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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

 ค ำช้ีแจง   แบบสอบถำมชุดน้ี ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำข้อมูลไปศึกษำวิจัย  วิเครำะห์    
และประมวลผล เพื่อใช้ประกอบกำรศึกษำวิจัยตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ              
รัฐประศำสนศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีปทุม โดยค ำถำมและค ำตอบไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถำมใดๆ
ทั้งสิ้น ค ำตอบที่ได้รับจะถือเป็นควำมลับ ดังน้ันผู้วิจัยจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบ
แบบสอบถำมในกำรวิจัยครั้งน้ีตำมควำมเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรวิจัยและพัฒนำต่อไป   
โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1   ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่สง่ผลต่อกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน)
ส่วนที่ 4  กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณท่ ำนเป็นอย่ ำงสูง ในกำรสละเวลำอันมีค่ำของท่ำนในกำรตอบ
แบบสอบถำมกำรวิจัยในครั้งน้ี 

       
 
      ฉัตรำ โพธ์ิพุ่ม                                                                                        
    นักศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์  

                                                               มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
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ส่วนที่ 1   ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
1. เพศ  (  )1. ชำย  (  )2. หญิง 
2. อำยุ 

(  ) ต่ ำกว่ำ 25 ปี  (  ) 26-35 ปี 
(  ) 36-45 ปี  (  ) 46 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของท่ำน 
(  ) 1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
(  ) 2. ปริญญำตร ี
(  ) 3. ปริญญำโท 
(  ) 4. ปริญญำเอก 

4. ต ำแหน่งตำมวิชำชีพ 
(  ) 1. แพทย ์   (  ) 2. พยำบำล  
(  ) 3. เภสัชกร   (  ) 4. เจ้ำหน้ำที่รังสีกำรแพทย ์  
(  ) 5. เทคนิคกำรแพทย ์  (  ) 6. กำยภำพบ ำบัด 
(  ) 7. พนักงำนสนับสนุนบริกำร (  ) 8. อื่นๆโปรดระบุ............................. 

5. ต ำแหน่งงำน 
(  ) 1. ระดับปฏิบัติกำร  (  ) 2. ระดับหัวหน้ำหน่วยขึ้นไป 
(  ) 3. ระดับช ำนำญกำร/เช่ียวชำญ  (  ) 4. อื่นๆโปรดระบุ.................................. 

6. รำยได้ 
(  ) 1. น้อยกว่ำ 7,000 บำท  (  ) 2. ระหว่ำง 7,001- 15,000 บำท 
(  ) 3. ระหว่ำง 15,001- 25,000 บำท (  ) 4. มำกกว่ำ 25,001 บำท 

7. อำยุงำน 
(  ) 1. น้อยกว่ำ 1 ปี  (  ) 2. 1-5 ปี 
(  ) 3. 5-9 ปี   (  ) 4. 10 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจัยที่ส่งผลการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
                (องค์การมหาชน) 
ค ำช้ีแจง : โปรดอ่ำนข้อค ำถำมแต่ละข้อ และพิจำรณำว่ำท่ำนมีควำมคิดเห็นกับข้อค ำถำมแต่ละข้อ  
อยู่ในระดับใด แล้วลงควำมเห็นของท่ำนโดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็น
ของท่ำนมำกที่สุด โดย  

5      หมำยถึง       เห็นด้วยมำกที่สุด 
4      หมำยถึง       เห็นด้วยมำก 
3      หมำยถึง       เห็นด้วยปำนกลำง 
2      หมำยถึง       เห็นด้วยน้อย 
1      หมำยถึง       เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. ท่ำนได้รับอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
กับควำมสำมำรถ 

     

2. ท่ำนได้รับรำงวัลหรือค ำชมเมื่อปฏิบัตงิำนบรรล ุ
ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

     

3.  ท่ำนได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อนร่วมงำนหรือ 
หัวหน้ำงำน 

     

4.  สวัสดิกำรต่ำงๆที่ท่ำนได้รับมีควำมเหมำะสม เช่น     
ค่ำรักษำพยำบำลของตนเองและครอบครัว กองทุน
ส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

     

5. ท่ำนได้รับควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน หรือมีควำม
รับผิดชอบที่สงูขึ้นในองค์กำร 

     

2. ด้านวัฒนธรรมองค์การ 

6. องค์กำรของท่ำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงำนมำกกว่ำ
กระบวนกำร 

     

7. กำรบริกำรด้วยหัวใจเป็นกุญแจส ำคัญ หรอืปัจจัยหลัก
ในกำรบริกำรให้เกิดควำมส ำเร็จ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

8. องค์กำรของท่ำนเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม และมีควำม
ร่วมมือกันท ำงำนเป็นอย่ำงดี 

     

9. ทุกคนในองค์กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงงำน 
ที่มีคุณภำพ เพื่อให้เกิดควำมคลอ่งตัวในกำรท ำงำน 
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

     

10. กำรรับฟังและยอมรับฟังควำมคิดเห็นเป็นสิง่ส ำคัญ 
ในองค์กำร 

     

3. ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ 

11. ผู้บริหำรในแต่ละระดับมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 
ในกำรบริหำรจัดกำร และได้รับกำรยอมรับแม้ว่ำกำร
ตัดสินใจน้ันผลลัพธ์จะเป็นที่น่ำพึงพอใจหรือไม่ก็ตำม 

     

