
 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1,588,300     
ก.1 CSR แบง่ปนัความสุขเพือ่น้องป ี4 111,150            

ก.2 จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้าน

วัคซีน

502,000            

ก.3 วิดีทัศน์ที่เกีย่วข้องกบังานวัคซีน 140,000            

ก.4 ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

537,150            

ก.5 จดหมายข่าว E-book 80,000              

ก.6 จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

200,000            

ก.7 ค่าโปรโมท Facebook สถาบนั 18,000           

1.  ข่าวสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ จ านวน

 10 ข่าว (Q4)

2. จดหมายข่าวอเิล็กทรอนิกส์ จ านวน

 4 ฉบบั (Q4)

3. ผลการจัดประชุมมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 

(Q4)

4. ผลประเมินการรับรู้ข่าวสารสถาบนั

วัคซีนแหง่ชาติ  (Q4)

1. ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 

(Q4)

2. ร้อยละของประชาชนที่รับรู้

ข่าวสารด้านวัคซีน ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 60 (Q4)

ผู้บริหารและเครือข่ายผู้ร่วมใช้ประโยชน์ใหก้าร

สนับสนุนและผลักดันการพฒันางานด้านวัคซีนของ

ประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปรับทราบและเข้าใจ

บทบาท ภารกจิ ของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : พัฒนาระบบและบรหิารจดัการงานสรา้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน

วัคซีนและความมั่นคงด้าน

วัคซีนสู่สาธารณะ

1. เพือ่ส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรและงาน

ความมั่นคงด้านวัคซีน

2. เพือ่เสริมสร้างคุณค่าใหก้บัการพฒันา

งานด้านวัคซีน



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1,691,000     
ก.1 การศึกษาการบริหารจัดการ

งบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน

600,000            

ก.2 การศึกษาความคุ้มค่าในการให้

วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาย ุ 

15-28 ปี

600,000            

ก.3 การจัดประชุมหารือเร่ืองการน า

วัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม

ภมูิคุ้มกนัโรค

38,850              

ก.4 การจัดประชุมหารือเร่ืองการร่วม

จ่ายบริการวัคซีน (co-payment)

46,900              

ก.5 การจัดประชุมหารือเร่ืองการพฒันา

ระบบข้อมูลส่วนบคุคลด้านวัคซีน

42,250              

ก.6 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 363,000            

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่1 : พัฒนาระบบและบรหิารจดัการงานสรา้งเสรมิภูมิคุ้มกันโรค

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย

วัคซีน

1. เพือ่ศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิง

นโยบายด้านวัคซีน

2. เพือ่สนับสนุนและการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายด้านวัคซีน

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 

2 เร่ือง (Q4)

   1) เร่ืองการบริหารจัดการ

งบประมาณ และการบริหารจัดการ

วัคซีนของประเทศไทย 

   2) เร่ืองการศึกษาความคุ้มค่าในการ

ใหว้ัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอาย ุ

 15-28 ป ี

2. ข้อสรุปการประชุมหารือเร่ืองการ

น าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้าง

เสริมภมูิคุ้มกนัโรค (Q4)

3. ข้อสรุปการจัดประชุมหารือเร่ือง

การร่วมจ่ายเงินเพือ่รับบริการวัคซีน  

(co-payment) (Q4)

4. ข้อสรุปการประชุมหารือเร่ืองการ

พฒันาระบบข้อมูลส่วนบคุคลด้าน

วัคซีน (Q4)

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน

ที่ได้น าเสนอและได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

สถาบนัฯ คณะกรรมการวัคซีน

แหง่ชาติ คณะอนุกรรมการ และ/

หรือคณะท างานที่เกีย่วข้อง 

อยา่งน้อย 1 ข้อเสนอ

 (Q4)

2. น าเสนอผลการสนับสนุนและ

การติดตามการด าเนินงานตาม

นโยบายด้านวัคซีนคณะ

กรรมการบริหารสถาบนัฯ 

คณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาติ 

คณะอนุกรรมการ และ/หรือ

คณะท างานที่เกีย่วข้อง 

อยา่งน้อย 1 เร่ือง (Q4)

บคุคลหรือหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการก าหนดนโยบาย
ด้านการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรคของประเทศ มีข้อมูล/
ผลการศึกษา (evidence - based) ใช้ประกอบการ
พจิารณาหรือใช้เปน็ข้อมูลอา้งองิ 
(Information-based) ในการจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านวัคซีน และความกา้วหน้าการด าเนินงาน
ตามนโยบายด้านวัคซีน เพือ่เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบนัฯ คณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาติ
 และ/หรือคณะอนุกรรมการที่เกีย่วข้อง เพือ่พจิารณา
ก าหนดเปน็นโยบาย ท าใหป้ระชาชนกลุ่มเปา้หมาย
สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทั่วถึง และเปน็ธรรม น าไปสู่การ
ลดโอกาสเส่ียงจากการเจ็บปว่ยด้วยโรคที่สามารถ
ปอ้งกนัได้ด้วยวัคซีน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล และเปน็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
ประชาชนต่อไป



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

415,050        
ก.1 จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

30,050              

ก.2 เตรียมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่

รองรับระบบข้อมูล

285,000            

ก.3 จดัท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 100,000            

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โครงการพฒันาฐานข้อมูล

รองรับระบบข้อมูลและบริหาร

จัดการวัคซีน (VIMS) ของวัคซีน

 3 ชนิด ได้แก่ HPV, IPV และ 

MMR

1. เพือ่พฒันาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ

บริหารจัดการวัคซีนครอบคลุมตลอดวงจร

วัคซีน 

2. เพือ่ส่ือสารข้อมูลด้านวัคซีนสู่

กลุ่มเปา้หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

1. ระบบข้อมูลและการบริหารจัดการ

วัคซีนทีผ่่านการทดสอบแล้ว (Q4)

2. สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ Tableau 

(Q4)

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Q4)

4. เอกสารคู่มือการใช้งานระบบฯ  

(Q3) 

1. ระบบข้อมูล ได้รับการทดสอบและ

เหน็ชอบจากผู้ใช้งานของสถาบนัฯ 

อย่างน้อย ร้อยละ 80 (Q4)

2. สัญญาการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ 

Tableau (Q4)

3. เผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย

 4 ชิ้นงาน (Q4)

4. คู่มือการใช้งานระบบ อย่างน้อย 1 

ฉบบั

มีซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและการบริหารจัดการวัคซีน 

(Vaccine Information and Management System)

 ทีส่ามารถวิเคราะห์/สังเคราะห ์และรายงานผลข้อมูล 

(Data Visualization) ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ

วัคซีนของประเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 ตลอดจนเปน็ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลสู่บคุลากร

และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้

สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสาร ใหท้นัต่อ

สถานการณ์ปจัจุบนั



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1,861,500     
ก.1 จัดประชุมเพือ่การเตรียมการ

จัดท าแผนการด าเนินงานเพือ่ความ

มั่นคงฯ

114,400            

ก.2 จัดประชุมเพือ่จัดท าแผนการ

ด าเนินงานเพือ่ความมั่นคงและการ

พึง่พาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน

1,577,900          

ก.3 เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN 

Health Cluster 3 ในประเทศไทย

50,300              

ก.4 เข้าร่วมประชุม The 15th Senior

 Official Meeting on Health 

Development (SOMHD)

118,900         

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โครงการความร่วมมือเพือ่ความ

มั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง

ประเทศ 2563

1. ผลักดันใหป้ฏญิญาอาเซียนว่าด้วย

ความมั่นคงและการพึง่ตนเองด้านวัคซีน

ในภมูิภาคอาเซียน (ASEAN Leader’s 

Declaration on Vaccine Security and

 Self-Reliance) ได้รับความเหน็ชอบ

อย่างเปน็ทางการจากเวทกีารประชุมสุด

ยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit)

2. จัดท าแผนการด าเนินงานเพือ่ความ

มั่นคงและการพึง่พาตนเองด้านวัคซีนใน

อาเซียน (Regional Framework on 

ASEAN Vaccine Security and Self-

Reliance)

1. ปฏญิญาอาเซียนว่าด้วยความ

มั่นคงและการพึง่ตนเองด้านวัคซีนใน

ภมูิภาคอาเซียน ได้รับการน าเสนอใน

ทีป่ระชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน 

(ASEAN Summit) (Q1)

