


การด าเนินการตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน



แนวทางการด าเนินงาน

โรงพยาบาลคณุภาพและคณุธรรม

การพฒันาด้านคณุภาพ

โรงพยาบาลพฒันาระบบคณุภาพ 
ได้รบัการรบัรองจากสถาบนัพฒันา

และรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
โดยโรงพยาบาลได้ผา่นการประเมิน HA ขัน้ 3

ผูบ้ริหารและบคุลากร
ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์

และก าหนดคณุธรรม

การพฒันาด้านคณุธรรม



การพัฒนาด้านคุณภาพ

การพัฒนาด้านคุณธรรม



ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะท างานจัดท าและ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมคุณธรรม

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



ประกาศเจตนารมณ์การ

ปอ้งกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการ

ท างาน

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์

ร่วมกันในการขับเคลื่อน

หน่วยงานให้เป็นองค์กร

คุณธรรมต้นแบบ

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์

ร่วมกันในการต่อต้าน

การทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันก าหนดคุณธรรม

“ปัญหาที่อยากแก”้ และ “ความดีที่อยากท า”

ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา



ประกาศอตัลักษณ์บุคลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้วและมอบนโยบาย

นายพรเทพ  พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ประกาศอัตลักษณ์บุคลากร



ค่านิยมองค์กร (Core Value)



กิจกรรมการพัฒนา

ด้านความซื่อสัตย์



นายพรเทพ พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

น าทีมผู้บริหารและบุคลากร 
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



ประกาศนโยบายความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้                                  



ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญของก านัลทุกชนิด



การด าเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต



การด าเนินการเพ่ือ

จัดการความเส่ียงการ

ทุจริต



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



เสริมสร้างความรู้เรื่อง นโยบายรัฐและแนวทางปฏิบัติ

การปอ้งกันแก้ปญัหาทุจริต ประพฤติมิชอบแก่บุคลากร

อบรมปลูกจิตส านึกคณุธรรมและจริยธรรม



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกลี่ย



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกลี่ย



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ



การมีส่วนร่วมและการพัฒนาเชิงรุก

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงพยาบาลและภาคประชาชนทั่วไป 



ความร่วมมือจากภาคประชาชนน าไปสู่ ร.พ. จักษุบ้านแพ้ว



การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์



ส่งเสริมการแก้ไขปญัหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



ส่งเสริมการแก้ไขปญัหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่ ขอช่ืนชม



ขอช่ืนชมหน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่



ขอช่ืนชมหน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่



9

กิจกรรมการพัฒนาด้านความมีน า้ใจ



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนท่ี



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่



การดูแลผู้ปว่ยแบบประคับประคอง

9



โครงการจิตอาสากับงานของโรงพยาบาล

9



โครงการจิตอาสาในโรงพยาบาล

9



โครงการเย่ียมบ้านกับจิตอาสา



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



โครงการเย่ียมบ้านผู้ปว่ยโรคไต



การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19

9



การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19

9



การตรวจคัดกรอง COVID-19 นอกสถานที่



การฉีดวัคซีน COVID-19



การฉีดวัคซีน COVID-19



การฉีดวัคซีน COVID-19 (ณ ส านักงานสาขา)



การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่



การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



กิจกรรมการพัฒนา

ด้านความรับผิดชอบ



สร้างวัฒนธรรมการบริการและการแต่งกายที่ถูกต้อง                                    

ย้ิม ไหว้ ทกัทาย สวสัดี ให้เป็นนิสยั
สร้างวฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร



การตรงต่อเวลา

มาปฏิบัติงานก่อนเวลา
และสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกครั้ง



การตรงต่อเวลา

มาปฏิบัติงานก่อนเวลาและสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกครั้ง



การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์

รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริหารสวมหมวกนริภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์



การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์

รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริหารสวมหมวกนริภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



