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General Hospital

วาง ใจ ในมาตรฐาน  บริการด้วยหัว ใจ



การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร



ค ำส่ังแต่งตัง้คณะท ำงำนจัดท ำและ
ขับเคลือ่นแผนปฏบัิตกิำรส่งเสริม
คุณธรรมโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว 

(องคก์ำรมหำชน)



ประกำศเจตนำรมณร่์วมกันในกำร
ขับเคลือ่นหน่วยงำนให้เป็นองคก์ร

คุณธรรมต้นแบบ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



ประกำศเจตนำรมณร่์วมกัน
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564



โรงพยำบำลบำ้นแพว้ (องคก์ำรมหำชน) ร่วมกันก ำหนดคุณธรรม
“ปัญหำทีอ่ยำกแก้” และ “ควำมดทีีอ่ยำกท ำ”

ภำยใต้คุณธรรม พอเพยีง วินัย สุจริต และจติอำสำ



ประกาศอตัลกัษณ์บคุลากรโรงพยาบาลบา้นแพ้ว
และมอบนโยบาย

อตัลกัษณข์องโรงพยาบาล

มีน า้ใจ   ซือ่สตัย ์    รบัผดิชอบ

นำยแพทยพ์รเทพ  พงศท์วิกร
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว

ประกาศอตัลกัษณ์บคุลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
และมอบนโยบาย



มนี ำ้ใจ ซือ่สัตย์ รับผิดชอบ

1. บริกำรด้วยใจ ยิม้ไหว้
ทักทำย 
2. เสยีสละ เตม็ใจ
ช่วยเหลอืผู้อืน่ ไม่เกีย่ง
งำน
3. จติอำสำ ท ำ
ด้วยควำมเตม็ใจ

1. ซือ่สัตยต์่อกำร
ปฏิบัตงิำนของตนเอง
2. ไม่เบยีดเบยีนเวลำ
ท ำงำน
3. ไม่แสวงหำ
ผลประโยชนจ์ำกองคก์ร
4. บริหำรด้วยระบบ 
ธรรมำภบิำล โปร่งใส 
และเจ้ำหน้ำทีม่ส่ีวนร่วม 

1. ตรงต่อเวลำ
2. แต่งกำยถูกระเบยีบ
3. ปฏบิัตงิำนตำม
มำตรฐำนวชิำชพีและ
ระเบยีบขององคก์ร

การน าอตัลกัษณ์ไปใช้สู่การปฏิบติัของ 
โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน)



การประชาสมัพนัธ์



ประกาศ ค่านิยมองคก์ร

นพ. พรเทพ พงศท์วิกร
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว



นำยแพทยพ์รเทพ พงศท์วกิร
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนแพว้

น ำทมีบุคลำกร 
“แสดงพลงัไม่ทนต่อการทุจริตทุกรปูแบบ”

ปลกูฝังค่านิยมองคก์รด้านคณุธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รณรงคต่์อต้าน

ทจุริตคอรร์ปัชัน่



โรงพยาบาลบา้นแพ้ว (องคก์ารมหาชน)
“แสดงพลงัไม่ทนต่อการทจุริตทกุรปูแบบ”



ประกาศนโยบายความโปร่งใส
และตรวจสอบได้                                  



กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส



เสริมสร้างความรู้เร่ือง นโยบายรฐัและแนวทางปฎิบติั
การป้องกนัแก้ปัญหาทจุริต ประพฤติมิชอบแก่บคุลากร

อบรมปลูกจติส ำนึก
คุณธรรมและจริยธรรม



ศนูยร์บัเร่ืองร้องเรียนและไกล่เกล่ีย



ศนูยข้์อมลูข่าวสารอิเลก็ทรอนิกสข์องทางราชการ



การมีส่วนร่วมและการพฒันาเชิงรกุ

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- ผ่านทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล - ผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ของเจ้าหน้าท่ี เพ่ิมช่อง