2. (ร่าง) แผนการด าเนินงานเพือ่

ความมั่นคงและการพึง่พาตนเองด้าน

วัคซีนในอาเซียน (Regional 

Framework on ASEAN Vaccine 

Security and Self-Reliance) 

ได้รับความเหน็ชอบในเวทกีารประชุม

ผู้น าด้านสุขภาพอาเซียนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง (Q3)

(ร่าง) แผนการด าเนินงานเพือ่ความ

มั่นคงและการพึง่พาตนเองด้านวัคซีน

ในอาเซียน (Regional Framework on

 ASEAN Vaccine Security and 

Self-Reliance) ได้น าเสนอและใหค้วาม

เหน็ชอบในเวทกีารประชุม ASEAN 

Health Cluster 3 Meeting (Q4)

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member state; 

AMS) มีแนวทางปฏบิติัทีช่ัดเจน เปน็รูปธรรมร่วมกัน

เพือ่สร้างความร่วมมือด้านวัคซีนในระดับภมูิภาค อัน

จะน าไปสู่การสนับสนุนและผลักดันใหเ้กิดความมั่นคง

และการพึง่พาตนเองด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซียน 

(ASEAN vaccine security and self-reliance; 

AVSSR) อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

131,250        
ก.1 วิเคราะหช์่องว่าง จัดท าแผนการ

วิจัยพฒันาวัคซีนและการใช้วัคซีน

48,000              

ก.2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน

ตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพฒันา

ระบบงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ

ประเทศ

22,350              

ก.3 ลงพืน้ทีติ่ดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินโครงการพฒันาการด าเนินงาน

สร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคในพืน้ที ่3 

จังหวัดชายแดนใต้

49,400              

ก.4 การบรูณาการแผนเตรียมความ

พร้อมด้านวัคซีนเพือ่รองรับการระบาด

ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

11,500          

1. ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพใน

การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค (Q3)

2. ข้อเสนอการส่งเสริมและสนับสนุน

การวิจัยพฒันา และการผลิตวัคซีน 

ของประเทศ (Q4)

1. ข้อเสนอการยกระดับคุณภาพในการ

สร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค ทีผ่่านความ

เหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการสร้าง

เสริมภมูิคุ้มกันโรค (Q3)

2. ข้อเสนอการสร้างความมั่นคงด้าน

วัคซีนของประเทศด้านการวิจัยพฒันา 

และการผลิตวัคซีน ทีผ่่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการวัคซีน

แหง่ชาติ  (Q4)

1. สามารถสนับสนุนการวิจัยพฒันาวัคซีน

ภายในประเทศได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ

ผลิตวัคซีนปอ้งกันโรคทีเ่ปน็ปญัหาของประเทศ เพือ่

สร้างศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงด้าน

วัคซีนของประเทศ

2. ลดปญัหาการระบาดของโรคทีป่อ้งกันได้ด้วยวัคซีน

3. สามารถก าจัดและกวาดล้างโรคได้ตามพนัธะสัญญา

นานาชาติ

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนรองรับความตอ้งการในการปอ้งกันโรคของประเทศ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โครงการสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยพฒันาและการใช้

วัคซีน

1. เพือ่วิเคราะหช์่องว่างการวิจัยพฒันา

และการใช้วัคซีนของประเทศ

 2. เพือ่จัดท าข้อเสนอในการสร้างความ

เข้มแข็งด้านการวิจัยพฒันาและการใช้

วัคซีนของประเทศมุ่งสู่ความมั่นคงด้าน

วัคซีนทัง้ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน



ยทุธศาสตรท์ี ่4 : พัฒนาบุคลากรและโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นวัคซีนของประเทศให้รองรบัภารกิจความมั่นคงดา้นวัคซีนไดอ้ยา่งเหมาะสม

ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

21,000,000   
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง 2,000,000          

ก.2 สนับสนุนทุนวิจัยพฒันาวัคซีน

ปอ้งกนัโรคไข้เลือดออก

4,000,000          

ก.3 สนับสนุนทุนวิจัยพฒันาวัคซีน

ปอ้งกนัโรคไข้ซิกา

5,000,000          

ก.4 สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้าน

วัคซีน

3,500,000          

ก.5 สนับสนุนการพฒันาศักยภาพผู้

ด าเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค (EPI

2,000,000          

ก.6 สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ

บคุลากรด้านวัคซีน (HRD)

