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วิสยั ทัศน
เปนองคการมหาชนที่เรียนรู มุงสูความเปนเลิศดานการบริการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีสวนรวมในการสราง
และดูแลสุขภาวะของตนเอง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
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สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
ใหการรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ฟน ฟูสภาพทัง้ ทางรางกายและจิตใจ
เปนแหลงแลกเปลีย่ นเรียนรขู ององคกรและสถาบันตางๆ

กาวสูการเปน

โรงพยาบาลรูปแบบองคการมหาชน

โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาล
ของรัฐแหงแรก ที่เปนองคการมหาชน ตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง โรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมี
จุดมุงหมายสูงสุดในการปฏิรูปโรงพยาบาล
ของรัฐเปนการเดินทางไปสู
- การมีสวนรวมของประชาชนในการ
กำกับดูแล
- การตอบสนองความต อ งการของ
ชุมชน
- ความเสมอภาคของการกระจายบริการ
- การยกระดับคุณภาพบริการ โดยมิได
มุงแสวงหากำไร
- ประสิทธิภาพในการกระจาย และ
ใชทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพระดับ
ทองถิ่น และระดับประเทศ
การดำเนินการในชวง 8 ป ที่ ผ า นมา
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปน
โรงพยาบาลของรัฐที่ประชาชนใฝฝน ยังเปน
โรงพยาบาลที่รัฐบาลเปนเจาของ และมีฐานะ
เปนนิติบุคคล มุงตอบสนองความตองการ
ของชุ ม ชน ประชาชนมี ส ว นร ว ม โดยผ า น
คณะกรรมการบริ ห ารที่ ป ระกอบด ว ย
ตั ว แทนของชุ ม ชน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และภาค
ราชการ มีความคลองตัวในการบริหารกิจการ
ประจำวันในทุกดาน บุคลากรเปนเจาหนาที่
ของรัฐ อยไู ดดว ยผลงานและไดรบั ผลตอบแทน
ตามผลงาน มิไดแสวงหากำไรเปนหลัก ประชาชน
ผยู ากไร หรือดอยโอกาสยังไดรบั การดูแลรักษา
พยาบาล โดยไมคิดมูลคา (ฟรี)
ในชวงแรกยังไมมคี ณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ก็มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว
ซึง่ เปนขาราชการ และผบู ริหารทองถิน่ ปฏิบตั งิ าน
ไปกอน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จึ ง
ไดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
แตงตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการผแู ทนชุมชน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
เมือ่ คณะกรรมการผบู ริหารทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะรั ฐ มนตรี เ ข า มารั บ งานแล ว ก็ เ ริ่ ม
กำหนดวิสยั ทัศน ยุทธศาสตร ออกขอบังคับ
ระเบี ย บเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประโยชน ต อ องค ก ร
การบริ ห ารจั ด การ เอื้ อ ต อ การทำงานของ
บุ ค ลากร และเจ า หน า ที่ ข องโรงพยาบาล
ปรั บ เปลี่ ย นระบบให มี ค วามคล อ งตั ว และ
สามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย วิ ธี คิ ด
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance)
ดังผลงานปรากฏอยูในรายงานฉบับนี้

สรุ ป แล ว ตลอดระยะเวลาที่ มี ก าร
เปลีย่ นสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ไดดำเนินการมีผลงานกาวหนาเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรที่วางไวเปนที่พอใจของผูที่เขามา
รั บบริการ และโรงพยาบาลเองก็พยายามที่จะ
พัฒนาในดานอาคารสถานที่ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช
ในทางการแพทย ใ ห ทั น สมั ย นำเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใช เสาะแสวงหาแพทยเฉพาะทาง
ที่ มี ค วามสามารถ ให ทุ น การศึ ก ษาแพทย
พยาบาล และบุคลากร รวมทั้งสรางเครือขาย
กับโรงพยาบาลตางๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โรงพยาบาล พัฒนาระบบการพัสดุ การเงิน และ
การตรวจสอบภายใน ตัง้ PCU (Primary Care
Unit) เพิ่มขึ้น ในเขตชุมชนใหญ พร อ มทั้ ง
พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพ
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม เปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
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สารจาก...
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

นับแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน โรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลแหงแรก
และแหงเดียวที่ออกนอกระบบราชการ และอยูในการกำกับของรัฐ การออกนอกระบบราชการ
เป น การเปลี่ ย นวิ ธี คิ ด การบริหารจัดการ โดยเฉพาะคน ไมใชแคเปลี่ยนสภาพทางกฎหมาย
เพราะถาคนไมอยากเปลีย่ น มันก็ไมเกิดอะไรขึน้ ปญหาการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงคอนขางยาก
เพราะไมแนใจในระบบ และสถานภาพของตนเอง ในชวงเวลาทีผ่ า นมา โรงพยาบาลบานแพวไดพฒ
ั นา
ไปพรอมกันในทุก ๆ ดาน เชน พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลใหเปลีย่ นวิธคี ดิ วิธที ำงาน ใหทนุ ไป
อบรม ศึกษาตอ พัฒนาอาคารสถานที่ใหพอเพียงกับบุคลากรของโรงพยาบาล ปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสวยงาม สะอาด ใหบคุ ลากรทุกคนทำงานอยางมีความสุข โรงพยาบาลจะตองทำงานแขงกับตัวเอง
ประเมินผลงานของตัวเองตลอดเวลา ยึดผูมารับบริการหรือผูปวยเปนศูนยกลาง เปนแหลงเรียนรู
และไดรบั ความรวมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลเปนอยางดียงิ่
- โรงพยาบาลบานแพว ไดสรางเครือขายของโรงพยาบาลเอง เพื่ออำนวยความสะดวก
ใหผูตองการใชบริการจากโรงพยาบาล โดยตั้งโรงพยาบาลบานแพว 2 และศูนยสุขภาพชุมชน
(Primary care unit) อีก 2 แห ง และมีโครงการที่จะตั้งศูนยดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
เปนพิเศษขึ้นอีก เนื่องจากขอมูลทางสถิติผูสูงอายุในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น โรงพยาบาลไดสราง
พันธมิตรกับโรงพยาบาลตาง ๆ เปนปริมณฑลโดยรอบในรัศมีที่ไปมาสะดวก ศูนยโรคหัวใจ
ของโรงพยาบาลศิรริ าช และเครือขายผนู ำทองถิน่ ในพืน้ ที่
- ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนหนวยงานที่อยู
นอกระบบราชการ และอยู ใ นกำกั บ ของรั ฐ ขึ้ น ตรงต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุ ข
มีคณะกรรมการบริหารงานของตนเอง ยึดนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก เมื่อออกนอกระบบ
ราชการแลว จะตองชวยเหลือตนเองมากขึ้น ปรับปรุงการบริการตาง ๆ ใหดีขึ้น รัฐบาลใหงบ
ดำเนินการเปนรายหัวเหมือนโรงพยาบาลของรัฐโดยทั่วไป สวนงบลงทุนไมแนนอน นอกจากนี้
โรงพยาบาลยังไดรับเงินจากผูมีจิตศรัทธาบริจาคชวยเหลือใหซื้อเครื่องมือแพทย ซื้อที่ดินเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของโรงพยาบาลในอนาคต กฤษฎีกาที่ประกาศตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) ไมใหแสวงหากำไร เราจึงตองพยายามรัดเข็มขัด บริการใหเปนเลิศ
เพื่อแลกมาเปนตัวเงิน เพิ่มเวลาการทำงานในทุกฝายโดยไมมีวันหยุด ทั้งนี้เพื่อความอยูรอด
เพราะเรารูวาเงินที่ไดไมตองสงเขาคลังหลวง เอาไปใชในวันขางหนาได ตางกับหนวยงานของรัฐ
โดยทัว่ ไปทีอ่ ยใู นระบบราชการ ตองใชงบใหหมดภายในเดือนกันยายนของทุกป เมือ่ ออกนอกระบบ
ราชการ รัฐบอกวาเงินทีเ่ หลือไมตอ งคืน จึงใชเงินไดอยางมีศกั ยภาพ ประหยัดมากขึน้ การออกระเบียบ
ขอบังคับ เกี่ยวกับบริหาร สวัสดิการ คาตอบแทน มีอิสระที่เราจะกำหนดขึ้นเอง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล (good governance) และมงุ เนนรักษาคนดี สงเสริมคนเกง (Knowledge Workers)
มีโครงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางตอเนือ่ ง
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- ในปจจุบันโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ และ
อุทิศตนใหองคกร เปนหนวยงานที่มีบุคลากรมากที่สุดในองคกรที่เปนองคการมหาชนที่เกิด
โดยพระราชกฤษฎีกา ที่สำคัญพวกเขาลวนเปนคนพันธุใหมที่มีพลังสูง และพรอมที่จะเปนกำลัง
สำคัญในการขับเคลื่อนองคกรของเขาไปสูเปาหมายที่คิดไวโดยจะไม “Say No” จะเปลี่ยนเปน
“Can Do” แทนในการทำงาน
อนึง่ หนวยงานของรัฐทีจ่ ะออกนอกระบบราชการตอไปควรจะไดดแู ลสิง่ ตาง ๆ เหลานี้ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ไมใชเปลี่ยนแตในทางกฎหมายเทานั้น ตองเปลี่ยน
ความคิดของคน (Mind Set) ตั้งแตเริ่มตนในทุกระดับและควรใหความสำคัญกับ “การทำงาน
เปนทีม”
2. อำนาจและผลประโยชนจากบุคคลทีเ่ คยมี เคยให จะถูกเสียดทานอยางมาก จะตองทำให
ทุกฝายถือประโยชนสว นรวมเปนตัวตัง้ คนทุกระดับมีความออนไหวในชวงทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลง
3. เมื่อออกนอกระบบราชการแลว การบริหารจัดการ บุคลากร การเงิน พัสดุ บริหาร
ไดแบบเบ็ดเสร็จ ผบู ริหารตองแสดงฝมอื ในการบริหารอยางเต็มที่ ตองมองตอไปในอนาคต 10-20 ป
ขางหนา องคกรจะเติบโตตอไปอยางไร จะตองมีแผนมีโครงการรองรับ จำเปนที่จะตองนำ IT
เขามาใชอยางสมบูรณแบบ ทั้งการเก็บรวบรวมขอมูล การติดตามและเผยแพรขอมูล การสื่อสาร
ในองคกรใหคนเห็นภาพรวมกัน มีวิสัยทัศนทันกับโลกทุกวันนี้ ที่จะอยูบนฐานความรู ความเร็ว
และแมนยำ โลกเปนยุคดิจติ อลทีเ่ ราเห็น “e” อยเู ต็มบานเต็มเมืองทัง้ e-province, e-commerce,
e-education, e-entertainment, e-government, e-executive, e-book และอีกหลาย e
4. เมื่อออกนอกระบบแลว ภาระทีจ่ ะตองชวยเหลือตนเองมีมากทีส่ ดุ เพื่อความอยูรอด
โรงพยาบาลเรามีประสบการณมากมายหลายเรือ่ ง การบริหารจัดการในความแตกตาง (Out of Box)
บนพืน้ ฐานทีถ่ กู ตอง ถึงแมจะทำยาก แตเราก็ใสความพยายามเขาไป เราพรอมทีจ่ ะทำงานกับทุก ๆ ฝาย
เพือ่ พัฒนาหนวยงานของเรา

