
 
 
 
 
 
 

7 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสาธารณสุข  



7. สาธารณสุข

BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ

ด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยง กับกลไกและระบบท่ีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

2.มีแผนบูรณาการการท างานเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้าน

สุขภาพของประเทศ

3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบท้ังในระดับจังหวัด

 และระดับประเทศ

4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข

และความม่ันคงด้านสุขภาพ

5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

BR0702 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง

เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล

รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน และผู้ป่วย

1.นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ีบูรณาการเข้ากับระบบ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการ

ทางการแพทย์

3.การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมท้ังการด าเนินการในพ้ืนท่ีในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล

5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีท่ีก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแล

รักษาท่ีบ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ

ประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพ่ึงพา โดยใช้ Digital Platform ท่ีบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุท่ีบ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ

6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวข้องให้

มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม  ท่ัวถึงเพียงพอและ

ย่ังยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  

2.คนต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ

3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

4.มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ 

5.มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวข้อง

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง

หน่วยงานและท้องถ่ิน

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & 

อภิบาลระบบ ท่ีเร่ิมด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

2.ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุน

ท่ีเก่ียวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

3.ประชาชนรวมท้ังผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ท่ีได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)
มีระบบสารสนเทศทีส่ามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิิทัล ทีส่ามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทัง้ในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศทีส่ามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม . ม.ค.64 - ก.ย.64

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม . ก.ค.64 - ก.ย.65

มกีลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ทีส่อดคล้องเชือ่มโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยัแห่งชาติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสขุ

การปฏริูปการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมัน่คง
แห่งชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมัน่คงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมัน่คงแห่งชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดทุ้กภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อยา่งรวดเร็ว เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยัง่ยนื

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ , กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ, ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จังหวัดทีม่ีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ทีส่อดคล้องเชื่อมโยง กบัแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแหง่ชาติ  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อยา่งมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.4 (MS5.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคปอ้งกนัด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนบัสนนุ
การบริหารจัดการ
วัคซีน

เปา้หมาย : พัฒนาระบบสนบัสนนุ
การบริหารจัดการวัคซีนใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : 
- มีระบบสนบัสนนุการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ : 
- การเบกิ-จ่ายวัคซีน เพือ่ควบคุม
การระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเยน็ได้รับการแกไ้ข
เพือ่ช่วยลดการสูญเสียวัคซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65 1,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม. ต.ค.64 - ก.ย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาการตรวจวินฉิัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอ้ยกว่าร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพือ่การคุ้มครองและเฝ้าระวังเพิม่มากขึ้น ก.ย.64 - ธ.ค.65

มแีผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วัน ก.ย.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS5.1  MS3,4,5 
MS4.1-4.3  

MS2.1  
MS1.1  MS4.1-4.3  

MS5.2-5.3  
MS5.4 

MS3.1 
MS3.2 

MS5.1  
MS5.4-5.5 

MS3.3 

MS1 
MS4 

MS1-2 

MS5.2-5.3  

MS1.1  
MS2.1  MS3,5 

MS2 MS2.2  MS3.1 
MS3.2 

MS5.5 MS3.3 

MS2.2  MS4.1-4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกกักนัโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศ
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.4
ตัวชี้วัดที ่6

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขทีม่ี
ความรุนแรงใน
ระดับทีสู่ง 

ต.ค.64 - ก.ย..65 4,400,000 บาท 
( กรม คร :

2,300,00 บาท
กสธฉ:2,100,00 

บาท )

 

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

ms5.1
ตัวชี้วัดที ่6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการเฝ้า
ระวัง ปอ้งกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อทีต้่อง
เฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย
 โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที ่...

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั 
และควบคุมโรคติดต่อทีต้่องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย โรค
ระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที ่...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอขอ
งบประมาณในป ี

2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที ่2

เปา้หมาย : ศูนยป์ฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC) 
103 แหง่
1. ในสังกดักรมควบคุมโรค 14 แหง่
 (กรม/สคร/สปคม) 
2. ในสังกดั สป สธ 89 แหง่ (13 
เขตสุขภาพ และ76 จังหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน
EOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
3.  หลักสูตรการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทีม่ีความ
รุนแรงในระดับทีสู่ง
4. Well trained EOC STAFF
5. มาตรฐานการปฏบิติัของ
กระบวนงานทีส่ าคัญ (Standard 
operating procedure) 
6. แผนปฏบิติัการ (operational 
plan) และแผนเผชิญเหตุ 
(incident action plan ระดับ
จังหวัด/เขต/กรม
7. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ 
ผลลัพธ์ : PHEOC มีศักยภาพใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขทีม่ีความรุนแรงใน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ตาม
พระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนกังานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหนว่ย
ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อ

ต.ค.64 - ธ.ค.65  1,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที ่3

กรมอนามัย 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้างไทย
 สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนยก์ลางในการจัดเกบ็
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ของกรมอนามัย และจัดเกบ็ข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสุขภาพ 
(Health Literacy) ส าหรับสถาน
ประกอบการ/สถานทีส่าธารณะ 
และประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65  68,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2
ตัวชี้วัดที ่3

กรมการแพทย์
ส านกัดิจิทลัการแพทย ์

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการกรมการ
แพทยแ์นวใหม่
ด้วยระบบดิจิทลั 
(Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 80,806,080 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชี้วัดที ่3

ยกเว้นกจิกรรมที ่7 
ยงัไม่มีแหล่งเงิน 

วงเงิน 15,000,000 
บาท

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult ระยะที ่2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย ์
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยดิีจิทลั Medical 
Workstation เพือ่การตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทยท์างไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย ์(DMS ERP)
 ระยะที ่2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพือ่การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนษุยใ์น
การต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพือ่รองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจาย
เชื้อจากโรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวินจิฉัย รักษา
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้ออุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
และแนวทางการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทยท์ีม่ี
มาตรฐานการวินจิฉัยและดูแล
รักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกนั/ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3
ตัวชี้วัดที ่5

