
(นายพีรวัส  แสงทอง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร ๐-๕๕๔๑-๘๐๔๒                                       

ที ่  อต ๐๐๓๒.๓๐๘/๖๗๑   วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓              

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 
 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ดัชนีชี้ วัดที่  ๔  
การด าเนินงานตามภารกิจ หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ประกอบไปด้วยความก้าวหน้าของการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์  (Evidence -  Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
ในส่วนของ EB๑๒ หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐานบันทึกรับทราบการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และเสนอขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐาน
ช่องทางที่เผยแพร่เพ่ือเป็นหลักฐาน นั้น 
 

  ในการนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้เสนอรายงาน
ผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ไตรมาส ๓) ให้ผู้บริหารหน่วยงาน
รับทราบแล้ว จึงขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล  
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

    
 
 
 
        
     
 
 
           ทราบ/อนุญาต 
 
 
             (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 



ล ำดับ ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน

 1. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ

1     1) อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีมีคุณภำพ ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน

2     2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรดูแลจำก อสม . หมำอประจ ำบ้ำนท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ร้อยละ 70 78.60 ผ่ำน

2. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

3     3) อัตรำกำรเกิดภำวะ Birth Asphyxia  ไม่เกิน 30 : 1,000 0.00 ผ่ำน

 กำรเกิดมีชีพ

4     4) ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริกำรฝำกครรภ์คุณภำพครบ 5 คร้ังตำมเกณฑ์ ร้อยละ 60 68.75 ผ่ำน

5     5) ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และกรดโฟริกตำมเกณฑ์ ร้อยละ 100 95.08 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

3. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี

6     6) ร้อยละของผู้ท่ีมีปัญหำสติปัญญำบกพร่อง(ID)ออทิสติก(ASD)สมำธิส้ัน(ADHD) ควำมบกพร่อง ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

ทำงกำรเรียนรู้ (LD) ได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเน่ือง

7     7) ร้อยละพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรตรวจซ้ ำภำยใน 30 วัน (วัด คปสอ.) ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

8     8) ร้อยละเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำได้รับกำรช่วยเหลือแก้ไข/กระตุ้นพัฒนำกำรด้วย TEDA4I ร้อยละ 100 50.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

4. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำทันตบริกำรทุกกลุ่มวัย

9     9) ร้อยละของเด็กกลุ่มอำยุ 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ร้อยละ 85 87.37 ผ่ำน

10     10) อัตรำกำรใช้บริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนรวมทุกสิทธ์ิของประชำชนในพ้ืนที ร้อยละ 40 31.38 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

5. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะพ่ึงพิงด้ำนสุขภำพ

11     11) ร้อยละของผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม Care Plan ร้อยละ 80 100.00 ผ่ำน

6. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรฟ้ืนฟูสภำพและกำรดูแลแบบประคับประคอง

12     12) ร้อยละกำรบรรเทำอำกำรปวดและจัดกำรอำกำรต่ำงๆด้วย Strong Opioid Medication ร้อยละ 65 68.25 ผ่ำน

ในผู้ป่วยประคับประคองอย่ำงมีคุณภำพ

กำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้ได้มำตรฐำน สำขำกำรดูแลระยะกลำง (Intermediate Care)

13     13) ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injuryท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

Barthel index <15 รวมท้ังคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับกำรบริบำล

ฟ้ืนสภำพระยะกลำงและติดตำมจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

ระยะเวลำด ำเนินกำร (1 ตค. 2562 - 30 กันยำยน 2563)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ปี 2563



ล ำดับ ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน

ระยะเวลำด ำเนินกำร (1 ตค. 2562 - 30 กันยำยน 2563)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ปี 2563

7. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ

14     14) อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ร้อยละ 85 98.50 ผ่ำน

15     15) ร้อยละครอบคลุมกำรรักษำวัณโรคในผู้ป่วยรำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำ (TB treatment coverage rate) ≥82.5% มำกกว่ำร้อยละ 82.5 72.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

16     16) อ ำเภอมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำมแนวทำงกำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำนของระดับต ำบล ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน ผ่ำน

17     17) ร้อยละของกลุ่มประชำกรหลักท่ีเข้ำถึงบริกำรป้องกันกำรติดเช้ือเอชไอวี โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เชิงรุก ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

18     18) ร้อยละของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ท่ีได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส สำมำรถควบคุมปริมำณไวรัสในกระแสเลือดได้ ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

8. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

19     19) อัตรำกลุ่มสงสัยป่วยควำมดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับกำรติดตำมเพ่ือเข้ำระบบกำรวินิจฉัย ร้อยละ 60 76.00 ผ่ำน

20     20) อัตรำกลุ่มสงสัยป่วยเบำหวำนในเขตรับผิดชอบได้รับกำรติดตำมตรวจน้ ำตำลซ้ ำ ร้อยละ 60 82.00 ผ่ำน

21     21) ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

      21.1) ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีควบคุมได้ ร้อยละ 40 60.00 ผ่ำน

      21.2) ร้อยละของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ ร้อยละ 60 72.00 ผ่ำน

22     22) ร้อยละของสตรี 30 - 60 ปี ท่ีมีกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก  (สะสม 5 ปี : 2563 - 2567) มำกกว่ำร้อยละ 80 64.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

23     23) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีค่ำสำยตำผิดปกติ (VA < 10/200) ได้รับกำรวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ มำกกว่ำร้อยละ 80 84.00 ผ่ำน

24     24) ควำมส ำเร็จของกำรดูแลจักษุ

      24.1) ร้อยละของเด็กไทย (ป.1) ท่ีมีสำยตำผิดปกติได้รับกำรแก้ไข ร้อยละ 100 100.00 ผ่ำน

