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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
 

ขอมูลท่ัวไป 
 

 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เดิมเปนสถานีอนามัยช้ัน 1 โดยใชเงิน             
งบประมาณ  ในท่ีดินท่ีประชาชนมีจิตศรัทธาบริจาคจํานวน 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา เริ่มกอสราง          
ในป 2508 เปดใหการรักษาและรับผูปวยได 10 เตียง ตอมายกฐานะเปนโรงพยาบาลประจําอําเภอ        
ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข บริหารแบบระบบราชการ และมีการขยาย          
การใหบริการจนเปนขนาด 180 เตียง แตดวยเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง       
การปฏิรูประบบราชการ และการตอบสนองแนวนโยบายแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540        
ท่ีเนนการกระจายอํานาจและการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับภาครัฐ   
โรงพยาบาลชุมชนบานแพว จึงเปล่ียนรูปแบบการบริหารเปนองคการมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี ใหตรา
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ ซึ่งเปนระบบการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไมใชราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการนําจุดเดนของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคลองตัวของภาคเอกชน 
มาบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบโรงพยาบาล  ในกํากับของรัฐ โดยมีพระราชบัญญัติ
องคการมหาชน พ.ศ. 2542  เปนกฎหมายรองรับ 
 โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลของรัฐแหงแรก ท่ีเปนองคการมหาชน ต้ังข้ึนตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดในการ
ปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ เปนการเดินทางไปสู 
      - การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแล 
      - การตอบสนองความตองการของชุมชน 
      - ความเสมอภาคของการกระจายบริการ 
      - การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิไดมุงแสวงหากําไร 
      - ประสิทธิภาพในการกระจายและใชทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับ      
ทองถ่ิน และระดับประเทศ  
 รูปแบบการบริหารงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนหนวยงานในกํากับ
ของรัฐ ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการมีอํานาจสูงสุด และเปนผูกําหนด
ยุทธศาสตรและนโยบาย ยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก การออกระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหาร 
สวัสดิการ คาตอบแทน กําหนดข้ึนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance)  

 
 

 
 

การบริหารงาน 
 

โรงพยาบาลบานแพวบริหารโดย “คณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว” ซึ่งประกอบดวย 
    1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิ และตองมิใชขาราชการ 
      2) กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 3 คน ไดแก ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผูวาราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
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      3) กรรมการผูแทนชุมชน จํานวน 3 คน สรรหาจากคนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในชุมชนนั้น ไมนอยกวา    
2 ป ซึ่งเสนอโดยสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรประชาชนในทองถ่ินในเขตอําเภอบานแพว 
      4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิและประสบการณเปนท่ีประจักษ
ทางดานการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอื่นๆ อันเปนประโยชนแก     
กิจการของโรงพยาบาล ซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนบุคคลท่ีมิใชขาราชการ มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
หรือ ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐอยางนอยหนึ่งคน 
      5) ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
      หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนประธานกรรมการตาม (1) 
และกรรมการตาม (3) และ (4) รวมท้ังคุณสมบัติองคกรประชาชนท่ีจะเสนอช่ือบุคคลแกคณะกรรมการ    
สรรหาไดใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพวกําหนด กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการไมนอยกวา 90 วัน ใหคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา        
มีจํานวนไมเกิน 11 คน เพื่อทําหนาท่ีสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยตองสรรหาเปนจํานวน 2 เทา ของกรรมการแตละประเภทท่ีจะมีได เพื่อเสนอให
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธาน
กรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอช่ือเปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน 
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
      ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองไมเปนผูดํารงตําแหนง
ในทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน และไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของ                
โรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 4 ป และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ     
4 ป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
 

 
 
 
 

 
 

ทิศทางนโยบาย 
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

 
โรงพยาบาลบานแพว(องคการมหาชน) เปนโรงพยาบาลในกํากับของรัฐดําเนินกิจการตามกฎหมาย 

ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดต้ังโรงพยาบาล แนวนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงเนน
พัฒนาคุณภาพบริการ มาตรฐานในการดูแลผูปวย การบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อใหผูรับบริการไดรับ
การดูแลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเปนทีมนําบริหารสูงสุด ท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจกําหนดนโยบาย
บทบาททิศทางในการพัฒนาควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารท่ัวไปตลอดจนวางระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือขอกําหนดขององคการมหาชน เพื่อใหดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 



 

 

3 

สําหรับในชวงป 2558-2561 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพวไดกําหนดทิศทางนโยบาย
และวางกรอบการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
1. มุงสูความเปนเลิศดานบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองครวม 

โรงพยาบาลมีเปาประสงคใหประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ และใกลเคียงมีพฤติกรรมสุขภาพ          
ท่ีถูกตอง เหมาะสม สามารถดูแลตนเองเพื่อควบคุม และลดปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ           
ภัยสุขภาพ อยางมีมาตรฐาน และทันเวลา โดยกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ประชาชนในพื้นท่ี ทุกกลุมวัย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง  อยูในสภาพแวดลอมท่ี 
เหมาะสม สามารถลดภาวะโรคภัยคุกคามตลอดจนไดรับการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  (เปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง) 

1.2 ขับเคล่ือนบริการทุติยภูมิ สูชุมชน เพื่อใหผูใชบริการ สามารถเขาถึงอยางสะดวก และลด 
ความแออัด, การรอคอยในโรงพยาบาล 

1.3 มีระบบดูแลผูสูงอายุ ตามกลุมปญหาท่ีเอื้อตอการใหบริการทีมีคุณภาพ 
1.4 ชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมดูแลจัดระบบบริการสุขภาพ และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเยียวยา 

ผูสูงอายุ 
 1.5 เพิ่มศักยภาพการใหบริการรักษาพยาบาล เปนรายโรคท่ีมีความซับซอนและเปนปญหาสุขภาพ 
ครอบคลุมท้ังดานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพ ไดแก โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD), โรคหลอดเลือด
หัวใจและสมอง, โรคถุงลมโปงพอง, การชะลอความเส่ือมของไต, การบาดเจ็บทางสมอง, ตาตอกระจก, จอ
ตาผิดปกติในทารกแรกคลอด, สายตาผิดปกติในเด็กวัยเรียน, การเปล่ียนกระจกตา, ประสาทหูเทียมและ
เครื่องชวยฟง และพัฒนาการเด็ก 
 
 
 
 
2. สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยผูปวย 

โรงพยาบาลมีเปาประสงคใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานปลอดภัยและสามารถ
เขาถึงบริการรักษาโรคท่ีมีความซับซอนซึ่งคุกคามตอชีวิต ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดการ      
สงตอไปรักษาท่ีอื่น ทีมนําจึงมีความมุงมั่นในการพัฒนามาตรฐานบริการ เพื่อกาวสูความเปนเลิศดานบริการ 
โดยกําหนดแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ผูปวยไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย 
 
