
การประชุมน าเสนอผลการประเมนิ
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 

ปีงบประมาณ 2565
และชี้แจงแนวทางการประเมินผลฯ ปงีบประมาณ 2566

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา

น าเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

โดย หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สขุภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 3 เรื่องชี้แจงแนวทางการประเมินผล

3.1 น าเสนอแนวทางการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2566

โดย หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรส์ุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.2 น าเสนอ ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.3 น าเสนอ ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2566

โดย หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระการประชุม

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา

วาระที่ 3 เรื่องชี้แจงแนวทางการประเมินผล

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 2



เรื่องประธาน

แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1

การประเมนิผลแผนปฏิบตัริาชการกระทรวงสาธารณสขุ

สู่ความเปน็เลศิ ปีงบประมาณ 2565 

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เรื่องเพื่อพิจารณา
น าเสนอผลการประเมนิแผนปฏิบัตริาชการกระทรวง

สาธารณสขุสู่ความเปน็เลศิ ปีงบประมาณ 2565

โดย หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 2
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กรอบการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

PP&P         = 28  ตัวชี้วัด

Service      = 49  ตัวชี้วัด

People       =   6  ตัวชี้วัด

Governanc = 22   ตัวชี้วัด

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหนา้ทีม่คีวามสขุ

ระบบสขุภาพยัง่ยนื
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เกณฑ์การประเมินผล

1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.1. ผลผลิต/ผลลัพธ์ : การด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดในรอบ 12 เดือน

2. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.1  ผลผลิต/ผลลัพธ์ : การด าเนินงานได้ต่ ากว่าเป้าหมายหรือไม่ได้ตามเป้าหมาย      

ที่ก าหนดในรอบ 12 เดือน

2.2 กรณีตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย ถ้าตัวชี้วัดย่อยตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่าน ถือว่าตัวชี้วัดนั้น

ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายในภาพรวม

3. ไม่สามารถประเมินได้
3.1 ข้อมูลรายงานไม่ครบทุกเขตสุขภาพ

3.2 ข้อมูลผลงานไม่สามารถแสดงผลการด าเนินงานและเป้าหมาย (จ านวนตัวตั้งและตัวหาร)

3.3 กรณีตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย ถ้าตัวชี้วัดย่อยตัวใดตัวหนึ่งไม่สามารถประเมินได้ 

ถือว่าตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถประเมินได้ในภาพรวม
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สป. กรม พ. กรม คร. กรม พท. กรม วพ. กรม 

สบส.

กรม สจ. กรม อ. อย. สวรส. รพ. บ้าน

แพ้ว

สปสช. สพฉ. สรพ. สวช. สบช. ภาพรวม

(เกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส 4 ร้อยละ 100)

ภาพรวม

ท่ีมา : ระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง รวบรวมและวิเคราะห์โดย กยผ. สป. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสขุ 
ปีงบประมาณ 2565 จ าแนกตามหน่วยงาน
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ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) ปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร เป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 

บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด

1. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านการประเมิน ITA ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.5 (2565)

มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด

2. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 63.9 (2565)

3. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ร้อยละ 64.3 (2565)

4. การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย (Access) ร้อยละ 20 ร้อยละ 19.1 (2565)

5. ความครอบคลุม (Coverage)

5.1 สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 1,500 ประชากร 1 : 1,680 ประชากร (2564)

5.2 สัดส่วนเตียงของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 : 1,000 ประชากร 1.7 : 1,000 ประชากร (2564)

6. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

6.1 รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 99.4 (2565)

6.2 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 100 ร้อยละ 89.6 (2565) 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) ปีงบประมาณ 2565

ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร เป้าหมาย สถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 

เป็นไปได้ยาก 1 ตัวช้ีวัด

7. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy : LE)

ไม่น้อยกว่า 85 ปี 

ภายใน 

พ.ศ. 2579

75.7 ปี โดย

ช = 72.7 ปี

ญ = 78.9 ปี

(พ.ศ. 2563)

ยังสรุปไม่ได้ 1 ตัวช้ีวัด

8. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE)

ไม่น้อยกว่า 75 ปี 

ภายใน 

พ.ศ. 2579

70.1 ปี โดย

ช = 68.0 ปี

ญ = 72.3 ปี

(พ.ศ. 2563)

9
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ผลการประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 
สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารเป็นเลิศ

ด้วยธรรมาภบิาล 

ภาพรวม

จ านวน 75 ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ์

21 ตัว 36 ตัว 3 ตัว 15 ตัว

16 ตัว

5 ตัว

22 ตัว

14 ตัว

2 ตัว

1 ตัว

11 ตัว

4 ตัว

51 ตัว

24 ตัว
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ผ่านเกณฑ์       ไม่ผ่านเกณฑ์

ดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม

สุขภาพดี

วิถีใหม่

ระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิเข้มแข็ง

ระบบบริการ

ก้าวหน้า

ภาพรวม

จ านวน 36 ตัวชี้วัด

การจัดการ 

COVID-19

สมุนไพร 

กัญชา กัญชง

องค์กรแห่ง

ความสุข

ธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ

สุขภาพ

1 ตัว3 ตัว6 ตัว 3 ตัว9 ตัว3 ตัว4 ตัว 3 ตัว4 ตัว

2 ตัว

1 ตัว 3 ตัว

6 ตัว

3 ตัว 1 ตัว

2 ตัว

1 ตัว
11 ตัว

25 ตัว

4 ตัว6 ตัว

2 ตัว

1 ตัว

2 ตัว 2 ตัว

ผลการประเมินนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2565
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ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 24 ตัวชี้วัด

1 อัตราตายมารดา

2 เด็กไทยเจริญเติบโตและสมวัย 

9 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกัน

โรคพึงประสงค์

15 ควบคุมสถานการณ์ COVID-19

17 เตรียมพร้อมตอบโต้โควิด 19

PP&P 5 ตัว

60 องค์กรแห่งความสุข 

People 1 ตัว

25  อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง 

26  รักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

28  ศักยภาพโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิด

30  ติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

31 อัตราตายทารก

33  ผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทย-ทางเลือก

36  Community Acquired

38  กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

39 การเข้าถึงบริการโรคมะเร็ง

40  การส่งข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งผ่าน TCB Plus

41   Cancer Coordinator

44  บริจาคอวัยวะ

49 กัญชาทางการแพทย์

51 เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

Service 14 ตัว

62  ITA กระทรวงสาธารณสุข

64  PMQA

65 รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผ่านเกณฑ์ HA ขั้น 3 

68  จังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

Governance 4 ตัว
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13

ข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566

มารดาตาย 

ควรค้นหาและคัดกรองแม่กลุ่มเสี่ยงเข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพ พัฒนาทักษะการ
ประเมินภาวะเสี่ยงและการดูแลแม่ในภาวะ
วิกฤตให้กับบุคลากร รพ.สต. และพัฒนา
ระบบส่งต่อเพ่ือลดอัตราตายของมารดา

1

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

ควรมีการประชาสัมพันธ์สญัญาณเตือน สัญญาณ
อันตรายโรคกล้ามเนื้ อ หัวใจตายเฉียบพลัน         
ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่าง
รวดเร็ ว  และควรส่ง เสริ มสุขภาพเน้นการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล

5

ทารกตาย 

ควรคัดกรองทารกแรกเกิดที่มีอาการผิดปกติ
ทุกราย พัฒนาระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพสูงกว่า และเพ่ิมจ านวนเตียงใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต

2

เด็กไทย 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

ควรประสานความร่วมมือกับครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน โดยกระตุ้นกิจกรรม
ทางกายและส่งเสริมโภชนาการ

3

อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง 

ควรมีการประชาสัมพันธ์สัญญาณเตือน
โรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือให้เข้าถึงระบบ     
การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

4
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ข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566 (ต่อ)

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการประเมิน ITA 

ควรเร่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และพัฒนากระบวนงานที่
ส่ง เสริม ให้ เกิดความพึงพอใจของผู้มีส่ วนได้       
ส่วนเสีย และปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้รักองค์กร
มีความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

8

การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ควรค้นหามาตรการและประชาสัมพันธ์
มุ่ ง เน้นการสร้ างความรู้  ความเข้ า ใจ         
ที่ถูกต้องต่อการแพทย์ฉุกเฉิน

6

การยินยอมบริจาคอวัยวะ

ควรเพ่ิมความครอบคลุมในการค้นหา
ผู้ ป่วยสมองตาย และสร้างความเข้าใจ           
และทัศนคติที่ดีของญาติต่อการบริจาค
อวัยวะ

7

โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA ขั้น 3 

ควรมีการรักษาสถานภาพของโรงพยาบาล
ที่ ผ่ านก ารรั บ รองคุณภาพ HA ขั้ น  3      
และควรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ผ่านเกณฑ์ 

9



ปัญหาในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

1. การรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม Template

2. บางหน่วยงานไม่มีการก าหนด small success รอบ 6 เดือน  
และ 9 เดือน 

3. บางหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานของตวัช้ีวัด

4. การรายงานผลการด าเนินงานไม่มีการจ าแนกรายเขตสุขภาพ

5. การเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

15



ชี้แจงแนวทาง
การประเมินผล

น าเสนอแนวทางการประเมนิแผนปฏิบตัริาชการกระทรวง
สาธารณสขุสู่ความเปน็เลศิ ปีงบประมาณ 2566

โดย หัวหน้างานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 3.1
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17

การเปรียบเทียบตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ
ปีงบประมาณ 2560-2566
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ปี งปม. พ.ศ. 2560 ปี งปม. พ.ศ. 2561 ปี งปม. พ.ศ. 2562 ปี งปม. พ.ศ. 2563 ปี งปม. พ.ศ. 2564 ปี งปม. พ.ศ. 2565 ปี งปม. พ.ศ. 2566