      24.2) ร้อยละของผู้ป่วยตำต้อกระจกได้รับกำรผ่ำตัด ร้อยละ 80 74.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

25     25) ร้อยละของอ ำเภอทุกอ ำเภอจัดกิจกรรมออกก ำลังกำยระดับต ำบล อ ำเภอ (ว่ิงเพ่ือสุขภำพ) 1 คร้ัง รอด ำเนินกำร ไม่ผ่ำนเกณฑ์

9. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบงำนสุขภำพจิตและยำเสพติด

26     26) ร้อยละกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำในประชำกรกลุ่มเส่ียง ร้อยละ 90 96.00 ผ่ำน

27     27) ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดท่ีบ ำบัดครบตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเน่ือง 1 ปี  (Retention Rate) (วัด รพ) ร้อยละ 90 98.00 ผ่ำน

10. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร ผลิตภัณฑ์และบริกำรสุขภำพ

28     28) ร้อยละของร้ำนช ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 70 84.00 ผ่ำน

11. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมและอำชีวอนำมัย

    29) ร้อยละของร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย (Clean Food Good Taste) ร้อยละ 92 100.00 ผ่ำน



ล ำดับ ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน

ระยะเวลำด ำเนินกำร (1 ตค. 2562 - 30 กันยำยน 2563)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ปี 2563

12. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและสำธำรณภัย

30     30)  อัตรำของโรงพยำบำลระดับ F2 ข้ึนไปท่ีผ่ำนเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภำพ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 80.00 ผ่ำน

31     31) ระดับควำมส ำเร็จของอ ำเภอในกำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ท่ีสำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน

13. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้ได้มำตรฐำน

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำตำมเกณฑ์ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU) 

32     32) ระดับควำมส ำเร็จของโรงพยำบำลท่ีใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU)  ผ่ำนข้ัน 3 ผ่ำนข้ัน 2 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

14. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน Service Plan สำขำCOPD & Asthma

33     33) อัตรำกำรเกิดกำรก ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 130 
คร้ัง/ผู้ป่วย COPD 100 คน

128.00 ผ่ำน

15. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมและพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย

34     34) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริกำรตรวจวินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกทำงเลือก ร้อยละ 19.5 16.80 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

ไม่รวมกำรส่งเสริมสุขภำพ  (U77)

35     35) ร้อยละของหญิงหลังคลอด ได้รับกำรบริบำลโดยกำรทับหม้อเกลือ  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 60.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

16. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ HRM, HRD และส่งเสริมค่ำนิยม MOPH

36     36) ระดับควำมส ำเร็จกำรขับเคล่ือนค่ำนิยมองค์กร (MOPH) ของหน่วยงำนในสังกัด ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำนเกณฑ์ ผ่ำน

17. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

37     37) ร้อยละของหน่วยบริกำรสุขภำพท่ีผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูลบริกำรสุขภำพ ร้อยละ 90 94.00 ผ่ำน

38     38) ร้อยละของหน่วยบริกำรท่ีเป็น Smart Hospital ผ่ำนเกณฑ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

18. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ

39     39) ร้อยละควำมทันเวลำในกำรเรียกเก็บค่ำรักษำพยำบำลผู้ป่วยในสิทธิ UC ภำยใน 30 วัน หลังจ ำหน่ำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 98 100.00 ผ่ำน

40     40) ร้อยละควำมทันเวลำของโรงพยำบำลในกำรส่งข้อมูลงบทดลอง และข้อมูลบริกำรผ่ำน website ก่อนวันท่ี 15 ของทุกเดือน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 100.00 ผ่ำน

41     41) ร้อยละของกำรจัดซ้ือร่วมของยำ เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยำ วัสดุวิทยำศำสตร์ และวัสดุทันตกรรม

      41.1. ร้อยละของกำรจัดซ้ือยำร่วม มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 32.60 ผ่ำน

      41.2. ร้อยละของกำรจัดซ้ือร่วมของ เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยำ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 54.48 ผ่ำน

      41.3. ร้อยละของกำรจัดซ้ือร่วมของ วัสดุวิทยำศำสตร์ มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 72.34 ผ่ำน



ล ำดับ ตัวช้ีวัด (KPI)

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร ผลกำรประเมิน

ระยะเวลำด ำเนินกำร (1 ตค. 2562 - 30 กันยำยน 2563)

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ปี 2563

      41.4. ร้อยละของกำรจัดซ้ือร่วมของ วัสดุทันตกรรม มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 42.28 ผ่ำน

42     42) ร้อยละ รพ. มีระบบบริหำรเวชภัณฑ์ท่ีได้มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพระบบบริหำรเวชภัณฑ์ จ.อุตรดิตถ์ ร้อยละ 80 94.28 ผ่ำน

19. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำลและมำตรฐำนวิชำชีพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภำพ

43     43) ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยไตรมำส (ไตรมำสท่ี 1=32%  ไตรมำสท่ี 2=54%  ไตรมำสท่ี 3=77%  ไตรมำสท่ี 4=100% ) ร้อยละ 32 0.00 ไม่ผ่ำนเกณฑ์

20. ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรม

44     44) ร้อยละของเครือข่ำยบริกำร(CUP)มีผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับจังหวัดข้ึนไป อย่ำงน้อย 3 เร่ือง 3 เร่ือง 1 เร่ือง ไม่ผ่ำนเกณฑ์

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
งาน/กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
Link ภายนอก  http://www.thongsaenkhan.go.th/web/index.php/foruser/ita-foruser 
 
 
 
 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายพีรวัส  แสงทอง) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (นายเบญจวุฒิ  ครุฑเมือง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทองแสนขัน 

วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............... 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
 

(นายธัญญา  กัดม่ัน) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................... 
 

 