วาที่รอยตรี
(สมเจตน เลิศไตรภพ)
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

Annual Report 2008 / Banphaeo Hospital

5

สารจาก...
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

โ รงพยาบาลบานแพว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเปนองคการมหาชน เปน
โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ เปนระบบการบริหารอีกรูปแบบหนึง่ ทีไ่ มใช
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยนำจุดเดนของการบริหารราชการภาครัฐ และความอิสระคลองตัว
ของภาคเอกชนมาบูรณาการเปนรูปแบบการบริหารจัดการ มีพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายรองรับ โดยเปนโรงพยาบาลของรัฐแหงแรกทีเ่ ปนองคการมหาชน ตัง้ ขึน้
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543
จากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ชวยใหโรงพยาบาลมีความคลองตัวในการบริหาร ทำให
สามารถพัฒนาศักยภาพในการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแพทยเฉพาะทางหลากหลาย
สาขา ทำงานรวมกับหนวยงานตางๆ เชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ดำเนินงานโครงการตางๆ อาทิเชน โครงการพัฒนาผูมีปญหาดานสายตาอันเนื่องมาจากเลนสตา
จัดตัง้ หนวยผาตัดตอกระจกเคลือ่ นที่ ใหบริการแกผมู ปี ญ
 หาสายตาทัว่ ประเทศ โดยมีความรวมมือ
กับโรงพยาบาลชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน มูลนิธติ า งๆ กวา 40 จังหวัดในประเทศ, โครงการ
นำรอง “การพัฒนาตนแบบการจัดการโรคไตวายเรื้อรังและระบบการบำบัดทดแทนไต CAPD
สำหรับผปู ว ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดทาย ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ”
นอกจากงานดานรักษาแลว ทางโรงพยาบาลก็มิไดละเลยงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค มีการดำเนินงานเชิงรุกในเขตอำเภอบานแพว รวมกับเครือขายในพืน้ ทีเ่ พือ่ แกไขปญหา
สาธารณสุข
การดำเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มุงเนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, ชุมชน และผูเกี่ยวของ ซึ่งที่ผานมาไดรับการสนับสนุน
จากทุกฝายเปนอยางดีและชวยใหโรงพยาบาลเติบโตกาวหนา ไดรับการยอมรับ นับเปนความ
ภาคภูมิใจ และเปนกำลังใจแกทีมงานของโรงพยาบาลบานแพว ที่จะรวมกันพัฒนาใหโรงพยาบาล
แหงนีเ้ ปนโรงพยาบาลในดวงใจของทุกคนตลอดไป

(นายสุรพงษ บุญประเสริฐ)
ผอู ำนวยการโรงพยาบาลบานแพว
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โรงพยาบาลบานแพว เริ่มกอตั้งครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2508 หรือ
เมื่อประมาณ 43 ปที่แลว ซึ่งในสมัยนั้น ชาวบานมีการรวมตัวกัน ทั้งบริจาค
ทีด่ นิ สนับสนุนดานกำลังทรัพย กำลังกาย และกำลังใจ ในการกอสรางโรงพยาบาล
บนพืน้ ที่ 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา
ผูอำนวยการคนแรก คื อ นายแพทยสุมน แกวปนทอง ไดพัฒนา
จนเปนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลอำเภอ จากขนาด 10 เตียง เปนขนาด
30 เตียงตามลำดับ
ผอู ำนวยการคนตอมา คือ นายแพทยพงศธร สิรภิ านุพงษ
จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล ไดยา ยมาจาก
จังหวัดอุตรดิตถ มาดำรงตำแหนงผอู ำนวยการจนถึงปจจุบนั
โรงพยาบาลมีความเปลีย่ นแปลง พัฒนาอยางตอเนือ่ ง ทุกยุคทุกสมัย
ทุกผูอำนวยการ เนื่องจากชุมชนชาวบานแพวมีทุนทางสังคมที่ดีในดานการมี
สวนรวม ทั้งดานการพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาล พัฒนาสถานี
อนามัยในชุมชนและทองถิน่
ในยุคทีม่ กี ารปฏิรปู ระบบราชการ ชวง พ.ศ. 2540-2543 และมีวกิ ฤต
เศรษฐกิจเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหโรงพยาบาล
บางแหงเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารจัดการรัฐรูปแบบใหม โดยอาศัยโรงพยาบาลทีเ่ ปนอาสาสมัคร
1 ต.ค. 2543 มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) และใชมาจนถึงปจจุบนั

Banphaeo Hospital

โรงพยาบาลบ า นแพ ว
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คณะกรรมการบริหาร
วาที่รอยตรีสมเจตน เลิศไตรภพ
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

นายแพทยปราชญ บุณยวงศวโิ รจน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวีระยุทธ เอีย่ มอำภา
ผวู า ราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทยชยั รัตน เวชพานิช
นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร

นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายดาบส เคีย่ มสมุทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจริยา กมุทมาศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวิง บุญเกิด
กรรมการผูแทนชุมชน

นายวิเชียร วงษวรรณรัตน
กรรมการผูแทนชุมชน

นายสันติ ตั้งอิทธิศักดิ์
กรรมการผูแทนชุมชน

นายแพทยสรุ พงษ บุญประเสริฐ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ
และผอู ำนวยการโรงพยาบาลบานแพว
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นายสุดจิตร คอวนิช
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารฯ
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นายชุบ กลอมจิตต
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายแพทยนวิ ตั ิ เทพมณี
ทีป่ รึกษาดานกฎหมาย
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โรงพยาบาลบานแพว

Banphaeo Hospital

การบริหารงาน

โรงพยาบาลบานแพว บริหารโดย
“คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว” ซึง่ ประกอบดวย
1) ประธานกรรมการ สรรหาจากผทู รงคุณวุฒิ และตองมิใชขาราชการ
2) กรรมการโดยตำแหนง จำนวน 3 คน ไดแก ผแู ทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผวู า ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสาคร
3) กรรมการผูแทนชุมชน จำนวน 3 คน สรรหาจากคนที่มีภูมิลำเนาอยูในชุมชน ไมนอยกวา 2 ป ซึ่งเสนอโดยสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และองคกรประชาชนในทองถิน่ ในเขตอำเภอบานแพว
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน สรรหาจากผูทรงคุณวุฒิและประสบการณเปนที่ประจักษทางดานการสาธารณสุข การบริหาร
การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือ สาขาอืน่ ๆ อันเปนประโยชนแกกจิ การของโรงพยาบาล ซึง่ ในจำนวนนีจ้ ะตองเปนบุคคลทีม่ ใิ ชขา ราชการ มีตำแหนง
หรือเงินเดือนประจำ หรือ ผปู ฏิบตั งิ านในหนวยงานของรัฐอยางนอยหนึง่ คน
5) ผูอำนวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ เปนประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3) และ (4) รวมทัง้
คุณสมบัตอิ งคกรประชาชนทีจ่ ะเสนอชือ่ บุคคลแกคณะกรรมการสรรหาไดใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพวกำหนด กอนครบวาระ
การดำรงตำแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวา 90 วัน ใหคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว แตงตั้งคณะกรรมการสรรหามีจำนวนไมเกิน
11 คน เพื่อทำหนาที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยตองสรรหาเปนจำนวน 2 เทา ของกรรมการ
แตละประเภททีจ่ ะมีได เพือ่ เสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ เปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผวู า ราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธานกรรมการ
สรรหา กรรมการสรรหาไมมสี ทิ ธิไดรบั การเสนอชือ่ เปนประธานกรรมการ กรรมการผแู ทนชุมชน หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ กรรมการผแู ทนชุมชนและกรรมการผทู รงคุณวุฒิ ตองไมเปนผดู ำรงตำแหนงในทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง
สมาชิกสภาทองถิ่น และไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระ
การดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป และจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได ผอู ำนวยการมีวาระอยใู นตำแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรบั แตงตัง้
อีกได แตตอ งไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
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โครงสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ปงบประมาณ 2551

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว
ผตู รวจสอบภายใน

รองผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ

องคกรแพทย
○

○

องคกรพยาบาล

○

○

○

○

○

○

ผชู ว ยผอู ำนวยการ
ผชู ว ยผอู ำนวยการ
ผชู ว ยผอู ำนวยการ
คณะกรรมการควบคุมภายใน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะกรรมการวางนโยบาย
และแผนระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการการเงิน-การคลัง
กลุมงานบริการ
1. ฝายศัลยกรรม-ออรโธปดกิ ส
2. ฝายสูต-ิ นรีเวชกรรม
3. ฝายอายุรกรรม
4. ฝายกุมารเวชกรรม
5. ฝายจักษุ-โสต ศอ นาสิก
6. ฝายทันตกรรม
7. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
8. โรงพยาบาลบานแพว 2
9. ฝายเภสัชกรรม
10. ฝายรังสีวนิ จิ ฉัยและชันสูตรโรค
11. สาขาพรอมมิตร
10
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กลุมงานสนับสนุนงานบริการ
1. ฝายบริหารงานทัว่ ไป
2. ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลไดจดั การบริการ แบงออกเปนแผนกตางๆ ดังนี้
1. ฝายอายุรกรรม
มีอายุรแพทย จำนวน 2 ทาน โดย 1 ใน 2 ทาน เปนผูเชี่ยวชาญ
โรคไต เนือ่ งจากโรงพยาบาลมีการใหบริการหนวยไตเทียม จำนวน 8 เครือ่ ง
เปดบริการวันละ 2 รอบ
เปนแผนกทีม่ ผี ปู ว ยมาใชบริการมากทีส่ ดุ
โรคที่ พ บบ อ ยและมี ผู ป ว ยมารั ก ษามาก ได แ ก โรคเบาหวาน
โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร เปนตน
2. ฝายศัลยกรรมทั่วไป
ในเวลา มีศลั ยแพทย จำนวน 2 ทาน
นอกเวลา มีศลั ยแพทยจากโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลขางเคียง
มาเปนแพทยเวร Part Time โรคทีพ่ บบอย ไดแก โรคศัลยกรรมชองทอง
ผปู ว ยจากอุบตั เิ หตุทวั่ ไป
3. ฝายศัลยกรรมออรโธปดกิ ส
มีศลั ยแพทยออรโธปดกิ ส จำนวน 2 ทาน
เริม่ พัฒนาการดูแลผปู ว ยทัง้ ผปู ว ยนอกและการผาตัดตาง ๆ ปจจุบัน
มีศกั ยภาพพรอมใหบริการทางดานกระดูกและขอ ทัง้ การรักษา การผาตัด
เปลี่ยนขอเขา เปลีย่ นขอสะโพก หรือการผาตัดกระดูกสันหลัง
4. ฝายสูต-ิ นรีเวชกรรม
มีสตู แิ พทย จำนวน 2 ทาน มีผูปวยมาฝากครรภทุกวัน ซึง่ ตองดูแล
โดยสูติแพทย ตามแนวทางการรักษาพยาบาลของฝายสูติ-นรีเวชกรรม
เปดใหบริการเปนพิเศษในวันอาทิตย สำหรับผปู ระกันตนทีใ่ ชสทิ ธิป์ ระกัน
สังคม
ให บ ริ ก ารทำคลอดโดยสู ติ แ พทย ด ว ยความเสมอภาค สำหรั บ
ผูปวยทุกราย โดยไมตองเสียคาฝากครรภพิเศษ หรือคาคลอดพิเศษ
ในโรงพยาบาลแหงนี้
5. ฝายกุมารเวชกรรม
มีกมุ ารแพทย จำนวน 2 ทาน จำนวนผปู ว ยนอกมีอตั ราเพิม่ มากขึน้
ตามลำดับ เนือ่ งจากตองดูแลดานการรักษาและสงเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็กใน
อำเภอบานแพว มีจำนวนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
6. ฝายจักษุ
มีจักษุแพทย จำนวน 5 ทาน ทีมงาน และเครื่องมืออุปกรณที่มี
ความพรอม ในการใหบริการอยางครบวงจร
8. ฝายทันตกรรม
มี ทั น ตแพทย จำนวน 5 ท า น นอกจากนี้ ยั ง มี ทั น ตภิ บ าล