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการองคกร เพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน 

โรงพยาบาลมีเปาประสงคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ และ
เพื่อรองรับการขยายขอบเขตบริการแผนงานในอนาคต และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอกับภารงาน เจาหนาท่ีมีความสุข ความปลอดภัย และมี
แรงจูงใจในการทํางาน จึงไดกําหนดแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
 3.1 มีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ ทิศทางการพัฒนาองคกร และแกไขปญหาขาด
อัตรากําลัง ในสาขาขาดแคลน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเติบโต (ขยายบริการอาคารศูนยอุบัติเหตุ
และโรคหัวใจ 10 ช้ัน) 
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 3.2 บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และมีทักษะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  
กาวทันตอการเปล่ียนแปลงและประชาคมอาเซียน    
 3.3 สรางความเขมแข็งทางวิชาการและการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 3.4 บุคลากรมีพฤติกรรมบริการและจิตสํานึกท่ีดี มีความรักความผูกพันตอองคกร 
 3.5 โรงพยาบาลมีผลประกอบการท่ีดี และมีเสถียรภาพดานการเงินและการคลัง 
 3.6 มีศูนยวิเคราะหตนทุน และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการบริหาร
จัดการ และการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ     
 3.7 สถานท่ี ส่ิงแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคสะอาด ไดมาตรฐาน เพียงพอ และปลอดภัย 
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ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว ( องคการมหาชน ) 
ปงบประมาณ  2544 -2558 (ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) 

ผลการดําเนินงานดานการเงิน (Financial Domain) 
 
1. ความม่ันคงและการเติบโตของสินทรัพย 
อัตราสวน  ความเติบโตของสินทรัพย  

     
รวมยอดสินทรัพย 

เพ่ิมข้ึน( + )      
ลดลง ( - )    

เทียบกับปท่ีแลว 

เพ่ิมข้ึน( + )     
ลดลง ( - )   

 เทียบกบัปท่ีแลว 
   คิดเปนรอยละ 

ปงบประมาณ 2544 134,511,563.53   
ปงบประมาณ 2545 203,625,245.11 (+) 69,113,681.58 (+)  51.38 
ปงบประมาณ 2546 170,677,586.66 (-) 32,947,658.45 (-) 16.18 
ปงบประมาณ 2547 186,134,530.57 (+) 15,456,943.91 (+) 9.06 
ปงบประมาณ 2548 226,671,283.94 (+) 40,536,753.37 (+) 21.78 
ปงบประมาณ 2549 276,131,094.60 (+) 49,459,810.66 (+) 21.82 
ปงบประมาณ 2550 385,383,077.61 (+) 109,251,983.01 (+) 39.57 
ปงบประมาณ 2551 568,835,075.87 (+) 183,451,998.26 (+) 47.61 
ปงบประมาณ 2552 643,445,746.09 (+) 74,610,670.22 (+) 13.12 
ปงบประมาณ 2553 649,668,860.66 (+) 6,223,114.57 (+) 0.97 
ปงบประมาณ 2554 651,260,870.60 (+) 1,592,009.94 (+) 0.25 
ปงบประมาณ 2555  733,177,418.48 (+) 81,916,547.88 (+) 12.57 
ปงบประมาณ 2556  767,845,030.74 (+) 34,667,612.26 (+) 4.72 
ปงบประมาณ 2557 800,786,362.66 (+) 32,941,331.92  (+) 4.29 
ปงบประมาณ 2558  975,316,186.84 (+) 174,529,824.18 (+) 21.79 

 

-

200,000,000.00 

400,000,000.00 

600,000,000.00 

800,000,000.00 

1,000,000,000.00 

ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป� ป�   

มูลคา (บาท)

การเติบโตของสินทรัพย  ปงบประมาณ 2544 - 2558

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

 
 



 

 

6 

2. สภาพคลองของกระแสเงินสด 
อัตราสวน  สภาพคลองเฉล่ียท้ังป 

  
รวมยอดรายได 

เพิ่มข้ึน( + )         
ลดลง ( - )         เทียบ

กับปท่ีแลว 

เพิ่มข้ึน( + )             
ลดลง ( - )         

เทียบกับปท่ีแลว 
 ประจําป  คิดเปนรอยละ 

ปงบประมาณ 2544 154,459,884.56   
ปงบประมาณ 2545 209,597,633.03 (+) 55,137,748.47 (+) 35.70 
ปงบประมาณ 2546 228,520,822.55 (+) 18,923,189.52 (+) 9.03 
ปงบประมาณ 2547 248,325,771.16 (+) 19,804,948.61 (+) 8.67 
ปงบประมาณ 2548 342,535,148.24 (+) 94,209,377.08 (+) 37.94 
ปงบประมาณ 2549 493,258,600.41 (+) 150,723,452.17 (+) 44.00 
ปงบประมาณ 2550 737,722,580.23 (+) 244,463,979.82 (+) 49.56 
ปงบประมาณ 2551 919,179,820.94 (+) 181,457,240.71 (+) 24.60 
ปงบประมาณ 2552 994,961,026.05 (+) 75,781,205.11 (+) 8.24 
ปงบประมาณ 2553 1,184,347,173.19 (+) 189,386,147.14 (+) 19.03 
ปงบประมาณ 2554 1,357,541,694.65 (+) 173,194,521.46 (+) 14.62 
ปงบประมาณ 2555 1,377,134,770.95 (+) 19,593,076.30 (+) 1.44 
ปงบประมาณ 2556  1,409,330,614.17 (+) 32,195,843.22 (+) 2.33 
ปงบประมาณ 2557 1,480,247,197.16 (+) 70,916,582.99 (+) 5.03 
ปงบประมาณ 2558  1,596,145,578.78 (+) 115,898,381.62 (+) 7.83 

 

-

200,000,000.00 

400,000,000.00 

600,000,000.00 

800,000,000.00 

1,000,000,000.00 

1,200,000,000.00 

1,400,000,000.00 

1,600,000,000.00 

ป 
2544

ป 
2545

ป 
2546

ป 
2547

ป 
2548

ป 
2549

ป 
2550

ป 
2551

ป 
2552

ป 
2553

ป 
2554

ป 
2555

ป 
2556

ป 
2557

ป 
2558

มูลคา (บาท)

ปงบประมาณ

ยอดรายได ณ สิ้นปงบประมาณ 2544 - 2558
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

 
3. สัดสวนการทํารายไดตอ พนักงาน 

อัตราสวนการทํารายได   ตอพนักงาน  1 คน 
ปงบประมาณ รวมยอดรายได จํานวน อัตราสวน เพิ่มข้ึน  ( + ) เพิ่มข้ึน  ( + )     
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ประจําป พนกังานใน
รอบป 