12. ท่ำนสำมำรถด ำเนินกำรตัดสินใจได้ทันทีในกำรแก้ไข
ปัญหำ หรือในกำรท ำงำนเพื่อให้งำนบรรลเุป้ำหมำย 

     

13. หำกมีปัญหำข้ำมสำยงำน ท่ำนหรือผู้บังคับบญัชำ
สำมำรถปรึกษำหำรือแกไ้ขปัญหำระหว่ำงหน่วยงำน
ได้ทันที 

     

14. ท่ำนสำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบในภำยหลังได ้โดยไม่ได้รับกำร
ต ำหนิ 

     

15. เมื่อมีปัญหำเร่งด่วน หรอืรุนแรงท่ำนสำมำรถรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำสูงสุดที่มีอ ำนำจกำรตัดสินใจได้โดยไม่
ต้องรำยงำนตำมล ำดับสำยกำรบังคับบัญชำ 

     

4. ด้านโครงสร้างองค์การ 

16. องค์กำรของท่ำนมีโครงสร้ำงองค์กำรตำมล ำดับช้ัน 
ที่ชัดเจน 
 

     

17. องค์กำรของท่ำนมีสำยกำรบังคับบัญชำที่สั้น มีควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรสูง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

18. องค์กำรของท่ำนมีช่องทำงกำรสื่อสำรนโยบำย หรือ
แผนงำนหลำยช่องทำง เช่น กำรประชุมแผนก ผู้บริหำร
พบพนักงำน วำรสำร เป็นต้น 

     

19. กำรบริหำรโดยใช้รูปแบบคณะกรรมกำรบริหำร 
ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 

     

20. กำรจัดตั้งทีมงำนเฉพำะกิจที่ประกอบด้วยสหสำขำ
วิชำชีพ หรือหลำยสำยงำน เพื่อกำรแก้ไขปัญหำหรือ
พัฒนำองค์กำร จะท ำให้กำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

     

5. ด้านภาวะผู้น า 

21. ผู้น ำของท่ำนเป็นผู้น ำที่กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำตัดสินใจ 
และกล้ำเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น ำที่สำมำรถน ำพำองค์กำร
ไปสู่เป้ำหมำย 

     

22. ผู้น ำของท่ำนส่งเสริมให้ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น รับฟงัควำมคิดเห็น หรือปัญหำของท่ำน 
และมีกำรตอบสนองเป็นอย่ำงด ี

     

23. ผู้น ำของท่ำนมีควำมยืดหยุ่น และให้อิสระแก่ท่ำนใน
กำรท ำงำน 

     

24. ผู้น ำของท่ำนสำมำรถให้ค ำแนะน ำ นิเทศงำนและ
พัฒนำทักษะกำรท ำงำนของท่ำนให้มีศักยภำพสงูขึ้น 

     

25. ผู้น ำของท่ำนเน้นกำรท ำงำนเชิงรุก กำรท ำงำนอย่ำงมี
เหตุผล และมุ่งเน้นที่ผลสมัฤทธ์ิของงำน 

     

6. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

26. มีหลักเกณฑ์กำรประเมินผลบุคลำกรที่เป็นรูปธรรม
ตำมแผนงำน เป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล และเป็น
ธรรม 

     

27. มีหลักเกณฑ์กำรเจรญิเติบโตควำมก้ำวหน้ำในงำน 
(Career Ladder) ที่ชัดเจนและเหมำะสม 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

28. กำรจัดระบบค่ำตอบแทนในแต่ละสำขำวิชำชีพมีควำม
เป็นธรรม  

     

29. ท่ำนรับทรำบเกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมแผนงำนที่
ท่ำนได้รับมอบหมำยทั้งก่อนและหลงักำรประเมินผล 

     

30. มีกำรวำงแผนรองรับบุคลำกรเพือ่ทดแทนบุคลำกร 
ที่ขำด หรือต ำแหน่งงำนที่หำยำก 

     

 

ส่วนที่3   แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ค ำช้ีแจง : โปรดอ่ำนข้อค ำถำมแต่ละข้อ และพิจำรณำว่ำท่ำนมีควำมคิดเห็นกับข้อค ำถำมแต่ละข้ออยู่
ในระดับใด แล้วลงควำมเห็นของท่ำนโดยท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องค ำตอบที่ตรงกับควำมคิดเห็น
ของท่ำนมำกที่สุด โดย  

5      หมำยถึง       เห็นด้วยมำกที่สุด 
4      หมำยถึง       เห็นด้วยมำก 
3      หมำยถึง       เห็นด้วยปำนกลำง 
2      หมำยถึง       เห็นด้วยน้อย 
1      หมำยถึง       เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 

การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. ด้านผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐ 
    1.1 การวางแผน 

1. องค์กำรของท่ำนมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน 
เข้ำใจง่ำย 

     

2.  องค์กำรของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ปัจจัยรอบด้ำน เพื่อน ำมำ
ก ำหนดแผนงำน และแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผน
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

     

3. องค์กำรของท่ำนมีกำรจัดท ำแผนงำน แผนปฏิบัติกำร 
และแผนงบประมำณ ประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผน
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 

     



218 
 

การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

   1.2 การปฏิบัติตามแผน 

4. องค์กำรของท่ำนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน 
และระยะเวลำด ำเนินกำร 

     