ผชู ว ยทันตแพทย รวมเปนทีมใหบริการ
เปดใหบริการ วันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00 น.-20.00 น.
วันเสาร-วันอาทิตย เวลา 08.00 น.-16.00 น.
มีหนวยบริการเชิงรุก รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ใหบริการทันตกรรม
ในโรงเรียน เพื่อดูแลสุขภาพดานทันตกรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เขตอำเภอบานแพว
9. ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ใหการดูแลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีหนวยซึ่งนาสนใจ คือ หนวยสุขภาพดี
เริ่มที่บาน (HHC) ซึ่งมีทั้งหมด 3 ทีม โดยแตละทีมจะมีพยาบาล ผูชวย
พยาบาล และพนักงานขับรถ ไปใหการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง ตั้งแต
อยใู นโรงพยาบาลจนกระทัง่ กลับไปบาน ดูแลทัง้ ผปู ว ยเรือ้ รังและผสู งู อายุ
โดยใชหลักการ Home Base ใชบา นเปนศูนยกลางในการดูแลผปู ว ย ให
ญาติมสี ว นรวมในการดูแลผปู ว ยรวมกับทางโรงพยาบาล
10. โรงพยาบาลบานแพว 2
ดำเนินการในลักษณะ Extended OPD หรือ แผนกผูปวยนอก
สาขา อยหู า งจากโรงพยาบาลบานแพว ประมาณ 12 กิโลเมตร ใหบริการ
ผปู ว ยนอกและผปู ว ยฉุกเฉิน มีแพทยประจำ 24 ชัว่ โมง โดย
ในเวลา 08.00 น.-16.00 น. มีแพทย จำนวน 2 ทาน
นอกเวลา 16.00 น.-08.00 น. มีแพทย จำนวน 1 ทาน
หากตองรับผูปวยไวรกั ษาในโรงพยาบาล จะมีการสงตอผูปวยมายัง
โรงพยาบาลบานแพว
11. โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร
ตั้งอยูที่ ซอยสุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เริม่ ดำเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เปนตนมา
ใหบริการทั้งผูปวนนอกและผูปวยใน มีศักยภาพในการดูแลผูปวย
ตัง้ แตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ดานบุคลากรทางการแพทย ประกอบดวยอาจารยจากมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนแพทย มาใหการดูแลรักษา ดังนัน้ จึงเปนโอกาสดีของผปู ว ย
ในเขตรับผิดชอบของอำเภอบานแพว ที่จะไดรับการรักษาโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร
เปนโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลบานแพว ทีม่ ศี กั ยภาพ คอนขางสูง
และพร อ มที่ จ ะเป น เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รกั บ ทั้ ง โรงพยาบาลรั ฐ และ
โรงพยาบาลเอกชน
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งานบริการผูปวยนอก

จำนวนครัง้ ผปู ว ยนอก ปงบประมาณ 2546-2551
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
รายการ

2546

2547

2548

2549

2550

2551

ผรู บั บริการผปู ว ยนอก (ครัง้ )

345,536

360,118

398,009

422,419

444,668

496,444

เฉลี่ยตอเดือน (ครั้ง)

28,795

30,010

33,167

35,201

37,056

41,370

947

987

1,090

1,157

1,218

1,360

เฉลีย่ ตอวัน (ครัง้ )

กราฟแสดงจำนวนครัง้ ผปู ว ยนอก ปงบประมาณ 2546-2551
จำนวนครัง้
500,0 00
399,503
400,0 00

444,668

422,9 74

360,118

345,536

300,0 00
200,0 00
100,0 00
0

2546

2547

2548

2549

2550 ปงบประมาณ

กราฟแสดงจำนวนครัง้ ผปู ว ยนอกเฉลีย่ ตอวัน ปงบประมาณ 2546-2551
จำนวนครัง้
1,500

1,360
1,090

1,200
947

1,157

1,2 18

2549

2550

987

900
600
300
0
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2547

2548

2551 ปงบประมาณ

งานบริการผปู ว ยใน

จำนวนผปู ว ยในจำหนาย ปงบประมาณ 2546-2551
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
รายการ

2546

2547

2548

2549

2550

2551

จำนวนผปู ว ยจำหนาย (คน)

12,205

15,752

14,735

17,670

15,365

15,010

เฉลีย่ ตอเดือน (คน)

1,017

1,313

1,340

1,472

1,280

1,251

เฉลี่ยตอวัน (คน)

36

43

44

48

42

41

อัตราครองเตียง (%)

83.51

80.04

81.49

88.55

85.02

83.77

วันนอนเฉลีย่ ตอคน (วัน)

3.96

3.03

3.34

3.19

3.64

3.67

กราฟแสดงผูปวยในจำหนาย
ปงบประมาณ 2546-2551

(คน)

2546

2547

2548

2549

2550

2551 ปงบประมาณ

กราฟแสดงอัตราครองเตียง
ปงบประมาณ 2546-2551
(รอยละ)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

ปงบประมาณ
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รังสีวนิ จิ ฉัย
การนำเทคโนโลยีและอุปกรณทที่ นั สมัย
ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการ
มีรงั สีแพทยประจำ จำนวน 2 ทาน
งานบริการหลัก ไดแก ใหบริการ X-Ray ทั่วไป, X-Ray คอมพิวเตอร,
Ultrasound และหนวย X-Ray เคลือ่ นที่
ความเปนมาของการดำเนินการดาน X-Ray คอมพิวเตอร เปนการรวมลงทุน
กับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนลงทุนดาน Hardware สวน โรงพยาบาลบานแพว ลงทุนดานสถานที่และดานการตลาด เมื่อหักคาใชจายแลว
รายไดสวนที่เหลือ จะแบงกันในอัตราสวน ภาคเอกชน : โรงพยาบาลเปน 70:30 และหลังจากหมดสัญญาแลว โรงพยาบาลไดดำเนินการบริหาร
โดยโอนมาเปนทรัพยสินของโรงพยาบาล และในขณะนี้สามารถใหบริการตรวจรักษาควบคูกับการผาตัดสมองมาเปนระยะเวลาหลายปแลว
โดยโรงพยาบาลมีความพรอมในการรับผปู ว ยในพืน้ ทีข่ า งเคียง ซึง่ บางครัง้ ตองการสงตอผปู ว ยดานผาตัดสมอง
นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Ultrasound ทีท่ นั สมัยสำหรับใหบริการ และสามารถทราบผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว เนือ่ งจากมีรงั สีแพทยอยปู ระจำ
หนวย X-Ray เคลือ่ นที่ ใหบริการนอกโรงพยาบาล โดยมีรถ X-Ray ทัง้ หมด 4 คัน มีทง้ั ทีเ่ ปนฟลม เล็กและฟลม ใหญ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ในอนาคตจะมีการขยายการใหบริการเพิม่ มากขึน้ ตามลำดับ
แผนงานในอนาคต จะเพิ่มการใหบริการอีก 1 อยาง ไดแก Mammogram ใหบริการตรวจมะเร็งเตานมแกผปู ว ยและประชาชนทัว่ ไป

ชันสูตรโรค
อุปกรณทาง Hardware เปนเครื่อง Automate จำนวนมาก ไดแก
เครือ่ งตรวจ Biochemistry ทั้งแบบ Wet และ Dry, เครือ่ งตรวจ Serology
มีธนาคารเลือดในขนาดทีเ่ หมาะสมกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล
มีนักเทคนิคการแพทยและผูชวย ซึ่งเปนทีมงานที่มีความขยันขันแข็ง
เนื่องจากยังอยูในวัยหนุมสาว
แผนงานในอนาคต จะมีการขยายและพัฒนาดาน Microbiology ทำการ
เพาะเชื้อและตรวจเชื้อตาง ๆ ทัง้ Hemoculture, Rectal Swab ใหบริการแก
หนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงพยาบาล

งานบริการดานชันสูตรโรค
- การตรวจวินจิ ฉัยทางพยาธิวทิ ยาคลินกิ
- Hematology and Clinical Microscopy, Microscopy, Microbiology, Serology (Immunology), Biochemistry, Blood Bank
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รายงานประจำป 2551 / โรงพยาบาลบานแพว

หนวยไตเทียม
ไดรบั เครือ่ งฟอกไต จำนวน 6 เครื่อง จากมูลนิธโิ รคไต ในสมเด็จพระเจาพีน่ างเเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นาฯ และประชาชนผมู จี ติ ศรัทธา บริจาคอีก จำนวน 2 เครื่อง รวมเปนทั้งหมด
8 เครือ่ ง เปดใหบริการฟอกไตวันละ 2 รอบ อัตราคาบริการครั้งละ 1,500 บาท
ปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบานแพว ดำเนินการโครงการพัฒนาตนแบบการจัดการ
และระบบการบำบัดทดแทนไต สำหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย โดยไดรับงบประมาณ
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการดูแล
ผปู ว ยโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดทาย หลักการ มงุ เนนใหผปู ว ยเริม่ ตนการรักษาดวยวิธกี ารลางไต
ทางชองทอง (CAPD) นอกจากถามีปญ
 หาอุปสรรคหรือขอบงชี้ หรือภาวะแทรกซอน ก็จะพิจารณา
ใหการรักษาดวยวิธกี ารฟอกเลือดดวยเครือ่ งฟอกไต (HD) ดำเนินการดูแลผปู ว ยของทัง้ 3 อำเภอ
ในจังหวัดสมุทรสาคร และถาผปู ว ยมีความพรอมก็จะสนับสนุนใหเปลีย่ นไต ซึง่ เปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ
และผูปวยสามารถกลับมามีชีวิตไดเชนเดียวกับคนปกติ ในโครงการนี้มีอายุรแพทยไตเทียม
ไดแก แพทยหญิงปยะธิดา จึงสมาน เปนผตู รวจคัดกรองและใหการดูแลผปู ว ย
การเขารวมโครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูปวย สามารถชวยลดคาใชจายในครัวเรือนดานการรักษา ผลที่ไดจากการดำเนินการโครงการนี้
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายวัตถุประสงคดวยดี นอกจากนี้ ในโครงการนี้ไดสงผูปวยไปผาตัดเปลี่ยนไต ที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 ราย
และมีแผนดำเนินการอยางตอเนือ่ ง
ในปงบประมาณ 2549-2551 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จะขยายโครงการนีไ้ ปยังจังหวัดตาง ๆ อีก 10 จังหวัด โดยใช
รูปแบบการดำเนินงานแบบโรงพยาบาลบานแพว เปนรูปแบบอางอิงตอไป
ปญหาที่พบในการดำเนินการโครงการ ไดแก
- อุปสรรคดานคาใชจายของผูปวย
- ผปู ว ยตองดูแลตัวเองอยางดีและรอบคอบ เพื่อปองกันการติดเชื้อ