ท าบุญตักบาตร



ท าบุญตักบาตร



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย

รณรงค์ให้บุคลากรออกก าลังกาย



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจ



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจ



สวัสดิการเย่ียมไข้กรณีเจ้าหน้าท่ีเจ็บปว่ย



สวัสดิการส าหรับบุคลากรทีค่ลอดบุตร



สวัสดิการกรณีบุคลากร/ญาติสายตรง เสียชีวิต



ของขวัญปใีหม่ของบุคลากร



รางวัลส าหรับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม



กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม



9

การดูแลผู้ปว่ยระยะสุดท้าย



การตรวจคัดกรองสุขภาพนอกสถานที่



การประชุมวิชาการ



การอบรมบุคลากร



การอบรมบุคลากร



การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

การคัดเลือกคนดีขององค์กร



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

การท าบุญตักบาตร ฟงัเทศน์ ฟงัธรรม



การรณรงค์ให้แต่งกายชุดผ้าไทย และส่งเสริมชุดไทยเปน็อัตลักษณ์
ประจ าชาติตามนโยบายของประเทศ



ผลงานเด่น

การผ่าตัดสวนหัวใจและหลอดเลือด



ผลงานเด่น

โรงพยาบาลบา้นแพว้ ภมูิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาศกัยภาพการรกัษาผูป่้วยโรคหวัใจ
ในเขตสขุภาพท่ี 5 และจะมุ่งมั่นพฒันาการใหบ้รกิาร การรกัษาผูป่้วยอย่างไม่หยดุยัง้ 
เพ่ือใหโ้รงพยาบาลบา้นแพว้ เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากล ระดบันานาชาติ

การผ่าตัดสวนหัวใจและหลอดเลือด



▪ มจีกัษุแพทย ์14 คน และมสีาขาครบทุกสาขา
▪ เป็นศนูยร์บัสง่ต่อทางตาเกรด A ในเขต
▪ เป็นหน่วยผา่ตดัเคลือ่นทีท่ีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ
▪ มผีูป่้วยนอกเฉลีย่คน 400 ราย/วนั
▪ มกีารผา่ตดัต่อเดอืนสงูสดุถงึ 1,000 ราย/เดอืน
▪ มกีารสง่ต่อเขา้เฉลีย่ 650 ครัง้/เดอืน
▪ โรคทีส่ง่ต่อไดแ้กเ่บาหวานขึน้ตา จอตาเสือ่ม ตาเข

ในเดก็ ROP และการผา่ตดั Corneal transplantation
▪ ออกหน่วยผา่ตดัสงูสดุทีท่ าผา่ตดั 300 รายตอ่วนั
▪ เป็นทมีแรกทีอ่อกไปผา่ตดัยงัต่างประเทศเชน่ พมา่ 

กมัพชูา ภฎูาน

พิธีเปดิอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว



ผลงานเด่น

นายอนุทิน ชาญวรีกลู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโรงพยาบาลจกัษุบา้นแพว้ โดยมีนายแพทยเ์กียรติภูมิ วงศร์จิต ปลดักระทรวงสาธารณสุข นายแพทยธ์นรักษ ์ผลิพฒัน์
ผูต้รวจราชการเขตสุขภาพท่ี 5 และคณะผูบ้ริหาร ร่วมพิธี

พิธีเปิด โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว



ผลงานเด่น

พิธีเปิด โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว



ผลงานเด่น

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รับรางวัล “องค์กรหัวใจทองค า” ปี 2564



ผลงานเด่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ



ผลงานเด่น

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ

โรงพยาบาลบา้นแพว้ น าระบบ Order แพทย ์โดยการใชร้ถเขน็ Round ward มาใช ้ 
เพื่อลดการใชก้ระดาษใน Chart ผูป่้วย 