2,000,000          

ก.7 สนับสนุนการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านวัคซีน 2,500,000      

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : ส่งเสรมิ สนับสนุนการวิจยัพัฒนาและการผลิตวัคซีนรองรบัความตอ้งการในการป้องกันโรคของประเทศ และ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการสนับสนุนการพฒันา

วัคซีนตามนโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์วัคซีนแหง่ชาติ

เพือ่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้าน

วัคซีน ทั้งการวิจัยพฒันาและเชิงนโยบาย 

รวมถึงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ

โครงสร้างพืน้ฐานด้านวัคซีนตามนโยบาย

และแผนยทุธศาสตร์วัคซีนแหง่ชาติ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานใหทุ้น

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา

วัคซีนของประเทศ

น าเสนอผลความกา้วหน้าปญัหา

อปุสรรคและผลส าเร็จของโครงการ

ภายใต้การสนับสนุนทุน ต่อ

ผู้อ านวยการสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ 

หรือ คณะอนุกรรมการวิชาการ (Q4)

1. ประเทศมีการพฒันาวัคซีนตามเปา้หมายและตัวชี้วัด

 ตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน 

2. ประเทศมีองค์ความรู้ในด้านการวิจัยพฒันาวัคซีน 

โดยใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เกดิจากการพฒันา in house 

knowhow ของประเทศ หรือได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ

3. ประเทศมีผลงานด้านวิชาการที่เกดิจากการวิจัย

พฒันาซ่ึงสามารถน าไปอา้งองิ หรือน าไปเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติได้

4.  บคุลากรและโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศได้รับ

การพฒันาใหม้ีความสอดคล้องกบันโยบายและแผน

ยทุธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1,822,600     
ก.1 ประชุมพจิารณาจัดสรรทุน 76,200              

ก.2 ประเมินและติดตามความกา้วหน้า

โครงการ

38,400              

ก.3 วิเคราะหช์่องว่างของบคุลากรด้าน

วัคซีนและโครงสร้างพืน้ฐาน

277,650            

ก.4 การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุน

วิจัยอยา่งมีประสิทธิภาพ

518,050            

ก.5 ค่าบ ารุงรักษาระบบ NVIFDA 360,000            

ก.6 บริหารจัดการระบบ E-course 

training และการน าร่องการใช้งาน

433,600            

ก.7 จัดท าแนวทางบริหารจัดการ

สิทธิบตัรและการใช้ประโยชน์ 100,000         

ก.8 บริหารจดัการอืน่ๆ 18,700           

1. ผลการวิเคราะหช์่องว่างในการ

พฒันาบคุลากรและโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านวัคซีนของประเทศ 

2. รูปแบบการสนับสนุนและบริหารทุน

วิจัยภายใต้ระบบวิจัย วิทยาศาสตร์ 

และนวัตกรรม ที่ผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะอนุกรรมการวิชาการหรือคณะ

กรรมการบริหารสถาบนั หรือ 

คณะอนุกรรมการวิจัย

1. มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์

ช่องว่างฯ ต่อผู้อ านวยการหรือ

คณะอนุกรรมการวิชาการ

2. มีการน าเสนอรูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยต่อ

คณะอนุกรรมการวิชาการหรือคณะ

กรรมการบริหาร

1. สามารถน าผลการวิเคราะหช์่องว่างไปใช้เติมเต็ม

ช่องว่างในการพฒันาวัคซีนของประเทศ หรือใช้

วางแผนต่อการพฒันาวัคซีนอยา่งมีประสิทธิภาพใน

อนาคต

2. มีรูปแบบและเคร่ืองมือในการส่งเสริมสนับสนุนการ

พฒันางานด้านวัคซีนตลอดวงจร และการพฒันา

ศักยภาพบคุลากรที่เกีย่วข้องใหม้ีสมรรถนะเหมาะสม

ต่อการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยทุธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีน

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่2 : ส่งเสรมิ สนับสนุนการวิจยัพัฒนาและการผลิตวัคซีนรองรบัความตอ้งการในการป้องกันโรคของประเทศ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการบริหารจัดการงาน

พฒันาศักยภาพด้านวัคซีน และ

การบริหารจัดการอืน่ๆ

เพือ่พฒันากระบวนการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานด้านวัคซีนตามนโยบาย

