
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสาธารณสุข  
 

 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

7. สำธำรณสุข
BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่ เพือ่ความมั่นคง
แห่งชาติด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและ
ระบบที่กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัย
2.มีแผนบูรณาการการท างานเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical information
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวดั และระดับประเทศ
4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

 5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

864,779,000
12 โครงการ

จาก 7 หน่วยงาน
322,083,580           

โครงการจัดหาวคัซีน ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
กรมควบคุมโรค

7,200,000,000        

BR0702 การปฏิรูปเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกนัและ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน 
และผู้ป่วย

1.นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากบัระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
สวสัดิการ
2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกนัโรคเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากบัระบบบริการทางการแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพืน้ที่ใน
รูปแบบปฐมภูมิเชิงนวตักรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลด
อันตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ให้เกดิโรคไม่ติดต่อ

5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน 5,734,230

6 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

43,941,000            4

BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
ด้าน การบริบาลดูแลรักษาที่บ้าน/ ชุมชน
 และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ
ประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณา
การข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวตักรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

4 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

1 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

8

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ
 บูรณาการ เป็นธรรม  ทั่วถึงเพียงพอ
และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ  
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพืน้ที่เขต
สุขภาพ 
5.มีกลไก/ระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกจิกรรมปฏิรูประบบ
หลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

25,464,250.00        - - ไม่มี -

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการ
ร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหวา่ง
หน่วยงานและท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยี
สุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & อภิบาลระบบ ที่เร่ิมด าเนินการ
ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกนัสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น 

: 3 โครงการ



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสุข

การปฏริปูการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมั่นคง
แหง่ชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมั่นคงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมั่นคงแหง่ชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดท้กุภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อย่างรวดเรว็ เปน็ระบบ มี
ความเปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความรว่มมอืจากทกุภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยัง่ยืน

   1. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ, ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกบรหิารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับกลไกและระบบที่กรมปอ้งกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จังหวัดที่มกีลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและระบบที่กรมปอ้งกนั และบรรเทาสา
ธารณภยัมอียู่  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมเีอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้าน
สุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิิทลั ที่สามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทกุ
องค์ประกอบทั้งในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มรีะบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออนัตราย โรคระบาด หรือ โรคติดต่ออนัตราย
ร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

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

มรีะบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

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

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

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



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เปา้หมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

มแีผนปรบัปรงุโครงสรา้งการท างานความมั่นคงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเหน็ชอบจาก 
ครม.

ต.ค.64 - ก.ย.65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มรีะบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภณัฑ์ และอปุกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ช่องทางเข้าออกประเทศมรีะบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มกีารพฒันาการตรวจวินฉิัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้าน
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65



เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจดัการวัคซีน

เปา้หมาย : พฒันาระบบสนบัสนนุการ
บริหารจัดการวัคซีนใหม้ปีระสิทธิภาพ
ผลผลิต : มรีะบบสนบัสนนุการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ : 
- การเบกิ-จ่ายวัคซีน เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค มคีวามรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบ
ลูกโซ่ความเย็นได้รับการแกไ้ขเพื่อช่วย
ลดการสูญเสียวัคซีน

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

MS 5.3
ตวัชี้วัดที่ 6

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

MS1-2 MS3.1 
MS3.2 
MS3.3  

MS4.1-4.3  MS5.2-5.3  

MS3,4,5 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1-4.2  
MS4.1-4.2  

MS4.1-4.3  MS1 
MS5.2-5.3  

MS1.1  
MS5.1  
MS5.5 MS5.4 MS3.3 

MS2.1  
MS4 MS3,5 

MS2 MS2.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจบัคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ณ 
ชอ่งทางเขา้ออก
ประเทศ

มกีารเชื่อมโยงผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการทางสาธารณสุขระหว่าง
ช่องทางเข้าออกประเทศ สู่ระบบเฝ้า
ระวังและระบบกกักนัโรคได้อย่างรวดเร็ว

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

MS5.4
ตัวชี้วัดที่  6

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสขุภาพใน
ภาวะฉกุเฉนิ
2. กองสาธารณสขุฉกุเฉนิ 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

BR0701X03 โครงการยกระดบั
การจดัการภาวะ
ฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสขุที่มี
ความรุนแรงใน
ระดบัที่สงู 

เป้าหมาย : ศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข(PHEOC) 103 แห่ง
1. ในสังกัดกรมควบคุมโรค 14 แห่ง( กรม /
สคร/สปคม) 
2. ในสังกัด สป สธ 89 แห่ง(12เขตสุขภาพ 
และ76 จังหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานEOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
3.  หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF 
5. แผนปฏบิัติการ (operational plan) และ
แผนเผชิญเหตุ (incident action plan 
ระดับจังหวัด/เขต/กรม
6. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ ผลลัพธ์ :PHEOC 
มีศักยภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน

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
ตัวชี้วัดที่ 6



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคตดิตอ่ทั่วไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจดัท า
แผนปฏบิตักิารเฝ้า
ระวัง ปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคตดิตอ่ที่
ตอ้งเฝ้าระวัง 
โรคตดิตอ่อันตราย 

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และ
ควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออนัตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออนัตรายร้ายแรง ฉบบัที่ ...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอของบประมาณ
ในป ี2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที่ 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคตดิตอ่ทั่วไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ตามพระราชบญัญัติ
โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558

 - ฐานข้อมลูเจ้าพนกังานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมลูสารสนเทศหนว่ยปฏบิติัการ
ควบคุมโรคติดต่อ

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

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมอนามยั 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสขุภาพดวีิถี
ไทยใหม ่สร้างไทย 
สร้างชาต ิ

 - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม ่สร้างไทย 
สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม ่
สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเกบ็ข้อมลู
การประเมนิตามมาตรฐานสุขอนามยั
และอนามยัส่ิงแวดล้อม ของกรมอนามยั
 และจัดเกบ็ข้อมลูความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่ออบุติัใหมแ่ละภยั
สุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับ
สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 
และประชาชน

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

MS3.2
ตัวชี้วัดที่ 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
ส านักดจิทิลัการแพทย ์

BR0701X07 โครงการยกระดบั
ระบบบริหารจดัการ
กรมการแพทยแ์นว
ใหมด่ว้ยระบบดจิทิลั
 (Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal) 
กรมการแพทย์ ระยะที่ 2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบบิ๊กดาต้า (Big data) กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
5.ระบบ Health Data Platform สมดุ

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

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ยกเว้นกจิกรรมที่ 7 ยัง
ไมม่แีหล่งเงิน วงเงิน 
15,000,000 บาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สุขภาพระดับตติยภมูแิบบองค์รวมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 และ การเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical 
Workstation เพื่อการตรวจรักษาผู้ปว่ย
ด่านหนา้ต้าน COVID-19 ผ่านระบบ
การแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP) 
ระยะที่ 2 ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอจัฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด้านการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) ในการต่อสู้กบัไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

(HRIS on cloud) เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนษุย์ในการต่อสู้กบั
ไวรัส COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่
หลังการแพร่ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU for
 AI Processing) เพื่อรองรับวิเคราะห์
ข้อมลูไวรัส COVID-19 และการเปล่ียน
ผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด (New 
Normal)

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดา้น
รักษาพยาบาลโรค
ตดิเชื้ออุบตัใิหม่-
อุบตัซ้ิ าการ
พัฒนาการปอ้งกัน
และควบคุมการตดิ
เชื้อในโรงพยาบาล 
(Hospital 
infection Control)

1. ลดอตัราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจายเชื้อจาก
โรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มแีนวทางการวินจิฉัย รักษาผู้ปว่ย
โรคติดเชื้ออบุติัใหมอ่บุติัซ้ า และ
แนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทย์ที่มมีาตรฐาน
การวินจิฉัยและดูแลรักษาผู้ปว่ย
4. มแีผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอบุติัใหมอ่บุติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกนั/ควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล

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

MS 4.3
ตัวชี้วัดที่ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทยฉ์กุเฉนิ
ครบวงวรและระบบ
สง่ตอ่