หอผปู ว ยหนัก (ICU)
ICU-1 จำนวน 7 เตียง ดูแลผปู ว ยดานอายุรกรรม
ICU-2 จำนวน 5 เตียง ดูแลผปู ว ยดานอายุรกรรม และศัลยกรรม
ทั่วไป
ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ตามมาตรฐานเทียบเทาโรงพยาบาล
ทั่ ว ไป รับภาระในการดูแลผูปวยของโรงพยาบาลบานแพว, รับผูปวยจาก
โรงพยาบาลขางเคียง และผูปวยจากศูนยเตียง ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
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จักษุวทิ ยา
จักษุวทิ ยา
- ตรวจรักษาโดยจักษุแพทยผเู ชีย่ วชาญ
- อุปกรณเครือ่ งมือทันสมัย ครบครัน
- ใหบริการวันจันทร-วันศุกร
- มีการสำรวจ และตรวจเพือ่ คนหาผปู ว ยทีเ่ ปนตอกระจก และผาตัด
โดยทีมงานที่ชำนาญการ
- ออกหนวยผาตัดตอกระจกนอกสถานที่
มีจกั ษุแพทย จำนวน 5 ทาน ซึง่ ทางโรงพยาบาลบานแพว มีโครงการ
รวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหการรักษาตอกระจก
เชิงรุกในชุมชน โดยจะเริม่ ในอำเภอบานแพว และในจังหวัดสมุทรสาครกอน
ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ในการดูแลผูสูงอายุที่เปนโรคตอกระจก
เพือ่ เปนการเฉลิมฉลองการครองสิรริ าชสมบัติ ครบ 60 ป
หนวยผาตัดตอกระจกเคลือ่ นทีโ่ รงพยาบาลบานแพว รวมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลบานแพว, องคกรภาคเอกชน, สื่อมวลชน และมูลนิธิตาง ๆ
ออกหนวยเคลือ่ นทีเ่ พือ่ ดูแลผปู ว ยโรคตอกระจก ตามจังหวัดตาง ๆ ที่ผูปวย
ตองรอนาน หรือบางจังหวัดทีข่ าดแคลนจักษุแพทย โดยไมคิดมูลคาใด ๆ
ในป 2550-2551 จะเปนปทฝี่ า ยจักษุจะมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด

เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 โรงพยาบาลบานแพว รวมกับ สถานีโทรทัศน TITV บริจาคเสือ้ กันหนาว เพือ่ ชวยเหลือผปู ระสบภัยหนาว
จ.เชียงราย
16
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ทันตกรรม
แผนกทั น ตกรรม มี แ พทย ผู เ ชี่ ย วชาญ เป ด ให บ ริ ก ารทุ ก วั น
ไมเวนวันหยุดเสาร-อาทิตย
ใหบริการทันตกรรมในชุมชน โดยมีโครงการออกหนวยทันตกรรม
เคลื่อนที่ ดวยรถทันตกรรมและยูนิตทันตกรรม ทีพ่ รอมใหบริการนอกสถานที่
เพือ่ สรางโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรมไดอยางทัว่ ถึง เพิม่ มากขึน้ และ
เพื่อกระตุนใหประชาชนในเขตอำเภอบานแพว มีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ
ชองปากของตนเอง

งานประกันสังคม
งานประกันสังคม
- ใหบริการผูปวยประกันสังคม
- เพิม่ ทางเลือกใหแกผปู ระกันตนทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
อ.บานแพว
- เปนโรงพยาบาลคูสัญญาหลักของสำนักงานประกันสังคม
เครือขายในการใหบริการ

งานอาชีวอนามัย
- ดูแลสุขภาพของประชาชนทีท่ ำงานตามโรงงานในเขตพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสาคร
- ใหความรู แนะนำ และตรวจสุขภาพ ทั้งคนงาน และ
สภาพแวดลอมตามโรงงานตาง ๆ
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การดูแลผูสูงอายุ

ชมรมผสู งู อายุ
- จัดใหผสู งู อายุทำกิจกรรมรวมกัน
- สงเสริมใหผูสูงอายุรูจักวิธีการดูแลสุขภาพ

การเยีย่ มผสู งู อายุทบี่ า น
- ดูแลผูปวยเรื้อรังและเดินทางไมสะดวก
- ใหความรแู กผปู ว ยและญาติในการดูแลอยางถูกตอง

18
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การบริจาครวมโครงการตางๆ

สวนหนึง่ ของผมู จี ติ ศรัทธา จากทั้งสวนบุคคล และกลมุ องคกรตาง ๆ มอบเงินสนับสนุน
ในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงพยาบาล
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กิจกรรมสำคัญ

เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว, นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลบานแพว พรอมดวยเจาหนาที่ และคณะบุคคลจากหนวยงาน
ต า ง ๆ ที่ เ ป น เครื อ ข า ยของโรงพยาบาลได เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน
ด า นการดู แ ลผู ป ว ยและการบริ ห ารโรงพยาบาล ณ เมื อ งฮ อ งกง
ประเทศจีน
คณะดูงาน ไดเดินทางไปที่โรงพยาบาล Princess Margaret
Hospital เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับการบริหารจัดการในดาน
1. การดูแลผสู งู อายุ
2. การดูแลผปู ว ยติดเชือ้ ทีศ่ นู ยควบคุมโรคติดเชือ้ (Infectious
Disease Centre)
3. การดูแลผปู ว ยลางไตทางชองทอง (CAPD)
4. การใหบริการผปู ว ยโรคมะเร็ง
5. Central Supply
6. การอำนวยความสะดวกแกคนไข และประชาชน
20
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วันเสารที่ 21 มิถนุ ายน 2551 เวลา 15.00 น. พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธาน
ทรงเปดงาน “องคการมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน” ณ ศู น ย
การคาเซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลบ า นแพ ว (องค ก ารมหาชน) ได ร ว มออกบู ธ
ใหบริการตรวจวัดสายตา วัดความดันลูกตา ฯลฯ แกผทู มี่ าเยีย่ มชมงาน
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

Banphaeo Hospital
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนีร้ ะยะสัน้
รายไดคา งรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)
สินทรัพยระหวางทำ
สินทรัพยไมมตี วั ตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนีส้ นิ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ
สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสงู /(ต่ำ)กวาคาใชจา ยสะสม
รวม สินทรัพยสุทธิ

หมายเหตุ

2551
(บาท)

3
4
5
6
7
8

84,230,428.50
189,214,401.21
16,716,126.40
30,000,000.00
4,868,986.76
380,075.80
325,410,018.67

47,046,066.32
130,949,590.36
15,485,400.82
2,910,257.79
796,111.62
197,187,426.91

9, 11

156,927,568.39
83,312,880.90
103,219.91
3,081,388.00
243,425,057.20
568,835,075.87

129,207,822.95
55,287,352.36
142,219.31
3,558,256.08
188,195,650.70
385,383,077.61

14
15
16

122,284,229.98
23,294,058.81
13,428,187.33
159,006,476.12
159,006,476.12
409,828,599.75

90,887,614.26
23,756,283.97
2,915,928.00
117,559,826.23
117,559,826.23
267,823,251.38

17

132,186,603.33
277,641,996.42
409,828,599.75

132,186,603.33
135,636,648.05
267,823,251.38

10, 12
13

2550
(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นางสาวนุชนารถ กลับบานเกาะ)
รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง
หมายเหตุ งบการเงินปงบประมาณ 2551 อยรู ะหวางการรับรองจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผนดิน
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(นายสุรพงษ บุญประเสริฐ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบรายไดและรายจาย

คาใชจายจากการดำเนินงาน
คาใชจา ยดานบุคลากร
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจา ยในการเดินทาง
คาวัสดุและใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน
รายไดสูงกวาคาใชจายในการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายสินทรัพย (สุทธิ)
กำไร (ขาดทุน) จากการเลิกใชสนิ ทรัพย (สุทธิ)
รายไดสงู /(ต่ำกวา)คาใชจา ย

2551
(บาท)

2550
(บาท)

18

29,977,277.50
29,977,277.50

24,702,977.28
24,702,977.28

52,340,751.45
800,119,338.26
5,142,381.50
14,569,948.67
17,030,123.56
889,202,543.44
919,179,820.94

96,522,234.35
582,488,089.20
4,666,300.41
10,847,963.70
18,495,015.29
713,019,602.95
737,722,580.23

309,235,644.03
4,219,499.00
8,968,865.61
363,565,887.23
17,628,638.60
24,969,432.15
16,328,220.99
32,070,638.17
776,986,825.78
142,192,995.16

253,525,825.49
5,678,889.00
10,211,535.72
306,456,988.10
16,012,286.10
20,885,865.15
17,604,503.79
30,625,435.94
661,001,329.29
76,721,250.94

(68,912.22)
(25,842.95)
142,098,239.99

125,540.17
(12,231.40)
76,834,559.71

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Banphaeo Hospital

รายไดจากการดำเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดอนื่
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดโครงการประกันสุขภาพถวนหนา
รายไดจากการรักษาพยาบาล
รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ
รายไดจากเงินบริจาค
รายไดอนื่
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดำเนินงาน

หมายเหตุ

Annual Report 2008

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นางสาวนุชนารถ กลับบานเกาะ)
รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง

(นายสุรพงษ บุญประเสริฐ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

หมายเหตุ งบการเงินปงบประมาณ 2551 อยรู ะหวางการรับรองจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผนดิน
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับป สิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
2551
(บาท)

2550
(บาท)

142,098,239.99

76,834,559.71

24,930,432.75
38,999.40
2,243,692.75
68,912.22
25,842.95
(60,524,563.60)
(1,230,725.58)
(1,958,728.97)
416,035.82
402,868.08
31,396,615.72
(392,386.16)
5,433,562.41
147,948,797.78

20,851,249.27
34,615.88
522,461.02
2,250,712.85
(125,540.17)
12,231.40
(70,352,951.11)
(6,213,402.77)
(457,348.79)
(165,312.59)
(447,868.08)
28,391,497.38
848,137.92
1,986,645.86
53,969,687.78

(30,000,000.00)
132,586.00
(46,924,799.85)
(28,972,221.75)
(105,764,435.60)

10,117,172.60
377,258.20
(24,146,085.18)
(17,397,902.95)
(100,000.00)
(31,149,557.33)