และแผนยทุธศาสตร์ด้านวัคซีน 



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

8,015,450     
ก.1 ประชุมคณะท ำงำนติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำร

วิจัยพฒันำวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่

124,600            

ก.2 จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญโครงกำรวิจัยพฒันำสู่กำรผลิต

วัคซีนปอ้งกนัไข้เลือดออกเด็งกี่

270,000            

ก.3 จัดประชุมหน่วยงำนเครือข่ำยกำรวิจัยพฒันำ

วัคซีนปอ้งกนัไข้เลือดออกเด็งกี่

42,250              

ก.4 สนับสนุนกล้ำเชื้อส ำหรับกำรวิจัยพฒันำวัคซีน

ไข้เลือดออกเด็งกี่

7,500,000          

ก.5 ประชุมหน่วยงำนเครือข่ำยกำรวิจัยพฒันำวัคซีน

ปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบำ้ของประเทศ

30,200              

ก.6 ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

กำรผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สำยพนัธุ์

36,300              

ก.7 ประชุมหำรือกำรขอขึ้นทะเบยีนวัคซีน HPV กบั

หน่วยงำนควบคุมก ำกบัในประเทศ

12,100              

ก.8 ประชุมหำรือเพือ่หำแนวทำงในกำรน ำวัคซีน 

HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้ำงเสริมภมูิคุ้มกนัของ

ประเทศ

12,100              

ก.9 ส่งเสริมกำรวิจัยและพฒันำ กำรผลิตวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based)

41,200              

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่3 : ส่งเสรมิ สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยพฒันำ

วัคซีนตำมเปำ้หมำยของประเทศ

1. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย

พฒันำ และกำรผลิตวัคซีนตำมนโยบำย

ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน

2. เพือ่เร่งรัดกำรวิจัยพฒันำเพือ่กำร

ผลิตวัคซีนในประเทศ ผ่ำนควำม

ร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกีย่วข้องทั้งใน

และต่ำงประเทศ 

1. ข้อเสนอกำรน ำวัคซีน HPV ที่เปน็

ผลผลิตจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

เพือ่ใช้ในแผนงำนสร้ำงเสริมภมูิคุ้มกนั

ของประเทศ

2. มีกระบวนกำรผลิตวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ H7N9 (cell based) ที่ใหผ้ล

ผลิตสูง 

3. วัคซีนตัวเลือกไข้เลือดออกเด็งกี่

4. กระบวนกำรผลิตวัคซีนปอ้งกนัโรค

พษิสุนัขบำ้ในมนุษยช์นิดเชื้อตำยที่

ใหผ้ลผลิตสูง

5. กระบวนกำรผลิตวัคซีนปอ้งกนัโรค

พษิสุนัขบำ้ในสัตว์ชนิดเชื้อตำยที่

ใหผ้ลผลิตสูง

1. ข้อเสนอกำรน ำวัคซีน HPV ที่

เปน็ผลผลิตจำกกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลย ีเพือ่ใช้ในแผนงำนสร้ำง

เสริมภมูิคุ้มกนัของประเทศ

2. มีกระบวนกำรผลิตวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ H7N9 (cell based) ที่ใหผ้ล

ผลิตสูง 

3. วัคซีนตัวเลือกไข้เลือดออกเด็งกี่

4. กระบวนกำรผลิตวัคซีนปอ้งกนั

โรคพษิสุนัขบำ้ในมนุษยช์นิดเชื้อ

ตำยที่ใหผ้ลผลิตสูง

5. กระบวนกำรผลิตวัคซีนปอ้งกนั

โรคพษิสุนัขบำ้ในสัตว์ชนิดเชื้อตำยที่

ใหผ้ลผลิตสูง

สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพฒันำ 

วัคซีนภำยในประเทศได้อยำ่งเหมำะสม 

ตลอดจนสำมำรถผลิตวัคซีนภำยในประเทศ 

ได้ตรงตำมนโยบำยควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน

ของประเทศ



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

792,450       
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

 QA

26,250              

ก.2  จัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

และประสบการณ์ของหน่วยงาน

เครือข่าย QA

48,500              

ก.3 จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้าน

งานวิจัยวัคซีน

131,000            

ก.4 ประชุมเชิงปฏบิติัการ Practice 

for cell based techniques

184,700            

ก.5 สนับสนุนการจัดประชุมด้าน

วัคซีนที่เปน็ความจ าเปน็ของเครือข่าย

402,000            

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตรท์ี ่5 : เสรมิสรา้งขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครอืข่ายดา้นวัคซีนของประเทศ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการสนับสนุนหน่วยงาน