1. มีการติดตามและพฒันาแผน BCP ใน รพ.
ระดับ A,S และการฝึกซ้อมแผนที่เป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
2.มีการขยายผลการพฒันาแผน BCP ไปยัง 
รพ.ระดับต่างๆ
3.การให้บริการของโรงพยาบาลไม่หยุดชะงัก
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่และฟื้นตัวได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ความแออัดของผู้ป่วยลดลง
6.ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภยั (2P 
Safety)
7. ลดอัตราการป่วย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย EIDS และ Non EIDS

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

MS4.2
ตวัชี้วัดที่ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

8.มกีารขยายผลการน ารูปแบบระบบ
การกู้ชีพแบบองค์รวม(CLS system 
model) ไปปรับใช้ในการพฒันาระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
ส่งต่อในสถานการณ์ EIDs ใหก้บั
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวิฤตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ย EIDS
 และ Non EIDS) ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม เทา่เทยีม ทั่วถึง ทนัเวลา 
ประทบัใจ และปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับ
ริการ (2 P safety)
10. ลดอตัราการปว่ย และ การตายจาก
ภาวะ วิฤตฉุกเฉินทั้งในผู้ปว่ย EIDS และ
 Non EIDS



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบนัวิจยัวิทยาศาตร์
สาธารณสขุ/สถาบนัชวีวิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย/์
ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย)์

BR0701X10 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
หอ้งปฏบิตักิารเพ่ือ
รองรับโรคอุบตัใิหม่
อุบตัซ้ิ า
 - กิจกรรมที่ 1 ดา้น
โรคตดิเชื้ออุบตัใิหม่
อุบตัซ้ิ า
 - กิจกรรมที่ 2 
ดา้นพันธุกรรม
 - กิจกรรมที่ 3 ดา้น
วัคซีนและผลติภณัฑ์

1.ได้วิธีการตรวจโรคอบุติัใหมอ่บุติัซ้ า 
อย่างนอ้ย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอบุติัใหม่
อบุติัซ้ า ใหแ้กห่อ้งปฏบิติัการเครือข่าย 
อย่างนอ้ย 15 แหง่
3.ได้ข้อมลูพนัธุรรมเชื้อโรคและมนษุย์ที่
เกี่ยวข้องกบัการเกดิโรค และมรีะบบ
การจัดการข้อมลูและสารสนเทศของ
พนัธุรรมของเชื้อโรคและมนษุย์
4.มชีุดทดสอบต้นแบบในการตรวจการ
ติดเชื้อ COVID-19 และผลิตชุดทดสอบ
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล  
5.มโีครงสร้างพื้นฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และด้าน
 Good Clinical Practice (GCP)
6.มหีอ้งปฏบิติัการชีวนริภยัเพื่อการวิ
นฉิัยและวิจัยเชื้ออนัตรายสูง (BSL3)
7.มศูีนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
(Bio bank)

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
ตวัชี้วัดที่ 6

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
 - กองสาธารณสขุฉกุเฉนิ 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์เพ่ืองาน
สาธารณสขุฉกุเฉนิ

เพื่อสนบัสนนุในการวิเคราะห ์วางแผน 
เฝ้าระวัง และจัดการต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยในการสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเปน็อกีหนึ่ง
ช่องทางในการช่วยการตัดสินใจ และส่ัง
การต่อภยัพบิติัต่างๆ ที่มโีอกาส
เกดิขึ้นในประเทศไทย

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

MS3
MS3.3

ตัวชี้วัดที่ 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
 - กองสาธารณสขุฉกุเฉนิ 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจดัการ
ภาวะฉกุเฉนิดา้น
การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในหนว่ยงานระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอดนโยบาย
 เชื่อมโยงแผนปฏบิติัการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรรวมถึงสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานเกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และภยัสุขภาพด้านอื่นๆ ได้อย่างทนั
สถานการณ์

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

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้างความ
มั่นคงดา้นยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉกุเฉนิ

1. มรีะบบก ากบัดูแลการผลิต/น าเข้า
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มรีะบบการก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์ยา
และเวชภณัฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มรีะบบเฝ้าระวังประสิทธิผล ความ
ปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน
4. มกีฎระเบยีบที่เอื้อต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน

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

MS5.3
ตัวชี้วัดที่ 6



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค 
กองโรคตดิตอ่ทั่วไป

BR0701X14 โครงการจดัท าแผน
บรูณาการเพ่ือ
ยกระดบัศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และจดัท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานความ
มั่นคงดา้นสขุภาพ
และการจดัการ
ภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสขุ

แผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี2564

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
ตวัชี้วัดที่ 2,6

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย BR0701X15 โครงการพัฒนาหว่ง
โซ่อุปทานชดุ
อุปกรณ์ปอ้งกันสว่น
บคุคล (Personal 
Protective 
Equipment, PPE) 
โดยกลุ่ม MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อปุทานชุดอปุกรณ์
ปอ้งกนัส่วนบคุคล (ที่ได้มาตรฐาน) ที่ท า
ในประเทศไทย 100%
2. รักษาหวงโซ่อปุทานใหส้ามารถด ารง
อยู่ เพื่อใหส้ามารถน ามาผลิตได้ในเวลา
ฉุกเฉิน

ม.ีค.2563-ม.ีค. 2564 ประมาณ 140 ล้าน
บาท มกีารจัดซ้ือไป
แล้วประมาณ 120 

ล้านบาท

MS 5.3
ตวัชี้วัดที่ 6

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดจิิทัลของ
รัฐ 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
คลาวน์กลางภาครัฐ  
(Government Data 
Center and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กบัหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 
12,000 VM หรือ 48,000 vCPU และ
รองรับบริการข้อมลูแบบเปดิไมน่อ้ยกว่า
 7 ชุดข้อมลู (Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 845.7631 ล้านบาทโครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64 MS 3.1 
ตัวชี้วัดที่ 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม

BR0701X17 โครงการบรูณาการ
ขอ้มลูสถิตแิละ
สารสนเทศภาครัฐ

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ข้อมลู (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมอืในการการ
แลกเปล่ียนข้อมลู (Data Integration)
1.3 สนบัสนนุการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น Native user authentication 
ระบบโปรแกรมบริหารรายการข้อมลู
หลัก (Master Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมอืเพื่อการ
วิเคราะหข์้อมลู (Data Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมลูทางสถิติ (Web 
Portal and Web Services)

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 102.6530 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 MS 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม

BR0701X18  โครงการขบัเคลื่อน
การวิเคราะหแ์ละ
บริหารขอ้มลูขนาด
ใหญ่ภาครัฐ

ผลผลิต : 1 หนว่ยงานภาครัฐมกีาร
วิเคราะหข์้อมลูด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพฒันาด้าน Big 
Data
3. จัดประชุมวิชาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการวิเคราะห์
และบริหารข้อมลูภาครัฐ (Government
 Big Data Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ใหบ้ริการวิเคราะหข์้อมลู
ด้าน Big Data ภาครัฐ 40 หนว่ยงาน/
โครงการ
2. พฒันาบคุลากรด้าน Big Data ภาครัฐ
 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการวิเคราะห์
และบริหารข้อมลูภาครัฐ (Government
 Big Data Institute : GBDi) 1 สถาบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคตดิตอ่ทั่วไป

BR0701X19 โครงการจดัหา
วัคซีน ยา เวชภณัฑ์
ที่มใิชย่า

มรีะบบบริหารจดัการวัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64          7,200,000,000  ขอสนับสนุนงบกลาง
ภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
 - กองสาธารณสขุฉกุเฉนิ 

BR0701X20 โครงการพัฒนา
กลไกการจดัการ
แบบบรูณาการใน
การจดัการภาวะ
ฉกุเฉนิดา้น
การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ  
ประจ าปงีบประมาณ
 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที่ 1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองดา่นควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยัสขุภาพ
ในภาวะฉกุเฉนิ

BR0701X21 โครงการพัฒนา
ระบบรับมอื
โรคตดิตอ่อุบตัใิหม ่
อุบตัซ้ิ าและภยั
สขุภาพ
1. พัฒนาระบบคัด
กรองดา่นและชอ่ง
ทางเขา้ออก
ระหว่างประเทศ
2. ยกระดบัศูนย์
ปฏบิตักิารตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ
3. พัฒนาศักยภาพ
ทมีสอบสวนควบคุม
โรค
4. พัฒนาระบบ
สถานกักกันแหง่รัฐ

ทมีสอบสวนควบคุมโรค 3,000 ทมี ม.ค. 64 - ก.ย. 64   32,000,000 บาท
ปี 2564 จ านวน 
12,000,000 บาท
ปี 2565 จ านวน 
20,000,000 บาท 

 ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม, กองนวตักรรมและวจิัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย,ุ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวสัดิการแรงงาน, กองความ
ปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (กองสาธารณสุขทอ้งถิ่น)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริปูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้้านสุขภาพ การปอ้งกันและ
ดูแลรกัษาโรคไม่ติดต่อส าหรบัประชาชนและผู้ปว่ย

กิจกรรมปฏิรูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น สาธารณสุข
         1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0702

ผู้ปว่ยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหติสูง ได้รบับรกิารทางการแพทย์และการสรา้งเสรมิสุขภาพแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น
ด้วยการบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้้านสุขภาพและปอ้งกันโรคเข้ากับการรกัษาอย่างเปน็ระบบและต่อเน่ือง

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)



ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ีค.64 - ธ.ค.65

 
 มี.ค.64 - มิ.ย.64

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

นโยบายในสถานทีท่ างานทัง้ภาครฐั เอกชน และท้องถ่ิน ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ ทีบ่รูณาการ
เขา้กับระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และสวสัดกิาร

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

นโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ/ประกนัสุขภาพ 
ม ี1 โครงการ 4 กิจกรรม      
                    1. โครงการก าหนดนโยบายปอ้งกันควบคุมโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรงั และสง่เสรมิความรอบรู้สขุภาพในสถานทีท่ างาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างานส าหรบัหน่วยงานราชการ เชือ่มโยงกับระบบบรหิารทรพัยากร
บคุคลและสวสัดกิาร (ส ำนักงำน กพ.)              
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างานส าหรบัสถานประกอบการ เชือ่มโยงกับระบบบรหิารทรพัยากร
บคุคลและสวสัดกิาร (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองสวสัดกิำรแรงงำน , กองควำมปลอดภยัแรงงำน )  
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างานส าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เชือ่มโยงกับระบบบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลและสวสัดกิาร (กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.4 กิจกรรม : ประกาศนโยบายในทีท่ างาน เชือ่มโยงกับระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลและสวสัดกิาร  (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)                            

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)



ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 
  

 มี.ค.64 - ก.ย. 64

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น ทีม่ีการบูรณาการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค รวมถงึก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในองค์กร  
ม ี1 โครงการ 6 กิจกรรม      
                    1. โครงการจัดท าแนวทางองค์กรสขุภาพดา้นการปอ้งกันควบคุมโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรงั และสง่เสรมิความรอบรู้
สขุภาพ ส าหรบัสถานทีท่ างานภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถ่ิน  (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                        1.1 กิจกรรม : ประชมุจัดท าแนวทางระดบัชาต ิเรื่องการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ส าหรบัสถานทีท่ างานรฐั เอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท Worker Health Leader ในสถานประกอบการ (กรมควบคุมโรค กองโรค
จำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม)
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท HR ดา้นสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ในองค์กร
ราชการและท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                        1.4 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาหลกัสตูรการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ ในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.5 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาเรื่องการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ ลงในหลกัสตูร
การอบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัเทคนิคขัน้สงู (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองควำมปลอดภยั
แรงงำน)
                        1.6 กิจกรรม : บรรจุเน้ือหาแนวทางการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ในหลกัสตูร
การอบรมพัฒนาสขุภาพ ความปลอดภยัของวยัแรงงาน และจัดท ามาตรฐานคลนิิกโรคจากการท างาน (เครอืขา่ยอาชวีเวชศาสตร์)
 ทีม่กีารบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ กลุม่วยัท างาน (กรมกำรแพทย ์โรงพยำบำลนพรตันรำชธำนี 
กระทรวงสำธำรณสขุ)
                                                            
                                    

ม.ค.64-ธ.ค.65
การบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพ การสรา้งเสรมิความรอบรู้ดา้นสขุภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเขา้กับ
ระบบบรกิารทางการแพทย์

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)



ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

มี.ค.64 -  มิ.ย.65

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ในที่
ท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
ม ี1 โครงการ 3 กิจกรรม        
                    1. กิจกรรม : สง่เสรมิการใชแ้นวทางการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ ใน 4 เขต
สขุภาพ ในสถานทีท่ างานภาครฐั สถานประกอบการและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภายใต้โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น  (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่) 
                    2. กิจกรรม : สง่เสรมิการใชแ้นวทางการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่ ผ่านการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน)
                    3. โครงการเสรมิสรา้งความรอบรู้ วยัท างานสขุภาพดใีนสถานประกอบการ (กรมอนำมยั ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ) 
                    4. กิจกรรม : การสมัมนา Chief Health Officer หน่วยงานองค์กรภาครฐั (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจทิัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง
ม ี1 โครงการ 3 กิจกรรม       
                    1. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ รปูแบบบรกิาร (Service Model) เชงินวตักรรม ทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยี
ดจิิทัล และมาตรฐานการบรกิารการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ส าหรบัผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู (กรมควบคุมโรค กอง
โรคไมต่ดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
                        1.2 กิจกรรม : ค้นหารปูแบบบรกิาร (Service Model) เชงินวตักรรม ทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยดีจิิทัล ส าหรบั
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู 
                        1.3 กิจกรรม : ทบทวนอยา่งเปน็ระบบ (Systematic review) สถานการณ์รปูแบบบรกิาร (Service Model)
 เชงินวตักรรม ทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยดีจิิทัล และมาตรฐานการบรกิารส าหรบัผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู



ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 
ก.ค.64 - ก.ย.64

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจทิัล เพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานพยาบาล
ภาครัฐ และเอกชน ทีส่นับสนุนโดยระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
ม ี1 โครงการ           
                    1. โครงการพัฒนาตอ่ยอดระบบบรกิารทางการแพทยด์า้นโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรงัวถีิใหม ่โดยใชเ้ทคโนโลยดีจิิทัล เพ่ือ
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน 4 ภมูภิาค (กรมกำรแพทย ์สถำบนัเวชศำสตรส์มเดจ็พระสงัฆรำชญำณสงัวรเพ่ือผู้สงูอำยุ)

รายงานสถานการณ์นวตักรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือดิจติอลเพือ่ช่วยในการดูแลและป้องกนัโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง 
 ม ี1 กิจกรรม
                    1. กิจกรรมทบทวนสถานการณ์นวตักรรมเทคโนโลยแีละเครื่องมอืดจิิทัลเพ่ือชว่ยสนับสนุนการดแูลตนเอง การสรา้ง
เสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ดา้นสขุภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงู (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่
ตดิตอ่)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) การพัฒนาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทัลสว่นบคุคล รวมทัง้การด าเนินการในพ้ืนทีใ่นรปูแบบปฐมภมูเิชงินวตักรรม

ชุดสิทธปิระโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยและ
ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ทีม่ีการบูรณาการของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ม ี1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชดุสทิธปิระโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงนิดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูในระบบประกันสขุภาพภาครฐั (ส ำนักงำนหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบรกิำรทุตยิภมูแิละตตยิภมูิ)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3) 

แนวทางการจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค (P&P) 
ม ี1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชดุสทิธปิระโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงนิดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสงูในระบบประกันสขุภาพาครฐั (ส ำนักงำนหลกัประกันสขุภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบรกิำรทุตยิภมูแิละตตยิภมูิ)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) กลไกและมาตรการเพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกนัโรคเขา้กบัการ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
ม ี1 กิจกรรม                   
                    1. กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลนิิค NCDs ให้มอีงค์ประกอบการสรา้งเสรมิสขุภาพ ความรอบรู้ดา้นสขุภาพ
 และปอ้งกันโรคบรูณาการเขา้กับการรกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลรฐั ภายใต้โครงการการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยคุ 
New Normal (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)

ม.ค.64-ธ.ค.65

 