การทํารายได 
ตอพนกังาน 

ลดลง ( - ) 
เทียบกบัปทีแ่ลว 

ลดลง ( - ) 
เทียบกบัปทีแ่ลว
คิดเปนรอยละ 

ปงบประมาณ 2544 154,459,884.56 363 425,509.32   
ปงบประมาณ 2545 209,597,633.03 393 533,327.31 (+) 107,817.99 (+) 25.34 
ปงบประมาณ 2546 228,520,822.55 327 698,840.44 (+) 165,513.13 (+) 31.03 
ปงบประมาณ 2547 248,325,771.16 262 947,808.29 (+) 248,967.85 (+) 35.63 
ปงบประมาณ 2548 342,535,148.24 271 1,263,967.34 (+) 316,159.05 (+) 33.36 
ปงบประมาณ 2549 493,258,600.41 296 1,666,414.19 (+) 402,446.85 (+) 31.84 
ปงบประมาณ 2550 737,722,580.23 691 1,067,615.89 (-) 598,798.30 (-) 35.93 
ปงบประมาณ 2551 919,179,820.94 694 1,324,466.60 (+) 256,850.71 (+) 24.06 
ปงบประมาณ 2552 994,961,026.05 837 1,188,722.85 (-) 135,743.75 (-) 10.25 
ปงบประมาณ 2553 1,184,347,173.19 1,202 985,313.78 (-) 203,409.07 (-) 17.11 
ปงบประมาณ 2554 1,357,541,694.65 1,254 1,082,569.13 (+) 97,255.35 (+) 9.87 
ปงบประมาณ 2555 1,377,134,770.95 1,232 1,117,804.20 (+) 35,235.07 (+) 3.25 
ปงบประมาณ 2556  1,409,330,614.17 1,219 1,156,136.68 (+) 38,332.48 (+) 3.42 
ปงบประมาณ 2557 1,480,247,197.16 1,376 1,075,761.04 (-) 80,375.64 (-) 6.95 
ปงบประมาณ 2558  1,596,145,578.78 1,448 1,102,310.48 (+) 26,549.44 (+) 2.46 

4. ความสําเร็จ และการบรรลุตามเปาหมาย 
 คิดเปนรอยละของผลการดําเนินงานเทียบกับปท่ีแลว 
 

ปงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
(รายได สูง (ตํ่า)  
กวาคาใชจาย) 

เพิ่มข้ึน( + )         
ลดลง ( - )          

เทียบกับปที่แลว 

เพิ่มข้ึน( + )             
ลดลง ( - )         

 เทียบกับปที่แลว 
 ในรอบป  คิดเปนรอยละ 
ปงบประมาณ 2544 (10,806,562.98 )   
ปงบประมาณ 2545 16,081,159.16 (+) 5,274,596.18 (+) 48.81 
ปงบประมาณ 2546 13,723,842.71 (-) 2,357,316.45 (-) 14.66 
ปงบประมาณ 2547 21,448,206.76 (+) 7,724,364.05 (+) 56.28 
ปงบประมาณ 2548 30,101,835.89 (+) 8,653,629.13 (+) 40.35 
ปงบประมาณ 2549 (1,234,590.69 ) (-) 31,336,426.58 (-) 104.10 
ปงบประมาณ 2550 76,834,559.71 (+) 75,599,969.02 (-) 6,123.48 
ปงบประมาณ 2551 142,098,239.99 (+) 65,263,680.28 (+) 84.94 
ปงบประมาณ 2552 43,551,255.35 (-) 98,546,984.64 (-) 69.35 
ปงบประมาณ 2553 23,165,930.71 (-) 20,385,324.64 (-) 46.81 
ปงบประมาณ 2554 68,390,886.71 (+) 45,224,956.00 (+) 195.22 
ปงบประมาณ 2555 66,429,660.56 (-) 1,961,226.15 (-) 2.87 
ปงบประมาณ 2556  24,543,250.94 (-) 41,886,409.62 (-) 63.05 
ปงบประมาณ 2557 23,312,679.61 (-) 1,230,571.33 (-) 5.01 
ปงบประมาณ 2558  97,557,125.77 (+) 74,244,446.16 (+) 318.47 
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มูลคา (บาท)

ผลการดําเนินงานในรอบป (รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย) ปงบประมาณ 2544  
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

 

 
5.   กลไกลการควบคุมภายในทางการบริหารดานการเงินและการพัสดุ 
ประสิทธิผล ของการควบคุมภายในท่ีดําเนินการ 
ใชรายงานผลการรับรอง  ของ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 

ปงบประมาณ สรุปประสิทธผิล ในแตละรอบป 

2544 - 2556 
 

สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบและรับรองงบการเงิน          
ปงบประมาณ  2544  - 2556   อยางเปนทางการแลว 

2557 ผานการตรวจสอบจาก สํานักงานตรวจเงินแผนดินแลว อยูในระหวางการ
ออกรายงานเพื่อรับรองงบการเงิน ปงบประมาณ 2557 

2558 อยูระหวางการจัดทํางบการเงิน ปงบประมาณ 2558 เพื่อสงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ 

 

 
 
 



 

 

9 

ผลการดําเนินงานดานลูกคา   ( Customer Domain ) 
 
1. ประสิทธิภาพทางดานการบริการ  
อัตราการรองเรียน และฟองรองในรอบป 

ปงบประมาณ การรองเรียนและการฟองรองในรอบป  
(ตอแพทยสภา) 

แกไขปญหาได 

2544 1 1 
2545 0 0 
2546 1 1 

2547 - 2555 0 0 
2556  0 0 
2557  0 0 
2558 0 0 

 
 

2. ความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
 

 จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการ 
 ผูปวยนอก ผูปวยใน รวมท้ังสิ้น 
ปงบประมาณ 2544 292,359 14,272 306,631 
ความพึงพอใจ 79.40 % 89.30 % เฉล่ีย  84.35 % 
ปงบประมาณ 2545 360,769 14,160 374,929 
ความพึงพอใจ 78.80 % 77.40 % เฉล่ีย  78.10 % 
ปงบประมาณ 2546 345,536 12,205 357,741 
ความพึงพอใจ 68.77 % 84.20 % เฉล่ีย  76.49 % 
ปงบประมาณ 2547 360,118 15,752 375,870 
ความพึงพอใจ 89.20 % 91.62 % เฉล่ีย  90.41 % 
ปงบประมาณ 2548 399,503 16,057 415,560 
ความพึงพอใจ 91.13 % 93.02 % เฉล่ีย 92.08 % 
ปงบประมาณ 2549 422,974 17,670 440,644 
ความพึงพอใจ 83.60 % 88.00 % เฉล่ีย 85.80 % 

