


มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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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 าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2564

การพัฒนาด้านคุณธรรม 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



กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ร้อยละความส าเร็จในการจัดการเร่ืองร้องเรียนภายในจงัหวัด

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



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 เป็นผู้ป่วย
มาท าการผ่าตดัน่ิวในถงุน ้าดีแล้วเสียชีวิตจากภาวะ Acute MI  มีการท า RCA และ
มีการปรบัแนวทางท่ีเหมาะสม 

*ในปี 2564 พบว่ามีการฟ้องร้องกรณีผู้รบับริการได้รบัความเสียหายจาก
การมารบับริการทางการแพทย ์(การให้ยาผิดคน)  จ านวน 1 ราย มีการทบทวน
และปรบัปรงุแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม

การจดัการเรื่องร้องเรียนภายในจงัหวดั

กิจกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง



มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อน

การส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส



ค าส่ังแต่งตั้งคณะท างาน

จัดท าและขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรม

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



ประกาศเจตนารมณ์การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการ

ท างาน

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ในการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



ประกาศเจตนารมณ์

ร่วมกันในการต่อต้านการ

ทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกันก าหนดคุณธรรม
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า”

ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา



นายพรเทพ  พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ประกาศอัตลักษณ์บุคลากร

ประกาศอัตลักษณ์บุคลากรและค่านิยมองค์กร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และมอบนโยบาย



นายพรเทพ พงศ์ทวิกร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

น าทีมผู้บริหารและบุคลากร 
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”

ปลูกฝังค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น



ประกาศนโยบาย

ความโปร่งใส

และตรวจสอบได้                                  



ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เร่ือง นโยบายการให้และรับของขวัญของก านัลทุกชนิด



การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเส่ียงการทุจริต



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
“แสดงพลังไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ”



นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
น าทีมบุคลากร “ท าบุญ ตักบาตร ฟงัเทศน์ ฟงัธรรม”

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส



เสริมสร้างความรู้เร่ือง นโยบายรัฐและแนวทางปฏิบัติ
การป้องกันแก้ปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบแก่บุคลากร

อบรมปลูกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรม



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกลี่ย



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ไกล่เกลี่ย



ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ



การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงพยาบาลและภาคประชาชนทั่วไป 

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาเชิงรุก



ความร่วมมือจากภาคประชาชนน าไปสู่ ร.พ. จักษุบ้านแพ้ว



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมช่องทางการส่ือสาร



การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์



THANK YOU