5. องค์กำรของท่ำนมีกำรก ำหนดกิจกรรมของแผนปฏิบัติ
กำร และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่ทุกระดับในองค์กำร 

     

6. องค์กำรของท่ำนถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรหรือกิจกรรมสู่
ระดับบุคคลในแผนที่เกี่ยวข้อง 

     

   1.3 การประเมินผล 
7. องค์กำรของท่ำนมีกำรติดตำมและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน ทั้งระดับองค์กำรและระดับบุคคล โดย
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

     

8. องค์กำรของท่ำนมีกำรใช้เทคโนโลยีเพือ่ติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

     

9. องค์กำรของท่ำนมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบ
ได้ โดยองค์กรอิสระจำกภำยนอกและจำกภำคประชำชน 

     

   1.4 การพัฒนาความรู้ภายในองค์การ 

10. องค์กำรของท่ำนมีกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล
ประจ ำปี 

     

11. องค์กำรของท่ำนมีกำรจัดฝึกอบรมควำมรู้ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรเพื่อเพิ่มศกัยภำพกำรท ำงำน 

     

12. องค์กำรของท่ำนมีเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ หรือน ำเสนอ
งำนวิชำกำรในองค์กำร 

     

2. ด้านประโยชน์สุขต่อประชาชน 
    2.1 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

13. องค์กำรของท่ำนมีจ ำนวนตัวแทนภำคประชำชนที่อยู่ใน
คณะกรรมกำรบริหำร (Board) มีควำมเหมำะสม  

     

14. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนด ำเนินงำนหรือ
พัฒนำองค์กำรของท่ำน 
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การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

15. องค์กำรของท่ำนมีกำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนหรือ
ผลงำนต่ำงๆให้ประชำชนทรำบ 

     

   2.2 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

16. องค์กำรของท่ำนมกีำรจัดช่องทำงกำรรับฟงัควำมคิดเห็น
ของประชำชน เช่น กล่องรับฟังควำมคิดเห็น เวบไซด ์
เป็นต้น 

     

17. บุคลำกรภำยในองค์กำรของท่ำนทุกระดับถือเป็นตัวแทน
ขององคก์ำรในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ
ของประชำชน 

     

18. เมื่อพบปัญหำ หรือควำมไม่เข้ำใจของประชำชน องค์กำร
ของท่ำนหรอืตัวแทนองค์กำรของท่ำนมีกำรช้ีแจงให้
ประชำชนเข้ำใจถึงปัญหำน้ัน 

     

 

 
 ส่วนที่ 4  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ค ำช้ีแจง กรุณำอ่ำนข้อค ำถำมและตอบตำมควำมคิดเห็นของท่ำน 
•  ท่ำนเห็นว่ำปัญหำอุปสรรคของกำรบริหำรงำนของโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว (องค์กำรมหำชน) 

มีหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง โปรดระบุ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารระดับสูง เรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ประเด็นค าถาม 

1. การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตามผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจภาครัฐในด้านการวางแผน อย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

2. การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตามผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจภาครัฐในด้านการปฏิบัติตามแผนครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

3. การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตามผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจภาครัฐในด้านการประเมินผลหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  

4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ หรือที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) คือปัจจัยใดบ้าง ปัจจัยใดมีความส าคัญที่สุดต่อการบริหารจัดการเพราะเหตุใด 

5. การจัดองค์การในระบบสาธารณสุขไทยควรใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
องค์การมหาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6. ถ้าระบบสาธารณสุขไทยจะใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การมหาชน 
องค์การน้ันควรมีความพร้อมในด้านใดบ้าง 

  



 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

ค าชี้แจง:   
แบบสอบถามน้ีใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)” ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการได้แนวทางในการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
เพื่อให้ได้ต้นแบบในการบริหารงานให้กับโรงพยาบาลอื่นๆของรัฐที่เตรียมจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน 
ต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้โปรดให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับวัตถุประสงค์
หรือเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตามเกณฑ์การให้ค่าคะแนนความสอดคล้องที่
ปรากฏในแบบสอบถาม  

ส าหรับค าช้ีแจงเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรหิารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)”  และค าช้ีแจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีดังน้ี 

โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไป ระดับทุติยภูมิขนาด 
300 เตียง เป็นโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ หรือองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
โรงพยาบาลบ้านแพว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 

องค์การมหาชน หมายถึง การบริหารจัดการแบบพิเศษ เป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ โดยมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ด้วยการแปรรูปโรงพยาบาลรัฐเป็น
โรงพยาบาลในการก ากับดูแลของภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

การบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หมายถึง รูปแบบการบริหารงาน
การด าเนินงานภายในโรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) ภายใต้ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 ตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน หมายถึง ปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การบริหาร ภายใต้ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้แก่ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งตามวิชาชีพ ต าแหน่งงาน รายได้ 
อายุงาน 
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2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงจูงใจในด้านต่างๆที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ได้แก่ อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น 

3. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นลักษณะเฉพาะ
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  เช่น การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือพฒันางาน การมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานมากกว่ากระบวนการ และการบริการด้วย
หัวใจ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของงาน เป็นต้น  

4. การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ หมายถึง อ านาจการสั่งการ การก ากับ
ดูแล และการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการประสานงานข้ามสายงาน
เพื่อแก้ปัญหา ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