เครือข่ายด้านวัคซีน

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานแบบบรูณาการในรูปแบบ

เครือข่ายด้านวัคซีน

2. เพือ่สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ

บคุลากรในเครือข่ายด้านวัคซีนใหม้ี

สมรรถนะเพยีงพอต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายและยทุธศาสตร์ด้านวัคซีน 

3. เพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรคในการ

ประกนัและควบคุมคุณภาพวัคซีนและ

ยาชีววัตถุ ต้ังแต่การวิจัยพฒันา 

กระบวนการผลิตวัคซีน และการน าวัคซีน

ไปใช้ในกลุ่มเปา้หมาย

องค์ความรู้ด้านการพฒันาวัคซีนอยา่ง

น้อย 1 เร่ือง (การพฒันาวัคซีนโดยใช้

เซลล์เพาะเล้ียง)

มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบ

ออนไลน์ (Q4)

1. มีการด าเนินงานร่วมกนัด้านการพฒันาวัคซีนของ

หน่วยงานเครือข่าย โดยสามารถสร้างองค์ความรู้และ

น าไปประยกุต์ใช้เพือ่ใหเ้กดิการพฒันางานด้านการวิจัย

พฒันาวัคซีนตามนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านวัคซีน

2. มีการพฒันางานด้านการประกนัคุณภาพวัคซีนและ

ยาชีววัตถุ ตามสภาพปญัหาและความจ าเปน็ของ

ประเทศ 



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

2,082,200     
ก.1 บริหารงานทั่วไป 770,800            

ก.2 งานสารสนเทศ 206,700            

ก.3 งานยานพาหนะ 120,000            

ก.4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 247,030            

ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 647,670            

ก.6 ยา้ย ระบบ e-office ไปยงั server

 สพร.

90,000              

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงานพ้ืนฐาน

โครงการสนับสนุนการบริหาร

จัดการทรัพยากรของสถาบนั

วัคซีนแหง่ชาติ ป ี2563

1. สามารถจัดหาพสัดุเพือ่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิติังานของบคุลากรได้อยา่งอยา่งถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวลา มีคุณภาพและประหยดั 

 2. สามารถบริหารจัดการเพือ่สนับสนุนการการ

ปฏบิติังานของบคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

3. บคุลากรในสถาบนัสามารถปฏบิติังานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ ตามแผนการด าเนินงานประจ าป ี2563 

เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และผลผลิตที่ก าหนดไว้

1. เพือ่จัดหาพสัดุส าหรับอ านวยความ

สะดวกและสนับสนุนการปฏบิติังานของ

บคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ 

ประจ าป ี2563

2. เพือ่สนับสนุนใหแ้ผนการด าเนินงาน

ประจ าปขีองสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ 

ประจ าป ี2563 ที่ก าหนดไว้ สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด

3. เพือ่สนับสนุนและอ านวยความสะดวก

ในการปฏบิติังานแกบ่คุลากรของสถาบนั

วัคซีนแหง่ชาติ ประจ าป ี2563

1. รายงานผลการจัดหาพสัดุ ตาม

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและความ

ต้องการของบคุลากร ประจ าป ี2563 

(Q4)

2. รายงานความพงึพอใจในการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การปฏบิติังานแกบ่คุลากรของสถาบนั

 ประจ าป ี2563 (Q4)

1. ร้อยละของการจัดหาพสัดุ ได้ตาม

แผนที่ก าหนด ของปงีบประมาณ 

2563 ร้อยละ 100 (Q4) 

2. ร้อยละความพงึพอใจในการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การปฏบิติังานแกบ่คุลากรของสถาบนั

 ประจ าป ี2563 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

(Q4)



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1,859,700     
ก.1 พฒันาสมรรถนะผู้บริหารใน