37,184,362.18
47,046,066.32
84,230,428.50

22,820,130.45
24,225,935.87
47,046,066.32
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายไดสงู กวา (ต่ำกวา) คาใชจา ยจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับ ผลกระทบเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
คาเสือ่ มราคา
คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
หนีส้ ญ
ู
หนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหนายสินทรัพย (สุทธิ)
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใชสนิ ทรัพย (สุทธิ)
(เพิม่ ขึน้ ) ในลูกหนีร้ ะยะสัน้
(เพิ่มขึ้น) ในรายไดคางรับ
(เพิม่ ขึน้ ) ในสินคาและวัสดุคงเหลือ
(เพิม่ ขึน้ ) / ลดลง ในสินทรัพยหมุนเวียนอืน่
(เพิม่ ขึน้ ) / ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
เพิ่มขึ้น ในเจาหนี้ระยะสั้น
เพิม่ ขึน้ / (ลดลง) ในคาใชจา ยคางจาย
เพิม่ ขึน้ / (ลดลง) ในหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(เพิ่มขึ้น)/ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดจายซือ้ สินทรัพยระหวางทำ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึน้ /(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นางสาวนุชนารถ กลับบานเกาะ)
รองผูอำนวยการดานบริหารงานทั่วไปและการเงินการคลัง
หมายเหตุ งบการเงินปงบประมาณ 2551 อยรู ะหวางการรับรองจากสำนักงานตรวจสอบเงินแผนดิน
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(นายสุรพงษ บุญประเสริฐ)
ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานแพว

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หมายเหตุที่ 1 วัตถุประสงคในการจัดตัง้ และการดำเนินงาน
โรงพยาบาลบานแพว ตั้งอยู ณ 198 หมูที่ 1 ถ.บานแพว-พระประโทน ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ปจจุบันเปนโรงพยาบาล
ขนาด 300 เตียง ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2543 รับหลักการพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว พ.ศ.2543
ตามพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ.2542 เพือ่ เตรียมโอนมอบทรัพยสนิ จากระบบราชการเขาสรู ะบบองคการมหาชน และเปลีย่ นแปลงระบบบัญชี
จากเกณฑเงินสดเปนระบบบัญชีเกณฑคงคางโดยกฤษฎีกามีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2543
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 117 ตอนที่ 84ก วันที่ 11 กันยายน 2543
การจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพวมีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 ใหบริการดานการรักษาพยาบาลทัว่ ไป การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการฟน ฟูสขุ ภาพตามมาตรฐานทางการแพทย
1.2 ดำเนินการดานเวชศาสตรการปองกัน สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐในเรือ่ งดังกลาวดวย
1.3 ดำเนินกิจการอืน่ ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของชุมชน
ทัง้ นี้ การดำเนินการดังกลาวขางตน ไมเปนการดำเนินการทีแ่ สวงหากำไรเปนหลัก
หมายเหตุที่ 2 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ
2.1การจัดทำงบการเงิน
โรงพยาบาลจัดทำงบการเงินตามแนวทางที่กำหนดไวในหนังสือ “ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน” กรณีโรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. มอบหมายใหสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทำการศึกษาเพือ่ วางระบบบัญชีและการควบคุมภายในใหโรงพยาบาลบานแพว ซึง่ เปนหนวยงานนำรองแหงแรกทีไ่ ดมกี ารเปลีย่ นสภาพ
จากสวนราชการไปเปนองคการมหาชน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.2 /ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ งรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2.2การรับรูรายได
รายไดของโรงพยาบาล ประกอบดวย รายไดจากรัฐบาลนอกเหนือจากเงินงบประมาณโดยบันทึกเปนรายไดอื่น รายไดคารักษาพยาบาล
รายไดจากการรับบริจาคและรายไดอนื่ โดยจะบันทึกเปนรายไดเมือ่ จำหนายยา เวชภัณฑ หรือไดใหการบริการรักษาพยาบาลแลว รายไดจากรัฐบาล
และรายไดอนื่ บันทึกตามเกณฑคงคาง
2.3การรับรูรายจาย
เมือ่ โรงพยาบาลไดรบั บริการแลว จะบันทึกคาใชจา ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดขึน้ พรอมทัง้ บันทึกบัญชีหนีส้ นิ ตามเกณฑคงคาง
2.4คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งอาจเกิดจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ใหพิจารณาจากประวัติการชำระเงินและสถานะ
ปจจุบนั ของลูกหนีใ้ นงบการเงินประกอบกัน (ตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข) โดยพิจารณาจากยอดลูกหนี้
2.5บัญชีเวชภัณฑ
บัญชีเวชภัณฑ ประกอบดวย ยา เวชภัณฑ และวัสดุอนื่ คำนวณโดยวิธเี ขากอน ออกกอน และมีการตรวจนับสม่ำเสมอ ณ วัน สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี
2.6ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ
ทีด่ นิ แสดงในราคาประเมิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชี อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุน หักดวยคาเสือ่ มราคาสะสม และคาเผือ่
การดอยคาของสินทรัพย หลังจากทีโ่ รงพยาบาลไดรบั รรู ายการดังกลาว ถือเปนทรัพยสนิ เมือ่ เริม่ แรก
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โรงพยาบาลรับรรู ายการสินทรัพยถาวรเฉพาะสินทรัพยมมี ลู คาขัน้ ต่ำตัง้ แต 5,000.00 บาท ในป 2544-2546 หรือสินทรัพยทมี่ มี ลู คาต่ำ
กวา 5,000.00 บาท เฉพาะรายการทีส่ งั่ ซือ้ สินทรัพยชนิดเดียวกันมีมลู คารวมกันมากกวา 30,000.00 บาท ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบานแพว ครัง้ ที่ 6/2546 วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 และพิจารณาหลักเกณฑตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ขอ 6.2.1
2.7 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
คาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณเปนรอยละของราคาทุน ของอาคาร และอุปกรณโดยวิธเี สนตรงตามอายุการใชงานโดย
ประมาณของสินทรัพย ดังตอไปนี้
อาคารและสิ่งปลูกสราง
5% ตอป
สวนปรับปรุงอาคารสิง่ กอสราง
20% ตอป
อุปกรณ (ครุภัณฑ)
20% ตอป
ยานพาหนะ
20% ตอป
เครือ่ งตกแตงและติดตัง้ -อุปกรณสำนักงาน
20% ตอป
อุปกรณการแพทย
14.29% ตอป
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย-ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
เงินฝากออมทรัพย-ธนาคารออมสิน
เงินฝากออมทรัพย-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เงินฝากออมทรัพย-ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
เงินฝากประจำ 3 เดือน
เช็ครับ
รวม
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2551
522,000.00

หนวย : บาท
2550
451,131.10

38,680,465.74
23,105,107.10
782,128.49
524,558.76
1,103.41
20,000,000.00
615,065.00
84,230,428.50

11,230,323.03
33,354,636.33
1,585,165.97
283,988.97
140,820.92
47,046,066.32

หมายเหตุที่ 4 ลูกหนีร้ ะยะสัน้ ประกอบดวย

ลูกหนีค้ า รักษาพยาบาล
ลูกหนีค้ ลังจังหวัด (สวัสดิการขาราชการ)
ลูกหนีค้ า ตรวจสุขภาพหนวยงานอืน่
ลูกหนีป้ ระกันสังคมในเขต
ลูกหนีป้ ระกันสังคมนอกเขต
ลูกหนีต้ น สังกัด
ลูกหนีผ้ ปู ระสบภัยจากรถ (พรบ.)
ลูกหนีก้ องทุนเงินทดแทน
ลูกหนีค้ า รักษาพยาบาลผปู ว ยทัว่ ไป
ลูกหนี้คารักษาพยาบาลผูปวยทำสัญญา
ลูกหนีห้ นวยเคลือ่ นทีผ่ า ตัดตา
ลูกหนีบ้ ตั รประกันสุขภาพ (นอกเขต)
ลูกหนีอ้ บุ ตั เิ หตุ 72 ชัว่ โมง
ลูกหนีค้ า รักษาพยาบาลทีม่ คี า ใชจา ยสูง
ลูกหนี้ประกันชีวิต
ลูกหนีค้ า เอ็กซเรย
ลูกหนีร้ ายไดอนื่ ๆ
ลูกหนีบ้ ตั รเครดิต
หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีเ้ งินยืม
รวม

2551

หนวย : บาท
2550

44,981,922.33
6,107,098.00
2,050,935.00
1,345,147.00
11,491,870.80
2,401,472.00
1,917,573.00
3,442,933.00
3,595,716.73
39,957,500.00
2,628,614.78
495,174.62
72,896,494.07
211,714.00
253,385.00
183,101.00
42,768.00
194,003,419.33
(5,660,046.62)
188,343,372.71

24,933,704.38
4,902,653.00
1,582,384.00
819,350.00
3,924,255.58
2,190,493.00
1,420,834.00
2,744,723.00
1,688,370.98
31,049,000.00
1,527,770.60
1,357,256.82
54,314,249.23
91,885.00
755,155.00
22,299.54
77,757.00
133,402,141.13
(3,416,353.87)
129,985,787.26

871,028.50
189,214,401.21

963,803.10
130,949,590.36

2551
16,375,836.62
340,289.78
16,716,126.40

หนวย : บาท
2550
15,450,395.64
35,005.18
15,485,400.82

2551

หนวย : บาท
2550

หมายเหตุที่ 5 รายไดคา งรับ ประกอบดวย

รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ
ดอกเบี้ยคางรับ
รวม
หมายเหตุที่ 6 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารประจำ 1 ป
รวม

30,000,000.00
30,000,000.00

-
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หมายเหตุที่ 7 สินคาและวัสดุคงเหลือ ประกอบดวย
2551
2,633,054.84
1,987,776.62
211,783.64
36,371.66
4,868,986.76

หนวย : บาท
2550
1,564,847.54
1,139,567.40
179,199.50
26,643.35
2,910,257.79

2551
350,141.54
26,910.96
3,023.30
380,075.80

หนวย : บาท
2550
755,821.25
19,795.97
20,214.40
280.00
796,111.62

2551
24,940,010.00
2,036,483.62
26,976,493.62

หนวย : บาท
2550
22,440,010.00
2,036,483.62
24,476,493.62

อาคารถาวร
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
อาคารถาวร (สุทธิ)

136,934,484.01
(94,949,577.53)
41,984,906.48

136,934,484.01
(88,357,662.03)
48,576,821.98

ตอเติมปรับปรุงอาคารสิง่ กอสราง
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
ตอเติมปรับปรุงอาคารสิง่ กอสราง (สุทธิ)

15,632,899.32
(10,986,890.97)
4,646,008.35

14,471,179.81
(8,000,974.84)
6,470,204.97

สิง่ กอสรางใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็กเปนหลัก
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
สิง่ กอสรางใชคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็กเปนหลัก (สุทธิ)

1,825,337.61
(1,641,628.82)
183,708.79

1,825,337.61
(1,277,800.06)
547,537.55

119,000.00
(118,997.00)
3.00

119,000.00
(107,521.13)
11,478.87

อุปกรณสำนักงาน
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
อุปกรณสำนักงาน (สุทธิ)

7,587,790.38
(5,477,190.60)
2,110,599.78

6,393,471.37
(4,859,315.70)
1,534,155.67

ยานพาหนะและขนสง
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
ยานพาหนะและขนสง (สุทธิ)

15,022,761.50
(9,124,056.21)
5,898,705.29

14,765,307.50
(7,203,250.77)
7,562,056.73

รายการยา
รายการเวชภัณฑที่มิใชยาและวัสดุการแพทย
วัสดุสำนักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
รวม
หมายเหตุที่ 8 สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ ประกอบดวย