5. โครงสร้างองค์การ หมายถึง การจัดองค์การ จัดโครงสร้างองค์การ สายการบังคับ
บัญชาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีช่องทาง
การสื่อสารนโยบายหรือแผนงาน หรือมีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจจากสหสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา 

6. ภาวะผู้น า หมายถึง ลักษณะของภาวะผู้น าของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) เช่น การเป็นผู้น าที่กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ ลักษณธผู้น าแบบมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่น มี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถนิเทศงาน พัฒนาทักษะของผู้ตามได้ และเป็นผู้น าที่เน้นการ
ท างานเชิงรุก มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน 

7. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ทั้งในด้านการวางแผนอัตราก าลัง การจัดหาบุคลากร การ
จัดระบบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์การเจริญเติบโตความก้าวหน้าในงาน 
(Career Ladder) ที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งให้ผู้ถูกประเมิน
รับทราบทั้งก่อนและหลังการประเมิน 

ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) หมายถึง ลักษณะ
การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ภายใต้ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548 แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐ ได้แก่ 
1.1 การวางแผน หมายถึง ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

จุดแข็ง-จุดอ่อน ปัจจัยรอบด้าน และผู้มีส่วนได้สว่นเสยี เพื่อน ามาก าหนดแผนงาน แผนกลยุทธ์ แผน
ปฎิบัติการ และแผนงบประมาณประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

1.2 การปฏิบัติตามแผน หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน และ
ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดกิจกรรมของแผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่ทุกระดับใน
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องค์การจนถึงระดับปฏิบัติการ (ระดับบุคคล) ในแผนงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) 

1.3 การประเมินผล หมายถึง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งระดับองค์การและระดับบุคคล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้โดยองค์กรอิสระจากภายนอกและจากภาคประชาชน  

 1.4 การพัฒนาความรู้ภายในองค์การ หมายถึง มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลประจ าปี มีการจัดฝึกอบรมภายใน และส่งฝึกอบรมภายนอกองค์การ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ หรือน าเสนองานวิชาการในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

2. ด้านประโยชน์สุขต่อประชาชน ได้แก่  
2.1 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง มีตัวแทนภาคประชาชนใน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด แผนงาน หรือการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และองค์การมี การเผยแพร่
ผลการด าเนินงานหรือผลงานต่างๆให้ประชาชนทราบ 

2.2 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน)  มีจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจและค าติชมจากประชาชน เช่น 
ทางกล่องรับความคิดเห็น ทางเว็บไซต์ หรือผ่านบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นต้น และเมื่อพบ
ปัญหา หรือความไม่เข้าใจในการด าเนินงาน หรือปัญหาอื่นๆ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
หรือตัวแทนของโรงพยาบาลมีการช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาน้ัน 

แบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี แบง่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

(องค์การมหาชน)         
ส่วนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากท่าน 

 
               ฉัตรา โพธ์ิพุ่ม                                                                                        

    นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
                                                                   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ส่วนที่ 4  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริงในปัจจุบัน 
1. เพศ  (  )1. ชาย  (  )2. หญิง 
2. อายุ 

(  ) ต่ ากว่า 25 ปี  (  ) 26-35 ป ี
(  ) 36-45 ปี  (  ) 46 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน 
(  ) 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(  ) 2. ปริญญาตร ี
(  ) 3. ปริญญาโท 
(  ) 4. ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่งตามวิชาชีพ 
(  ) 1. แพทย ์   (  ) 2. พยาบาล  
(  ) 3. เภสัชกร   (  ) 4. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย ์  
(  ) 5. เทคนิคการแพทย ์  (  ) 6. กายภาพบ าบัด 
(  ) 7. พนักงานสนับสนุนบริการ (  ) 8. อื่นๆโปรดระบุ............................. 

5. ต าแหน่งงาน 
(  ) 1. ระดับปฏิบัติการ  (  ) 2. ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป 
(  ) 3. ระดับช านาญการ/เช่ียวชาญ  (  ) 4. อื่นๆโปรดระบุ.................................. 
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6. รายได้ 
(  ) 1. น้อยกว่า 7,000 บาท  (  ) 2. ระหว่าง 7,001- 15,000 บาท 
(  ) 3. ระหว่าง 15,001- 25,000 บาท (  ) 4. มากกว่า 25,001 บาท 

7. อายุงาน 
(  ) 1. น้อยกว่า 1 ปี  (  ) 2. 1-5 ป ี
(  ) 3. 5-9 ปี   (  ) 4. 10 ปีขึ้นไป 
 

ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

ค าช้ีแจง : โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องค่าคะแนน IOC ที่ท่านคิดว่าถูกต้องเหมาะสมตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดเพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ของแต่ละข้อค าถามโดยให้ค่าคะแนน IOC ดังน้ี 
 

+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 
N=3 ค่าคะแนน 

IOC 
สรุปผล 

+1 0 -1 

1. ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
1. ท่านได้รับอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

กับความสามารถ 
3 0 0 1 ผ่าน 

2. ท่านได้รับรางวัลหรือค าชมเมื่อปฏิบัตงิานบรรล ุ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3 0 0 1 ผ่าน 

3.  ท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือ 
หัวหน้างาน 

3 0 0 1 ผ่าน 

4.  สวัสดิการต่างๆที่ท่านได้รับมีความเหมาะสม เช่น     
ค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

5. ท่านได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หรือมี
ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในองค์การ 
 