ปงบประมาณ 2550 444,668 15,365 460,033 
ความพึงพอใจ 85.00 % 87.00 % เฉล่ีย 86.00 % 
    
ปงบประมาณ 2551 496,444 15,010 511,454 
ความพึงพอใจ 83.00 % 87.00 % เฉล่ีย 85.00 % 
ปงบประมาณ 2552 518,014 16,636 534,650 
ความพึงพอใจ 79.48 % 84.50 % เฉล่ีย 81.99 % 
ปงบประมาณ 2553 556,587 18,782 575,369 
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 จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการ 
 ผูปวยนอก ผูปวยใน รวมท้ังสิ้น 
ความพึงพอใจ 77.20 % 84.60 % เฉล่ีย 80.90 % 
ปงบประมาณ 2554 656,048 17,579 673,627 
ความพึงพอใจ 76.60 % 81.40 % เฉล่ีย 79.00 % 
ปงบประมาณ 2555 691,877 18,864 710,741 
ความพึงพอใจ 84.40 % 84.80 % เฉล่ีย 84.60 % 
ปงบประมาณ 2556  968,750 18,523 987,273 
ความพึงพอใจ 85.40 % 86.80 % เฉล่ีย 86.10 % 
ปงบประมาณ 2557  695,179 20,097 715,276 
ความพึงพอใจ 84.40 % 86.00 % 85.00 % 

ปงบประมาณ 2558  742,260 19,802 762,062 
ความพึงพอใจ 86.40 % 88.00 % 87.00 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผูมารับบริการ ปงบประมาณ 2544-2558 

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)   
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รอยละ

2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558

ปงบประมาณ

 
    หมายเหตุ    เปนผลการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

ปงบประมาณ  2549   โดย สํานักวิจัยเอแบคโพลล   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ปงบประมาณ  2550   โดย สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปงบประมาณ  2551   โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ปงบประมาณ  2552   โดย บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมช่ันเซอรวิส จํากัด (ทริส) 
ปงบประมาณ 2553 - 2558 โดย ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
3. การเขาถึงการใหบริการ 
อัตราคิดเปนรอยละของประชาชนในเขตท่ีมารับบริการ 
 

 จํานวนประชาชนในเขตพืน้ท่ี  ท่ีมารับบริการ 

ผูปวยนอก (คร้ัง) ผูปวยใน (คน) รวมท้ังสิ้น 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

ปงบประมาณ 2545 273,890 86,879 13,503 657 287,393 87,536 

คิดเปนรอยละ 75.92 24.08 95.36 4.64 76.65 23.35 

ปงบประมาณ 2546 296,615 48,921 11,322 883 307,937 49,804 

คิดเปนรอยละ 85.84 14.16 92.77 7.23 86.08 13.92 

ปงบประมาณ 2547 311,321 48,797 14,970 782 326,291 49,579 

คิดเปนรอยละ 86.45 13.55 95.04 4.96 86.81 13.19 

ปงบประมาณ 2548 344,087 55,416 15,540 517 359,627 55,933 

คิดเปนรอยละ 86.13 13.87 96.78 3.22 86.54 13.46 

ปงบประมาณ 2549 364,559 58,415 16,770 900 381,329 59,315 

คิดเปนรอยละ 86.19 13.81 94.91 5.09 86.53 13.47 

ปงบประมาณ 2550 318,418 125,642 12,395 2,970 330,813 128,612 

คิดเปนรอยละ 71.71 28.29 80.67 19.33 72.01 27.99 

ปงบประมาณ 2551 378,654 117,790 12,097 2,913 390,751 120,703 
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 จํานวนประชาชนในเขตพืน้ท่ี  ท่ีมารับบริการ 

ผูปวยนอก (คร้ัง) ผูปวยใน (คน) รวมท้ังสิ้น 
ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต ในเขต นอกเขต 

คิดเปนรอยละ 76.27 23.73 80.59 19.41 76.40 23.60 

ปงบประมาณ 2552 415,933 102,081 12,758 3,878 428,691 105,959 

คิดเปนรอยละ 80.30 20.57 76.69 23.31 80.19 19.82 

ปงบประมาณ 2553 457,222 99,365 14,494 4,288 471,716 103,653 

คิดเปนรอยละ 82.15 17.85 77.17 22.83 81.98 18.01 

ปงบประมาณ 2554 406,460 249,588 10,466 7,113 416,926 256,071 

คิดเปนรอยละ 62.91 38.63     59.53      40.46  61.95 38.05 

ปงบประมาณ 2555 405,857 286,020 10,601 8,424 416,458 294,444 

คิดเปนรอยละ 58.66 41.34 55.76 44.24 58.58 41.42 

ปงบประมาณ 2556 365,077 256,503 9,848 9,120 374,925 265,623 

คิดเปนรอยละ 58.73 41.27 51.92 48.08 58.53 41.47 

ปงบประมาณ 2557  374,852 320,327 10,505 9,592 385,357 329,919 

คิดเปนรอยละ 53.92 46.08 52.27 47.73 53.88 46.12 

ปงบประมาณ 2558 388,551 353,709 10,613 9,189 399,164 362,898 

คิดเปนรอยละ 52.35 47.65 53.60 46.40 52.38 47.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบอัตราของประชาชนที่มารับบริการ (ผูปวยนอก) ปงบประมาณ 2545-2558 

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  
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ผลดําเนินงานดานการจัดการ (Management Domain) 
 

1. การวางแผน / การปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกรตามสถานการณ 
 รูปแบบและความเหมาะสมการปรับเปล่ียนกลยุทธตามสถานการณ 
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- ปรับโครงสรางเปนแนวราบ เพื่อกระจายอํานาจ และเพิ่มการประสานงานระหวางหนวยงาน 
- เมื่อผูปฏิบัติงานเขาใจแนวคิดในการดําเนินงาน มีการเพิ่มทรัพยากร เพื่อเปนแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และ มีตัวช้ีวัดใหมากข้ึน 
- มีการพัฒนาและมีการทํางานรวมกันระหวางโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

และทองถ่ิน 
- รวมกิจกรรมกับชุมชนและกระตุนใหชุมชนมีการรวมกลุมทํากิจกรรมในการสรางเสริม    

สุขภาพ 
- ใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพดานตาง ๆ เชน Electronic Medical 

Record (EMR Soft) ดานการเงิน ดานทรัพยากรมนุษย เปนตน  
- เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- กระตุนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
- สรางเครือขายในการใหบริการท้ังภาครัฐและเอกชน 
- ดําเนินการโครงการนํารองรวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการ

พัฒนาตนแบบการจัดการและระบบการบําบัดทดแทนไต สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะ    
สุดทาย 