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult ระยะที ่2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย ์
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยดิีจิทลั Medical 
Workstation เพือ่การตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทยท์างไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย ์(DMS ERP)
 ระยะที ่2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพือ่การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนษุยใ์น
การต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพือ่รองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม่-
อุบติัซ้ าการ
พัฒนาการปอ้งกนั
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อยา่งปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหนา้ที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านกันเิทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทยฉ์ุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2
ตัวชี้วัดที ่5

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม่-
อุบติัซ้ าการ
พัฒนาการปอ้งกนั
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อยา่งปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหนา้ที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

1. มีการติดตามและพัฒนาแผน 
BCP ใน รพ.ระดับ A,S และการ
ฝึกซ้อมแผนทีเ่ปน็รูปธรรมและ
ต่อเนือ่งส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบติัใหม่
2.มีการขยายผลการพัฒนาแผน 
BCP ไปยงั รพ.ระดับต่างๆ
3.การใหบ้ริการของโรงพยาบาลไม่
หยดุชะงักเมื่ออยูใ่นสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเชื้ออุบติัใหม่และฟืน้ตัว
ได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทยไ์ด้อยา่งทัว่ถึงและ
เทา่เทยีม
5. ความแออัดของผู้ปว่ยลดลง
6.ผู้ปว่ยและเจ้าหนา้ทีม่ีความ
ปลอดภยั (2P Safety)
7. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย EIDS และ
 Non EIDS
8.มีการขยายผลการน ารูปแบบ
ระบบการกูช้ีพแบบองค์รวม(CLS 
system model) ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อใน
สถานการณ์ EIDs ใหก้บั
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวิฤตฉุกเฉิน(ทัง้ผู้ปว่ย 
EIDS และ Non EIDS) ได้รับการ
ดูแลอยา่งเหมาะสม เทา่เทยีม 
ทัว่ถึง ทนัเวลา ประทบัใจ และ
ปลอดภยัทัง้ผู้ใหแ้ละผู้รับริการ (2 P
 safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การ
ตายจากภาวะ วิฤตฉุกเฉินทัง้ใน
ผู้ปว่ย EIDS และ Non EIDS



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบนัวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์/
ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย)์

BR0701X10 โครงการเพิม่
ศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการ
เพือ่รองรับโรค
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กจิกรรมที ่1 
ด้านโรคติดเชื้อ
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กจิกรรมที ่2 
ด้านพันธุกรรม
 - กจิกรรมที ่3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 63,525,500  บาท 
(งปม. ภาพรวม 

คก.)
18,525,500 บาท 

(ก.1)
 30,000,000 บาท

 (ก.2)
15,000,00  บาท 

(ก.3)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.5
ตัวชี้วัดที ่6

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เพือ่งาน
สาธารณสุขฉุกเฉิน

เพือ่สนบัสนนุในการวิเคราะห ์
วางแผน เฝ้าระวัง และจัดการต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยใน
การสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพือ่เปน็อีก
หนึง่ช่องทางในการช่วยการ
ตัดสินใจ และส่ังการต่อภยัพิบติั
ต่างๆ ทีม่ีโอกาส
เกดิขึ้นในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3

ตัวชี้วัดที ่3

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนยป์ฏบิติัการฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุขใน
หนว่ยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอด
นโยบาย เชื่อมโยงแผนปฏบิติัการ 
บริหารจัดการทรัพยากรรวมถึง
สนบัสนนุการด าเนนิงานเกีย่วข้อง 
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และภยั
สุขภาพด้านอื่นๆ ได้อยา่งทนั
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที ่3

1.ได้วิธีการตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติั
ซ้ า อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติั
ใหม่อุบติัซ้ า ใหแ้กห่อ้งปฏบิติัการ
เครือข่าย อยา่งนอ้ย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพันธุกรรมเชื้อโรคและ
มนษุยท์ีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิโรค 
และมีระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศของพันธุกรรมของเชื้อ
โรคและมนษุย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจ
การติดเชื้อ COVID-19 และผลิต
ชุดทดสอบเปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพืน้ฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และ
ด้าน Good Clinical Practice 
(GCP)
6. มีศูนยท์รัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
7. มีแผนรองรับการตรวจ
วินจิฉัยโรคทางหอ้งปฏบิติัการใน
ภาวะฉุกเฉิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน

1. มีระบบก ากบัดูแลการผลิต/
น าเข้าวัตถุดิบเพือ่ใช้ในการผลิตยา
และเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์
ยาและเวชภณัฑ์ทีใ่ช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวังประสิทธิผล 
ความปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบทีเ่อื้อต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.3
ตัวชี้วัดที ่6

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทัว่ไป

BR0701X14 โครงการจัดท า
แผนบรูณาการ
เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพ
โครงสร้างพืน้ฐาน
 และจัดท าแผน
ปรับปรุง
โครงสร้างการ
ท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพือ่ยกระดับ
ศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี

2564

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1
ตัวชี้วัดที ่2,6

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0701X15 โครงการพัฒนา
หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกนั
ส่วนบคุคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, 
PPE) โดยกลุ่ม 
MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกนัส่วนบคุคล (ทีไ่ด้
มาตรฐาน) ทีท่ าในประเทศไทย 
100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถ
ด ารงอยู ่เพือ่ใหส้ามารถน ามาผลิต
ได้ในเวลาฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 
ล้านบาท มีการ
จัดซ้ือไปแล้ว

ประมาณ 120 
ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
กจิกรรมพัฒนา
ระบบคลาวนก์
ลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กบัหนว่ยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่นอ้ยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

845.7631 ล้านบาทโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พรบ. 64MS 3.1 
ตัวชี้วัดที ่3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X17 โครงการบรูณา
การข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ภาครัฐ

1 ต.ค.63 - 30 
ก.ย.64

102.6530 ล้านบาทเสนอขอต้ังงบประมาณในป ี65MS 3.1
ตัวชี้วัดที ่3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X18  โครงการ
ขับเคล่ือนการ
วิเคราะหแ์ละ
บริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที ่3