3 0 0 1 ผ่าน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 
+1 0 -1 

2. ด้านวัฒนธรรมองค์การ  

6. องค์การของท่านมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานมากกว่า
กระบวนการ 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

7. การบริการด้วยหัวใจเป็นกุญแจส าคัญ หรอืปัจจัย
หลักในการบริการหรือท างานให้เกิดความส าเร็จ 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

8. องค์การของท่านเน้นการท างานเป็นทีม และมีความ
ร่วมมือกันท างานเป็นอย่างดี 

3 0 0 1 ผ่าน 

9. ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างงาน 
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคลอ่งตัวในการท างาน 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3 0 0 1 ผ่าน 

10. การรับฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นเป็นสิง่ส าคัญ 
ในองค์การ 

3 0 0 1 ผ่าน 

3. ด้านการบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ  

11. ผู้บริหารในแต่ละระดับมีอ านาจในการตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการ และได้รับการยอมรับแม้ว่า
การตัดสินใจน้ันผลลัพธ์จะเป็นที่น่าพึงพอใจ
หรือไม่ก็ตาม 

3 0 0 1 ผ่าน 

12. ท่านสามารถด าเนินการตัดสินใจได้ทันทีในการ
แก้ไขปัญหา หรอืในการท างานเพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย 

3 0 0 1 ผ่าน 

13. หากมีปัญหาข้ามสายงาน ท่านหรือผู้บังคับบญัชา
สามารถปรึกษาหารือแกไ้ขปัญหาระหว่าง
หน่วยงานได้ทันที 

3 0 0 1 ผ่าน 

14. ท่านสามารถรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในภายหลังได ้โดยไม่ได้รับ
การต าหนิ 

3 0 0 1 ผ่าน 

15. เมื่อมีปัญหาเร่งด่วน หรอืรุนแรงท่านสามารถ
รายงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดทีม่ีอ านาจการตัดสินใจ
ได้โดยไม่ต้องรายงานตามล าดับสายการบังคับ

3 0 0 1 ผ่าน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 
+1 0 -1 

บัญชา 
4. ด้านโครงสร้างองค์การ  

16. องค์การของท่านมีโครงสร้างองค์การตามล าดับช้ัน 
ที่ชัดเจน 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

17. องค์การของท่านมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น มี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการสูง 

3 0 0 1 ผ่าน 

18. องค์การของท่านมีช่องทางการสื่อสารนโยบาย 
หรือแผนงานหลายช่องทาง เช่น การประชุมแผนก 
ผู้บริหารพบพนักงาน วารสาร เป็นต้น 

3 0 0 1 ผ่าน 

19. การบริหารโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการบริหาร 
ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

20. การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วยสหสาขา
วิชาชีพ หรือหลายสายงาน เพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาองคก์าร จะท าให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

5. ด้านภาวะผู้น า  
21. ผู้น าของท่านเป็นผู้น าที่กล้าคิด กล้าท า กล้า

ตัดสินใจ และกล้าเปลี่ยนแปลง เป็นผู้น าที่สามารถ
น าพาองค์การไปสู่เป้าหมาย 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

22. ผู้น าของท่านส่งเสริมให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น หรอืปัญหา
ของท่าน และมีการตอบสนองเป็นอย่างด ี

3 0 0 1 ผ่าน 

23. ผู้น าของท่านมีความยืดหยุ่น และให้อิสระแก่ท่าน
ในการท างาน 

3 0 0 1 ผ่าน 

24. ผู้น าของท่านสามารถให้ค าแนะน า นิเทศงานและ
พัฒนาทักษะการท างานของท่านให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 

3 0 0 1 ผ่าน 

25. ผู้น าของท่านเน้นการท างานเชิงรุก การท างานอย่าง
มีเหตุผล และมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

2 1 0 0.67 ผ่าน 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 
+1 0 -1 

6. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

26. มีหลักเกณฑ์การประเมินผลบุคลากรที่เป็นรูปธรรม
ตามแผนงาน เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล และ
เป็นธรรม 

3 0 0 1 ผ่าน 

27. มีหลักเกณฑ์การเจรญิเติบโตความก้าวหน้าในงาน 
(Career Ladder) ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

28. การจัดระบบค่าตอบแทนในแต่ละสาขาวิชาชีพมี
ความเป็นธรรม  

2 1 0 0.67 ผ่าน 

29. ท่านรับทราบเกณฑ์การประเมินผลงานตาม
แผนงานที่ท่านได้รับมอบหมายทั้งก่อนและหลัง
การประเมินผล 

3 0 0 1 ผ่าน 

30. มีการวางแผนรองรับบุคลากรเพือ่ทดแทนบุคลากร 
ที่ขาด หรือต าแหน่งงานที่หายาก 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

ส่วนที่3   แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ค าช้ีแจง : โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องค่าคะแนน IOC ที่ท่านคิดว่าถูกต้องเหมาะสมตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดเพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) ของแต่ละข้อค าถามโดยให้ค่าคะแนน IOC ดังน้ี 
 

+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 

+1 0 -1 
1. ด้านผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐ 
    1.1 การวางแผน 

 

1. องค์การของท่านมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

2.  องค์การของท่านมีการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้าน 
เพื่อน ามาก าหนดแผนงาน และแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

3 0 0 1 ผ่าน 
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การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 
+1 0 -1 

3. องค์การของท่านมีการจัดท าแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจ าปี
ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