พัฒนาเครื่องมือ สถานที่ในช่วงการระบาด COVID-19

ห้องแรงดันลบ ส าหรับผู้ป่วย PUI  



พัฒนาเครื่องมือ สถานที่ในช่วงการระบาด COVID-19



การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

89.02

86.94

91.54

90.07

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน



การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลปี 2561-2564 พบว่าตวัช้ีวดัผ่านเกณฑป์ระเมินร้อยละของหน่วยงานใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผา่นเกณฑป์ระเมิน ITA และด าเนินการตามมาตรการ      3ป
1 ค (ปลูกปลุกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม และเครือข่าย) โรงพยาบาลได้มีการจดัท า
แผนปฏิบติัการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  เพ่ือเป็นการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข และน าไปสู่การ
ปฏิบติัทัว่ทัง้หน่วยงาน  เช่น หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนัในการต่อต้าน
การทุจริต, นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้, นโยบายการให้และรบัของขวญัของ
ก านัลทุกชนิด และการด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทาง      
ในการพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน การปฏิบติังานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ย่ิงขึน้ ส่งผลให้การประเมินระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีคะแนน
ในระดบัสงูขึน้ 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2564



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจผูร้บับริการ ปี 62 ปี 63 ปี 64

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยนอก 87.35 84.75 83.72

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยใน 92.10 88.31 86.93

ผลส ารวจความพึงพอใจของผูป่้วย/ประชาชน
ต่อการพยาบาลในชมุชน

93.66 88.41 85.04

ผลส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 69.29 74.29 0*

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

หมายเหตุ 0* เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จงึไมไ่ดท้  าการส ารวจความพงึพอใจของเจา้หนา้ท่ี 



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง

100%

99%

100%

99%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา โรงพยาบาลมีการพัฒนาศูนย์ร ับเรื่อง
ร้องเรียนตามมาตรฐานของ สปสช. มีแนวทางการจดัการท่ีชดัเจนและเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงบริการเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้รบับริการไม่มีการร้องเรียนออกส่ือต่าง ๆ 
สามารถจัดการข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้นได้ภายในจงัหวดั  โดยในปี 2561-2564   
เท่ากบั 100%, 99%,100% และ 99%

* ในปี 2562 พบว่ามีการฟ้องร้องของกฎหมายจ านวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยมาท า
การผ่าตดัน่ิวในถงุน ้าดีแล้วเสียชีวิตจากภาวะ Acute MI  มีการท า RCA และมีการ
ปรบัแนวทางท่ีเหมาะสม 

*ในปี 2564 พบว่ามีการฟ้องร้องกรณีผู้รบับริการได้รบัความเสียหายจากการ
มารบับริการทางการแพทย ์(การให้ยาผิดคน)  จ านวน 1 ราย มีการทบทวนและ
ปรบัปรงุแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม

การจัดการเรื่องร้องเรียนภายในจังหวัด



แผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนโครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน  8 โครงการ

แผนการด าเนินงานป ี2565

1. โครงการฝึกอบรม ปลูกฝังสร้างจิตส านึกหลกัคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบขอ้บงัคบั ค่านิยมวฒันธรรมองคก์ร

2. กิจกรรมรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมขององคก์ร 

3.โครงการยกยอ่งเชิดชูคนดี ขององคก์ร 

4. จดัช่องทางเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการด าเนิน งานดา้นคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร หรือประพฤติตนมม่เหมาะสม



แผนปฏิบติัการส่งเสริมคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวนโครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน  8 โครงการ

แผนการด าเนินงานป ี2565

5. โครงการรณรงคใ์หแ้ต่งกายชุดผา้มทย และส่งเสริมชุดมทยเป็นอตัลกัษณ์ประจ าชาติ ตามนโยบายของประเทศ

6. จดักิจกรรมในวนัส าคญั เทิดทูน  สถาบนัชาติ  ศาสนา ระมหากษตัริย ์และประเพณี วฒันธรรม อนัดีงาม

7. จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

8. ประสานความร่วมมือเครือข่าย/หน่วยงานภายนอกและเพิ่มช่องทางขบัเคล่ือน ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม



ผลการด าเนินงานป ี2565

สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
กระทรวงสาธารณสุข  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความส าคญัสนับสนุนให้มีการจดัอบรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 
1-2 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จ านวน ไม่น้อยกว่า 500 คน

- หน่วยงาน/องค์ทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจดักจิกรรมเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัริย์ จ านวน  1 แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 100-200 คน



THANK YOU