คาใชจายจายลวงหนาอื่น
ภาษี หัก ณ ที่จาย
ลูกหนีส้ รรพากร-รอเรียกคืน
ลูกหนีอ้ นื่ -จากบุคคลภายนอก
รวม
หมายเหตุที่ 9 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) ประกอบดวย

ทีด่ นิ ทีม่ กี รรมสิทธิ์
สวนปรับปรุงที่ดิน
ที่ดิน

สิง่ กอสรางใชไมหรือวัสดุอนื่ เปนหลัก
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
สิง่ กอสรางใชไมหรือวัสดุอนื่ เปนหลัก (สุทธิ)
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2551
2,194,045.82
(1,385,663.27)
808,382.55

หนวย : บาท
2550
1,901,079.37
(1,039,637.96)
861,441.41

เครื่องกำเนิดไฟฟา
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
เครื่องกำเนิดไฟฟา (สุทธิ)

2,996,000.00
(497,013.12)
2,498,986.88

695,500.00
(246,031.53)
449,468.47

โฆษณาและเผยแพร
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
โฆษณาและเผยแพร (สุทธิ)

3,502,261.82
(2,085,454.59)
1,416,807.23

3,183,892.55
(1,540,520.92)
1,643,371.63

ครุภณ
ั ฑการเกษตร (เครือ่ งจักรกล)
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑการเกษตร (เครือ่ งจักรกล) (สุทธิ)

23,100.00
(23,099.00)
1.00

23,100.00
(22,314.27)
785.73

การเกษตร (เครือ่ งมือและอุปกรณ)
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
การเกษตร (เครือ่ งมือและอุปกรณ) (สุทธิ)

336,335.00
(333,032.35)
3,302.65

336,335.00
(317,997.66)
18,337.34

26,218.30
(21,441.73)
4,776.57

26,218.30
(16,344.28)
9,874.02

วิทยาศาสตรและการแพทย
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
วิทยาศาสตรและการแพทย (สุทธิ)

127,981,678.22
(66,568,545.37)
61,413,132.85

87,563,414.91
(58,929,773.70)
28,633,641.21

คอมพิวเตอร
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
คอมพิวเตอร (สุทธิ)

7,511,882.89
(4,381,469.42)
3,130,413.47

6,306,334.89
(3,880,879.27)
2,425,455.62

งานบานงานครัว
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
งานบานงานครัว (สุทธิ)

5,377,779.59
(2,904,446.55)
2,473,333.04

5,156,594.50
(2,118,855.83)
3,037,738.67

เครือ่ งปรับอากาศ
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
เครือ่ งปรับอากาศ (สุทธิ)

7,286,616.00
(4,388,434.50)
2,898,181.50

6,248,615.00
(3,697,217.29)
2,551,397.71

769,075.10
(289,249.76)
479,825.34
156,927,568.39

569,734.10
(172,172.35)
397,561.75
129,207,822.95

ไฟฟาและวิทยุ
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
ไฟฟาและวิทยุ (สุทธิ)

ครุภณ
ั ฑกอ สราง (เครือ่ งมือและอุปกรณ)
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑกอ สราง (เครือ่ งมือและอุปกรณ) (สุทธิ)

สุขาภิบาล
หั ก คาเสือ่ มราคาสะสม
สุขาภิบาล (สุทธิ)
รวม
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หมายเหตุที่ 10 สินทรัพยไมมตี วั ตน ประกอบดวย
2551
243,150.01
(139,930.10)
103,219.91

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หั ก คาตัดจำหนายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร (สุทธิ)

หนวย : บาท
2550
243,150.01
(100,930.70)
142,219.31

หมายเหตุที่ 11 กระทบยอดรายการเคลือ่ นไหวสินทรัพยถาวรทีม่ ตี วั ตน
หนวย : บาท
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2550 (สุทธิ)
บวก ยอดทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการซื้อ
อื่นๆ
หั ก ยอดทีล่ ดลง
จากการจำหนาย
จากการตัดจำหนาย
คาเสือ่ มราคา
อื่นๆ
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2551 (สุทธิ)

ที่ดิน

อาคาร

อุปกรณ

รวม

24,476,493.62

55,606,043.37

49,125,285.96

129,207,822.95

2,500,000.00
-

1,161,719.51
-

44,137,699.85
5,078,100.00

47,799,419.36
5,078,100.00

26,976,493.62

(9,953,136.26)
46,814,626.62

(227,339.17)
(14,977,296.49)
(2.00)
83,136,448.15)

(227,339.17)
(24,930,432.75)
(2.00)
156,932,014.19

หมายเหตุที่ 12 กระทบยอดรายการเคลือ่ นไหวสินทรัพยถาวรทีไ่ มมตี วั ตน
หนวย : บาท
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 2550 (สุทธิ)
บวก ยอดทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการซื้อ
อื่นๆ
หั ก ยอดทีล่ ดลง
จากการจำหนาย
จากการตัดจำหนาย
อื่นๆ
ยอดยกไป ณ 30 ก.ย. 2551 (สุทธิ)
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โปรแกรมคอมพิวเตอร
142,219.31
(38,999.40)
103,219.91

หมายเหตุที่ 13 สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ ประกอบดวย

เงินมัดจำ - กุญแจตูนิรภัย
เงินมัดจำ - เครือ่ งลางจาน
เงินมัดจำ - การใชน้ำประปาและไฟฟา
เงินมัดจำ - การเชาหองพัก
เงินมัดจำ - คาเชาโรงพยาบาลพรอมมิตร
เงินมัดจำ - คาครุภณ
ั ฑวทิ ยาศาสตรและการแพทย
เงินมัดจำ - คาสรางรถตูบรรทุก HINO
รวม
หมายเหตุที่ 14 เจาหนีร้ ะยะสัน้ ประกอบดวย

เจาหนี้-คาเวชภัณฑยา
เจาหนี-้ คาเวชภัณฑทมี่ ใิ ชยา
เจาหนี้-อื่น
รวม
หมายเหตุที่ 15 คาใชจายคางจาย ประกอบดวย

เงินเดือนคางจาย
คารักษาพยาบาลโอนไป รพ.อืน่ คางจาย
คาสาธารณูปโภคคางจาย
คาธรรมเนียมแพทยคา งจาย
คาตอบแทนคางจาย
คาลวงเวลาคางจาย
คาใชจา ยโครงการงานสงเสริม-ปองกันคางจาย
คาเชาอาคารคางจาย
คาใชจา ยหนวยงานอืน่ คางจาย-เครือขาย
คาใชจายอื่นคางจาย
คาสอบบัญชีคางจาย
รวม
หมายเหตุที่ 16 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ประกอบดวย

ลูกหนี้รอการรับรู
คาภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ยคางจาย
เงินค้ำประกันสัญญา
เงินมัดจำคารักษาพยาบาล
เงินประกันวิทยุสื่อสาร
รายไดคา บริการรับลวงหนา
รายไดจากการบริจาครอรับรู
รวม

2551
2,675.00
3,713.00
75,000.00
3,000,000.00
3,081,388.00

หนวย : บาท
2550
2,675.00
30,000.00
3,713.00
74,000.00
3,000,000.00
208,588.08
239,280.00
3,558,256.08

2551
50,237,601.24
40,886,760.45
31,159,868.29
122,284,229.98

หนวย : บาท
2550
37,171,947.47
37,433,723.19
16,281,943.60
90,887,614.26

2551
560,301.81
3,807,737.53
1,371,566.38
8,648,417.69
378,903.00
4,884,174.00
10,000.00
20,000.00
2,668,386.26
544,572.14
400,000.00
23,294,058.81

หนวย : บาท
2550
216,311.60
6,211,213.42
1,175,755.49
7,495,923.25
286,400.37
5,605,990.00
151,600.00
49,000.00
929,234.89
1,034,854.95
600,000.00
23,756,283.97

2551
2,227,148.51
537,563.99
315,509.00
61,471.00
43,800.00
5,054,399.61
5,188,295.22
13,428,187.33

หนวย : บาท
2550
417,904.41
375,391.80
249,243.00
131,300.00
39,300.00
1,352,822.57
349,966.22
2,915,928.00
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หมายเหตุที่ 17 สวนทุนและการเปลีย่ นแปลงในสวนทุน ประกอบดวย
2551

หนวย : บาท
2550

ทุน
ทุนตัง้ ตน
หั ก รายการปรับปรุงทุนตัง้ ตน
บวก ทุนบริจาค
บวก เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ยอดคงเหลือ ณ สิน้ งวด

133,049,974.89
(3,973,371.56)
60,000.00
3,050,000.00
132,186,603.33

133,049,974.89
(3,973,371.56)
60,000.00
3,050,000.00
132,186,603.33

รายไดสงู /(ต่ำ) กวาคาใชจา ยสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด
บวก/หัก รายการปรับปรุงรายไดสงู / (ต่ำ) กวาคาใชจา ยสะสมตนงวด
บวก
รายไดสงู / (ต่ำ) กวาคาใชจา ย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด
รวมสวนทุนและการเปลีย่ นแปลงในสวนทุน

135,636,648.05
(92,891.62)
142,098,239.99
277,641,996.42
409,828,599.75

59,175,625.89
(373,537.55)
76,834,559.71
135,636,648.05
267,823,251.38

2551
3,457,500.00
61,692.00
26,458,085.50
29,977,277.50

หนวย : บาท
2550
5,323,700.00
2,300,000.00
17,079,277.28
24,702,977.28

2551
302,212,459.13
11,899,120.00
7,283,764.00
2,798,499.00
117,705,808.57
11,629,200.00
1,462,983.50
29,395,254.54
27,421,680.00
77,477,480.00
1,383,581.00
209,449,508.52
800,119,338.26

หนวย : บาท
2550
193,309,417.38
8,873,597.00
6,362,151.00
3,152,029.00
113,336,735.49
6,707,120.00
383,088.00
34,660,538.26
18,113,647.00
62,250,500.00
1,852,086.00
133,487,180.07
582,488,089.20

หมายเหตุที่ 18 รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบดวย

โครงการพิเศษ
เงินประกันสุขภาพตางดาว
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม
หมายเหตุที่ 19 รายไดคา รักษาพยาบาล ประกอบดวย

รายไดคา รักษาพยาบาล - สวัสดิการขาราชการ
รายไดคา รักษาพยาบาล - ประกันสังคม
รายไดคารักษาพยาบาล - พรบ.
รายไดคา รักษาพยาบาล - กองทุนทดแทน
รายไดคา รักษาพยาบาล - ผปู ว ยทัว่ ไป
รายไดคา รักษาพยาบาล - ผปู ว ยตางดาว
รายไดคา รักษาพยาบาล - ประกันภัยและประกันชีวติ
รายไดคา รักษาพยาบาล - สำนักงานประกันสังคม
รายไดคา ตรวจสุขภาพ - พนักงาน/หนวยงาน
รายไดคา รักษาพยาบาลผปู ว ย - ผาตัดตา (ตอกระจก)
รายไดคา รักษาพยาบาลผปู ว ย - เคลือ่ นทีเ่ อ็กซเรย
รายไดคา รักษาพยาบาลผปู ว ย - โครงการหลักประกันสุขภาพ
รวม
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หมายเหตุที่ 20 รายไดจากการรับบริจาค ประกอบดวย

