


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร



ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างานจัดท า

และขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการ

ส่งเสริมคุณธรรม

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการท างาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันใน

การขับเคลื่อนหน่วยงานให้

เปน็องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ในการต่อต้านการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันก าหนดคุณธรรม
“ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากท า”

ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา



นายพรเทพ  พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ประกาศอัตลักษณ์บุคลากร

ประกาศอตัลักษณ์บุคลากร
และค่านิยมองค์กร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
และมอบนโยบาย



ค่านิยมองค์กร (Core Value)



ประกาศนโยบาย

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้                                  



ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญของก านัลทุกชนิด



การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเส่ียงการทุจริต



นายพรเทพ พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

น าทีมผู้บริหารและบุคลากร 
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจรติทุกรปูแบบ”

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



อบรมปลูกจิตส านึก
คุณธรรมและจริยธรรม

เสริมสร้างความรู้เรื่อง นโยบายรัฐและแนวทางปฏิบตัิ
การป้องกันแก้ปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบแก่บุคลากร



ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกล่ีย



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกลี่ย



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ



การมีส่วนร่วมและการพัฒนาเชิงรุก

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน



การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่ขอชื่นชม



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่ขอชื่นชม



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่ขอชื่นชม



9

กิจกรรมการพัฒนาด้านความมีน ้าใจ



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่



โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่



9

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง



9

โครงการจิตอาสาในโรงพยาบาล



9

โครงการจิตอาสากับงานของโรงพยาบาล



โครงการเยี่ยมบ้านกับจิตอาสา



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไต



9

การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19



9

การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ในการดูแลผู้ป่วยโรค COVID—19



การตรวจคัดกรอง COVID-19 นอกสถานที่



การฉีดวัคซีน COVID-19



การฉีดวัคซีน COVID-19



การฉีดวัคซีน COVID-19 (ณ ส านักงานสาขา)



การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่



การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



กิจกรรมการพัฒนาด้านความรับผิดชอบ



ย้ิม ไหว้ ทกัทาย สวสัดี ให้เป็นนิสยั
สร้างวฒันธรรมท่ีดีในองคก์ร

สร้างวัฒนธรรมการบริการและการแต่งกายที่ถูกต้อง                                    



มาปฏิบัติงานก่อนเวลา
และสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกครั้ง

การตรงต่อเวลา



มาปฏิบัติงานก่อนเวลาและสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ทุกครั้ง

การตรงต่อเวลา



รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์

การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์



รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริหารสวมหมวกนริภัยทุกครั้งที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์

การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



ท าบุญตักบาตร



ท าบุญตักบาตร



รณรงค์ให้บุคลากรออกก าลังกาย

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจ



กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใจ



สวัสดิการเย่ียมไข้กรณีเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย



สวัสดิการส าหรับบุคลากรที่คลอดบุตร



สวัสดิการกรณีบุคลากร/ญาติสายตรง เสียชีวิต



ของขวัญปีใหม่ของบุคลากร



รางวัลส าหรับบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม



กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม



9

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย



การตรวจคัดกรองสุขภาพนอกสถานที่



การประชุมวิชาการ



การอบรมบุคลากร



การอบรมบุคลากร



การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่



งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการท างาน

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



การคัดเลือกคนดีขององค์กร

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



การท าบุญตักบาตร ฟงัเทศน์ ฟงัธรรม

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



การรณรงค์ให้แต่งกายชุดผ้าไทย และส่งเสริมชุดไทย
เป็นอัตลักษณ์ประจ าชาติตามนโยบายของประเทศ



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



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*

ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

หมายเหตุ 0* เน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จงึไมไ่ดท้  าการส ารวจความพงึพอใจของเจา้หนา้ท่ี 



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 จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



THANK YOU