ก.พ.64 - ก.ย.64



ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

น าร่องและสนับสนุนการใช้นวตักรรมเคร่ืองมือดิจติอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต
ม ี1 โครงการ 2 กิจกรรม          
                     1. โครงการเพ่ิมสมรรถนะ Smart digital health และ platform  เพ่ือจัดการลดความเสีย่งดา้นสขุภาพ
ส าหรบัประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                         1.1. กิจกรรมจัดตัง้สถานีสขุภาพดจิิทัล (Digital Health Station) (เครื่องวดัความดนั เครื่องชัง่น้ าหนัก 
สายวดัรอบเอว เครื่องตรวจน้ าตาลในเลอืดทีป่ลายน้ิว เทอรโ์มมเิตอรแ์บบเลเซอร ์แอลกอออล ์กลอ่งเก็บอุปกรณ์ ) พรอ้มระบบ IoT
 และ Platform ทีเ่ชือ่มโยงรองรบัการให้บรกิาร สถานีสขุภาพดจิิทัลเพ่ือประชาชน (กองโรคไมต่ดิตอ่+อปท. บรูณำกำร) งบ
กองทุนสขุภำพต ำบล
                         1.2 อบรมเจ้าหน้าที ่IT และเจ้าหน้าทีด่า้นโรคไมต่ดิตอ่ ระดบัโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ระดบัต าบล เพ่ือจัดระบบสขุภาพดจิิทอลส าหรบัเพ่ิมสมรรถนะประเมนิความเสีย่งดว้ยตนเองของประชาชน และเชือ่มตอ่ขอ้มลู
สขุภาพรายบคุคล (Personal Health Record) ทีน่ าเขา้จากสถานีสขุภาพ เชือ่มกับขอ้มลูจากสถานพยาบาลบน national 
cloud platform (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลูเปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

กลไกและมาตรการเพือ่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใช้อปุกรณ์
ดิจทิัลส่วนบุคคล 
ม ี1 กิจกรรม 
                    1. กิจกรรม : จัดท า MOU รว่มกับกรมการปกครองสว่นท้องถ่ินและส านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช)
 เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลส าหรบัประชาชนในการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทัลสว่น
บคุคล และ สถานีสขุภาพดจิิทัล (Digital Health Station) ภายใต้โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital health และ platform  
เพือ่จดัการลดความเส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวตักรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดิจติอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง  
ม ี1 โครงการ     
                    1. โครงการพัฒนากลไกและมาตรการในการสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม ส าหรบัการดแูลสขุภาพประชากรวยั
ท างาน (กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิัย)

 

ก.พ.64 - ก.ย.64



ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

พ.ค.63 - มิ.ย.64

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ม.ค.64 - ต.ค.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

 
  

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมทีีก่่อให้เกิดโรค
ไมต่ดิตอ่

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนขอ้มูลสุขภาพและคืนขอ้มูลใหก้บัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1
 จงัหวดั/เขต
ม ี1 โครงการ         
                      1. โครงการขยายผล น ารอ่ง/แลกเปลีย่นขอ้มลูสขุภาพและคืนขอ้มลูให้กับประชาชนและองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ในเขตสขุภาพ 4 เขต จ านวน 1 จังหวดั/เขต (ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สือ่สำร และกองตรวจรำชกำร)

ชุดขอ้มูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงขอ้มูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 ม ี2 กิจกรรม         
                     1. กิจกรรม : ก าหนดชดุขอ้มลูขัน้ต่ า (Minimum data set of Personal Health Record) เพ่ือการ
แลกเปลีย่นระดบัปฐมภมูริะหวา่งผู้ให้บรกิารและผู้รบับรกิาร (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                     2. กิจกรรม : ก าหนดชดุขอ้มลูมาตรฐาน เพ่ือการแลกเปลีย่นระหวา่งผู้ให้บรกิาร ระดบัปฐมภมู ิทุตยิภมู ิและ
ตตยิภมู ิโดยเริ่มตน้จาก Standard code เชน่ ยาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิชย่า (ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4)

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จงัหวดั
ม ี1 โครงการ       
                     1. โครงการระบบมาตรฐานและคืนขอ้มลูสขุภาพโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู ส าหรบัประชาชนและ
ผู้ปว่ยตน้แบบ 2 จังหวดั (ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร)

น าร่อง ระบบจดัการขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิม่ประสิทธผิลในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพืน้ทีต้่นแบบ 1 ต าบล 
ม ี1 กิจกรรม 
                 1.พฒันาแบบคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบอเิล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกบั 43 แฟม้ ทีส่นับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับพืน้ที ่/ องค์กร / สถานทีท่ างาน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

น าร่อง เชื่อมโยงขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จงัหวดั
ม ี1 โครงการ          
                     1. โครงการเชือ่มโยงขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้มลูโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู ส าหรบัสถานพยาบาล
รฐัตน้แบบ 2 จังหวดั (ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร)



ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลดอนัตรายจากอาหารและสารเคมีทีก่อ่ใหเ้กดิโรคไม่
ติดต่อ  โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และสารเคมีอนัตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร
ม ี4 โครงการ 2 กิจกรรม             
                 1. โครงการจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเรื่องการก าหนดเพดานปรมิาณโซเดยีมในผลติภณัฑ์อาหารทีเ่ปน็แหลง่
โซเดยีมสงู (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                 2. โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดืม่ไมม่แีอลกอฮอล ์ส าหรบัเดก็ (กรมอนำมยั 
ส ำนักโภชนำกำร) 
                 3. โครงการขอ้เสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากสารเคมอัีนตรายทีใ่ช้
ในภาคการเกษตร 
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม)
                 4. โครงการขอ้เสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ 
(Pollution Tax) (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชพีและสิง่แวดลอ้ม)
                 5. กิจกรรม : ตัง้คณะท างานจัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการเชงิบวกสนับสนุนให้เกิดสถานทีท่ างานสรา้งเสรมิสขุภาพ 
ความรอบรู้สขุภาพ และการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ปอ้งกันโรคไมต่ดิตอ่
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)
                 6. กิจกรรม : ตัง้คณะท างานจัดท าขอ้เสนอแนะมาตรการเชงิบวกสนับสนุนให้เกิดการเขา้ถึงเทคโนโลยดีจิิทัล 
ส าหรบัประชาชนกลุม่เปา้หมายและผู้ปว่ย (กรมควบคุมโรค กองโรคไมต่ดิตอ่)

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการ
ปฏริปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

 

ม.ค.64 - ก.ย.65
ม.ค.64 - ก.ย.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65
ต.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)



เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการก าหนดนโยบายป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ในสถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิน่
1.1 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับหน่วยงานราชการ เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ 
(ส านักงาน กพ.)   
1.2 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับสถานประกอบการ เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ (กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวสัดิการ
แรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน )  
1.3 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เชื่อมโยง
กับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
1.4 กิจกรรม : ประกาศนโยบายในทีท่ างาน 
เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ                              

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิน่ 
เข้าร่วมประกาศ
นโยบายป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพในสถานทีท่ างาน

 ม.ีค.64 - ม.ิย.64 500,000 โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.1 1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายย่อย

MS4 
MS5 

MS1.3  
MS2.5 

MS3.1
MS3.2
MS4.2MS2.2 

MS1.2 
MS1.1 
MS4.1 

MS2.1 
MS2.3 
MS2.4 

MS3.4 
MS4.5 

MS3 
MS2 
MS1 
MS3.3 

MS4.3 

MS5.1 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 โครงการจัดท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้าน
การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิน่
1.1 กิจกรรม : ประชุมจัดท าแนวทาง
ระดับชาติ เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ส าหรับ
สถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และท้องถิน่ (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.2 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท Worker 
Health Leader ในสถานประกอบการ (กรม
ควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม)
1.3 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท HR ด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อในองค์กรราชการและท้องถิน่ (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.4 กิจกรรม : ก าหนดเนือ้หาหลักสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรค
ไม่ติดต่อ ในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง

แนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรลุขภาพ และ
บทบาทของผู้น าองค์กร
สุขภาพ (Chief Health
 Officer)

  ม.ีค.64 - ก.ย. 64 300,000 โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.2 1

ส่วนท้องถิน่ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่)
1.5 กิจกรรม : ก าหนดเนือ้หาเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อ ลงในหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิคขัน้
สูง (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กอง
ความปลอดภัยแรงงาน)
1.6 กิจกรรม : บรรจุเนือ้หาแนวทางการสร้าง
เสริม



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อ ใน 4 เขตสุขภาพ ในสถานทีท่ างาน
ภาครัฐ สถานประกอบการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภายใต้โครงการจัดท า
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ ส าหรับสถานทีท่ างานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิน่