ทางการส่ือสาร



การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์



หน่วยงาน/โรงพยาบาล/เจ้าหน้าท่ี

ขอชืน่ชม



9

กิจกรรมการพฒันาดา้นความมีน ้าใจ



โครงการจิตอาสาวยัใสในโรงพยาบาล



โครงการจิตอาสาของโรงพยาบาลกบัมลูนิธิฉือจี้

9



โครงการจิตอาสากบังานของโรงพยาบาล

9



โครงการจิตอาสาในโรงพยาบาล

9



โครงการเย่ียมบา้นกบัจิตอาสา



โครงการเย่ียมบา้นกบัมลูนิธิฉือจี ้                                   



โครงการเย่ียมบ้านผูป่้วยโรคไต



กำรปฏบิตังิำน ณ โรงพยำบำลสนำม ในกำรดูแลผู้ป่วย
โรค COVID—19

9



กำรปฏบิตังิำน ณ โรงพยำบำลสนำม ในกำรดูแลผู้ป่วย
โรค COVID—19



การฉีดวคัซีน COVID-19



การออกหน่วยตรวจสขุภาพเคล่ือนท่ี



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 



การช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 

แพทย์
ท ำงำนร่วมกับ

ทีมส่งเสริมและป้องกันใน
กำรลงพื้นที่



กิจกรรมการพฒันาดา้นความรบัผิดชอบ



สร้างวฒันธรรมการบริการและการแต่งกายท่ีถกูต้อง                                    

ยิม้ ไหว้ ทักทาย  สวสัดี
ให้เป็นนิสัย

สร้างวฒันธรรมที่ดีใน
องค์กร



การตรงต่อเวลา

มำปฏบิัตงิำนก่อนเวลำ
และสแกนนิว้มอืเข้ำ-ออก ทุกคร้ัง



กิจกรรมส่งเสริมการท าความดี



ท าบญุตกับาตรสปัดาหล์ะครัง้



กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพกาย

โครงกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพบุคลำกร



รณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ เดินขึ้น-ลงบันได แทนกำรใช้ลิฟต์

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพกาย



การเย่ียมบคุลากรเจบ็ป่วยพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพใจ



กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพใจ

งำนบุญของโรงพยำบำลวำระพเิศษต่ำง ๆ
เช่น ทอดผ้ำป่ำ, ตักบำตรวันขึน้ปีใหม่ ฯลฯ



กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมด้านคณุธรรม  จริยธรรม



การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้าย



การตรวจคดักรองสขุภาพนอกสถานท่ี



การประชมุวิชาการ



การอบรมบุคลากร



การอบรมบคุลากร



การอบรมบุคลากร



การปฐมนิเทศเจ้าหน้าท่ีใหม่



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

งานมทิุตาจิตผูเ้กษียณอายกุารท างาน



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรม
ท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การคดัเลือกคนดีขององคก์ร



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

การท าบญุตกับาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม



กำรรณรงคใ์หแ้ต่งกำยชุดผ้ำไทย และส่งเสริมชุดไทยเป็นอัตลักษณป์ระจ ำชำติ
ตำมนโยบำยของประเทศ

กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง



การพฒันาด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง

ความพึงพอใจผูร้บับริการ ปี 61 ปี 62 ปี 63

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยนอก 83.60 87.35 84.75

ผลการส ารวจความพึงพอใจผูป่้วยใน 92.10 92.10 88.31

ผลส ารวจความพึงพอใจของผูป่้วย/ประชาชน
ต่อการพยาบาลในชมุชน

84.00 93.66 88.41

ผลส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี 68.55 69.29 74.29

ผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั



สถิติข้อร้องเรียน

รายการข้อร้องเรียน ปี 61 ปี 62 ปี 63

ด้านพฤติกรรมบริการ 56 43 39

ด้านกระบวนการให้บริการ 54 37 48

ด้านสิทธิผูป่้วย 1 1 1

ด้านส่ิงแวดล้อม 6 6 7

ด้านส่ิงจริยธรรม 1 2 0

กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง



กิจกรรมการพฒันาด้านคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีท าอย่างต่อเน่ือง



ขอบคณุค่ะ