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

มีระบบบริหารจัดการวัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 7,200,000,000  ขอสนบัสนนุงบ
กลางภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

ผลผลิต : 1 หนว่ยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพัฒนาด้าน 
Big Data
3. จัดประชุมวิชาการและ
นทิรรศการด้าน Big Data
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ใหบ้ริการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐ 40 
หนว่ยงาน/โครงการ
2. พัฒนาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและ
นทิรรศการด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi) 1 สถาบนั

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพืน้ฐานการ
จัดการข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือใน
การการแลกเปล่ียนข้อมูล (Data 
Integration)
1.3 สนบัสนนุการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Native user 
authentication ระบบโปรแกรม
บริหารรายการข้อมูลหลัก (Master
 Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพือ่
การวิเคราะหข์้อมูล (Data 
Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ 
(Web Portal and Web Services)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

BR0701X20 โครงการพัฒนา
กลไกการจัดการ
แบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 

งบประมาณป ี
2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที ่1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกกักนัโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานทีก่กักนัโรคทีม่ีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ข้อมูลไปยงัหนว่ยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกกักนัโรค 
(สถานทีก่กักนั 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพือ่
การวางแผน บริหารจัดการของ
หนว่ยบริการด้านการแพทยแ์ละ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงัระบบบริการสุขภาพ
ในพืน้ที ่(1ระบบ)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู ้
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู ้
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยงัไม่มี
งบประมาณ

MS4.1
ตัวชี้วัดที ่4

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกกักนัโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานทีก่กักนัโรคทีม่ีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ข้อมูลไปยงัหนว่ยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกกักนัโรค 
(สถานทีก่กักนั 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพือ่
การวางแผน บริหารจัดการของ
หนว่ยบริการด้านการแพทยแ์ละ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงัระบบบริการสุขภาพ
ในพืน้ที ่(1ระบบ)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู ้
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู ้
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยงัไม่มี
งบประมาณ

MS4.1
ตัวชี้วัดที ่4

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น สาธารณสขุ

กิจกรรมปฏริูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3) 

เปา้หมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

ชุดสิทธิประโยชนใ์นการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับ
ผู้ปว่ยและประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ทีม่ีการบรูณาการของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกนัโรค (P&P) มี.ค.64 - ธ.ค.64

สนบัสนนุรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั เพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ทีส่นบัสนนุโดยระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

มี.ค.64 -  ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพือ่ส่งเสริม/สนบัสนนุการบรูณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปอ้งกนัโรคเข้า
กบัการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ต.ค.64 - ก.ย.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ การปอ้งกัน
และดแูลรักษาโรคไมต่ดิตอ่ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ย BR0702
ผู้ปว่ยและคนวัยท างานทีเ่สี่ยงกับโรคไมต่ดิตอ่ โดยเฉพาะเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ไดร้ับบริการทางการแพทยแ์ละการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหมท่ีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ดว้ยการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเขา้กับการรักษาอยา่งเปน็
ระบบและตอ่เน่ือง

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) 
ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านกัโภชนาการ, ส านกัส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย ์(สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (กองสาธารณสุขทอ้งถิ่น)
ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานทีท่ างานทัง้ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ทีบ่รูณาการเขา้กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และสวัสดกิาร ม.ีค.64 - ธ.ค.65

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และทอ้งถิ่น ทีม่ี
การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค รวมถึงก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health 
Officer) ในองค์กร

 มี.ค.64 - ก.ย.64

นโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ทีเ่ชื่อมโยงกบั
ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ

 มี.ค.64 - ก.ย.64

น าร่องด าเนนิงานตามนโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่
ติดต่อ ในทีท่ างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 
4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเขา้กับระบบบริการทางการแพทย์



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกนัและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่
กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ  โดยเฉพาะน  าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

น าร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพิม่
ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบรูณาการ ในพื นทีต้่นแบบ 1 จังหวัด

ก.พ.64 - ก.ย.64

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลใหก้บัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมทีีก่่อให้เกิดโรคไมต่ดิตอ่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ร่วมกนัของ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

พ.ค.63 - มิ.ย.64

น าร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2
 จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ
 2 จังหวัด

ม.ค.65 - ธ.ค.65

กลไกและมาตรการเพือ่สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล

ต.ค.64 - ก.ย.65

น าร่องและสนบัสนนุการใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต ต.ค.64 - ก.ย.65

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชือ่มโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มลู ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทัลส่วนบคุคล รวมทัง้การด าเนินการในพ้ืนทีใ่นรูปแบบปฐมภมูเิชงินวัตกรรม ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือดิจิตอลเพือ่ช่วยในการดูแลและปอ้งกนัโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

กลไกและมาตรการในการสนบัสนนุสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดิจิตอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.65

MS4.2 MS1.1 
MS4.1 MS1 

MS2 
MS3 

MS1.3 
MS2.1, MS2.2, MS2.5 
MS3.2, MS3.3, MS3.4  

MS2.3 
MS2.4 

MS3.1 MS1.2 

MS4.4  MS4 
MS5 

MS4.3 
MS4.5 
MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการจัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น 
กจิกรรม : จัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น

แนวทางการ
ด าเนนิงานของ
องค์กรลุขภาพ 
และบทบาทของ
ผู้น าองค์กรสุขภาพ
 (Chief Health 
Officer)

 มี.ค.64 - ก.ย.64 500,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 หนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น เข้าร่วม
ประกาศนโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างาน

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 250,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการขับเคล่ือนนโยบายปอ้งกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่น ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
1.1 กจิกรรม : พัฒนานโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
1.2 กจิกรรม : ประกาศนโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 สถานทีท่ างาน
ภาครัฐ สถาน
ประกอบการและ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นน าร่อง
ใช้แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ และ
ปอ้งกนัโรคไม่
ติดต่อ 4 เขต
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน
นโยบายในทีท่ างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในทีท่ างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
การเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกบั
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กจิกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หนว่ยงานองค์กร
ภาครัฐ 
1.5 กจิกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนนิงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื อรังและความรอบรู้สุขภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X04 มี.ค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณ

ในป ี65

MS2.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X05 กจิกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
คลินคิ NCDs ใหม้ีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และปอ้งกนัโรคบรูณา
การเข้ากบัการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการ
การด าเนนิงาน NCD Clinic Plus 
ยคุ New Normal

เกณฑ์คุณภาพ
คลินคิ NCDs ใหม้ี
องค์ประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และ
ปอ้งกนัโรคบรูณา
การเข้ากบัการ
รักษาพยาบาล
ของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2

โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์
 รูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และมาตรฐานการบริการ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง
1.1 กจิกรรม : ก าหนดกรอบการ
ทบทวนฯ 
1.2 กจิกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ
 (Service Model) เชิงนวัตกรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูง(ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป ี
2564) 
1.3 กจิกรรม : ทบทวนอยา่งเปน็
ระบบ (Systematic review) 
สถานการณ์รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่
มีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลัและ
มาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

1. กรอบการ
ทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติ
สูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ส านกัสนบัสนนุระบบ
บริการทติุยภมูิและตติยภมูิ

BR0702X06 โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
และบรูณาการกลไกทางการเงิน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ปอ้งกนัและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูงในระบบ
ประกนัสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64  - โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3, MS2.4

กรมการแพทย ์สถาบนัเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ

BR0702X07 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบ
บริการทางการแพทยด้์านโรคไม่
ติดต่อเรื อรังวิถีใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั เพือ่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 4 ภมูิภาค

ต.ค.64 - ก.ย. 65        10,085,600 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2.5

1.ชุดสิทธิ
ประโยชนใ์นการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรค 
ส าหรับผู้ปว่ยและ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง ทีม่ี
การบรูณาการของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
อยา่งนอ้ย 1 ชุด
2. แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิม่เติมส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพปอ้งกนัโรค
 (P&P) ส าหรับ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง

1. จ านวนและ
ร้อยละของหนว่ย
บริการสุขภาพที่
ประสบ
ความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
บริการทาง
การแพทยด้์านโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังวิถี
ใหม่
2. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ึงประสงค์และ
สามารถปอ้งกนั
โรคทีส่ามารถ
ปอ้งกนัได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กจิกรรมทบทวนสถานการณ์
นวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ
ดิจิทลัเพือ่ช่วยสนบัสนนุการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

รายงาน
สถานการณ์
นวัตกรรม
เทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือดิจิทลั
เพือ่ช่วยสนบัสนนุ
การดูแลตนเอง 
การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
และการปอ้งกนั
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1

กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรม
และวิจัย

BR0702X09 โครงการพัฒนากลไกและมาตรการ
ในการสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรม
 ส าหรับการดูแลสุขภาพประชากร
วัยท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบม่
เพาะนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
2. มาตรการและ
ระบบเฝ้าระวังโรค
และภยัสุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.65 900,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X10 กจิกรรม : จัดท า MOU ร่วมกบั
กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านกัสนบัสนนุระบบบริการ
สุขภาพชุมชน (สปสช) เพือ่
สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล 
และ สถานสุีขภาพดิจิทลั (Digital 
Health Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 700,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.3บนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือจาก
กรมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านกัสนบัสนนุ
ระบบบริการ
สุขภาพชุมชน 
(สปสช) เพือ่
สนบัสนนุองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส าหรับ
ประชาชนในการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคล และ 
สถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 1. สถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station) 
ต้นแบบในชุมชน
2. จังหวัดมี
รายงานประเมิน
ความเส่ียง 
ประเมินความ
ต้องการด้าน
สุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และ
ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนด้าน
ปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
3. จังหวัด
ด าเนนิการระบบ
สุขภาพดิจิทอล
ส าหรับเพิม่
สมรรถนะประเมิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอตั ง
งบประมาณ
ในป ี65 และ
31,200,000

ขอสนบัสนนุงบจาก
กองทนุสุขภาพ

ต าบล)

MS3.4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X12 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั นต่ า 
(Minimum data set of 
Personal Health Record) เพือ่
การแลกเปล่ียนระดับปฐมภมูิ
ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั นต่ า 
(Minimum data 
set of Personal
 Health Record)
 เพือ่การ
แลกเปล่ียนระดับ
ปฐมภมูิระหว่างผู้
ใหบ้ริการและ
ผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63            550,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS4.1

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X13 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูล
มาตรฐาน เพือ่การแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติยภมูิ โดยเร่ิมต้น
จาก Standard code ของยาและ
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน
 เพือ่การ
แลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ
 ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติย
ภมูิ

พ.ค.63 - มิ.ย.64 - - MS4.1

โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart 
digital health และ platform  
เพือ่จัดการลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กจิกรรมจัดตั งสถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital Health Station) 
(เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองชั่ง
น  าหนกั สายวัดรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน  าตาลในเลือดทีป่ลาย
นิ ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอ
ลกอออล์ กล่องเกบ็อุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ที่
เชื่อมโยงรองรับการใหบ้ริการ 
สถานสุีขภาพดิจิทลัเพือ่ประชาชน 
(กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บรูณา
การ) งบกองทนุสุขภาพต าบล
1.2 อบรมเจ้าหนา้ที ่IT และ
เจ้าหนา้ทีด้่านโรคไม่ติดต่อ ระดับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพือ่
จัดระบบสุขภาพดิจิทอลส าหรับ
เพิม่สมรรถนะประเมินความเส่ียง
ด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบคุคล 
(Personal Health Record) ที่
น าเข้าจากสถานสุีขภาพ เชื่อมกบั
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X14 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติสูง ส าหรับ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด

แพลตฟอร์มระบบ
ข้อมูลดิจิทลัด้าน
สุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64        50,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X15 โครงการระบบมาตรฐานและคืน
ข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง ส าหรับ
ประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ 2 
จังหวัด

ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบคุคล
แบบดิจิทลั 
(Personal 
Health Record: 
PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64        20,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X16 ก.พ.64 - ก.ย.64            931,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.4

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X17 โครงการขยายผล น าร่อง/
แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืน
ข้อมูลใหก้บัประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ขยายผลระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลในรูปแบบ
ดิจิทลับน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวง
สาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - มิ.ย.65        10,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อร่วมกบั 
ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0702X18 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเร่ืองการก าหนดเพดาน
ปริมาณโซเดียมในผลิตภณัฑ์
อาหารทีเ่ปน็แหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการ
จัดการปริมาณ
โซเดียมใน
ผลิตภณัฑ์อาหารที่
เปน็แหล่งโซเดียม
สูง 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS5.1

โครงการพัฒนาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่
ติดต่อ
กจิกรรมที ่1 ประชุมราชการ
คณะท างาน
กจิกรรมที ่2 พัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับพัฒนาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กจิกรรมที ่3 พัฒนารูปแบบ
รายงานส่วนแสดงผล Dashboard
 การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กจิกรรมที ่4 วิเคราะหก์าร
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ
กจิกรรมที ่5 ประชุมการ
พัฒนาการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กจิกรรมที ่6 ติดตามลงพื นทีถ่อด
บทเรียนด าเนนิงานการพัฒนาการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ

1. พื นทีต้่นแบบ
การคัดกรอง
สุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อ  1 จังหวัด
2.แบบการคัด
กรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อโดยอสม.
ผ่านออนไลน์
3.ระบบวิเคราะห ์
ประมวลผลและ
การแสดงผลข้อมูล
 (dashboard) 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย ส านกัโภชนาการ BR0702X19 โครงการพัฒนานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ควบคุมการตลาด
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ 
ส าหรับเด็ก 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 150,000 บาท
และ เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี65
150,000 บาท

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X20 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี 
กฎหมาย และกฎระเบยีบในการ
ปอ้งกนัและลดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายทีใ่ช้ในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกนัและลด
อันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่
ใช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X21 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ
มาตรการภาษี กฎหมาย 
กฎระเบยีบในการปอ้งกนัและลด
อันตรายจากผู้กอ่ใหเ้กดิมลพิษ 
(Pollution Tax) และพัฒนาระบบ
เตือนภยัสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกนัและลด
อันตรายจากผู้
กอ่ใหเ้กดิมลพิษ 
(Pollution Tax) 
1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X22 กจิกรรม : ตั งคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิสถานทีท่ างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิ
สถานทีท่ างาน
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้
สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ปอ้งกนั
โรคไม่ติดต่อ 
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X23 กจิกรรม : ตั งคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิการเข้าถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิ
การเข้าถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
และผู้ปว่ย อยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกจิการผู้สูงอาย ุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ส านกังานประกนัสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.6 (MS4.6)

ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุจ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหนว่ยงานต่างๆทีม่ีเปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายทุีผ่่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายรุวมทัง้ใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายแุบบผสมผสาน E-learning กบัการฝึกปฏบิติัจริง มี.ค. 64 - ก.ย. 64

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายแุละหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายสุ าหรับนกัศึกษาพยาบาลทัว่ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอาย ุร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ9,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ไดร้ับการฝึกอบรมให้มศัีกยภาพในการจัดการดแูลผู้สูงอายใุนชมุชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและการประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะสมาชกิในครอบครัว ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สูงอายแุละระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ทีบ่รูณาการขอ้มลูของทุกหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละระดับการพึง่พา ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุโดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกบัระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละ
ระดับการพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. - มิ.ย. 64

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ1 ชุด เม.ย. - ก.ย. 64

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายทุีผ่่านหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital
 Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสขุ

การปฏริูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายดุา้นการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่า้น /ชมุชน และการดแูลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม BR0703
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายดุ้านการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านกัสนบัสนนุระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ) กรมการ
แพทย ์กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรมควบคุมโรค

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายแุบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

คณะกรรมการบรูณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายรุะดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - มิ.ย. 64

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายรุะดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกบัเครือข่ายระดับพืน้ที ่1 เครือข่าย 



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายแุบบบรูณาการ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายทุีเ่ชื่อมโยงข้อมูลจากหนว่ยงานทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกนัโรคกบัผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชมุชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชงินวัตกรรม
เปน็ส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพปฐมภมูิ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว อยา่งนอ้ย 3 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพือ่สนบัสนนุการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอาย ุใน 4 เขตสุขภาพ
 อยา่งนอ้ย 3 รูปแบบ/กลไก มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 - 6 
MS 1.3 MS 1.4        
MS 4.6 
 

MS 1.1 
MS 1.2 
MS 4.1 

MS 1.4 
MS 2.1 - 2.2 
MS 3.1  
MS 4.2 - 4.5  
MS 5.1 - 5.2 
MS 6.1 - 6.2 
 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายทุีบ่รูณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพืน้ที่

เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1. - 3.) งปม.ป ี
64 จ านวน 
50,000 บาท
(4.) งปม.ป ี65 
จ านวน 
1,000,000 บาท

 (1. - 3.) ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 (4.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พิจารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)

MS1.1-1.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายแุละระดับการ
พึง่พา โดยใช้ Digital Platform ที่
บรูณาการข้อมูลของทกุหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

1. ระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายุ
และระดับการ
พึง่พา ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุโดยใช้ 
Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกบัระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายแุละ
ระดับการพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65  (1.) - งปม.ป ี65
 จ านวน 
1,000,000 บาท
 (2.) - งปม.ป ี64
 จ านวน 360,000
 บาท
 - งปม.ป ี65 
จ านวน 480,000
 บาท

 (1.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พิจารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)
 (2.) - ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 - ป ี65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี
 65

MS2.1-2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อส
ม.) ได้รับการ
ฝึกอบรมใหม้ี
ศักยภาพในการ
จัดการดูแล
ผู้สูงอายใุนชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 ผู้ปว่ยและผู้สูงอายสุ าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการ
เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ส าหรับนกัศึกษา
พยาบาลทัว่

