สรุปรายการตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

1.

อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน

2.

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
2.1 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป
2.2 รอยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100

3.
4.
5.
6.

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ป1,000
คน
รอยละของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลตาม Care Plan
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคไดรบั การดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน
6.1 รอยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
6.2 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care : LTC) ในชุมชนผานเกณฑ

เปาหมาย

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน
รอยละ 60
รอยละ 64
รอยละ 85
ระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมต่ํากวา 100
ไมเกิน 25 ตอพัน

กลุมงานสงเสริมฯ

รอยละ 90

กลุมงานสงเสริมฯ

รอบ 3 เดือน:รอยละ 35
รอบ 6 เดือน:รอยละ 40
รอบ 9 เดือน:รอยละ 45
รอบ 12 เดือน:รอยละ 50

กลุมงานสงเสริมฯ

รอยละ 98

กลุมงานสงเสริมฯ

กลุมงานสงเสริมฯ
กลุมงานสงเสริมฯ
กลุมงานสงเสริมฯ
กลุมงานสงเสริมฯ
กลุมงานสงเสริมฯ

ตัวชี้วัดที่
7.

รายการตัวชี้วัด
รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรองและพบวาเปน Geriatric Syndromes ไดรบั การ
ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
7.1 รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะสมองเสื่อมและ
ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ

เปาหมาย

รอบ 6 เดือน: > รอยละ 25

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

กลุมงานสงเสริมฯ

รอบ 9 เดือน: > รอยละ 27.5
รอบ 12 เดือน: > รอยละ 30

7.2 รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรองและพบวาเปนภาวะพลัดตกหกลมและไดรับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ

รอบ 6 เดือน: > รอยละ 25

กลุมงานสงเสริมฯ

รอบ 9 เดือน: > รอยละ 27.5
รอบ 12 เดือน: > รอยละ 30

8.
9.
10.
11.

จํานวนคนมีความรอบรูสุขภาพ
10,000,000 คน
รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
รอยละ 75
ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด
รอยละ 100
รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิต
สูง
รอบ 6 เดือน: ≥รอยละ 40
11.1 รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
11.2 รอยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง

รอบ 9 เดือน: > รอยละ 60
รอบ 12 เดือน: ≥รอยละ 80
รอบ 6 เดือน: ≥รอยละ 60
รอบ 9 เดือน: > รอยละ 70
รอบ 12 เดือน: ≥รอยละ 80

ศูนยอนามัย และประเทศ

กลุมงานพัฒนาฯ
โรคไมติดตอฯ

โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

12.

รอยละของจังหวัดที่ผานการประเมินระบบเฝ าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม
รอยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหสงบได ภายใน 21 – 28 วัน
ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเปาหมายที่เกิด จากการสงเสริมผูประกอบการใหสามารถ
ไดรบั การอนุญาต
จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
16.1 ตลาดนัด นาซื้อ (Temporary Market) พื้นที่ขยาย
16.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื้นที่ขยาย
16.3 รานอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)
รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
17.1 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไป
17.2 รอยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑGREEN & CLEAN
Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus
รอยละของจังหวัดจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการลดลงของอัตราปวยดวย
โรคที่เกี่ยวของกับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม

13.
14.
15.
16.

17.

18.

เปาหมาย

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

รอยละ 80

อนามัยสิ่งแวดลอม

รอยละ 100

ควบคุมโรคติดตอ

ระดับดีมาก
รอยละ 100

ควบคุมโรคติดตอ

อยางนอย 1 ผลิตภัณฑตอ
เขตสุขภาพ

แพทยแผนไทย

5 แหง
1 แหง
5 แหง

อนามัยสิ่งแวดลอมฯ
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ

รอยละ 98

อนามัยสิ่งแวดลอมฯ

รอยละ 60

อนามัยสิ่งแวดลอมฯ

รอยละ 60

อนามัยสิ่งแวดลอมฯ

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

เปาหมาย

19.

จํานวนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
จํานวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูในหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
ไดรับการดูแลโดยแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรมและคณะผู
ใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ
รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบาน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และไดรับการรักษาใน Stroke Unit
22.1 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)
22.2 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไมเกิน 72 ชั่วโมง ไดรับการ
รักษาใน Stroke Unit
อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
23.1 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม
23.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา
อัตราปวยตายของผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
รอยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสูจังหวัดใชยาอยางสมเหตุผล (RDU province) ตาม
เกณฑที่กําหนด
อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

(รอยละ 44)

พัฒนาคุณภาพฯ

30 ลานคน

หนวยงานสวนกลาง

รอยละ 75

พัฒนาคุณภาพฯ

นอยกวารอยละ 7
มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80

โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ

รอยละ 88
รอยละ 88
< รอยละ 1.55
รอยละ 50

ควบคุมโรคติดตอฯ
ควบคุมโรคติดตอฯ
หนวยงานสวนกลาง
คุมครองผูบริโภคฯ

รอยละ 38.73 )

หนวยงานสวนกลาง

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

27.

อัตราตายทารกแรกเกิดอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน

28.

รอ ยละการใหก ารดูแ ลตามแผนการดูแ ลลวงหน า (Advance Care Planning) ในผูปวย
ประคับประคองอยางมีคุณภาพ
รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
31.1 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

29.
30.
31.

32.
33.
34.

31.2 รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป
อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
Refracture Rate
อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหการรักษา
ตามมาตรฐานตามเวลาที่กําหนด
34.1 อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
34.2 รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
34.2.1 รอยละของผูปวย STEMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด
34.2.2 รอยละของผูปวย STEMI ที่ไดรับการทํา Primary PCI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด

เปาหมาย

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

< 3.6 ตอ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ
มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 50
รอยละ 20.5

หนวยงานสวนกลาง

≥รอยละ 74

โรคไมติดตอ

≤ 8.0 ตอ
ประชากรแสนคน
รอยละ 90
< รอยละ 26
< รอยละ 20

โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ
สงเสริมสุขภาพ

< รอยละ 8

โรคไมติดตอ

> รอยละ 60
> รอยละ 60

โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ

โรคไมติดตอ
แพทยแผนไทย

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

35

รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด
35.1 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห
35.2 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
35.3 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห
รอยละผูปวย CKD ที่มีคา eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr
รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอจํานวนผูปวยเสียชีวติ
ในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

36.
37.
38.

39.
40.
41.

รอยละของผูปวยยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพ
ตอเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
รอยละของ ผูปวย Intermediate care * ไดรบั การบริบาลฟนสภาพและติดตามจนครบ 6
เดือน หรือจน Barthel index = 20 กอนครบ 6 เดือน
รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery

เปาหมาย
≥ รอยละ 75
≥ รอยละ 75
≥ รอยละ 60
≥ รอยละ 66
≥ รอยละ 85
เพิ่มขี้นรอยละ 20 จาก
อัตราสวนของจํานวน
ผูบริจาคอวัยวะสมองตาย
ที่ไดรับการผาตัดนําอวัยวะ
ออก ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล ป 2562

รอยละ 58

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ
โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ
โรคไมติดตอ
สงเสริมสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพ

โรคไมติดตอ

(Retention Rate
ระบบสมัครใจ)

≥ รอยละ 70

โรคไมติดตอ

รอยละ 20 ของ
จํานวนผูปวยทั้งหมด
ตอปในกลุมโรคที่
ใหบริการ ODS

พัฒนาคุณภาพฯ

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

เปาหมาย

42.

รอยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผาตัดโรคนิ่วในถุงน้ําดีและหรือถุงน้ําดี
อักเสบ ผานการผาตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบ
บูรณาการ
43.1 รอยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบบูรณา
การ
43.2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแบบบูรณาการ
43.3 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแบบ
บูรณาการ
43.4 ผูปวย Palliative care ที่ไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย
อัตราการเสียชีวติ ของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
รอยละของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ผานเกณฑ ER คุณภาพ
46.1 รอยละของโรงพยาบาลศูนย ผานเกณฑ ER คุณภาพ
46.2 รอยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผานเกณฑ ER คุณภาพ

< รอยละ 5

โรคไมติดตอ

รอยละ 70

แพทยแผนไทย

รอยละ 70

แพทยแผนไทย

เขตสุขภาพละ
3 แหง
เพิ่มขึ้น รอยละ 5
< รอยละ 12

แพทยแผนไทย

≥ รอยละ 26.5

โรคไมติดตอ

รอยละ 100
รอยละ 80

ไมมี
โรคไมติดตอ

43.