เงินบริจาคไมมวี ตั ถุประสงค
เงินบริจาคเพือ่ ซือ้ อุปกรณทางการแพทย
เงินบริจาคเพือ่ คนไขทขี่ าดแคลน
เงินบริจาคเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ
เงินบริจาคเพื่อสรางอาคารสิ่งกอสราง
เงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑตางๆ
เงินบริจาคเพื่อแผนกจักษุ
เงินบริจาคเพื่อโครงการผาตัดขอเขา
รายไดจากการบริจาค
รวม

2551
1,049,971.25
463,690.00
10,000.00
10,332,719.50
1,395,040.00
665,600.00
652,927.92
14,569,948.67

หนวย : บาท
2550
700,839.35
292,400.00
559,400.00
18,200.00
6,818,997.00
1,945,900.00
441,454.00
20,000.00
50,773.35
10,847,963.70

2551
1,017,500.00
957,927.86
4,767.00
6,142,583.28
2,736,621.00
343,326.07
164,478.00
3,389,545.75
101,280.00
808,895.00
1,363,199.60
17,030,123.56

หนวย : บาท
2550
281,807.43
216,369.77
9,547.80
5,643,400.59
1,488,423.40
388,088.50
164,084.00
2,529,706.25
129,320.00
2,933,397.00
4,710,870.55
18,495,015.29

2551
135,512,639.20
167,474,472.50
3,047,269.33
277,085.00
2,924,178.00
309,235,644.03

หนวย : บาท
2550
106,621,760.41
143,035,588.28
2,129,217.40
173,040.00
1,566,219.40
253,525,825.49

หมายเหตุที่ 21 รายไดอนื่ ประกอบดวย

บัญชีรายไดคา เชา
รายไดดอกเบีย้
บัญชีรายรับจากการขายสินทรัพย
รายไดจากสวัสดิการยาและเวชภัณฑอื่นๆ
รายไดจากสวัสดิการคารักษาพยาบาลเจาหนาที่
รายไดจากการขายเศษวัสดุ
รายไดคา บริการสาธารณูปโภค
รายไดคา อาหาร
รายไดคา ตอบแทนจากนักศึกษาฝกงาน
รายไดคาปรับผิดสัญญา
รายไดอนื่ ๆ
รวม

หมายเหตุที่ 22 คาใชจา ยดานบุคลากร ประกอบดวย

เงินเดือน
รายละเอียดประกอบ 1
คาตอบแทนสำหรับลูกจาง
รายละเอียดประกอบ 2
บัญชีคาใชจายบุคลากรอื่น
รายละเอียดประกอบ 3
บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว-ดานการศึกษา
บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานและครอบครัว-ดานคารักษาพยาบาล
รวม
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หมายเหตุที่ 23 คาใชจา ยในการฝกอบรม ประกอบดวย

คาใชจา ยดานการฝกอบรมภายในประเทศ
รวม

2551
4,219,499.00
4,219,499.00

หนวย : บาท
2550
5,678,889.00
5,678,889.00

2551
8,126,365.61
842,500.00
8,968,865.61

หนวย : บาท
2550
9,298,335.72
913,200.00
10,211,535.72

2551
336,771.68
18,461,518.63
16,318,084.88
36,155,041.24
8,364,360.09
722,968.30
807,000.00
420,000.00
840,098.76
278,938,337.96
8,224.00
1,370,813.69
822,668.00
363,565,887.23

หนวย : บาท
2550
247,666.00
17,741,961.76
19,058,254.86
29,201,287.83
6,873,674.79
949,767.38
864,250.00
360,000.00
645,246.39
227,230,658.11
833,637.00
619,074.38
1,831,509.60
306,456,988.10

2551
14,017,162.68
1,130,686.25
903,404.09
92,362.51
196,009.00
679,699.07
609,315.00
17,628,638.60

หนวย : บาท
2550
12,568,081.58
951,049.34
914,651.33
52,656.68
162,117.17
847,374.00
516,356.00
16,012,286.10

หมายเหตุที่ 24 คาใชจา ยในการเดินทาง ประกอบดวย

บัญชีคา ใชจา ยเดินทางเพือ่ งานราชการ ภายในประเทศ
บัญชีคา ใชจา ยเดินทางเพือ่ งานราชการ ตางประเทศ
รวม
หมายเหตุที่ 25 คาวัสดุและใชสอย ประกอบดวย

บัญชีคา ธรรมเนียม
บัญชีซอื้ บริการ-หนวยงานภายนอก
รายละเอียดประกอบ 4
บัญชีซื้อบริการ-หนวยงานของรัฐ
รายละเอียดประกอบ 5
บัญชีคา วัสดุใชไป
รายละเอียดประกอบ 6
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
รายละเอียดประกอบ 7
บัญชีคา ประชาสัมพันธและคาจัดพิมพ
คาเบี้ยประชุม
บัญชีคา ทีป่ รึกษา คาผเู ชีย่ วชาญ คาปรึกษากฎหมาย
คาเบี้ยประกันภัย
บัญชีตน ทุนยาและเวชภัณฑ
รายละเอียดประกอบ 8
บัญชีตนทุนบริการอื่น
รายละเอียดประกอบ 9
บัญชีคา ครุภณ
ั ฑมลู คาต่ำเกณฑ
บัญชีอนื่ ๆ
รวม
หมายเหตุที่ 26 คาสาธารณูปโภค ประกอบดวย

บัญชีคา ไฟฟาสำหรับการใชงาน
บัญชีคาน้ำประปาสำหรับการใชงาน
บัญชีคาโทรศัพทสำหรับการใชงาน
บัญชีคาบริการทางโทรคมนาคม
บัญชีคา ฝากสงไปรษณีย- โทรเลข
บัญชีคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย
บัญชีคา แกสสำหรับการใชงาน
รวม
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หมายเหตุที่ 27 คาเสือ่ มราคาและคาตัดจำหนาย ประกอบดวย

คาเสือ่ มราคา-อาคารถาวร
คาเสือ่ มราคา-สิง่ กอสรางทีใ่ ชคอนกรีต/เหล็ก
คาเสือ่ มราคา-สิง่ ปลูกสราง
คาเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑสำนักงาน
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑเครื่องกำเนิดไฟฟา
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑการเกษตร
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑกอสราง
คาเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑวทิ ยาศาสตรและการแพทย
คาเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
คาเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑงานบาน-งานครัว
คาตัดจำหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร
คาเสือ่ มราคา-ครุภณ
ั ฑเครือ่ งปรับอากาศ
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑสุขาภิบาล
รวม

2551
6,591,915.50
363,828.76
2,997,392.00
679,623.58
1,926,867.29
346,025.31
250,981.59
565,528.36
15,819.42
5,097.45
8,295,086.72
1,089,273.59
836,944.56
38,999.40
848,971.21
117,077.41
24,969,432.15

หนวย : บาท
2550
6,569,989.33
365,066.92
2,800,178.87
666,777.29
1,102,514.00
343,874.47
122,662.49
520,586.01
22,409.40
5,242.86
5,950,051.82
1,079,155.37
608,080.39
34,615.88
616,148.99
78,511.06
20,885,865.15

2551
12,058,792.74
155,000.00
1,005,457.00
3,108,971.25
16,328,220.99

หนวย : บาท
2550
15,153,136.36
49,120.00
305,590.00
2,096,657.43
17,604,503.79

2551
2,243,692.75
800.00
27,478,067.16
200,000.00
1,316,517.38
182,000.00
649,560.88
32,070,638.17

หนวย : บาท
2550
2,773,173.87
400.00
25,505,533.04
200,000.00
1,270,583.38
4,109.58
871,636.07
30,625,435.94

หมายเหตุที่ 28 คาใชจา ยเงินอุดหนุน ประกอบดวย

เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-สถานีอนามัย
รายละเอียดประกอบ 10
เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-องคการปกครองทองถิน่
เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-ธุรกิจภาคเอกชน
เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-องคกรไมหวังผลกำไร
เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-โครงการสงเสริมสุขภาพ
รวม
หมายเหตุที่ 29 คาใชจา ยอืน่ ประกอบดวย

บัญชีหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ
คาเชาสินทรัพยเพือ่ การดำเนินงาน-หนวยงานภาครัฐ
คาเชาสินทรัพยเพื่อการดำเนินงาน-หนวยงานเอกชน
บัญชีคาตรวจสอบบัญชี
บัญชีคา ใชจา ยทีเ่ กีย่ วกับการเงินอืน่ ๆ
บัญชีชดใชคา เสียหาย
บัญชีคา ใชจา ยอืน่
รวม

รายละเอียดประกอบ 11
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โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
รายละเอียดประกอบ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550
หนวย : บาท

2551
(บาท)

2550
(บาท)

23,356,904.20
28,532,132.00
68,096,138.00
10,860,500.00
4,246,965.00
420,000.00
135,512,639.20

17,289,557.00
23,783,160.00
55,414,013.41
8,053,859.00
1,293,671.00
787,500.00
106,621,760.41

110,821,555.00
28,283,650.00
219,137.00
51,220.00
27,786,990.50
311,920.00
167,474,472.50

95,366,324.00
26,072,612.28
377,000.00
18,540.00
9,320.00
20,897,286.00
294,506.00
143,035,588.28

5,000.00
1,612,423.00
147,408.00
276,463.00
694,870.20
28,000.00
283,105.13
3,047,269.33

1,365,199.00
137,190.00
518,763.40
2,000.00
4,200.00
101,865.00
2,129,217.40

รายละเอียดประกอบ 1 เงินเดือน
เงินเดือน-แพทย
เงินเดือน-พยาบาล
เงินเดือน-เจาหนาที่และผูปฏิบัติงาน
บัญชีเงินประจำตำแหนงวิชาชีพเฉพาะ
บัญชีเงินเพิม่
บัญชีเงินคาตอบแทนพิเศษของผบู ริหารฯ
รวม
รายละเอียดประกอบ 2 คาตอบแทนสำหรับลูกจาง
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา-แพทย
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา-พยาบาล
คาตอบแทนออกหนวยตรวจสุขภาพ-แพทย
คาตอบแทนออกหนวยตรวจสุขภาพ-พยาบาล
คาตอบแทนออกหนวยตรวจสุขภาพ-จนท.
คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา-จนท.&ผปู ฏิบตั งิ าน
คาตอบแทนทีมเจาหนาทีอ่ อกงานตรวจตางดาว
รวม
รายละเอียดประกอบ 3 บัญชีคา ใชจา ยบุคลากรอืน่
บัญชีเงินชวยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวติ
บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนง.&เจาหนาที่
บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
บัญชีเงินชดเชยกรณีเลิกจาง
บัญชีคา แบบฟอรมพนักงาน
บัญชีเงินชวยเหลือพนักงานพิธกี ารตางๆ
บัญชีเงินพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
บัญชีเงินชวยพนักงานสวัสดิการอืน่ ๆ
รวม
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หนวย : บาท

2551
(บาท)

2550
(บาท)

รายละเอียดประกอบ 4 บัญชีซอื้ บริการ-หนวยงานภายนอก
คาบริการรักษาความปลอดภัย
คาบริการซักรีด
คาบริการทำความสะอาด
คาบริการจัดทำอาหาร
คาบริการวิเคราะหน้ำ
คาบริการทางการแพทยจา ยใหหนวยงานอืน่
คาบริการอื่นๆ-หนวยงานภายนอก
รวม