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 -                 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 5. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลใหม้ี
ทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทัว่ประเทศมี
ทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ
ร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

สภาการพยาบาล BR0703X06 6. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลใหม้ี
ทกัษะการดูแลระยะยาว (Long 
Term Care) ส าหรับผู้ปว่ยและ
ผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทัว่ประเทศมีทกัษะ
เปน็ผู้บริบาล
ผู้สูงอาย ุ9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X07 7. โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ
 โดยการร่วมด าเนนิงานของ
หนว่ยงานต่างๆ (จากโครงการของ
หนว่ยงานต่างๆทีม่ีเปา้หมายและ
งบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)
7.1 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 
(13,072,900 บาท)
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์(เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอาย)ุ (กรมกจิการผู้สูงอายุ) 
(11,837,900 บาท)

ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ
จ านวน 13,000 
คน (จากโครงการ
ของหนว่ยงาน
ต่างๆทีม่ีเปา้หมาย
และงบประมาณ
แล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 24,910,800        7.1 ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 7.2 ป ี65 เสนอ
ขอต้ังงบประมาณ
ในป ี65

MS4.4

กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X08 8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายใุหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายทุีผ่่านการ
ฝึกอบรมเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทัง้ใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 
คน (ป ี2565)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X09 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายแุบบผสมผสาน E-learning
 กบัการฝึกปฏบิติัจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิก
ในครอบครัว
ผู้สูงอายแุบบ
ผสมผสาน 
E-learning กบั
การฝึกปฏบิติัจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 64 500,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 10. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/
ชุมชน  รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, 
telenursing, video call และ
ระบบบริการของทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการ
บริบาล 
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายทุีบ่า้น/
ชุมชน  รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, 
video call และ
ระบบบริการของ
ทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว อยา่ง
นอ้ย 3 ระบบ/
รูปแบบ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X11 11. โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพือ่
สนบัสนนุการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลัง
เชิงนวัตกรรม เพือ่
สนบัสนนุการ
บริบาล และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอาย ุใน 4 
เขตสุขภาพ อยา่ง
นอ้ย 3 รูปแบบ/
กลไก

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 12. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุีเ่ข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุี่
เชื่อมโยงข้อมูล
จากหนว่ยงานที่
เชื่อถือได้และ
เข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1
 ระบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X13 13. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
สุขภาพและการปอ้งกนัโรคกบั
ผู้สูงอายผุ่านอุปกรณ์ดิจิทลัส่วน
บคุคลและหรืออาสาสมัครใน
ทอ้งถิ่น/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมในการ
ส่ือสารการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้

สุขภาพและการ
ปอ้งกนัโรคกบั
ผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัคร

ในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.2

*จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)
**จัดล าดับความส าคัญ สีแดง = มคีวามส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด สีเหลือง = มคีวามส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน สีเขยีว = มคีวามส าคัญจ าเป็น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านกังานประกนัสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทยฉ์ุกเฉิน

 -  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)  -  สถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

มีค.-กค.64

โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุดสิทธิประโยชนท์ีจ่ าเปน็และกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียว
ส าหรับทัง้คนไทยและคนต่างด้าว

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบรูณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บรุณาการงบประมาณและกจิกรรม P&P อยา่งต่อเนือ่ง

มค.-กย..65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ 

การปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้งให้มคีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทัว่ถึง 
เพียงพอและยัง่ยนืดา้นการเงินการคลัง BR0704

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่กีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทัว่ถึง เพียงพอ และยัง่ยนืดา้นการเงินการคลัง 
อีกทัง้ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริูปดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายแุละเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเร็จเพ่ิมขึน้  โดยมุง่เน้นการบรูณาการ 8 ระบบทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บริการปฐมภมู ิ(Primary Care), บริการดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ทีบ่า้น (Comminity/Home Care), บริการผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบริหารจัดการ 
รวมทัง้สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่ 3. ระบบงบประมาณและ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคทีต่อ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ทีบ่า้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบริการสุขภาพ 6. ระบบ
ประกันสุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบริการทีเ่น้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบริการอยา่งทัว่ถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึน้

มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็ระบบเดียวกนัทัง้รัฐและ
เอกชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการดา้นบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ		 มค.64-กย.65 

มีคณะอนกุรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐใหม้ีความสอดคล้อง
กลมกลืนเปน็มาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอื่นๆทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุการรวมศูนยก์ลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง มีมาตรฐานและ
บริหารจัดการระบบเดียว



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีรายงานความคืบหนา้การด าเนนิงานตามเปา้หมายการปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้ ข้อเสนอในการ
พัฒนา/ขยายผล ข้อจ ากดัและปญัหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน (ถ้ามี) ทกุ 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

มิย.64-กย.65

ระบบหลักประกนัสุขภาพและกองทนุทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนกุรรมการหลักประกนัสุขภาพระดับเขต 
(อปสข.) ในการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่สนบัสนนุเขตสุขภาพระบบบริการทีพ่ึงประสงค์

มิย.64-กย.65

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เก่ียวขอ้ง

มคี.64-ธค.65

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบงัคับไปยงัคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยูใ่น
ประเทศไทย และยงัไม่มีระบบประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนัสุขภาพภาคบงัคับ ครอบคลุมถ้วนหนา้ การจ่าย
สมทบเหมาะสม และบรูณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก ่(1) นกัทอ่งเทีย่ว (2) 
ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทีไ่ด้รับผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนทีร่อพิสูจนส์ถานะและ
สิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

คนตา่งดา้วทุกคนทีเ่ขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมทีางเลือกรูปแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

มกีารพัฒนาและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
และน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบรูณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65

มีการน าข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน ์โดยมี สปสช .เปน็หนว่ยงานหลักใน
การคืนข้อมูลใหก้บัหนว่ยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านกังบประมาณ สภา
พัฒนาการเศรษฐกจิฯ)  หนว่ยบริการ และประชาชน