สถานทีท่ างานภาครัฐ 
สถานประกอบการและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่น าร่อง ในการใช้
แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกันโรคไม่ติดต่อ
 4 เขตสุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ BR0702X04 กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่
ติดต่อ ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ภายใต้โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้ในหน่วยงาน

ก.พ.65 - เม.ย.65 2,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.3 1

กรมอนามัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ BR0702X05 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วยัท างาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ

จ านวนสถาน
ประกอบการทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกันโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้

ต.ค.64 - ก.ย.65 25,402,730 โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64 
(4,634,230)

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

(20,768,500)

MS1.3 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X06 กิจกรรม : การสัมมนา Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

 Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X07 โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service
 Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
1.3 กิจกรรม : ทบทวนอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) สถานการณ์รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานการ
บริการส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

1. กรอบการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และมาตรฐาน
การบริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิง
นวตักรรม ส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และมาตรฐาน
การบริการการ

ม.ีค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs
 ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกันโรคบูรณา
การเข้ากับการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยุค New 
Normal

เกณฑ์คุณภาพคลินิค 
NCDs ให้มีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และป้องกันโรคบูรณา
การเข้ากับการ
รักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2 2



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ

BR0702X09 โครงการพัฒนาชุดสิทธปิระโยชน์และบูรณา
การกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

1.ชุดสิทธปิระโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ส าหรับ
ผู้ป่วยและประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ทีม่ี
การบูรณาการของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ จ านวน 1
 ชุด
2. แนวทางการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม
ส าหรับการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค 
(P&P) ส าหรับประชากร
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
จ านวน 1 ชุด

ม.ีค.64 - ก.ย.65  - โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3, MS2.4 2



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ

BR0702X10 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค

1. จ านวนและร้อยละ
ของหน่วยบริการ
สุขภาพทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่
2. ประชาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์และสามารถ
ป้องกันโรคทีส่ามารถ
ป้องกันได้

ต.ค.64 - ก.ย. 65                10,085,600 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS2.5 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 กิจกรรมทบทวนสถานการณ์นวตักรรม
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจิทัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการ
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

รายงานสถานการณ์
นวตักรรมเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจิทัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1 2



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิัย BR0702X12 โครงการพัฒนากลไกและมาตรการในการ
สนับสนุนการสร้างนวตักรรม ส าหรับการดูแล
สุขภาพประชากรวยัท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบ่มเพาะ
นวตักรรมด้านสุขภาพ
2. มาตรการและระบบ
เฝ้าระวงัโรคและภัย
สุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.64 900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X13 กิจกรรม : จัดท า MOU ร่วมกับกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่และส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล 
และ สถานีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health 
Station)

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือจากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่
และส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล
 และ สถานีสุขภาพ
ดิจิทัล (Digital Health 
Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS3.3 2



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X14 โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital 
health และ platform  เพือ่จัดการลดความ
เส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กิจกรรมจัดต้ังสถานีสุขภาพดิจิทัล 
(Digital Health Station) (เคร่ืองวดัความดัน 
เคร่ืองชั่งน้ าหนัก สายวดัรอบเอว เคร่ืองตรวจ
น้ าตาลในเลือดทีป่ลายนิว้ เทอร์โมมิเตอร์แบบ
เลเซอร์ แอลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ทีเ่ชื่อมโยงรองรับ
การให้บริการ สถานีสุขภาพดิจิทัลเพือ่
ประชาชน (กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บูรณา
การ) งบกองทุนสุขภาพต าบล
1.2 อบรมเจ้าหน้าที ่IT และเจ้าหน้าทีด้่านโรค
ไม่ติดต่อ ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพือ่จัดระบบ
สุขภาพดิจิทอลส าหรับเพิม่สมรรถนะประเมิน
ความเส่ียงด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal 
Health Record) ทีน่ าเข้าจากสถานีสุขภาพ 
เชื่อมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform

1. สถานีสุขภาพดิจิทัล 
(Digital Health 
Station) ต้นแบบใน
ชุมชน
2. จังหวดัมีรายงาน
ประเมินความเส่ียง 
ประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และก าหนด
นโยบายเร่งด่วนด้าน
ป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ
3. จังหวดัด าเนินการ
ระบบสุขภาพดิจิทอล
ส าหรับเพิม่สมรรถนะ
ประเมินความเส่ียงด้วย
ตนเอง

ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอต้ังงบประมาณ

ในปี 65 และ
31,200,000

ขอสนับสนุนงบจาก
กองทุนสุขภาพต าบล)

MS3.4 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X15 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขัน้ต่ า (Minimum
 data set of Personal Health Record) 
เพือ่การแลกเปล่ียนระดับปฐมภูมิระหวา่งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขัน้ต่ า 
(Minimum data set 
of Personal Health 
Record) เพือ่การ
แลกเปล่ียนระดับปฐม
ภูมิระหวา่งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63                    550,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS4.1 3



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X16 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่งผู้ให้บริการ ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเร่ิมต้นจาก 
Standard code ของยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่งผู้
ให้บริการ ระดับปฐมภูมิ
 ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

พ.ค.63 - ม.ิย.64 - - MS4.1 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X17 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวดั

แพลตฟอร์มระบบข้อมูล
ดิจิทัลด้านสุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64                50,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.2 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X18  โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูล
สุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
 ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จังหวดั

ระบบข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลแบบดิจิทัล 
(Personal Health 
Record: PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64                20,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.3 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X19 กิจกรรม : พัฒนาแบบคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกับ 43 แฟ้ม ที่
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อในระดับพืน้ที ่/ องค์กร / สถานทีท่ างาน
 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบข้อมูล และการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมป้องกันโรคไม่
ติดต่อในประเทศไทย : CCS phase 4

พืน้ทีต้่นแบบ 1 ต าบล ก.พ.64 - ก.ย.64                  1,132,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS4.4 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X20 โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูล
สุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตสุขภาพ 4 
เขต จ านวน 1 จังหวดั/เขต

ขยายผลระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลใน
รูปแบบดิจิทัลบน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวงสาธารณสุข

ต.ค.64 - ม.ิย.65                10,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.5 3



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X21 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ือง
การก าหนดเพดานปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็นแหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการจัดการ
ปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็น
แหล่งโซเดียมสูง 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ยังไม่มีงบประมาณ 
(เสนอพิจารณารับ
จัดสรรเพิม่เติม)

MS5.1 4

กรมอนามัย ส านักโภชนาการ BR0702X22 โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาด
อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการควบคุม
การตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ส าหรับเด็ก
 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X23 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตราย
จากสารเคมีอันตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและลด
อันตรายจากสารเคมี
อันตรายทีใ่ช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X24 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกันและลดอันตราย
จากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution Tax)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและลด
อันตรายจากผู้ก่อให้เกิด
มลพิษ (Pollution Tax)
 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X25 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดสถานที่
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกิด
สถานทีท่ างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบ
รู้สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

150,000 บาท 
และ เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 

65 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้ำนทีเ่ก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตัวชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X26 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกิด
การเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ป่วย อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

(ข้อมลู ณ วันที่ 11 ก.พ. 64)

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธกิาร 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านกังานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านกังานประกันสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านกัสนบัสนนุระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการ
แพทย์ กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสุข

ประเทศมรีะบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลที่บา้น/ชมุชนและการดแูลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตและลดความเหลื่อมล้าในการเขา้ถึงบรกิาร โดยการมสี่วนรว่มของทอ้งถ่ิน

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามยั) 

BR0703
การปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลที่บา้น/ชมุชน และการดแูลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

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

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมทีกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ไดร้ับการฝึกอบรมใหม้ศัีกยภาพในการจดัการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สงูอายทุี่บา้น/ชมุชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลงัเชงินวัตกรรมเปน็สว่นหน่ึงของ
ระบบสขุภาพปฐมภมูิระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทย์ประจ าครอบครัว อย่างนอ้ย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กบัการฝึกปฏบิติัจริง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกบัระบบข้อมลูกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนกัศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 2 หลักสูตร เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมทีกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน 

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ศัีกยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ พร้อมคู่มอืและ
การประเมนิผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหนว่ยงานต่างๆที่มเีปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี2564-2565) 

เม.ย. - ก.ย. 64

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมลูกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ 

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มอืการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด

ระบบข้อมลูกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สงูอายแุละระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ที่บรูณาการขอ้มลูของทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

เม.ย. - ม.ิย. 64

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สงูอายแุบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เครือข่ายความร่วมมอืการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกบัเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย 

คณะกรรมการบรูณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - ม.ิย. 64



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 6 (MS6)
เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกนัโรคกบัผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคลและหรืออาสาสมคัรในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน

เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สงูอายแุบบบรูณาการ
ระบบข้อมลูสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมลูจากหนว่ยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดยม ี
Platform กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนบัสนนุการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่างนอ้ย 3 
รูปแบบ/กลไก

MS1 - 

MS 
1.3 
MS 

MS 
1.1 
MS 

MS 1.4 
MS 2.1 - 
2.2 
MS 3.1  
MS 4.2 - 
4.5  
MS 5.1 - 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X01 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
สร้างและบริหารจดัการผู้บริบาล
ผู้สงูอายทุี่บรูณาการความร่วมมอื
ระดบัชาตแิละพ้ืนที่

1. คณะกรรมการบูรณา
การการสร้างและ
บริหารจัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยง
กับเครือข่ายระดับพื้นที่ 
1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพของ
หลักสูตรและคู่มือการ
สร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูลกลาง
ของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่
ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้
 Digital Platform 1 
ระบบ

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 
โครงการได้รับจัดสรร
ตามพรบ. 64
 (4.) ป ี65 ไมม่ี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)

MS1.1-1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X02 2. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูกลาง
ของผู้สงูอายแุละระดบัการพ่ึงพา โดย
ใช ้Digital Platform ที่บรูณาการ
ขอ้มลูของทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

1. ระบบข้อมลูกลาง
ของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา ทั้ง
ประเทศ โดยใช้ 
Digital Platform 1 
ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ
 โดยใช้ Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกบัระบบ
ข้อมลูกลางของ
ผู้สูงอายุและระดับ
การพึ่งพา

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 ไมม่ี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)
 (2.) - ป ี64 โครงการ
ได้รับจัดสรรตามพรบ.
 64
 - ป ี65 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1-2.2

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X03 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ใน
การจดัการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน

อาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) 
ได้รับการฝึกอบรมให้
มศัีกยภาพในการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ใน 4 เขต
สุขภาพ พร้อมคู่มอื
และการประเมนิผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

สภาการพยาบาล BR0703X04 4. โครงการพัฒนาหลกัสตูรการ
บริบาลผู้สงูอายแุละหลกัสตูรการเปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สงูอายสุ าหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการบริบาล
ผู้สูงอายุและ
หลักสูตรการเปน็ผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาลทั่ว
ประเทศ 2 หลักสูตร

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64 -                     โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 5. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลใหม้ทีกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สงูอาย ุร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทั่ว
ประเทศมทีกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

สภาการพยาบาล BR0703X06 6. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลกัสตูรพยาบาลใหม้ทีกัษะเปน็ผู้
บริบาลผู้สงูอาย ุ9,000 คน

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทั่ว
ประเทศมทีกัษะเปน็
ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X07 7. โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สงูอาย ุ
โดยการร่วมด าเนินงานของหน่วยงาน
ตา่งๆ จ านวน 13,000 คน (จาก
โครงการของหน่วยงานตา่งๆที่มี
เปา้หมายและงบประมาณแลว้ 
ส าหรับป ี2564-2565)
7.1 โครงการความร่วมมอืการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข (ส านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย) (13,072,900 บาท)
7.2 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย(์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) 
(กรมกจิการผู้สูงอายุ) (11,837,900 บาท)

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
จ านวน 13,000 คน 
(จากโครงการของ
หนว่ยงานต่างๆที่มี
เปา้หมายและ
งบประมาณแล้ว 
ส าหรับป ี2564-2565)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 24,910,800           7.1 ป ี64 โครงการ
ได้รับจัดสรรตามพรบ.
 64
 7.2 ป ี65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในป ี65

MS4.4

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X08 8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชกิ
ครอบครัวผู้สงูอายใุหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมสีว่นร่วมของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 10,000 คน (ป ี2565)

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายุที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000          ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

สภาการพยาบาล BR0703X09 9. โครงการพัฒนาหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมสมาชกิในครอบครัวผู้สงูอายุ
แบบผสมผสาน E-learning กับการ
ฝึกปฏบิตัจิริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวผู้สูงอายุ
แบบผสมผสาน 
E-learning กบัการ
ฝึกปฏบิติัจริง

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 500,000              ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X10 10. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชงิ
นวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาล
ผู้สงูอายทุี่บา้น/ชมุชน  รวมถึงระบบ
บริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช ้
telemedicine, telepharmacy, 
telenursing, video call และระบบ
บริการของทมีแพทยป์ระจ าครอบครัว

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล
 รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน
  รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, video
 call และระบบ
บริการของทมีแพทย์
ประจ าครอบครัว 
อย่างนอ้ย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS5.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ส านักงานหลกัประกันสขุภาพ
แหง่ชาต ิ(สปสช.)

BR0703X11 11. โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลงัเชงินวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สงูอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิง
นวัตกรรม เพื่อ
สนบัสนนุการบริบาล
 และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 เขต
สุขภาพ อย่างนอ้ย 3
 รูปแบบ/กลไก

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

MS5.2

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X12 12. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลู
สารสนเทศดา้นสขุภาพส าหรับ
ผู้สงูอายทุี่เขา้ถึงไดแ้บบ Onestop 
โดยม ีPlatform กลาง

ระบบข้อมลู
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เชื่อมโยง
ข้อมลูจากหนว่ยงาน
ที่เชื่อถือได้และเข้าถึง
ได้แบบ Onestop 
โดยม ีPlatform 
กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ

BR0703X13 13. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบเชงิ
นวัตกรรมในการสื่อสารการสร้างเสริม
สขุภาพ ความรอบรู้สขุภาพและการ
ปอ้งกันโรคกับผู้สงูอายผุ่านอุปกรณ์
ดจิทิลัสว่นบคุคลและหรืออาสาสมคัร
ในทอ้งถ่ิน/ชมุชน

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมในการ
ส่ือสารการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้สุขภาพและ
การปอ้งกนัโรคกบั
ผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์
ดิจิทลัส่วนบคุคล
และหรืออาสาสมคัร
ในทอ้งถิ่น/ชุมชน ใน
 4 เขตสุขภาพ 2 
ระบบ/รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.2

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)  -  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข 

การปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวขอ้งให้มคีวามเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยัง่ยืนดา้นการเงนิการคลัง BR0704
(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวขอ้งที่มกีารบูรณาการและเป็นเอกภาพ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยัง่ยืนดา้นการเงนิการคลัง 
อีกทั้งส่งผลให้เกิดการด าเนินงานตามเป้าหมายของการปฏริปูดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็เพ่ิมขึ้น  โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ 8 ระบบที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค (P&P), 
บรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care), บรกิารดแูลผู้ป่วยในชมุชน/ที่บ้าน (Comminity/Home Care), บรกิารผู้ป่วยใน (IP) 2. ระบบการบรหิารจัดการ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิารรองรบัวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบัตใิหม ่3. ระบบงบประมาณและ
กิจกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคที่ตอ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ที่บ้าน  5. ระบบขอ้มลูการเบิกจ่ายค่าบรกิารสุขภาพ 6. ระบบ
ประกันสุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบรกิารที่เน้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบรกิารอย่างทั่วถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึ้น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

 มีคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกลไกขบัเคล่ือนการบูรณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐเห็นชอบร่วมกนั เชน่ กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุการรวมศูนยก์ลไกการจดัหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

ครม. เห็นชอบให้ สปสช. ขยายการบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และกองทุนที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อบุรณาการงบประมาณและกจิกรรม P&P อยา่งต่อเนื่อง

มค.-กย..65

มกีารพัฒนาและบูรณาการระบบฐานขอ้มลูการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสขุในระบบหลกัประกันสขุภาพภาครัฐ และน าขอ้มลูไป
ใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอ้มูลการเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65

คนตา่งดา้วทุกคนที่เขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสขุภาพภาคบังคับ โดยมทีางเลอืกรูปแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