- ปรับปรุงดานโครงสราง อาคารสถานท่ี ใหมีความเพียงพอตอจํานวนผูรับบริการ โดยมีการ
ดําเนินงานโครงการสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ช้ัน อาคารโรงพยาบาลจักษุ 
บานแพว และอาคารจอดรถ 

- ดําเนินการโครงการผาตัดตอกระจกเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ รวมกับ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทยแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
องคกรภาคเอกชน  เพื่อชวยลดปญหาผูปวยท่ีมีสายตาพิการจากตอกระจก ซึ่งตองรอคอย
เพื่อใหไดรับการผาตัดเปนเวลานาน  

- เพิ่มศักยภาพการบริการและการสงตอผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว ในระดับทุติยภูมิ  โดย
เขาไปบริหารกิจการของโรงพยาบาลพรอมมิตร ภายใตช่ือ “โรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอม
มิตร)” ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 

- การใหบริการนอกสถานท่ี อาทิเชน การออกหนวยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี, หนวยเอ็กซเรย
เคล่ือนท่ี, หนวยเอ็กซเรยเตานมเคล่ือนท่ี  

- เปดใหบริการดานสาธารณสุขและทันตกรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา         
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร B ต้ังแตวันท่ี 26 ตุลาคม 2552 

- เปดใหบริการ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาหลักหา ใหบริการท้ังดานสงเสริม
สุขภาพ  ปองกันโรค  ฟนฟูสมรรถภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมท้ังการรักษาโรค แก
ประชาชนในชุมชนหลักหาและพื้นท่ีใกลเคียง ต้ังแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 

-    ขยายการใหบริการสําหรับผูปวยไตวายระยะสุดทาย ท่ีลางไตทางชองทอง โดยเปดใหบริการ
ศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาเจริญกรุงและเทอดไท 
ต้ังแตวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 

 

2.   กระบวนการในการควบคุมภายในองคกร 
      ประสิทธิภาพ ของการควบคุมภายในองคกร 
 

ปงบประมาณ ประสิทธิภาพของการควบคุมในแตละป 
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2544    มีการจัดสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน มีการบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรม           
การควบคุมและสื่อสารภายในและภายนอกองคกร แตการควบคุมภายในยังไมเพียงพอ  
การประเมินผลยังไมเปนระบบ 

2545  เร่ิมดําเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย            
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ป พ.ศ. 2544 แตยังดําเนินการไมครบถวน 

2546    
 

มีการดําเนินการวางระบบการควบคุมภายใน โดยการจัดสภาพแวดลอมการควบคุม  
การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศ และมีการประชุมติดตามผล 
การดําเนินงาน และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม มีการแตงต้ังผูตรวจสอบภายใน และ
ทบทวนคําสั่งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน  เพื่อใหมีผลตอการดําเนินการควบคุม  
ภายในและประเมินผลตามอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

2547 - 2548   มีการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และไดมีการรายงานการควบคุมภายใน   
ดังกลาวแกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  สําหรับปสิ้นสุด  วันท่ี 30 กันยายน  2547 
และ  30 กันยายน  2548  เพื่อใหมีการดําเนินการควบคุมภายในและประเมินผล             
อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง   และนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 

2549 - 2558 -  มีการดําเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และไดมีการรายงานการควบคุม
ภายใน  ดังกลาวแกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 
2549 เพื่อใหมีการดําเนินการควบคุมภายในและประเมินผล  ตามอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเน่ือง   และนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน 
-  มีคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน             
โรงพยาบาล 
-  มีผูตรวจสอบภายใน และ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  เพื่อตรวจสอบ รายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการ และใหขอเสนอแนะ และขอสังเกต เพื่อการปรับปรุง 

 
 

3. ความพึงพอใจ และความเช่ือม่ันของบุคลากรในองคกร 
     สัดสวนคิดเปนรอยละ ความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นของบุคลากรในองคกร 
 

 ความพึงพอใจ และความเช่ือมั่น เพิ่มข้ึน( + ) ลดลง ( - ) 
 ของบุคลากรในองคกร คิดเปนรอยละ 

ปงบประมาณ 2544 76.21 %  
ปงบประมาณ 2545 78.86 % (+)  3.48 
ปงบประมาณ 2546 70.45 % (-) 10.66 
ปงบประมาณ 2547 72.66 % (+) 3.14  
ปงบประมาณ 2548 63.40 % (-) 12.74 
ปงบประมาณ 2549 62.20 % (-) 1.89 
ปงบประมาณ 2550 70.00  % (+) 12.54 
ปงบประมาณ 2551 67.20 % (-) 4.00 
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ปงบประมาณ 2552 68.50 % (+) 1.93 
ปงบประมาณ 2553 70.20 % (+) 1.70 
ปงบประมาณ 2554 68.80 % (-) 1.40 
ปงบประมาณ 2555 60.40 % (-) 8.40 
ปงบประมาณ 2556  62.40 % (+) 2.00 
ปงบประมาณ 2557 60.67 % (-) 1.73 
ปงบประมาณ 2558 75.21 % (+) 14.54 
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ร้อยละ

ความพึงพอใจ และความเชื�อมั�นของบุคลากรในองค์กร  ป�งบประมาณ 2544 - 2558

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน)

 
ที่มาของขอมูล          

ปงบประมาณ  2544 และ 2547   จากรายงานการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปงบประมาณ  2548 -  2551      เปนผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
 ปงบประมาณ  2552  เปนผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

ปงบประมาณ  2553    เปนผลการวิจัยของภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร       
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปงบประมาณ  2554 - 2558   เปนผลการวิจัยของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร       
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม และการตอบสนองตอนโยบาย 
     แนวทางการจัดโครงการ / กิจกรรมตางๆท่ีดําเนินการ  ท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐ  
        การดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

1. โดยกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 หรือ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 ไดระบุไววาเปนหนาท่ีโดยตรงของ     
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ท่ีจะตองตอบสนองนโยบายของกระทรวง              
สาธารณสุข ในทุกดาน เพียงแตการบริหารจัดการมีความเปนอิสระ สามารถตัดสินใจและเลือก
วิธีการบริหารทรัพยากรดวยตนเอง 
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2. โรงพยาบาลตองตอบสนองความตองการหรือความเดือดรอนของชุมชนหรือพื้นท่ีท่ีดูแลหรือ
ต้ังอยูโดยตรง ซึ่งเปนนโยบายระดับพื้นท่ีหรือทองถ่ิน 

 

 
ความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับองคการ  ดังนี้ 

1) การปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน ซึ่งมีการสรางกฎระเบียบใหมของโรงพยาบาล  
ใหตอบสนองตอระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก  
1.1 การจัดโครงสรางการบริหารของโรงพยาบาลเปนแนวราบมากข้ึน การกระจายอํานาจ       

