงานอื่น   
ซ่ึงยังมององค์การมหาชน เป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ และยัง
ขาดความเข้าใจลักษณะการดําเนินการและรูปแบบขององค์การุ

ทํางานขององค์การมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากที่สุด กล่าวคือแปลงนโยบายของรัฐบาล   
ให้เป็นแผนปฏิบัติการขององค์การอย่างเหมาะสม บนพื้นฐาน
ความเป็นอิสระจากภาครัฐ  (แต่มิใช่สุดขั้ ว ดังที่ เข้ า ใจกัน )   
ในขณะเดียวกัน ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ได้รับการดูแล
สนองตอบจากองค์การมหาชน เพื่อสร้างความกลมกลืน ลดความ

ู
มหาชน
     3. การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเข้าใจในเรื่องของ
องค์การมหาชนให้มากขึ้น

สนองตอบจากองคการมหาชน เพอสรางความกลมกลน ลดความ
แปลกแยก / ช่องว่างของสัมพันธภาพระหว่างรัฐบาลกับองค์การ
มหาชน  โดยสรุปคือสร้ างความรู้ สึก มีส่วนร่วมกับรัฐบาล 
(participatory while maintaining integrity)
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