ครม. เห็นชอบการขยายความครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับไปยงัคนต่างด้าวที่เดินทางเขา้มาหรืออยู่ในประเทศไทย และยงั
ไม่มีระบบประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนัสุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถว้นหน้า การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการการ
บริหารจดัการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก ่(1) นักท่องเที่ยว (2) ผู้ต้องขงั (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับ
ผ่อนผันให้ท างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีค.-กค.64

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชมุชน (LTC) ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีมาตรฐานและบริหารจดัการ
ระบบเดียว

โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชดุสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นและกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบเดียวส าหรับทั้งคนไทย
และคนต่างด้าว

มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และเกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ (UCEP) ให้เป็นระบบเดียวกนัทั้งรัฐและเอกชน

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีารพัฒนาระบบการเงินการคลงัและการบริหารจัดการดา้นบริการสขุภาพในระบบหลกัประกันสขุภาพภาครัฐ		 มค.64-กย.65 



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เม.ย.-ธค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวขอ้ง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พึงประสงค์

มีกจิกรรมหรือพื้นที่น าร่อง (Sand box) ที่ใชก้ารจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เป็นกลไกบูรณาการการเงิน
การคลังสุขภาพในพื้นที่  ตัวอยา่งเชน่ บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บ้าน (Home chemo, palliative 
care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหืด บริการปฐมภมูิไปที่ไหนกไ็ด้ในเขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

มิย.64-กย.65

มีการน าขอ้มูลการเบิกจา่ยค่าบริการรวมถงึการใชบ้ริการสาธารณสุขไปใชป้ระโยชน์ 
โดยมี สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการคืนขอ้มูลให้กบัหน่วยงานบริหารการเงินการคลัง
ของประเทศ (เชน่ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกจิฯ)  
หน่วยบริการ และประชาชน

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูประบบหลกัประกันสขุภาพและกองทุนที่เก่ียวขอ้ง มคี.64-ธค.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทั้ง ขอ้เสนอในการพัฒนา/ขยายผล 
ขอ้จ ากดัและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน (ถา้มี) ทุก 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

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

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 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลงัและการบริหาร
จัดการดา้นบริการ
สขุภาพในระบบ
หลกัประกันสขุภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000          โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1 - MS1.5

(1) จดัต้ังกลไก
ขบัเคล่ือนการบูรณา
การระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ ที่บูรณาการ
เชื่อมโยงเป้าหมาย
และกจิกรรมปฏรูิป
ด้านอื่นๆ ทั้งการ
จดัการภาวะฉกุเฉนิ
ด้านสาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอาย ุ
และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนการ
สร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทนจาก 3
 กองทุนประกนัสุขภาพภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เป็นกลไก
ขบัเคล่ือนการบูรณาการระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่ระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐเห็นชอบ
ร่วมกนั เชน่ กลไกการเงินระยะยาว
ส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุการรวมศูนย์
กลไกการจดัหายาราคาแพง
ระดับประเทศ

มค.64 360,000              MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และ
บริการดูแลระยะยาวในชมุชน (LTC) 
ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มี
มาตรฐานและบริหารจดัการระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าที่บริหารจดัการชดุสิทธิ
ประโยชน์หลักที่จ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคน ให้มีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทั้งด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ กลไกการเงินการคลังและ
ธุรกรรมการเบิกจา่ย (โดยแยกงบบริการ
ดังกล่าวออกจากงบค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ) และระบบบริการรองรับ 
โดยเฉพาะบริการปฐมภมูิและการมีหมอ
ประจ าครอบครัว

มีค.-กค.64 600,000              MS1.2(2) พัฒนาขอ้เสนอ
ชดุสิทธิประโยชน์
หลักที่จ าเป็นส าหรับ
คนไทยทุกคน ที่มี
มาตรฐานและบริหาร
จดัการระบบเดียว

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (3) โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชดุสิทธิ
ประโยชน์ที่จ าเป็นและกลไกการเงินการ
คลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบ
เดียวส าหรับทั้งคนไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าที่บริหารจดัการชดุสิทธิ
ประโยชน์หลักที่จ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคนและคนต่างด้าวที่อาศัยในประเทศ
ไทย ให้มีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทั้งด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ การคัดกรองโรค การรักษา 
กลไกการเงินการคลังและธุรกรรมการ
เบิกจา่ย
     (3.2) มีการก าหนดกลไกตามขอ้ 3.1
 ไว้ใน พรบ.ควบคุมโรคฉบับใหม่

กค.-กย.64 100,000              MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และ
เกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์
ฉกุเฉนิ (UCEP) ให้เป็นระบบเดียวกนั 
ทั้งรัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000           MS1.4

(2) พัฒนาขอ้เสนอ
ชดุสิทธิประโยชน์
หลักที่จ าเป็นส าหรับ
คนไทยทุกคน ที่มี
มาตรฐานและบริหาร
จดัการระบบเดียว

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (3) จดัท าขอ้เสนอต่อ
 ครม. เพื่อเห็นชอบ
ให้ สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ
 P&P ร่วมกบั สสส. 
กระทรวงสาธารณสุข
 ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ และ
กองทุนที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อบุรณา
การงบประมาณและ
กจิกรรม P&P อยา่ง
ต่อเนื่อง

(5) ครม. มีมติเห็นชอบให้ สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส.
 กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ
 และกองทุนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อบูรณา
การงบประมาณและกจิกรรม P&P 
อยา่งต่อเนื่อง

มค.-กย.65 300,000              MS1.5

(1) ครม.เห็นชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่เดินทางเขา้มาหรืออยู่
ในประเทศไทย และยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนั
สุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถว้นหน้า 
การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการ
การบริหารจดัการระบบเดียวหรือ
มาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000             โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลมุ
การประกันสขุภาพ
ภาคบังคับ ส าหรับ
คนตา่งดา้วทุกคนที่
เขา้มาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เขา้มาประเทศ
ไทย และขอ้เสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอยา่ง
กว้างขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทั้งนี้ อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เชน่
 นักท่องเที่ยว 
ผู้ต้องขงั เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเขา้มา
ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.1) นักท่องเที่ยว 
          - สิทธิประโยชน:์ ครอบคลุม
บริการเจบ็ป่วยฉกุเฉนิ/อบุัติเหตุ และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบี้ยประกนั
ตามขอบเขตสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
จดัเกบ็โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจดัการ: 
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
สปสช. ท าหน้าที่บริหารสิทธิประโยชน์ 
การเบิกจา่ยค่าบริการและระบบ
ฐานขอ้มูล

เมย.64-ธค.65 200,000              MS2.1

    (1.2) ผู้ตอ้งขงั 
          - สิทธิประโยชน:์ ครอบคลุม
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
 การรักษาพยาบาลที่จ าเป็น และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
          -  การบริหารจดัการระบบเดียว
 โดย สปสช.ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
บริหารจดัการสิทธิประโยชน์ การเงิน
การคลังและการเบิกจา่ยค่าบริการ และ
ระบบขอ้มูล

พค.-กย.64 100,000              MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลมุ
การประกันสขุภาพ
ภาคบังคับ ส าหรับ
คนตา่งดา้วทุกคนที่
เขา้มาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เขา้มาประเทศ
ไทย และขอ้เสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอยา่ง
กว้างขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทั้งนี้ อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เชน่
 นักท่องเที่ยว 
ผู้ต้องขงั เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเขา้มา
ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.3) แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาตทิี่
ไดร้ับการผ่อนผันให้ท างานในประเทศ
ไทยชั่วคราว
          - สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็น เชน่เดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบี้ยประกนั 
(ทุกคนต้องซ้ือบัตรประกนัสุขภาพ) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัเกบ็เบี้ย
ประกนั
          - การบริหารจดัการ: มี
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
สปสช. เป็นหน่วยงานบริหารธุรกรรม
การเบิกจา่ยและระบบขอ้มูล (clearing 
house) และบริหารจดัการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลมุ
การประกันสขุภาพ
ภาคบังคับ ส าหรับ
คนตา่งดา้วทุกคนที่
เขา้มาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เขา้มาประเทศ
ไทย และขอ้เสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอยา่ง
กว้างขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทั้งนี้ อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เชน่
 นักท่องเที่ยว 
ผู้ต้องขงั เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเขา้มา
ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01    (1.4) คนที่รอพิสจูน์สถานะและสทิธิ
 (Stateless)
          -  สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็น เชน่เดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักในการจดัท าค าขอ
งบประมาณและบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจดัการ: สปสช.
เป็นหน่วยงานบริหารธุรกรรมการ
เบิกจา่ยและระบบขอ้มูล (clearing 
house)