ภายในองคกร เพื่อลดความซ้ําซอน และเพื่อความรวดเร็ว คลองตัว มีความยืดหยุนในการ
บริหารจัดการ มีการ ส่ือสารระหวางองคกรรวดเร็ว ครอบคลุมโครงสรางอํานาจ             
การบริหารจัดการ มีระเบียบขอบังคับออกแบบใหเหมาะสมกับองคกร ปรับเปล่ียนระเบียบ
ข อ บั ง คับ ไ ด ต า มสถ าน กา รณ  โ คร ง ส ร า ง ขอ งคณะ กร รม ก าร  ป ระ กอ บด ว ย             
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนกลุมเปาหมาย ประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกิดการถวงดุล     
ท่ีเหมาะสม 
 
 
 

1.2 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยครอบคลุมการใหบริการทุกหนวยงาน      
ในโรงพยาบาลบานแพว สงผลใหไดรับขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และถูกตอง ครบถวนมากข้ึน เมื่อ
นําขอมูลดังกลาวไปทําแผนการพัฒนากระบวนการจัดการในหลาย ๆ ดาน พบวา สามารถ 
ลดความเส่ียง ความสูญเสียหรือสูญเปลา เพื่อลดตนทุนรายจายท่ีไมจําเปนออกไปได เชน 
กรณีการบริหารคลังเวชภัณฑโดยใชขอมูลทางอิเล็คทรอนิกสระหวางหนวยงานภายใน
โรงพยาบาล หรือระหวางโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย และระหวางโรงพยาบาลกับบริษัท
จําหนายยาและเวชภัณฑอื่นๆ เปนตน 

2) เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2.1 การปรับปรุงระบบบัญชีเงินเดือน และคาตอบแทนของบุคลากรแบบใหม ซึ่งมีท้ังส้ิน 3 บัญชี 

เพื่อความสอดคลองและเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดแรงงานเปด บางสาขาวิชาชีพมีการ
จายคาตอบแทนตามจํานวนผลงาน (Work load)  

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโดยการปลดพันธนาการของระบบราชการ  
และการพึ่งพาตนเอง 
3.1 สรางวัฒนธรรมองคกรข้ึนใหม เพื่อใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระดับสากลมากข้ึน         

ไมยึดถือตําแหนง แตยึดถือความรับผิดชอบเปนสําคัญ ตองการลดภาพพจนแบบเชาชาม 
เย็นชาม และพัฒนาระบบบริการแบบ Service Mind ผูนําองคกรระดับหัวหนางาน      
ตองทําตัวเปนตัวอยาง เนนลูกคา ผูรับบริการเปนสําคัญ เนนความซื่อสัตย นับถือความดี  
ความมีประสิทธิภาพของคน 

3.2 ลดความลาชาในกระบวนการบริหารดานการเงินการคลัง และยังประหยัดรายจายของ
ภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม เชน เจาหนาท่ี หรือ ลูกจางของโรงพยาบาล ไมไดขอเบิก       
คารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการใด ๆ ตลอดจนเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีจัดต้ังข้ึน
แทน กบข. จากกระทรวงการคลัง  ซึ่งเปนมูลคานับหลายลานบาทตอป  
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3.3 การปรับเปล่ียนการใชงบประมาณจากระบบ Cash Basis มาเปน Accrual Basis สอดคลอง
กับนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลในปจจุบัน 

3.4 พึ่งตนเองจากรายไดโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ขาราชการ ประกันสังคม       
กองทุนทดแทน ฯลฯ และไมไดของบสนับสนุนจากสํานักงบประมาณหรือกระทรวง       
สาธารณสุข   

3.5 โรงพยาบาลรับผิดชอบคารักษาพยาบาล สวัสดิการ ตลอดจนคาชดเชยตาง ๆ ของเจาหนาท่ี 
โดยไมไดของบสนับสนุนจากสวนกลาง 

3.6 การเปล่ียนสถานภาพของเจาหนาท่ีจากขาราชการ มาเปนเจาหนาท่ีขององคการมหาชน      
ซึ่งตองมีการปรับเงินเดือนคาตอบแทนเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 เทา โรงพยาบาลรับผิดชอบ       
คาใชจายโดยไมไดใชงบประมาณของแผนดิน 

3.7 โรงพยาบาลตองรับผิดชอบจายคาตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก ไดแก สํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน 

4) เพิ่มความรับผิดชอบท่ีโรงพยาบาล และกรรมการมีตอสาธารณะไดอยางชัดเจน โดย    
โรงพยาบาลเนนการจัดระบบการทํางานท่ีโปรงใส และสามารถ ตรวจสอบได เชน การจัดซื้อ     
มีการแสดงขอมูลการจัดซื้อทางเครือขาย Internet ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง          
ปองกันการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจาง เชน การสมยอมของบริษัท ผูรับเหมาตางๆ อยาง
ไดผล 

5) เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารโรงพยาบาล โดยยึดเอาปญหาความเดือดรอนหรือ
ความตองการของประชาชนท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเปนเปาหมาย การสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนมีหลายรูปแบบ  

6) ขอมูลขาวสาร ดานแนวคิด และรูปแบบนวัตกรรมใหมๆ ของการดูแลสุขภาพในชุมชน         
การสรางเครือขายคนรักสุขภาพในชุมชน การรวมลงทุนในรูปแบบของการบริจาค เพื่อใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของโรงพยาบาลชุมชนแหงนี้เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ อาทิเชน ประชาชนในพื้นท่ี
อําเภอบานแพว และอําเภอใกลเคียงกําลังรวบรวมทรัพยและปจจัยเพื่อจัดซื้อท่ีดิน จํานวน         
6 ไรเศษ เปนมูลคา 10.3 ลานบาท ใหแกโรงพยาบาล และในอดีตก็ไดจัดต้ังกองทุนมูลนิธิซึ่งมี
นโยบายสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล ต้ังแต พ.ศ. 2538 เปนตนมา โดยยึดแนวคิดวา 
“โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนของชุมชน บริหารโดยชุมชน และเพื่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน” 

7) เพิ่มศักยภาพและพื้นท่ีในการใหบริการ โดยดําเนินการกอสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 
10 ช้ัน ซึ่งจะสามารถขยายพื้นท่ีการใหบริการและเพิ่มจํานวนเตียงสําหรับผูปวยท่ีตองพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาล ไดอีกประมาณ  100  เตียง 