3 0 0 1 ผ่าน 

   1.2 การปฏิบัติตามแผน  

4. องค์การของท่านมีการก าหนดเป้าหมาย 
แผนการท างาน และระยะเวลาด าเนินการ  

3 0 0 1 ผ่าน 

5. องค์การของท่านมีการก าหนดกิจกรรมของ
แผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่
ทุกระดับในองค์การ 

3 0 0 1 ผ่าน 

6. องค์การของท่านถ่ายทอดแผนปฏิบัติการหรือ
กิจกรรมสูร่ะดับบุคคลในแผนที่เกี่ยวข้อง 

3 0 0 1 ผ่าน 

   1.3 การประเมินผล  

7. องค์การของท่านมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน ทั้งระดับองค์การและระดับ
บุคคล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 0 0 1 ผ่าน 

8. องค์การของท่านมีการใช้เทคโนโลยีเพือ่ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

2 1 0 0.67 ผ่าน 

9. องค์การของท่านมีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยองค์กรอสิระจากภายนอก
และจากภาคประชาชน 

3 0 0 1 ผ่าน 

   1.4 การพัฒนาความรู้ภายในองค์การ  
10. องค์การของท่านมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลประจ าปี 
2 1 0 0.67 ผ่าน 

11. องค์การของท่านมีการจัดฝึกอบรมความรู้ทัง้
ภายในและภายนอกองค์การเพือ่เพิ่มศักยภาพ
การท างาน 

3 0 0 1 ผ่าน 

12. องค์การของท่านมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ หรือ
น าเสนองานวิชาการในองค์การ 

3 0 0 1 ผ่าน 
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การบริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) 

N=3 ค่าคะแนน 
IOC 

สรุปผล 
+1 0 -1 

2. ด้านประโยชน์สุขต่อประชาชน 
    2.1 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

13. องค์การของท่านมีจ านวนตัวแทนภาค
ประชาชนที่อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล (Board) มีความเหมาะสม  

3 0 0 1 ผ่าน 

14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน
ด าเนินงานหรือพัฒนาองค์การของท่าน 

3 0 0 1 ผ่าน 

15. องค์การของท่านมีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานหรือผลงานต่างๆให้ประชาชนทราบ 

3 0 0 1 ผ่าน 

   2.2 ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

16. องค์การของท่านมีการจัดช่องทางการรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน เช่น กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น เวบไซด ์เป็นต้น 

3 0 0 1 ผ่าน 

17. บุคลากรภายในองค์การของท่านทุกระดับถือ
เป็นตัวแทนขององค์การในการรับฟังความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชน 

3 0 0 1 ผ่าน 

18. เมื่อพบปัญหา หรือความไม่เข้าใจของ
ประชาชน องค์การของท่านหรือตัวแทน
องค์การของท่านมีการช้ีแจงให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงปัญหาน้ัน 

3 0 0 1 ผ่าน 
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ส่วนที่ 4  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ค าช้ีแจง กรุณาอ่านข้อค าถามและตอบตามความคิดเห็นของท่าน 

•  ท่านเห็นว่าปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
มีหรือไม่ อย่างไรบ้าง โปรดระบุ  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2543 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2543 

เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้วขึ้นเป็นองค์การมหาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปน้ี 

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543” 

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป 
มาตรา 3  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“โรงพยาบาล”  หมายความว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
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“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  

หมวด 1 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ านาจหนา้ที่ 

   
  
มาตรา 5  ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)” 
ให้โรงพยาบาลมีที่ท าการอยู่ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
มาตรา 6  ให้โรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการดังต่อไปน้ี 
(1) ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค 

และการฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
(2) ด าเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข

โดยค านึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย 
(3) ด าเนินกิจการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของ

ชุมชน 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการด าเนินการที่มุ่งแสวงหาก าไรเป็นหลัก 
มาตรา 7  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้โรงพยาบาลมีอ านาจกระท ากิจการ

ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ  
(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
(3) จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
(4) กู้ยืมเงิน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นใดเพื่อการด าเนินกิจการ

ของโรงพยาบาล 
(5) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล 
(6) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการ 
(7)  ท าความตกลงหรือร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ

ต่างประเทศ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล  
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(8) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล 
การกู้ยืมเงิน  การออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นใด การถือหุ้นหรือการ

เข้าเป็นหุ้นส่วนและการเข้าร่วมทุนในกิจการกับนิติบุคคลอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
 

หมวด 2 
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

   
  
มาตรา 8  ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง 
(2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น

รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินการ 
(6) ดอกผลของเงินรายได้จากทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
มาตรา 9  บรรดารายได้ของโรงพยาบาลไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง

ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
มาตรา 10  ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโรงพยาบาลได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงินรายได้

ของโรงพยาบาลเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงพยาบาล 
ให้โรงพยาบาลมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จ าหน่าย และจัดหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
มาตรา 11  การใช้จ่ายเงินของโรงพยาบาล ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของโรงพยาบาล

โดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
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หมวด 3 
การบริหารและการด าเนินกิจการ 

   
  
มาตรา 12  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว” ประกอบด้วย 
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาโดย

คณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เช่นเดียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม (4) และต้องมิใช่ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสามคน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