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

มค.-ธค.65 19,904,250         โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS3.1 - MS3.2

(1) มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอ้มูล
การเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของ
ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 
กองทุน และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65 12,515,750          MS3.1

โครงการพัฒนาและ
บูรณาการระบบ
ฐานขอ้มลูการ
เบิกจ่ายค่าบริการ
สาธารณสขุ ใน
ระบบหลกัประกัน
สขุภาพภาครัฐ และ
การน าขอ้มลูไปใช้
ประโยชน์
(1) พัฒนาและบูรณา
การระบบฐานขอ้มูล
การเบิกจา่ยและการ
ใชบ้ริการสาธารณสุข
ของระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน 
เพื่อรองรับการน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
ส าหรับหน่วยบริการ
 ผู้ก าหนดนโยบาย 
กองทุนประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/นักวิจยั 
ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
(2) พัฒนาระบบ

BR0733X03ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลมุ
การประกันสขุภาพ
ภาคบังคับ ส าหรับ
คนตา่งดา้วทุกคนที่
เขา้มาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เขา้มาประเทศ
ไทย และขอ้เสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอยา่ง
กว้างขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทั้งนี้ อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เชน่
 นักท่องเที่ยว 
ผู้ต้องขงั เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยงัคนต่าง
ด้าวที่ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเขา้มา
ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (2) มีการน าขอ้มูลการเบิกจา่ยค่าบริการ
 รวมถงึการใชบ้ริการสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เป็นกลไกหลักในการ
จดัระบบคืนขอ้มูล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
น าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแลการเงินการ
คลังของประเทศ ได้แก ่
กระทรวงการคลัง ส านักงานงบประมาณ
 สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
วางแผนและก าหนดนโยบายด้านการ
คลังสุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน าขอ้มูลไป
ใชใ้นการติดตามการให้บริการและ
พัฒนาบริการเพื่อประโยชน์การดูแล
ประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าขอ้มูลไปใช้
ในการติดตาม/นัดหมายการรับบริการ

เมย.-ธค.65 7,388,500           MS3.2

โครงการพัฒนาและ
บูรณาการระบบ
ฐานขอ้มลูการ
เบิกจ่ายค่าบริการ
สาธารณสขุ ใน
ระบบหลกัประกัน
สขุภาพภาครัฐ และ
การน าขอ้มลูไปใช้
ประโยชน์
(1) พัฒนาและบูรณา
การระบบฐานขอ้มูล
การเบิกจา่ยและการ
ใชบ้ริการสาธารณสุข
ของระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน 
เพื่อรองรับการน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์
ส าหรับหน่วยบริการ
 ผู้ก าหนดนโยบาย 
กองทุนประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/นักวิจยั 
ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
(2) พัฒนาระบบ

BR0733X03ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง 
Application รองรับ
การน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนขอ้มูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบขอ้มูลการ
ใชบ้ริการ ค่าใชจ้า่ย 
และ/หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เป็นต้น

โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนั
โรค และโรคเร้ือรัง (DM HT)

มยิ.64-กย.65 1,400,000          โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1-MS4.2

(1) มีกจิกรรมหรือพื้นที่น าร่อง (Sand 
box) ที่ใชก้ารจดับริการแบบเน้นคุณค่า 
(Value-Based Healthcare) เป็น
กลไกบูรณาการการเงินการคลังสุขภาพ
ในพื้นที่ ตัวอยา่งเชน่ บริการผ่าตัดวัน
เดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการที่บ้าน (Home chemo, 
palliative care) บริการอนามัยแม่และ
เด็ก บริการโรคหอบหืด บริการปฐมภมูิ
ไปที่ไหนกไ็ด้ในเขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000           MS4.1

โครงการน าร่องการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่า (Value-Based
 Healthcare) ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่าโดยใช้กลไก
การเงินการคลังที่มี
การบูรณาการในพื้นที่
เขตสุขภาพ โดยน าร่อง
ด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม 

BR0733X04ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (2) ระบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทุนที่เกี่ยวขอ้ง กระจายอ านาจผ่าน
กลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
ระดับเขต (อปสข.) ในการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพ
ระบบบริการที่พึงประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000              MS4.2

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X05 โครงการก ากับ
ตดิตามประเมนิผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมปฏริูป
ระบบหลกัประกัน
สขุภาพและกองทุนที่
เก่ียวขอ้ง
(1)  จดัให้มีกลไก/
ระบบการก ากบั
ติดตามประเมินผล
การขบัเคล่ือน
กจิกรรมการปฏรูิป
ระบบหลักประกนั
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทั้ง
ขอ้เสนอในการพัฒนา/ขยายผล 
ขอ้จ ากดั/ปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน (ถา้มี) ทุก 3 เดือน

มคี.64 - ธค.65 500,000             โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5.1

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการน าร่องการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่า (Value-Based
 Healthcare) ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่าโดยใช้กลไก
การเงินการคลังที่มี
การบูรณาการในพื้นที่
เขตสุขภาพ โดยน าร่อง
ด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม 

BR0733X04ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ประชาชนรวมทั้งผู้สงูอาย ุ4 เขตสขุภาพ ที่ไดร้ับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30 ม.ค. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข

ประเทศมเีขตสุขภาพที่มรีะบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถท าให้เกิดผลส้าเรจ็ในพ้ืนที่ตามเป้าหมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เก่ียวขอ้ง

กระทรวงสาธารณสุข

BR0705การปฏริปูเขตสุขภาพให้มรีะบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตวั และการรว่มรบัผิดชอบดา้นสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถ่ิน

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบันวิจยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ (สช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
 กรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ดา้นก าลงัคน 2) ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3) ดา้นเทคโนโลยสีขุภาพ 4) ดา้นการเงินการคลงั 5) ดา้นภาวะ
ผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสขุภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

ระบบระเบียนสขุภาพอิเลก็ทรอนิกสส์ว่นบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสขุ โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สงูอาย ุระบบประกันสขุภาพ
 และกองทุนที่เก่ียวขอ้ง) ส าหรับ 4 เขตสขุภาพ



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มลูนิธสิถาบันวจิัยเศรษฐกิจการ
คลงั และส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ (กองตรวจราชการ 
และกองยทุธศาสตร์และแผนงาน)

BR0705X01 โครงการการจัดท ากลไกการบูรณา
การและการจัดการเขตสขุภาพแบบ
บูรณาการในพ้ืนที่เขตสขุภาพน าร่อง 
(4 เขต)

ขอ้เสนอกลไกการ
บริหารจัดการเขต
สขุภาพแบบบูรณา
การ

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS1 การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส) 

MS2 MS3 
MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน และส านักงานเขต
สขุภาพที่ 9)

BR0705X02 โครงการศึกษากระบวนการด าเนินงาน
และการบรรลผุลส าเร็จของโครงการ
ส าคัญตามนโยบายการปฏริูปการ
บริหารจัดการเขตสขุภาพสู่การเป็น
เขตพัฒนาพิเศษดา้นสขุภาพ และ
ประเดน็มุ่งเน้นของเขตสขุภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ้เสนอปัจจัยสู่
ความส าเร็จในการ
ปฏริูปการบริหาร
จัดการเขตพัฒนา
พิเศษดา้นสขุภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000          เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS1 การปฏิรูประบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพ

ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน)

BR0705X03 โครงการระเบียนสขุภาพ
อิเลก็ทรอนิกสส์ว่นบุคคล เพ่ือการ
วเิคราะห์แนวโน้มสถานะสขุภาพและ
การวางแผนบริหารจัดการสขุภาพ
ประชาชน (Personal Health 
Record : PHR) ในพ้ืนที่เขตสขุภาพ
น าร่อง

เขตสขุภาพน าร่องมี
ระบบระเบียน
สขุภาพ
อิเลก็ทรอนิกส ์
สามารถคืนขอ้มลู
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการสขุภาพ
ตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อ่ืน

MS2
MS3

การปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

สุขภาพ

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของ
ประเทศ (สกสว.) ใน
ความรับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส) 
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