รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2560
วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1. ใหบริการดานการรักษาพยาบาลทัว่ ไป การสงเสริมสุขภาพ
การควบคุมปองกันโรค และการฟน ฟูสุขภาพตามมาตรฐาน
ทางการแพทย
2. ดําเนินการดานเวชศาสตรการปองกัน สงเสริมและสนับสนุน
การสาธารณสุข โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกลาวดวย
3. ดําเนินกิจการอื่น ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และความตองการของชุมชน

ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ

29.17 ลานบาท

รายได

1,507.77 ลานบาท

เงินทุนสะสม

700.67 ลานบาท

อัตรากําลัง
(กรอบ/บรรจุจริง)

(1,508 /1,323) คน

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ประธานกรรมการ 1. นายมานิต ธีระตันติกานนท
กรรมการโดย
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตําแหนง
3. ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ล้าํ เลิศเรืองไกร
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร
6. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
ดานการสาธารณสุข
7. นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท
(ขอลาออก และอยูระหวางการสรรหา)
กรรมการ
8. นายธีระชัย บุญอารีย
ผูแทนชุมชน
9. นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์
กรรมการและ
เลขานุการ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
21 มิถุนายน 2559
-

วันที่หมดวาระ
25 พฤศจิกายน 2561
-

25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน 2561
28 กุมภาพันธ 2560

25 พฤศจิกายน 2561

25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน 2561
25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน 2561
25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน 2561

10. นายชัชวาล เตละวาณิชย

25 พฤศจิกายน 2557 25 พฤศจิกายน 2561

11.นายพรเทพ พงศทวิกร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว

1 พฤศจิกายน 2558

31 ตุลาคม 2562

วิสัยทัศน
เปนโรงพยาบาลชั้นแนวหนาระดับนานาชาติ : To be the international first class hospital
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน

Area
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)

●

-

●

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ

●

●

89.95

(ระดับ 1)

ผู้อานวยการองค์การมหาชน

นายพรเทพ พงศ์ทวิกร

Agenda
Base

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ

●

●

(ระดับ 2)

ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง/ผลการประเมินองค์กร/งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.
**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึนไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชีวัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชีวัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●

องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

Area
Base

●

-

ประเด็นการประเมิน

1.1 อัตราตายของทารกแรกเกิด
อายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน
1.2 รอยละของผูปวยตาบอดจาก
ตอกระจก (Blinding Cataract)
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
1.3 อัตราความสําเร็จของการเปด
หลอดเลือดสมองไดในผูปวย
หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
1.4 อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจ (Acute
Myocardial Infarction (AMI))
1.4.1 ในเขตโรงพยาบาลบานแพว
1.4.2 นอกเขตโรงพยาบาลบานแพว
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
Base
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ใหบริการ

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

89.95

●

●

ผล
ประเมิน

ไมเกิน 3.57 คน
ตอพันทารกเกิดมีชีพ

ผลการ
ดําเนินงาน
ไมเกิน 3.07 คน
ตอพันทารกเกิดมีชีพ

รอยละ 76

รอยละ 76.05



รอยละ 76.47

รอยละ 94.44



รอยละ 10
รอยละ 16.11

รอยละ 9.6
รอยละ 6.25



เปาหมาย

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย





สูงกวา
เปาหมาย



รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 80

และองคการมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการองคการมหาชน
ภายในปงบประมาณ 2560

รอยละ 100
ไมมีประเด็นสําคัญตอง
ชี้แจง
รอยละ 80.52





สูงกวา
เปาหมาย



และรายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจฯ ตอ
คณะกรรมการในการประชุม
ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน
4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีด
ความสามารถของหนวยงาน

5. Potential
Base

5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 96

รอยละ 100



คะแนนประเมิน ตั้งแต
4.0000 ขึ้นไป
เรื่อง ระยะเวลาเฉลีย่
การใหบริการ

ระดับคะแนน
4.6750
นําระบบการลงทะเบียน
ดวยตนเอง มาใชสําหรับ
การลงทะเบียนของ
ผูปวยนัดหมาย ทําให
ระยะเวลารอคอยลดลง
3.57 นาที/คน
รอยละ 100

ดําเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
รอยละ 100

สรุปผล
ประเมิน





สูงกวา
เปาหมาย



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผูอํานวยการ : นายพรเทพ พงศทวิกร
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผูอํานวยการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

●

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผลประเมิน

รอยละ 80

รอยละ 91.51



สูงกวาเปาหมาย

สําเร็จ

สําเร็จ



ระดับมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ



สําเร็จ

สําเร็จ



สําเร็จ

สําเร็จ



ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย
ระดับ 3
สูงกวาเปาหมาย



2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจางผูอํานวยการ
องคการมหาชน

2.1.2 ผลการประเมินองคกร
2.1.3 งานอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย

1) รอยละการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป
2) การบริหารการเงินของโรงพยาบาลบานแพว
โดยรวม ใหมีรายไดไมต่ํากวารายจาย
3) การดําเนินการตามตัวชีว้ ัดสํานักงาน ก.พ.ร.
4) การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
แกประชากรอําเภอบานแพว รวมกับ
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) การกอสรางอาคารโรงพยาบาลจักษุบานแพว
แลวเสร็จตามสัญญาจาง

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการบริหาร
ของผูอํานวยการองคการ
มหาชน

1) ภาวะผูนํา
2) วิสัยทัศน
3) การวางกลยุทธขององคการ
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลีย่ น
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย
ระดับ 2
เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมการใหบริการทุกหนวยงานในโรงพยาบาลบานแพว โดยนํา Program EMR
soft (Electronic medical record) ใชในการดูแลผูปวยทั้งระบบ สงผลใหไดรับขอมูลที่เปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวนมากขึ้น และ
นําขอมูลดังกลาวไปทําแผนการพัฒนากระบวนการจัดการในหลาย ๆ ดาน เชน การลดระยะเวลารอคอยในการใหบริการ รวมถึง
มีการใชระบบ SAP มาชวยในการบริหารงานคลังยา คลังเวชภัณฑ การพัสดุ การเงินการบัญชี และสิทธิประโยชน เปนตน
• เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยมีการปรับปรุงระบบบัญชีเงินเดือน และคาตอบแทนของบุคลากรแบบใหม
ใหสอดคลองนโยบายภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดแรงงานเปด บางสาขาวิชาชีพ มีการจายคาตอบแทนตาม
จํ า นวนผลงาน (Work load / Performance Pay) เช น แพทย เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หาร โดยการปลด
พันธนาการของระบบราชการ และเนนการพึ่งพาตนเอง โดยสรางวัฒนธรรมองคกรขึ้นใหม เพื่อใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในระดับ
สากลมากขึ้น ไมยึดถือตําแหนง แตยึดถือความรับผิดชอบเปนสําคัญ และพัฒนาระบบบริการแบบ Service Mind ผูนําองคกรระดับ
หัวหนางาน ตองทําตัวเปนตัวอยาง เนนลูกคา ผูรับบริการเปนสําคัญ เนนความซื่อสัตย นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน
• ลดภาระดานงบประมาณของหนวยงานสวนกลาง บริหารดวยเงินรายไดของหนวยงาน รวมทั้งรับผิดชอบคารักษาพยาบาล สวัสดิการ
ตลอดจนคาชดเชยตาง ๆ ของเจาหนาที่
• เพิ่มความรับผิดชอบที่โรงพยาบาลและกรรมการบริหารมีตอสาธารณะไดอยางชัดเจน โดยเนนการจัดระบบการทํางานที่โปรงใส
และสามารถ ตรวจสอบได เชน การจัดซื้อมีการแสดงขอมูลผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (ระบบ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง, website ประกาศราคากลางของโรงพยาบาล เพื่อปองกันการทุจริต ในระบบการจัดซื้อจัดจาง
• เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารโรงพยาบาล โดยยึดเอาปญหาความเดือดรอนหรือความตองการของประชาชนที่จะ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเปนเปาหมาย สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการทํางานรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบบูรณาการและสถาบันการศึกษา เชน การรณรงคและการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ในพื้นที่ กิจกรรมรณรงคเพื่อแกไขปญหาวัยรุนและการตั้งครรภกอนวัยอันควร โดยรวมกับสถาบันการศึกษา โครงการลดปญหา
โรคอวน เปนตน
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพและพื้ น ที่ ในการใหบ ริ ก าร โดยดํา เนิ น การโครงการก อสร า งอาคารศู นย อุ บั ติ เหตุ แ ละโรคหั ว ใจ 10 ชั้ น และ
โรงพยาบาลจั กษุ บา นแพ ว ซึ่ง จะสามารถขยายพื้ นที่ การใหบ ริก ารและเพิ่ มจํ านวนเตี ยงสํา หรั บผู ป วยที่ต องพัก รัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาลได
• เพิ่มศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุอยางครบวงจร โดยดําเนินการโครงการกอสรางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) สาขาเกษตร
พัฒนาเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ (Aging society)
• รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดําเนินการดังนี้
- ดําเนินการโครงการผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชวยลดปญหาผูปวยที่มีสายตาพิการจากตอกระจก
โดยออกหนวยผาตัดตอกระจกในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน
- ขยายการจัดบริการมายังพื้นที่ของศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ไดแก ศูนยการแพทย
และศูนยทันตกรรม เพื่อใหบริการขาราชการและประชาชนที่มาติดตอราชการ
- จัดตั้งโครงการพัฒนาตนแบบการฟอกเลือดทางชองทองในผูปวยเรื้อรังระยะสุดทาย ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน โดยไดมี
การขยายสาขาเพิ่มเติม ไดแก ศูนยลางไตทางชองทองสาขาเจริญกรุงและศูนยลางไตทางชองทองสาขาเทอดไท
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ข้อสังเกต
1. ควรมีแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเฉพาะทาง โดยให้ทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
มีความต้องการ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น
2. เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีผลการดาเนิ นงานเรื่ องอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่ว ยโรคหลอดเลือ ดหัวใจนอกเขต
โรงพยาบาลบ้านแพ้วที่ดีกว่าในเขตและดีกว่าค่าเป้าหมายค่อนข้างมาก จึงควรเน้นการทางานเชิงรุกในการคัดกรองผู้ป่วย
ในเขตโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อให้ได้รับดูแลหรือรักษาได้ทันเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง
3. แม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจะได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดระยะเวลารอคอยในขันตอนการลงทะเบียน ที่ทาให้
ลดระยะเวลารอคอยได้ 3.57 นาที/ต่อคน แต่โรงพยาบาลแพ้วยังมีระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ตังแต่ขันตอนการ
ลงทะเบี ย น รอเจาะเลื อ ด รอพบแพทย์ จนกระทั่ งได้ รั บ ยา เฉลี่ ย 85.96 นาที ต่ อ คน ซึ่ งเป็ น ระยะเวลารอคอยที่
ค่อนข้างมาก จึงควรนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการในขันตอนอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ เพื่อลดระยะเวลารอคอยให้มีการบริการทีร่ วดเร็วขึน
4. การกาหนดตัวชีวัดที่มีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง ควรกาหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนที่ มีแนวโน้มดีขึน
ต่อ เนื่ องและมีค วามท้า ทาย โดยเที ย บเคีย งกับ ค่า เป้ า หมายของกระทรวงสาธารณสุ ข หรือ ผลการดาเนิ น การของ
โรงพยาบาลที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ กรณีตัวชีวัดที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเป้าหมาย
ควรรักษาระดับของผลการดาเนินงานที่ดีให้ต่อเนื่อง และอาจขอเปลี่ยนแปลงตัวชีวัด เพื่อวัดผลการดาเนินงานในเรื่องที่
จาเป็นเรื่องอื่นแทน
…………………………………
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