8) เพิ่มศักยภาพการบริการและการสงตอผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว ในระดับปฐมภูมิและ    
ทุติยภูมิ โดยเขาไปบริหารกิจการของโรงพยาบาลพรอมมิตร ซึ่งจากบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  พิจารณาขอหารือ เห็นวาหากมีความจําเปนตองขยายขอบเขตการ
ดําเนินการ เพื่อรองรับการดําเนินการตามวัตถุประสงคสามารถกระทําได  โดยจัดต้ังเปน  
“สํานักงานสาขา” จึงดําเนินงานโครงการขยายบริการโรงพยาบาลบานแพวสาขา ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยเขาบริหารโรงพยาบาลพรอมมิตร ภายใตช่ือ “โรงพยาบาลบานแพว (สาขา
พรอมมิตร )” ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 
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9) ดําเนินการโครงการผาตัดตอกระจกเคล่ือนท่ีเฉลิมพระเกียรติ รวมกับ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพื่อชวยลดปญหาผูปวยท่ีมีสายตาพิการจากตอกระจก ซึ่งตองรอคอย
เพื่อใหไดรับการผาตัดเปนเวลานาน   
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ผลการดําเนินงานดานการเรียนรู – การพัฒนาองคกร  (Learning  &  Growth  Domain) 
 
1. ความเปนผูนํา 
     บทบาท  และสภาวะพฤติกรรมของผูนําในองคกร 

บทบาทของผูนํา   ตอการเรียนรู  และพัฒนาองคกร 
 ผูนํามีความมุงมั่นตอการเรียนรูและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  ในดานตางๆ  ดังนี้ 

1. ดานโครงสรางอาคาร  สถานท่ี  ส่ิงแวดลอม  มีการจัดการใหเกิดความเหมาะสมตอการท่ีจะ
เปนสถานท่ีใหบริการประชาชนท่ีถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

2. ดานโครงสรางการบริหารและนโยบายการบริหารงาน มีการดําเนินการปรับโครงสรางการ
บริหารงานในรูปแบบใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารและปฏิบัติงาน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และงบประมาณท่ีสงเสริมให
บุคลากรมีโอกาส เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. ดานพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาล  มีการนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพบริการท่ีเปน
แบบสากลมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง ไดแก กิจกรรม 5 ส , ESB 
(Excellence Service Behavior) , Hospital Accreditation (HA) 

การจัดการพัฒนาดานคุณภาพของ รพ. (Hospital Accreditation) หรือ HA โดยยึด
ประชาชนหรือผูรับบริการเปนศูนยกลาง เพื่อทําใหผูมารับบริการ ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน 
ปลอดภัยและรู สึกพึงพอใจตอระบบบริการในท่ีสุด ซึ่งขณะนี้กระบวนการพัฒนาดาน         
คุณภาพของโรงพยาบาลบานแพว ได กาวหนาไปมากตามลําดับ ผานการประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษกซึ่งเนนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย และไดรับ
การรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)     

5. ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ไดมีการนํารูปแบบการดําเนินงานท่ีจะทําให
ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต แบบองครวม โดยมีการ  
บูรณาการรวมกับชุมชน บาน วัด โรงเรียน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนมีความรู
ท่ีถูกตองซึ่งจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6. ดานการบริหารทรัพยากร มีการหารูปแบบในการระดมทุนจากชุมชน เพื่อนํามาพัฒนา      
องคกร ไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่องโดยชุมชนมีความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
2. การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาทีมงาน 
กิจกรรม  และการพัฒนาทีมงาน 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทีมงานและเสริมสรางการเรียนรูแกบุคลากรภายในองคกร ไดแก 

- การสงไปศึกษาตอ การอบรมความรูเพิ่มเติม  
- การเชิญวิทยากรมารวมประชุม บรรยายพิเศษ ในโรงพยาบาล 
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- การพัฒนาทีมงาน โดยดําเนินการท้ังในรูปท่ีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ ท้ังภายในและภายนอกรงพยาบาล 

 

3. การใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาองคกร 
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาองคกร 

 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดนําเทคโนโลยีเพื่อมาใชในการพัฒนาและเพิ่ม        
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ รวมท้ังระบบในการใหบริการ ดังนี้ 

1. นําคอมพิวเตอรมาใชในงานการใหบริการ และการบริหารจัดการดานตางๆ 
2. นําเทคโนโลยีงายๆ ท่ีไมตองใชทุนสูง มาพัฒนาคุณภาพงานบริการ โดยนําโปรแกรม

คอมพิวเตอรตอเช่ือมกับการสงแฟกซ เพื่อสงคําส่ังในการรักษาผูปวยของแพทย จาก          
หอผูปวยไปยังฝายเภสัชกรรมเพื่อใหเห็นคําส่ังแพทยโดยตรง และจัดยาให ผูปวยได               
ถูกตอง ลดความผิดพลาดในการคัดลอกขอมูล และเกิดระบบการตรวจสอบระหวางหองยากับ
หอผูปวย 

3. การสรางเครือขายขอมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในองคกร 

- จัดทําระบบ LAN เพื่อเช่ือมขอมูลดานบริหาร และบริการภายในโรงพยาบาลบานแพว 
ท้ังงานบริการ  งานการเงินและการบัญชี รวมท้ังระบบการจัดซื้อจัดจางและกําลังจะ
ปรับเปนระบบ Web Application 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  โดยเช่ือมตอระบบงานบริการของโรงพยาบาล (HIS) กับ
ระบบของหองปฏิบัติการ (LIS) และ ระบบการเอกซเรย (RIS) ทําใหสามารถลดข้ันตอน 
ระยะเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 

- เช่ือมโยงขอมูลผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาตางๆ ใหสามารถ
เห็นประวัติของผูปวยได ทําใหการรักษาพยาบาลมีความครบถวน ถูกตอง และปลอดภัย 
มากยิ่งข้ึน 

- ระบบ Intranet ในโรงพยาบาล เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารภายใน                
โรงพยาบาล และการรวบรวม ประมวลผล ดานขอมูลของโรงพยาบาล 
 
 

ระบบเช่ือมโยงกับภายนอกองคกร 

- เช่ือมโยงกับสํานักทะเบียนราษฎร เพื่อการลงทะเบียน จัดทําใบสูติบัตร มรณบัตร อยาง
เปนปจจุบันในโรงพยาบาลโดยตรง (One Stop Service) 

- เช่ือมโยงกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม 

- พัฒนาการใชขอมูลทางการแพทย โดยปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน ระบบ 
Digital ในโรงพยาบาล เชน ดานการตรวจคล่ืนหัวใจไฟฟา  ดานรังสีวินิจฉัย และดาน
การบันทึกภาพทางการแพทยอื่นๆ ซึ่งจะสามารถเช่ือมโยงการปรึกษา หรือสงตอ 
ตลอดจนการเรียนรูผานทาง Internet  ไปยังโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- ปรับเปล่ียนระบบสัญญาณโทรศัพทภายใน และภายนอกโรงพยาบาลใหเปนระบบ 
Digital (PRI) 
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4. การประเมินผล  วิเคราะหผล  กระบวนการพัฒนาองคกร 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงพยาบาล มีการประเมินผล 2 ระดับ 