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์
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จ านวนตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทีใ่ชใ้นการประเมินผล ปีงบประมาณ 2566
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ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมนิผลผลิต/ผลลัพธ์

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารเป็นเลิศ

ด้วยธรรมาภิบาล 

ภาพรวม
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ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ในการประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ปีงบประมาณ 2566 จ าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

19
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สป. กรม พ. กรม อ. กรม คร. กรม สจ. กรม สบส. อย. กรม พท. กรม วพ. สพฉ. สปสช. ภาพรวม

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมนิผลผลิต/ผลลัพธ์

ที่มา : รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2566 กยผ. สป. ณ วันที่ 6 กันยายน 2565

ภาพรวม



ตัวชี้วัดหลักในปีงบประมาณ 2566 จ านวน 59 ตัวชี้วัด

เป็นตัวชี้วัดเดิม 51 ตัวชี้วัด

ที่มา : รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2566 กยผ. สป. ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
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โดยมีตัวชี้วัดที่มีการปรับเปล่ียน/ขยาย
กลุ่มเป้าหมายในการวัดผลหรือมีการ
พัฒนาต่อยอดจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่
12

จังหวัดต้นแบบ โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดท่ี
14

สถานที่จ าหน่ายอาหาร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่
25

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ
ดูแลด้วยแพทย์แผนไทยฯ

ตัวชี้วัดที่
26

บริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ในระดับปฐมภูมิ



ตัวชี้วัดหลักในปีงบประมาณ 2566 จ านวน 59 ตัวชี้วัด

เป็นตัวชี้วัดใหม่ 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 18

ชุมชนมีการด าเนินงานการจัดการสุขภาพ  

ที่เหมาะสมให้กับประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ 6

ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี 

(Wellness Plan) 

ตัวชี้วัดที่ 32
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

ตัวชี้วัดที่ 54
จังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี

เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

แบบไร้รอยต่อ 

ตัวชี้วัดที่ 43

อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่สมอง

ตัวชี้วัดที่ 55

จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกล

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 46
ศูนย์เวลเนส(Wellness Center)/

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสมุนไพร

มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น 

ที่มา : รายละเอียดตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข ปงีบประมาณ 2566 กยผ. สป. ณ วันที่ 6 กันยายน 2565
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ตัวชี้วัดที่ 44

ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 

และพระราชานุเคราะห์ได้รับการดูแล

อย่างมีคุณภาพ

ข้อสังเกต
การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย 

ซึ่งเป็น Corporate KPIs ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด สธ.        

ปี 2566



หลักเกณฑ์การประเมินผล ปีงบประมาณ 2566

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ความเหมาะสมของตัวชีวั้ด เกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประเมินจากเกณฑ์เป้าหมาย 

(Small Success) 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน

1. เกณฑ์ความสอดคล้องของตัวชี้วัดที่ตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์/แผนงาน

2. เกณฑ์ตัวชี้วัดตอบสนองต่อนโยบายส าคัญ/

เร่งด่วน

3. เกณฑ์ขนาดและความรุนแรงของปัญหาหรือ    

มีผลกระทบเป็นวงกว้าง 

4. เกณฑ์การเป็นตัวชี้วัดหลักที่สะท้อนผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ของการด าเนินงาน

5. เกณฑ์การประเมินที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย 

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน”

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

➢ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52

➢ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75

➢ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 93

22



ระยะเวลาในการประเมินผลตัวช้ีวัด
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

รอบของการประเมินผลฯ ก าหนดการส่งรายงาน
ผลการด าเนินงาน

รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65-ม.ีค. 66) 16 เม.ย. 66

รอบ 9 เดือน (ต.ค. 65-ม.ิย. 66) 16 ก.ค. 66

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 65-ก.ย. 66) 16 ต.ค. 66

ติดต่อผู้รับผิดชอบ

1.  น.ส.พูลสิน ศรีประยูร โทร 02 590 1205

2. น.ส.ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ โทร 02 590 1375

3. น.ส.ศุภิสรา การสมทบ โทร 02 590 1375

E-mail : Evaluation2spd@gmail.com
23
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ชี้แจงแนวทาง
การประเมินผล

น าเสนอ ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) 
ปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 3.2
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ชี้แจงแนวทาง
การประเมินผล

น าเสนอ ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2566

โดย หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วาระที่ 3.3
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เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 4

28

รายงานการประเมนิแผนยุทธศาสตรช์าต ิด้านสาธารณสขุ  
ระยะแรก (พ.ศ. 2560-2564)

เผยแพรใ่นเวบ็ไซต ์
https://bps.moph.go.th/new_bps/monitoringandevaluation

ปลายเดอืนมกราคม 2566

https://bps.moph.go.th/new_bps/monitoringandevaluation


จบการน าเสนอ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
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