1,102,324.50
456,383.36
488,007.09
31,935.00
13,319,687.57
3,063,181.11
18,461,518.63

668,580.00
1,179,276.15
430,300.00
138,217.04
2,800.00
12,034,308.85
3,288,479.72
17,741,961.76

5,180.00
205.00
1,846,427.00
5,057,520.60
4,821,327.28
4,587,425.00
16,318,084.88

4,040.00
250.00
542,800.00
7,011,012.39
6,582,306.92
4,113,077.49
804,768.06
19,058,254.86

4,806,373.21
13,794,428.86
640,581.22
541,596.82
720,408.58
1,721,898.12
535,130.61
1,201,407.00
458,313.26
252,488.70
4,926,070.08
6,556,344.78
36,155,041.24

2,909,786.81
14,520,756.18
507,793.18
878,196.74
283,328.87
1,124,370.45
176,424.47
505,890.00
138,694.70
164,463.60
3,222,917.50
4,768,665.33
29,201,287.83

รายละเอียดประกอบ 5 บัญชีซื้อบริการ-หนวยงานของรัฐ
คารักษาพยาบาลจายคืน-สิทธิ ปกส.
คารักษาพยาบาลจายคืน-สิทธิ บัตรทอง
คารักษาพยาบาลจายคืน-สิทธิ อืน่ ๆ
ตนทุนคารักษาพยาบาลเครือขายประกันสังคม
ตนทุนคารักษาพยาบาล-ผปู ว ยโอนไป รพ.อืน่
คาบริการอืน่ -หนวยงานของรัฐ
คาบริการอืน่ -หนวยงานภายนอก
รวม
รายละเอียดประกอบ 6 บัญชีคา วัสดุใชไป
วัสดุ-งานบานงานครัว
วัสดุ-การแพทย
วัสดุ-กอสราง
วัสดุ-ไฟฟา
วัสดุ-คอมพิวเตอร
วัสดุ-บริโภค
วัสดุ-ประปา
วัสดุ-ขางเตียง
วัสดุ-การเกษตร
วัสดุ-สุขาภิบาล
วัสดุ-สำนักงาน
วัสดุ-อื่นๆ
รวม
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หนวย : บาท

2551
(บาท)

2550
(บาท)

3,923,419.28
1,945,412.49
670,094.09
153,507.50
151,542.35
2,040.00
29,415.60
659,267.81
198,665.65
331,675.18
61,249.20
238,070.94
8,364,360.09

3,737,541.13
1,680,348.99
603,716.77
25,380.00
47,236.50
8,530.00
15,782.50
408,164.26
8,093.00
104,295.65
70,982.99
163,603.00
6,873,674.79

156,267,110.39
122,445,093.82
226,133.75
278,938,337.96

121,151,766.95
105,937,228.16
141,663.00
227,230,658.11

8,224.00
8,224.00

284,192.00
549,445.00
833,637.00

272,093.04
2,793,000.00
628,000.00
8,365,699.70
12,058,792.74

238,625.80
2,652,100.00
768,000.00
11,364,240.00
130,170.56
15,153,136.36

535,996.00
24,385,000.00
166,485.16
1,005,500.00
1,385,086.00
27,478,067.16

158,220.00
24,420,000.00
115,316.04
784,000.00
27,997.00
25,505,533.04

รายละเอียดประกอบ 7 คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-อุปกรณทางการแพทย
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ยานพาหนะ
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-เครือ่ งปรับอากาศ
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ครุภณ
ั ฑสำนักงาน
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-สิ่งกอสรางอาคาร
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-อืน่ ๆ
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ระบบสุขาภิบาล
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-เครือ่ งกำเนิดไฟฟา
คาซอมแซมและบำรุงรักษา-ลิฟท
รวม
รายละเอียดประกอบ 8 บัญชีตน ทุนยาและเวชภัณฑ
ตนทุน-เวชภัณฑยา
ตนทุน-เวชภัณฑที่มิใชยา
คาขนสงขาเขา
รวม
รายละเอียดประกอบ 9 บัญชีตน ทุนบริการอืน่
คาอาหารผปู ว ย-สามัญ
คาอาหารผปู ว ย-พิเศษ
รวม
รายละเอียดประกอบ 10 เงินอุดหนุนเพือ่ การดำเนินงาน-สถานีอนามัย
คาสาธารณูปโภค (สอ.)
คาตอบแทนนอกเวลา (สอ.)
คาทำความสะอาด (สอ.)
เงินเดือนขาราชการ (สอ.)
คาใชจายตางๆ (สอ.)
รวม
รายละเอียดประกอบ 11 คาเชาสินทรัพยเพือ่ การดำเนินงาน-หนวยงานเอกชน
บัญชีคาเชาอุปกรณทางการแพทย
บัญชีคา เชาอาคาร
บัญชีคาเชาอุปกรณสำนักงาน
บัญชีคา เชาบาน
บัญชีคา เชายานพาหนะ
รวม
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ภาคผนวก
ผลงานสำคัญตามเจตนารมณองคการมหาชน
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน
- กระบวนการนีจ้ ะทำใหขนาดขององคกรเล็กลง
- ไมผกู พันภาระคาใชจา ยประจำระยะยาว
- องคกรเกิดการบริหารทีย่ ดื หยนุ
- มีการประเมินผลสามารถทำไดอยางจริงจังมากขึน้
2. การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
- สามารถปรับโครงสรางไดรวดเร็ว
- เปนองคกรแนวราบ
- การสือ่ สารระหวางองคกรรวดเร็ว
- ครอบคลุมโครงสรางอำนาจการบริหารจัดการ
- มีระเบียบขอบังคับออกแบบใหเหมาะสมกับองคกร
- ปรับเปลีย่ นระเบียบขอบังคับไดตามสถานการณ
- โครงสรางของคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผทู รงคุณวุฒิ ผแู ทนกลมุ เปาหมาย และ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เกิดการถวงดุลย
3. การรือ้ ปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
- มีระบบเปนของตนเอง ตามทีค่ ณะกรรมการกำหนด ซึง่ มีความคลองตัว
- เปนหมวดอุดหนุนทีม่ กี ารคิดแบบเหมาจาย คาใชจา ยตอหัว
- งบประมาณคุมการใชจา ยเงินอยางเปนระบบ มีการวางแผนการใชจา ยเงิน
4. การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
- การคัดเลือกสรรหาเปนระบบเปด สามารถเลือกบุคลากรทีม่ คี วามจำเพาะเหมาะสมมากขึน้ ใหความสำคัญและใหเวลากับการ
คัดเลือกสรรหา
- ใหบริษทั หรือกลมุ บุคคลทีม่ อี ยใู นวงการบุคลากร ชวยสรรหาบุคลากรใหองคกร
- ใชระบบของภาคธุรกิจเขามาปรับใชกบั การบริหารงานบุคคล
- สามารถทำสัญญาเปนรายโครงการ หรืองานพิเศษ
- เนนเรือ่ งระบบประเมินผลแบบ 360 องศา เปนการประเมินเพือ่ พัฒนา ไมไดเปนการจับผิด
- ใชตัวชี้วัดควบคูไปกับสัญญาจาง
- มีความยืดหยนุ และความคลองตัวทีจ่ ะจัดสรรบุคคลใหเหมาะสมกับงาน
- คาตอบแทนจะจายตาม Work load
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5. การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
- ไมยดึ ถือตำแหนง แตยดึ ถือความรับผิดชอบเปนสำคัญ
- วัฒนธรรมองคกร ตองลดภาพพจนแบบเชาชาม เย็นชาม
- ความคิดริเริม่ สรางสรรค
- ตองมีการบริการแบบ Service mind
- ผนู ำองคกร ระดับหัวหนา ตองทำเปนตัวอยาง
- เนนลูกคาเปนสำคัญ
- ในระบบราชการเนนเรือ่ งความซือ่ สัตย ซือ่ ตรง
- นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน
6. การเสริมสรางระบบราชการใหทนั สมัย
- มีระบบฐานขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือได และสามารถเชือ่ มโยงกับหนวยงานภายนอกได
- มีระบบขอมูลกลมุ เปาหมายทีเ่ ชือ่ ถือได และหนวยงานตางๆ สามารถนำขอมูลไปใชได
- มีแผนพัฒนาบุคลากรตอเนือ่ ง เชน สงบุคลากรไปอบรม
- การทำ e-Goverment ควรเนนทำทีจ่ ดุ เล็กๆ กอนแลวจึงขยายใหใหญขนึ้ ไปเรือ่ ยๆ และตองมีคนเริม่ ตนทำ
- ควรใหผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดานเขามาทำ
7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสว นรวม
- รวมสรรหากรรมการบริหารฯ โดยมีประชาชนเขามามีสว นรวมวางวิสยั ทัศน, กำหนดนโยบาย, เปาหมายการดำเนินงาน, บริจาคทรัพยสนิ ,
ตรวจสอบขอรองเรียนตางๆ
- ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขององคการได
- รับฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน ประชุมผนู ำชาวบาน
- มีเวทีประเมินการทำงานขององคการ

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1. มีการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และเครือขายการทำงานเปนแบบพันธมิตรทัง้ ภาครัฐ และเอกชน
2. องคการมหาชนตองมีการประเมินผลที่ชัดเจน
3. มีการพัฒนาองคกรอยางตอเนือ่ งทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน
4. ทำใหองคการมหาชนเปนองคกรตัวอยางของการปฏิรูประบบ
ราชการ
5. สรางความเชือ่ มโยงระหวางยุทธศาสตรและกรอบการทำงานของ
องคการมหาชน กับ นโยบายของรัฐบาล ให ชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากที่สุด กลาวคือแปลงนโยบายของรัฐบาลใหเปน
แผนปฏิบตั กิ ารขององคการอยางเหมาะสม บนพืน้ ฐานความเปน
อิสระจากภาครัฐ (แตมิใชสุดขั้วดังที่เขาใจกัน) ในขณะเดียวกัน
ทิศทางนโยบายของรัฐบาลก็ไดรบั การดูแลสนองตอบจากองคการ
มหาชน เพือ่ สรางความกลมกลืน ลดความแปลกแยก / ชองวาง
ของสัมพันธภาพระหวางรัฐบาลกับองคการมหาชน โดยสรุปคือ
สรางความรูสึกมีสวนรวมกับ รัฐบาล (participatory while
maintaining integrity)
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ขอเสนอแนะเพือ่ สรางโอกาสพัฒนา
1. รูปแบบการบริหารแบบองคการมหาชน ซึ่งประสบผลสำเร็จและ
ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล และความตองการของประชาชน
เปนอยางดี ยังมิไดถกู นำมาปฏิรปู หนวยงานทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
ในภาครัฐอืน่ ๆ ใหเกิดเปนองคการมหาชนมากขึน้
2. ความสัมพันธระหวางองคการมหาชนกับหนวยงานอื่น ซึ่งยังมอง
องคการมหาชน เปนสวนหนึ่งของสวนราชการ และยังขาดความ
เขาใจลักษณะการดำเนินการและรูปแบบขององคการมหาชน
3. การประชาสัมพันธใหกบั ประชาชนเขาใจในเรือ่ งขององคการมหาชน
ใหมากขึน้