(3) กรรมการผู้แทนชุมชน จ านวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนน้ันไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งเสนอ
โดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรประชาชนในท้องถิ่นภายในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์
ทางด้านการสาธารณสุข การบริหาร การเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือสาขาอื่นอันเป็นประโยชน์แก่กิจการ
ของโรงพยาบาล ซึ่งในจ านวนน้ีจะต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหน่ึงคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3) และ (4) รวมทั้งคุณสมบัติขององค์กรประชาชนที่จะเสนอ
ช่ือบุคคลแก่คณะกรรมการสรรหาได้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 13 ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
วันให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นชุดหน่ึงมีจ านวนไม่เกินสิบเอ็ดคน  เพื่อท า
หน้าที่สรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องสรรหา
เป็นจ านวนสองเท่าของกรรมการแต่ละประเภทที่จะมีได้  เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกรรมการสรรหา 
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กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอช่ือเป็นประธานกรรมการ  กรรมการ
ผู้แทนชุมชนหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา 14  ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้สามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาลหรือที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญที่มี
สัญญาจ้างกับโรงพยาบาล 

มาตรา 15  ประธานกรรมการและกรรมการของโรงพยาบาลจะต้องไม่เป็นผู้มีสว่น
ได้เสียในกิจการที่กระท ากับโรงพยาบาล  ทั้งน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่ง
คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดที่โรงพยาบาลเป็นผู้ถือหุ้น 

มาตรา 16  ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการดังกล่าวซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือ
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา 17  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย่อนความสามารถ 
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(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 14 หรือ
กระท าการอันมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 

มาตรา 18  ในกรณีที่ประธานกรรมการ  กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ท าการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่นด ารง
ต าแหน่งแทนเว้นแต่วาระเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดังกล่าวแทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างน้ันอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา 13 มาใช้บังคับการสรรหากรรมการตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการตามความในวรรคหน่ึง และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้น
จากต าแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานกรรมการเป็น
การช่ัวคราว 

มาตรา 19  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้น้ันสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุม
เรื่องน้ันได้หรือไม่ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง
ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด 

มาตรา 20  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโรงพยาบาลให้ด าเนินกิจการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1) ก าหนดนโยบาย บทบาท ทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบสาธารณสุข 

(2) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของโรงพยาบาล 
(3) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับโรงพยาบาลในเรื่องดังต่อไปน้ี 
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(ก) การบริหารงานทั่วไปในโรงพยาบาล การจัดแบ่งส่วนงานของโรงพยาบาล 
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 

(ข) วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและการให้บริการผู้ป่วยประเภท
ต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 

(ค) การก าหนดต าแหน่ง  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
และเงินอื่น ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

(ง) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง  การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

(จ) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของโรงพยาบาล 
รวมทั้งการบัญชีและการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

(ฉ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
(ช) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ตรวจสอบภายใน 
(ซ) การคัดเลือกผู้อ านวยการ  การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  และการ

มอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน 
(4) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการในการ

รักษาพยาบาลผู้ป่วย และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(5) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล 
ระเบียบเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตาม  (3) (จ) ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา 21  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเช่ียวชาญ  เป็นที่

ปรึกษาของคณะกรรมการ และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา 19 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 22  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการได้รับเบี้ย

ประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา 23  ให้โรงพยาบาลมีผู้อ านวยการคนหน่ึง 
คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อวยการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ 
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มาตรา 24  ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่โรงพยาบาลได้เต็มเวลา และ
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการ

ของโรงพยาบาล ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 
(4) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 14 (3) (4) (5) หรือ (6)  
(5) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับโรงพยาบาล 
มาตรา 25  ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
มาตรา 26  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อ านวยการ 
(4) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หย่อนความสามารถ 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 24 
มติของคณะกรรมการให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (4) ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ โดยไม่นับรวมผู้อ านวยการ 
มาตรา 27  ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และ
เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตาม
มาตรา 37 วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์ 

(2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรวมทั้ง
รายงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อกรรมการ 

ผู้อ านวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของโรงพยาบาล 
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มาตรา 28  ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(1) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และ

ลูกจ้างของโรงพยาบาล ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของโรงพยาบาลออกจากต าแหน่ง ทั้งน้ีตาม
ข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงพยาบาลโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 29  ในกิจการที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของ
โรงพยาบาลเพื่อการน้ีผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้  แต่ต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 30  ในกรณีที่ผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการ
ว่างลงและยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหน่ึงเป็นผู้รักษาการ
แทนผู้อ านวยการ 

มาตรา 31  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่นของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 
  

หมวด 4 
ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 

   
  
มาตรา 32  ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลมีสามประเภท คือ 
(1) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่  ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก

งบประมาณของโรงพยาบาล 
(2) ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งโรงพยาบาลจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

หรือผู้เช่ียวชาญโดยมีสัญญาจ้าง 
(3) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 36 
มาตรา 33  เจ้าหน้าที่ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(3) สามารถท างานให้แก่โรงพยาบาลได้เต็มเวลา 
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(4) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของ
โรงพยาบาลรวมทั้งมีความเหมาะสมกับงานเฉพาะน้ัน ๆ 

(5) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 (3) (4) หรือ (5) 
(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับโรงพยาบาล 
มาตรา 34  เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใดตามมาตรา 33 
(4) ถูกให้ออกหรือปลดออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานหรือกระท าผิดวินัย

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
มาตรา 35  ให้โรงพยาบาลวางระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงระบบ

การจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอก การซื้อบริการจากองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และการร่วมมือกับ
สถาบันทางวิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ าตามความจ าเป็น 

มาตรา 36  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของโรงพยาบาล  รัฐมนตรีอาจขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นการช่ัวคราวได้  ทั้งน้ี เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้น้ันแล้ว และมีข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตาม
วรรคหน่ึงให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และ
ให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์
ตอบแทนอื่นท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามวรรคหน่ึงมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งและเงินเดือนเดิมตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติ 
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หมวด 5 
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของโรงพยาบาล 

   
  
มาตรา 37  การบัญชีของโรงพยาบาล ให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก าหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของโรงพยาบาล ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 38  ให้โรงพยาบาลจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของโรงพยาบาล โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท าบันทึกรายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพื่อการน้ี ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล สอบถามผู้อ านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และเรียกให้
ส่งสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา 39  ให้โรงพยาบาลท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ
รายงานน้ีให้กล่าวถึงผลงานของโรงพยาบาลในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีท าการ พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรวมทั้งค าช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดท าใน
ภายหน้า 

มาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท าไว้ ให้
โรงพยาบาลจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ก าหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 

การประเมินผลตามวรรคหน่ึง ให้จัดท าโดยสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางและมี
ความเช่ียวชาญในด้ านการประเมินผลกิจการโรงพยาบาล  โดยมีการคัดเลือกตามวิ ธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
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หมวด 6 
การก ากับดูแล 

   
  
มาตรา 41  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกิจการของโรงพยาบาล

ให้เป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาล นโยบายของ
รัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล เพื่อการน้ีให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้โรงพยาบาล
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ท ารายงาน หรือยับยั้งการกระท าของโรงพยาบาลที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงพยาบาล นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล ตลอดจนสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการของโรงพยาบาลได้ 

 
  

บทเฉพาะกาล 
   

  
มาตรา 42  เมื่อพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพื่ออนุมัติให้มีการโอนทรัพย์สิน สิทธิ 
หน้ี รายได้ และเงินงบประมาณของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข 
เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าที่ยังคงมีผู้ครองต าแหน่งอยู่  ไปเป็นของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

เพื่อเป็นทุนในการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลบ้ านแพ้วในระยะเริ่มแรก ให้
รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีภายในวงเงินที่รัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วสามารถด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ได้ 

ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการโอนทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี รายได้ และงบประมาณ
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ตามวรรคหน่ึง ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขเป็นอันยุบเลิก 

มาตรา 43  ในระยะเริ่มแรกซึ่งยังไม่มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้วตาม
พระราชกฤษฎีกาน้ี ให้มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้แทนส านักงบประมาณผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายแพทย์สาธารณสุข
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จังหวัดสมุทรสาคร นายอ าเภอบ้านแพ้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแพ้ว เป็นกรรมการ และให้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามมาตรา 44 เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่
บริหารโรงพยาบาลเท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกา รวมทั้ง
ด าเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 
13 (1) (3) และ (4) และด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มาตรา 44  ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราช
กฤษฎีกาน้ีใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีไปพลางก่อน  จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  ซึ่งต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับ 

ให้ถือว่าผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามวรรคหน่ึงได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้มาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 และเมื่อได้มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีสิทธิได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขในระดับต าแหน่ง
และเงินเดือนที่ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งและเงินเดือนเดิม 

 มาตรา 45  การเปลี่ยนข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกาน้ีให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ 

ข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประสงค์เปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาลบ้านแพ้วตามพระราช
กฤษฎีกาน้ี ต้องผ่านการคัดเลือกและการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการตาม
มาตรา 43 ก าหนด 

การจะบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคหน่ึงให้ด ารงต าแหน่งใด  ๆ
ในโรงพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้เป็นไปตามอัตราก าลัง คุณสมบัติ  และอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างตามที่คณะกรรมการตามมาตรา 43 ก าหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและ
อัตราก าลังของโรงพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ี จะมีขึ้นด้วยและจะต้องได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าที่ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้น้ันได้รับอยู่เดิม 

การบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามวรรคหน่ึง ให้มีผลใน
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการด าเนินการตามมาตรา 42 วรรคหน่ึง 

การเปลี่ยนจากข้าราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาลให้ถือว่าเป็น
การให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
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การเปลี่ยนจากลูกจ้างของส่วนราชการไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของโรงพยาบาล
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับ
บ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

มาตรา 46  ให้ส่วนราชการในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ เป็นส่วนงานของโรงพยาบาลจนกว่าจะได้จัดตั้งส่วนงานใหม่ 

มาตรา 47  ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของโรงพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้น าระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับมาใช้โดย
อนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชกฤษฎีกาน้ี 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ เน่ืองจากเป็นการสมควรจัดระบบ
การบริหารงานโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้สามารถบริหารงานได้อย่างอิสระ คล่องตัว และเอื้ออ านวยต่อ
การใช้บุคลากรและทรัพยากรของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อให้สามารถ
ให้บริการทางสาธารณสุขให้แก่ชุมชนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและพื้นที่ต่อเน่ืองหรือใกล้เคียงได้อย่างมี
คุณภาพ ตลอดทั้งสามารถให้บริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สมควรจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้วขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

  
 