เม.ย.-ธค.65

มกีารน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ มยิ.64-กย.65

มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand box) ทีใ่ช้การจัดบริการแบบเนน้คุณค่า (Value-Based Healthcare) เปน็กลไก
บรูณาการการเงินการคลังสุขภาพในพืน้ที ่ ตัวอยา่งเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการทีบ่า้น 
(Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต 
เปน็ต้น	

MS1.2 MS1.1 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

MS1.3 MS1.4 
MS3.1 

MS1.5 
MS4.1 
MS4.2 

MS2.1 
MS3.2 
MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลังและการ
บริหารจัดการ
ด้านบริการสุขภาพ
ในระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.1 - MS1.5

(1) จัดต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบรู
ณาการระบบ
หลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ ที่
บรูณาการ
เชื่อมโยง
เปา้หมายและ
กจิกรรมปฏรูิป
ด้านอื่นๆ ทัง้การ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ
 และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนกุรรมการขับเคล่ือน
การสร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทน
จาก 3 กองทนุประกนัสุขภาพ
ภาครัฐและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการ
ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเปน็
มาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็น
อื่นๆ ทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแล
ผู้สูงอาย ุการรวมศูนยก์ลไกการ
จัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64 360,000           MS1.1

มีค.-กค.64 600,000           MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

(2) พัฒนา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชนห์ลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว

(2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT)
 และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง
 มีมาตรฐานและบริหารจัดการ
ระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหนา้ที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักทีจ่ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน 
ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขต
สิทธิประโยชน ์กลไกการเงินการ
คลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย (โดย
แยกงบบริการดังกล่าวออกจากงบ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ) และระบบ
บริการรองรับ โดยเฉพาะบริการ
ปฐมภมูิและการมีหมอประจ า
ครอบครัว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 กค.-กย.64 100,000           MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข 
และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็
ระบบเดียวกนั ทัง้รัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000         MS1.4

(3) จัดท าข้อเสนอ
ต่อ ครม. เพือ่
เหน็ชอบให ้สปสช.
 ขยายการบรูณา
การบริการ P&P 
ร่วมกบั สสส. 
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
และกองทนุที่
เกีย่วข้อง เพือ่
บรุณา
การงบประมาณ
และกจิกรรม P&P
 อยา่งต่อเนือ่ง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. 
ขยายการบรูณาการบริการ P&P 
ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บรูณา
การงบประมาณและกจิกรรม P&P
 อยา่งต่อเนือ่ง

มค.-กย.65 300,000           MS1.5

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

(2) พัฒนา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชนห์ลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว

(3) โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุด
สิทธิประโยชนท์ีจ่ าเปน็และกลไก
การเงินการคลัง ภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียวส าหรับทัง้คน
ไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหนา้ที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักทีจ่ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน
และคนต่างด้าวทีอ่าศัยในประเทศ
ไทย ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การ
บริหารจัดการระบบเดียว ทัง้ด้าน
ขอบเขตสิทธิประโยชน ์การคัด
กรองโรค การรักษา กลไกการเงิน
การคลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย
     (3.2) มีการก าหนดกลไกตามข้อ
 3.1 ไว้ใน พรบ.ควบคุมโรคฉบบัใหม่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาค
บงัคับไปยงัคนต่างด้าวทีเ่ดิน
ทางเข้ามาหรืออยูใ่นประเทศไทย 
และยงัไม่มีระบบประกนัสุขภาพ 
ตามหลักการประกนัสุขภาพภาค
บงัคับ ครอบคลุมถ้วนหนา้ การ
จ่ายสมทบเหมาะสม และบรูณา
การการบริหารจัดการระบบเดียว
หรือมาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000           โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

    (1.1) นกัทอ่งเทีย่ว 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการเจ็บปว่ยฉุกเฉิน/
อุบติัเหตุ และโรคติดต่อ โรคอุบติั
ใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบีย้
ประกนัตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
ทีไ่ด้รับ จัดเกบ็โดยหนว่ยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจัดการ: 
หนว่ยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. ท าหนา้ทีบ่ริหารสิทธิ
ประโยชน ์การเบกิจ่ายค่าบริการ
และระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000           MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งกนัโรค การ
รักษาพยาบาลทีจ่ าเปน็ และ
โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลตามขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจัดการระบบ
เดียว โดย สปสช.ท าหนา้ทีเ่ปน็
หนว่ยงานบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน ์การเงินการคลังและการ
เบกิจ่ายค่าบริการ และระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000           MS2.1

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนทีเ่ข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวทีเ่ข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อยา่งกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกีย่วข้องทกุ
ภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหนว่ยงาน
รับผิดชอบ ทัง้นี ้
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพือ่พิจารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
และมอบหมาย
หนว่ยงานหลัก
และหนว่ยงาน
สนบัสนนุด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ดินทางเข้า
มาประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติทีไ่ด้รับการผ่อนผันให้
ท างานในประเทศไทยชั่วคราว
          - สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเปน็ เช่นเดียวกบั
คนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบีย้
ประกนั (ทกุคนต้องซ้ือบตัรประกนั
สุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน เปน็หนว่ยงาน
หลักในการจัดเกบ็เบีย้ประกนั
          - การบริหารจัดการ: มี
หนว่ยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. เปน็หนว่ยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house) และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

   (1.4) คนทีร่อพิสูจนส์ถานะและ
สิทธิ (Stateless)
          -  สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเปน็ เช่นเดียวกบั
คนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
เปน็หนว่ยงานหลักในการจัดท าค า
ของบประมาณและบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
          -  การบริหารจัดการ: 
สปสช.เปน็หนว่ยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house)

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนทีเ่ข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวทีเ่ข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อยา่งกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกีย่วข้องทกุ
ภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหนว่ยงาน
รับผิดชอบ ทัง้นี ้
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพือ่พิจารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
และมอบหมาย
หนว่ยงานหลัก
และหนว่ยงาน
สนบัสนนุด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ดินทางเข้า
มาประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มค.-ธค.65 19,904,250       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS3.1 - MS3.2