4.1  การติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ  
  ใชตัวช้ีวัดจากหลายระดับ   ไดแก 

1. ระดับประเทศ คือ กระทรวงสาธารณสุข  เชน อัตราการปวยของผูปวยดวย                  
โรคไขเลือดออก 

2. ระดับกระทรวง 
3. ระดับเขต 
4. ระดับจังหวัด 
5. ระดับโรงพยาบาล 

 

4.2  การควบคุมการดําเนินงาน 
แนวทางการดําเนินงานภายใน คปสอ. 
ไดจัดต้ังโครงการ  (Project)  ข้ึนมาเพื่อดําเนินการเปนแกนหลัก เพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตรตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
โรงพยาบาลใชกลยุทธในการกระจายอํานาจหรือมอบหมายใหผูจัดการโครงการ ไดมีความ

คลองตัวในการใชงบประมาณและในการจัดการ เพื่อนํากลยุทธตางๆ ลงสูพื้นท่ีใหถึงประชาชนและ
นําผลกระทบลงสูชุมชนใหได  

การดําเนินงานภายใตรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม “Banphaeo Model” 
การวัดผลการดําเนินงาน 

- การรายงานขอมูลของโครงการตางๆ  มายัง โรงพยาบาลให เปน ศูนยรวมของ                
การประเมินผล 

- โรงพยาบาลนําขอมูลสงใหจังหวัดประเมินและตรวจสอบ อีกช้ันหนึ่ง 
การติดตามประเมินผล 

- ระดับ คปสอ. หรือ CUP 
- ระดับจังหวัด 

 

5. การสรางเครือขาย  และการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน 
     ประสิทธิผล ของการสรางเครือขาย และกระบวนการเรียนรู 

จากธรรมชาติของชุมชนซึ่งมักมีการรวมกลุมเปนชมรม, กลุม, หรือคณะ เปนจํานวนมาก เชน 
- ชมรมกํานัน ผูใหญบาน 
- ชมรม อสม. 
- ชมรมครูอาวุโส 
- กลุมสตรี 
- ลูกเสือชาวบาน 
- สหกรณการเกษตร 
- กลุมสหกรณออมทรัพย 

ฯลฯ 
วิธีการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)   ไดแก 

1. โรงพยาบาลสามารถเขาไปรวมประสานประโยชน ใหกับชุมชนโดยผานกลุมตาง ๆ  
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ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
2. โรงพยาบาลกระตุนใหมีการรวมกลุมในภาคประชาชน เชน 

-  การจัดต้ังสโมสรโรตารีบานแพว  
 -  การจัดต้ังกลุมใหม ๆ เชน ชมรมคนผูสูงอายุ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพื่อดูแล 
     สุขภาพ ไมใหเจ็บปวย 

3. ความมุงมั่นในการจัดการต้ังกลุมเยาวชน ท่ีเปนโครงการ TO  BE  NUMER  ONE   
ใหเยาวชนแสดงออกในความสามารถ ในรูปแบบชมรมตาง ๆ เชน 

- ชมรมกีฬา  ไดแก ฟุตบอล  บาสเกตบอล  เปตอง  วอลเลยบอล 
- ชมรมรองเพลง  สันทนาการ 
- บําเพ็ญประโยชน 
เปนแผนงาน – โครงการท่ีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จะมีการประสาน

กับผูบริหารของโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหการสนับสนุนเยาวชนในการรวมกลุม เพื่อทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอตนเองและสวนรวมตอไป 

การเช่ือมโยงและทํางานรวมกับเครือขายในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค              
มีการเพิ่มการใหบริการเชิงรุกรวมกับสถานีอนามัยในอําเภอบานแพว 19 แหง และหนวยงาน
ภาครัฐในระดับทองถ่ิน หนวยงานภาคเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร เชน สโมสรโรตารีบานแพว  
ตลอดจนภาคประชาชน  
            การเช่ือมโยงกับทองถ่ิน เทศบาล และ องคการบริหารสวนตําบล ดวยการรวมกลุม 
เชน ชมรมกํานัน ผูใหญบาน, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ,ชมรมครูอาวุโส, กลุมสตรี, ลูกเสือ
ชาวบาน , สหกรณการเกษตร, กลุมสหกรณออมทรัพย เพื่อรวมกันทํากิจกรรมรณรงคและ           
สงเสริมใหมีการดูแล สุขภาพ และปองกันโรคโดยใหชุมชนมีสวนรวม 

- การคุมครองผูบริโภค 
- อนุรักษส่ิงแวดลอม 
- การสรางเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย 

 
แผนงาน / โครงการสําคัญ 

1. โครงการกอสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา  
- เพื่อใหการดูแลผูสูงอายุ ผูปวยระยะประคับประคองแบบองครวมอยางมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อดูแลรักษาผูปวยโรคท่ัวไปและโรคเรื้อรังระดับปฐมภูมิแบบองครวม 
- เพื่อเปนโรงพยาบาลท่ีมีคลินิกแพทยเฉพาะทางมาตรวจรักษาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- เพื่อเปนโรงพยาบาลท่ีมีแพทยทางเลือกตามความเหมาะสม 
- เพื่อรับผูปวยพักฟนในโรงพยาบาลตามความเหมาะสม และการสงตอโรงพยาบาลบานแพว   

(องคการมหาชน) อยางมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อการเขาถึงบริการทางสุขภาพท่ีไดมาตรฐานของผูรับบริการ 
- เพื่อเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

2. โครงการกอสรางอาคารศูนยอุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ช้ัน 

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส         
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
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- เพื่อใหมีอาคารผูปวยนอกเปนอนุสรณสถานถวายความจงรักภักดี แดสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

- เพื่อเปนการระดมทุนภาคประชาชน แบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐบาล 
- เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ และไดรับบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก 

รวดเร็ว ทันสมัย มากข้ึน 
- เพื่อดูแลผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ พรอมสงตอโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

ตามความเหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
ประชาชนไดอะไรจากการเปนองคการมหาชน 

1. ประชาชนไดหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
2. การเขาถึงบริการท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
3. การบริหารงานท่ีตอบสนองและสามารถตรวจสอบภารกิจของโรงพยาบาลท่ีมีตอชุมชนได 
4. ประชาชนมีความเปนเจาของ และหวงแหนโรงพยาบาลท่ีเขาสรางมาต้ังแตอดีต 
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