ประเทศ

380,000            

ก.2 พฒันาสมรรถนะบคุลากรใน

ประเทศ

350,000            

ก.3 พฒันาสมรรถนะบคุลากร in 

house

85,500              

ก.4 พฒันาสมรรถนะผู้บริหารใน

ต่างประเทศ

337,200            

ก.5 พฒันาสมรรถนะบคุลากรใน

ต่างประเทศ

317,000            

ก.6 การพฒันาองค์กร (OD) 390,000            

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพ้ืนฐาน

โครงการพฒันาศักยภาพ

บคุลากรของสถาบนัวัคซีน

แหง่ชาติ ป ี2563

1. เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรของ

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติตามสมรรถนะที่

ก าหนดตามแผนพฒันาบคุลากร

2. เพือ่เสริมสร้างความรู้และทักษะในการ

ปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

3. เพือ่ส่งเสริมค่านิยมองค์กรและเปน็การ

สร้างความผูกพนัของบคุลากรในองค์กร

รายงานผลการพฒันาศักยภาพ

บคุลากรของสถาบนั ตามแผนการ

พฒันาบคุลากร ประจ าป ี2563 (Q4)

1. ร้อยละบคุลากรของสถาบนัที่ได้รับ

การพฒันาตามแผนพฒันาบคุลากร 

ประจ าป ี2563 (รวมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80) (Q4) 

บคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ ได้รับการพฒันา

สมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง และสามารถดึงศักยภาพของ

ตนเองมาใช้ในการปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล พร้อมทั้งช่วยพฒันาและขับเคล่ือนการ

ท างานใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์และภารกจิของสถาบนั

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

752,300        
ก.1 จัดประชุมคณะท ำงำนเพือ่หำ

แนวทำงในกำรจัดท ำอนุบญัญัติ
7,300               

ก.2 จัดประชุมรับฟงัควำมคิดเหน็จำก

ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
122,000            

ก.3 ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำในกำรจัดท ำอนุ

บญัญ ติและระเบยีบของสถำบนั
540,000            

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โครงกำรจัดท ำกฎหมำย

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ

สถำบนัวัคซีนแหง่ชำติ

เพือ่ใหม้ีกฎหมำยซ่ึงใช้ในกำรด ำเนินงำน

ด้ำนวัคซีนของประเทศ รวมทัง้ทีบ่งัคับใช้

ในกำรด ำเนินงำนของสถำบนั

1. ระเบยีบคณะกรรมกำรวัคซีน

แหง่ชำติว่ำด้วยกำรสร้ำงเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค 1 เร่ือง (Q1)

2. ระเบยีบเกี่ยวกับกำรเล่ือนเงินเดือน

เล่ือนต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำทีข่อง

สถำบนั และระเบยีบเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ปฏบิติังำนของสถำบนั

 (Q2)

3. ระเบยีบเกี่ยวกับกำรเงินกำรบญัชี

ของสถำบนั เช่น เกี่ยวกับกำรรับเงิน

กับทำงธนำคำร เงินสดย่อย ฯลฯ 

และระเบยีบเร่ืองกำรลำของ

ผู้ปฏบิติังำนของสถำบนั (Q3)

4. ระเบยีบเกี่ยวกับวินัยและกำร

ลงโทษทำงวินัยของผู้ปฏบิติังำนของ

สถำบนัรวมทัง้ประมวลจริยธรรม (Q4)

1. ระเบยีบคณะกรรมกำรวัคซีนแหง่ชำติ

ว่ำด้วยกำรสร้ำงเสริมภมูิคุ้มกันโรค มีผล

บงัคับใช้ (Q1)

2. ระเบยีบเกี่ยวกับกำรเล่ือนเงินเดือน

เล่ือนต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ของสถำบนั 

และระเบยีบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ปฏบิติังำนของสถำบนัมีผลบงัคับใช้ 

(Q2)

3. ระเบยีบเกี่ยวกับกำรเงินกำรบญัชีของ

สถำบนั เช่น เกี่ยวกับกำรรับเงินกับทำง

ธนำคำร เงินสดย่อย ฯลฯ และระเบยีบ

เร่ืองกำรลำของผู้ปฏบิติังำนของสถำบนั

มีผลบงัคับใช้ (Q3)

4. ระเบยีบเกี่ยวกับวินัยและกำรลงโทษ

ทำงวินัยของผู้ปฏบิติังำนของสถำบนั

รวมทั้งประมวลจริยธรรมมีผลบงัคับใช้ 

(Q4)

มีกฎหมำยทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนวัคซีนของประเทศ

ใช้บงัคับ

ก.4 จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำ

ระเบยีบของสถำบนั

83,000              



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธดี าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

2,203,650     
ก.1 จัดประชุม Retreat ยทุธศาสตร์

สถาบนั

310,600            

ก.2 จัดประชุม Retreat ยทุธศาสตร์

สถาบนั

85,000              

ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏบิติังาน

ของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ ป ี2563

611,900            

ก.4 จัดจ้างประเมินความพงึพอต่อการ

ใหบ้ริการของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ ปี

457,650            

ก.5 อบรมหลักสูตรพฒันาศักยภาพ

กรรมการบริหารสถาบนั

620,000            

ก.6 ศึกษาดูงานด้านวัคซีน

ภายในประเทศ

118,500            

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณทัง้สิ้น
โครงการบริหารจัดการองค์กร 1. เพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

2. เพือ่ใหม้ีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

ได้แก ่การจัดท าแผนปฏบิติังานประจ าป ี

การจัดท าแผนการควบคุมภายในและการ

บริหารความเส่ียง 

3. เพือ่พฒันาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

และคณะอนุกรรมการที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง

ใหก้รรมการ อนุกรรมการได้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมที่จัดขึ้น

1. แผนปฏบิติังานประจ าป ี2564 (Q4)

2. แผนการควบคุมภายใน (Q4)

3. แผนบริหารความเส่ียง (Q4)

4. ผลการพฒันาศักยภาพ

กรรมการบริหารสถาบนั (Q4)

5. ผลการประเมินผลการปฏบิติังาน

ตามตัวชี้วัดสถาบนั ประจ าปี

งบประมาณ 2563 (Q4)

1. ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานบริหารจัดการองค์กร ร้อย

ละ 100

2. ร้อยละการเข้าร่วมกจิกรรมของ

กรรมการบริหารสถาบนั ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60

1. สถาบนัได้ทบทวนและปฏรูิปกลไกการด าเนิน ในการ

ใช้เปน็กรอบแนวทางการด าเนินงานใหบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์การจัดต้ัง รวมทั้งมีแผนการปฏบิติังาน 

แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

2. คณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการที่

เกีย่วข้อง จะได้รับความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันางานของสถาบนั ทั้งในด้านการก าหนดทิศทาง 

ยทุธศาสตร์การด าเนินงานเพือ่ผลักดันขับเคล่ือน

นโยบายและแผนยทุธศาสตร์วัคซีนแหง่ชาติใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบนัฯ



ชื่อโครงการ วัถุประสงค์ ผลผลิต ตวัชี้วัด วิธีด าเนินงาน งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

476,000        
ก.1 จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.

2563-2565

201,600            

ก.2 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีน ระยะที ่2

145,200            

ก.3 จัดประชุมรับฟงัความคิดเหน็ต่อ

ร่างแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงฯ 

ระยะที ่2

129,200            

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
โครงการการขับเคล่ือนและ

ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.

2563-2565

1. เพือ่ขับเคล่ือนและติดตามประเมินผล

การด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.2563-2565

  

2. เพือ่เตรียมจัดท านโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ

 ระยะที ่2  พ.ศ. 2566-2570  

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติั

การประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน

วัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.2563-2565 ของ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย (Q4)

2.  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแหง่ชาติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 

2566-2570) และกรอบงบประมาณ 1

 ฉบบั (Q4)

1. การรายงานผลด าเนินงานตาม

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ.

2563-2565 ต่อคณะรัฐมนตรี (Q4)

2. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง

ด้านวัคซีนแหง่ชาติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 

2566-2570) 1 ฉบบัทีไ่ด้รับความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการวัคซีน

แหง่ชาติ (Q4)

1. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้านวัคซีนสามารถน าแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ

พ.ศ. 2563-2565 ไปปฏบิติัได้อย่างเปน็รูปธรรม ทัง้

ด้านการวิจัยพฒันา การผลิต การประกันและควบคุม

คุณภาพ และการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 

 2. คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2563-2565

3. มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

แหง่ชาติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566-2570) ทีจ่ะเตรียม

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในป ี

พ.ศ. 2564
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