44.
45.
46.

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

แพทยแผนไทย
โรคไมตดิ ตอ

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

เปาหมาย

47.

รอยละของหนวยบริการกลุมเปาหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักทองเที่ยวในพื้นที่
เกาะตามที่กําหนด

รอยละ 100

โรคไมติดตอ

48.

อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานประกอบการดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไดรับ
มาตรฐานตามที่กําหนด
มูลคาการใชยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพ เพิ่มขึ้น
รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

รอยละ 5

คุมครองผูบริโภคฯ

รอยละ 3

แพทยแผนไทย
งานทรัพยากรฯ

49.
50.
51.
52.

53.
54.

รอยละของบุคลากรที่มีความพรอมรองรับการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นไดรบั การพัฒนา
องคกรแหงความสุขที่มีคณ
ุ ภาพ
52.1 รอยละของบุคลากรในหนวยงานมีการประเมินความสุขของคนทํางาน
(Happinometer)
52.2 รอยละองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
52.2.1 ระดับกรม และสป. (สวนกลาง)
52.2.2 ระดับจังหวัด
รอยละของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน
ITA
รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA

ของหนวยบริการใน
11 จังหวัด(98 แหง จาก
ทั้งหมด 98 แหง)

ตําแหนงวางคงเหลือไมเกิน
รอยละ 4
(≥ 9 เขตสุขภาพผานเกณฑ)

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

≥รอยละ 80

หนวยงานสวนกลาง

รอยละ 70

งานทรัพยากรฯ

รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 92

หนวยงานสวนกลาง
งานทรัพยากรฯ
นิติการ

รอยละ 92

หนวยงานสวนกลาง

ตัวชี้วัดที่

รายการตัวชี้วัด

เปาหมาย

55.

รอยละของสวนราชการและหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด
56.1 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด (กองสวนกลาง)
56.2 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)
56.3 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ)
รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น 3
57.1 รอยละของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
57.2 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมี
คุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
57.3 รอยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

รอยละ 90

ตรวจสอบภายใน

รอยละ 100

หนวยงานสวนกลาง

รอยละ 100

พัฒนาคุณภาพ

รอยละ 100

พัฒนาคุณภาพ

รอยละ 100

พัฒนาคุณภาพ

รอยละ 100

หนวยงานสวนกลาง

รอยละ 90

พัฒนาคุณภาพ

56.

57.

ผลงาน

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่
รายการตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลงาน
58. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว
รอยละ 75
59. รอยละของจังหวัดทีผ่ านเกณฑคุณภาพขอมูล
รอยละ 80
60. รอยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่รานยา โดยใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส
รอยละ 25
(e-prescription)
61. ความแตกตางการใชสิทธิ เมื่อไปใชบริการผูปวยในของผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
<=112,800 ครั้ง
ถวนหนา
62. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชนกลางการดูแลปฐมภูมิของระบบ
มีการปรับปรุงสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
ประโยชนกลางการดูแล
ปฐมภูมิของ 3 ระบบ
63. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
63.1 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
ระดับ 7  รอยละ 4
63.2 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6
ระดับ 6  รอยละ 6
64.

จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอยอด

65.

รอยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดคนใหมหรือที่
พัฒนาตอยอด อยาง
นอย 12 เรื่อง
รอยละ 100

รอยละ กลุมงานรับผิดชอบ
พัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร
คุมครองผูบริโภคฯ
หนวยงานสวนกลาง
หนวยงานสวนกลาง

งานประกันสุขภาพ
งานประกันสุขภาพ
หนวยงานสวนกลาง

หนวยงานสวนกลาง