(1) มีการบรูณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65 12,515,750       MS3.1

เมย.-ธค.65 7,388,500         MS3.2(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน ์ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพือ่ให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หนว่ยงานรัฐทีดู่แล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านกังาน
งบประมาณ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หนว่ยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพัฒนาบริการเพือ่
ประโยชนก์ารดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นดัหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกนัโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X03 โครงการพัฒนา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พัฒนาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพือ่
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชนส์ าหรับ
หนว่ยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นกัวิชาการ/
นกัวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทัง้
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์รวมทัง้
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพือ่
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพือ่การ
ติดตาม/นดัหมาย
การรักษา เปน็ต้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มิย.64-กย.65 1,400,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS4.1-MS4.2

(1) มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง 
(Sand box) ทีใ่ช้การจัดบริการ
แบบเนน้คุณค่า (Value-Based 
Healthcare) เปน็กลไกบรูณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพืน้ที ่
ตัวอยา่งเช่น บริการผ่าตัดวันเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการทีบ่า้น (Home chemo, 
palliative care) บริการอนามัย
แม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื 
บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000         MS4.1

(2) ระบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจ
ผ่านกลไกอนกุรรมการหลักประกนั
สุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนบัสนนุงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ
เขตสุขภาพระบบบริการทีพ่ึง
ประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000           MS4.2

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X05 โครงการก ากบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนนิงาน
กจิกรรมปฏรูิป
ระบบหลักประกนั
สุขภาพและ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง
(1)  จัดใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
ขับเคล่ือน
กจิกรรมการ
ปฏรูิประบบ
หลักประกนั
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหนา้การ
ด าเนนิงานตามเปา้หมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้
ข้อเสนอในการพัฒนา/ขยายผล 
ข้อจ ากดั/ปญัหาอุปสรรคในการ
ด าเนนิงาน (ถ้ามี) ทกุ 3 เดือน

มีค.64 - ธค.65 500,000           โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X04 โครงการน าร่อง
การจัดบริการแบบ
เนน้คุณค่า 
(Value-Based 
Healthcare) ใน
พืน้ทีเ่ขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอ
การจัดบริการแบบ
เนน้คุณค่าโดยใช้
กลไกการเงินการ
คลังทีม่ีการบรูณา
การในพืน้ทีเ่ขต
สุขภาพ โดยน า
ร่องด าเนนิการใน
พืน้ทีท่ีม่ีความ
พร้อม 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1(Big
 Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประชาชนรวมทัง้ผู้สูงอาย ุ4 เขตสุขภาพ ทีไ่ดร้ับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเปา้หมาย) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

กระทรวงสาธารณสุข

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ

การปฏริูปเขตสุขภาพให้มรีะบบบริหารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน BR0705
ประเทศมเีขตสุขภาพทีม่รีะบบบริหารจัดการแบบบรูณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนทีต่ามเปา้หมายของการปฏริูปประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอาย ุระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนกังำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแหง่ชำติ (สช.) ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย ์กระทรวง
สำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนบัสนนุบริกำร
สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ดา้นก าลังคน 2) ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3) ดา้นเทคโนโลยสีุขภาพ 4) ดา้นการเงินการคลัง
 5) ดา้นภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ทีเ่ริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอาย ุ
ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้ง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

MS2 MS3 MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มูลนธิิสถำบนัวิจัยเศรษฐกจิกำร
คลัง และส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(กองตรวจรำชกำร และกอง
ยทุธศำสตร์และแผนงำน)

BR0705X01 โครงกำรจัดท ำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรและบริกำร
แบบบรูณำกำรในเขตพืน้ที่
เขตสุขภำพน ำร่อง

ข้อเสนอกลไกกำรบริหำร
จัดกำรและบริกำร เขต
สุขภำพแบบบรูณำกำร

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000       เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: สถำบนัวิจัย
ระบบสำธำรณสุข 
(สวรส)

MS1 กำรปฏรูิประบบ
บริหำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (กองยทุธศำสตร์
และแผนงำน และส ำนกังำน
เขตสุขภำพที ่9)

BR0705X02 โครงกำรศึกษำ
กระบวนกำรด ำเนนิงำน
และกำรบรรลุผลส ำเร็จ
ของโครงกำรส ำคัญตำม
นโยบำยกำรปฏรูิปกำร
บริหำรจัดกำรเขตสุขภำพ
สู่กำรเปน็เขตพัฒนำพิเศษ
ด้ำนสุขภำพ และประเด็น
มุ่งเนน้ของเขตสุขภำพที ่9
 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรปฏรูิป
กำรบริหำรจัดกำรเขต
พัฒนำพิเศษด้ำนสุขภำพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000         เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: แผนงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในควำม
รับผิดชอบของ
ส ำนกัวิชำกำร
สำธำรณสุข 
กระทรวง
สำธำรณสุข

MS1 กำรปฏรูิประบบ
บริหำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (กองยทุธศำสตร์
และแผนงำน)

BR0705X03 โครงกำรพัฒนำระบบ
ระเบยีนสุขภำพ อิเลกทรอ
นกิส์ส่วนบคุคล (Personal
  Health Record : PHR) 
เชื่อมต่อโปรแกรมกำร
จัดกำรข้อมูลวัคซีนโควิด-
19 (Line Official 
Account หมอพร้อม) ใน
พืน้ทีเ่ขตสุขภำพที ่9

เขตสุขภำพน ำร่องมีระบบ
ระเบยีนสุขภำพ
อิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถคืน
ข้อมูลใหป้ระชำชนใช้
ประโยชนใ์นกำรจัดกำร
สุขภำพตนเองได้อยำ่ง
เหมำะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000       เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: สถำบนัวิจัย
ระบบสำธำรณสุข 
(สวรส)
: แผนงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในควำม
รับผิดชอบของ
ส ำนกัวิชำกำร
สำธำรณสุข 
กระทรวง
สำธำรณสุข

MS2
MS3

กำรปฏรูิประบบ
เทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศสุขภำพ

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock


