
แผนงานพ้ืนฐาน 01 โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวคัซีนแห่งชาต ิปี 2564

ส านักอ านวยการ

งบประมาณ (บาท) 3,777,860.00                            

 

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. บริหารงานทั่วไป 1,010,400.00         

2. งานสารสนเทศ 434,840.00           

3. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,668,000.00         

420,860.00           

243,760.00           

1. สามารถบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส านักต่าง ๆ ในสถาบันวคัซีน

แห่งชาติ ได้อยา่งทันเหตุการณ์

2. บุคลากรในสถาบันสามารถใชร้ะบบ

เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ สนับสนุนงานของ

สถาบันได้อยา่งเต็มประสิทธภิาพและเกดิ

ประสิทธผิลบรรลุตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด

ไว ้ 

1. ผลการจดัหาวสัดุส านักงานและ

เคร่ืองใชใ้นการปฏิบัติงานส าหรับ

เจา้หน้าที่อยา่งครบถว้น สามารถ

ตอบสนองความต้องการในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ได้

อยา่งเพียงพอและเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด

2. รายงานความพึงพอใจในการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานแกบุ่คลากรส านักงาน

ต่างๆ ประจ าปี 2565

1. ร้อยละของการจดัหาพัสดุ อปุกรณ์ 

ได้ตามแผน ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใน

การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานแกบุ่คลากร

ส านักงานต่างๆ ประจ าปี 2565 ไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 80

1. เพื่อให้โครงการ/กจิกรรมของ

สถาบันที่ก าหนดไวป้ระจ าปี 

สามารถด าเนินการได้ตาม

แผนการด าเนินงานที่ก าหนด

2. เพื่อสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่

บุคลากรของสถาบันวคัซีน

แห่งชาติ

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ



แผนงานพ้ืนฐาน 02 โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวคัซีนแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2565

ส านักอ านวยการ

งบประมาณ (บาท) 757,800.00                               

 

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ 470,000.00           

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 60,000.00             

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 68,000.00             

4. Journal club 44,800.00             

5. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ -                      

6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ -                      

7. การพัฒนาองค์กร (OD) 115,000.00           

บุคลากรของสถาบันวคัซีนแห่งชาติ ได้รับ

การพัฒนาสมรรถนะอยา่งต่อเนื่อง และ

สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใชใ้นการ

ปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ พร้อมทั้ง

ชว่ยพัฒนาและขบัเคล่ือนการท างานให้

บรรลุตามวตัถปุระสงค์และภารกจิของสถาบัน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของสถาบันวคัซีนแห่งชาติตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงานได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

3. เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรและ

เป็นการสร้างความผูกพันของ

บุคลากรในองค์กร

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมจีริยธรรม

 คุณธรรม

1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันที่ได้รับ

การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2565 ไมน่้อยกวา่ร้อย

ละ 80 

2. ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนไมน่้อยกวา่ร้อยละ 70

รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ระยะเวลา 1 ปี

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ยทุธศาสตร์ที่ 4 03 โครงการประชุมวชิาการวคัซีนแห่งชาต ิครั้งที่ 10

ส านักอ านวยการ

งบประมาณ (บาท) 2,037,000.00                            

 

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. ค่าบริหารจดัการประชมุวชิาการวคัซีนแห่งชาติ 70,000.00             

2. ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ (อาหาร,วทิยากร,พาหนะ,ที่พัก

,อปุกรณ์)

1,854,500.00         

1. บุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านวคัซีนได้รับ

ความรู้ที่ทันสมยั สามารถน าความรู้ไป

ประยกุต์ใชใ้นการปฏิบัติงานและสามารถ

ชว่ยพัฒนางานด้านวคัซีนให้บรรลุตาม

นโยบายของประเทศ

2. เกดิเครือขา่ยบุคคลและหน่วยงานเพื่อ

สร้างความร่วมมอืในการพัฒนางานวคัซีน

ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และมี

ความพร้อมในระดับที่สามารถสร้างความ

ร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ

ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาติ

เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งเชงิ

วชิาการด้านวคัซีนแกบุ่คลากร

ผู้รับผิดชอบการพัฒนาวคัซีนของ

ประเทศให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้าน

วคัซีนซ่ึงกนัและกนั อยา่งครบ

วงจรการพัฒนาวคัซีน ต้ังแต่การ

วจิยัพัฒนา การผลิต การควบคุม

ก ากบัคุณภาพวคัซีน และการ

สร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค

ร้อยละ 80 ของหัวขอ้การประชมุมี

ระดับผลการประเมนิความพึงพอใจสูง

กวา่ระดับความคาดหวงั

องค์ความรู้ด้านวคัซีนในงานประชมุ

วชิาการ

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. จดัประชมุคณะท างานต่างๆที่เกี่ยวขอ้งและ

ส านักพระราชวงั

112,500.00           



แผนงานพ้ืนฐาน 04 โครงการประชาสมัพันธส์ร้างภาพลกัษณ์ดา้นวคัซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน

ส านักส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 984,000.00                               

 

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. จดัจา้งที่ปรึกษาด้านส่ือประชาสัมพันธ์ 250,000.00

2. จดัจา้งผลิตขา่วประชาสัมพันธส์องภาษาเพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

280,000.00

3. จดัจา้งติดตาม trend online และผลิิตส่ือ

ประชาสัมพันธใ์นรูปแบบ infographic

204,000.00

4. จดัจา้งการสร้างความรับรู้และความตระหนัก

ด้านวคัซีนผ่านส่ือออนไลน์

150,000.00

1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร

ด้านวคัซีนที่มคีวามถกูต้อง 

รวดเร็ว มเีนื้อหาที่ครอบคลุม 

และมคีวามน่าเชื่อถอืเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจที่ถกูต้องและ

เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่

ต่างกนั ได้แก ่ผู้ตัดสินใจเชงิ

นโยบาย ประชาชน และ

หน่วยงานเครือขา่ยทั้งในและ

ต่างประเทศ

2. เพื่อพัฒนาและส่ือสารด้าน

ภาพลักษณ์ที่ดีให้แกอ่งค์กร และ

ท าให้เป็นที่รู้จกัของหน่วยงาน

เครือขา่ยด้านวคัซีนทั้งใน

ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ

1. ส่ือประชาสัมพันธง์านด้านวคัซีน 

ระยะเวลา 6 เดือน จ านวนอยา่งน้อย 20

 ชิ้น

2. ส่ือประชาสัมพันธง์านด้านวคัซีน 

ระยะเวลา 12 เดือน จ านวนอยา่งน้อย 

50 ชิ้น

1. ส่ือประชาสัมพันธง์านด้านวคัซีน 

ระยะเวลา 6 เดือน ได้รับการเผยแพร่

ในชอ่งทางสาธารณะ

2. ส่ือประชาสัมพันธง์านด้านวคัซีน 

ระยะเวลา 12 เดือน ได้รับการเผยแพร่

ในชอ่งทางสาธารณะ

1. เกดิภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. สร้างความตระหนักรู้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยการได้รับขอ้มลูด้านวคัซีนที่ถกูต้อง คล

อบคลุมและมคีวามรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. จดัเสวนาออนไลน์ความกา้วหน้าการพัฒนา

วคัซีนโควดิ 19 ในประเทศ

100,000.00



แผนงานพ้ืนฐาน 05 โครงการบริหารจดัการองค์กร

ส านักส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 4,324,600.00                            

  

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

จดัประชมุทบทวนและจดัท ำยทุธศำสตร์สถำบัน

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-2570

9,000.00               

จดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 

2566 (1วนั)

12,000.00             

ค่ำจำ้งประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนและประเมนิผล

กระทบของสถำบันวคัซีนแห่งชำติ ปี 2565

2,001,800.00         

อบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพกรรมกำรบริหำร

สถำบันและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวขอ้ง

300,000.00           

   สถำบันได้ทบทวนและปฏิรูปกลไกกำร

ด ำเนิน ในกำรใชเ้ป็นกรอบแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนให้บรรลุตำมวตัถปุระสงค์กำร

จดัต้ังรวมทั้งมแีผนกำรปฏิบัติงำนของ

คณะกรรมกำรบริหำรฯ และ

คณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวขอ้ง จะได้รับ

ควำมรู้และน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรพัฒนำ

งำนของสถำบัน ทั้งในด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง

 ยทุธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนเพื่อผลักดัน

ขบัเคล่ือนนโยบำยและแผนยทุธศำสตร์

วคัซีนแห่งชำติ ให้เป็นที่เชื่อถอืและยอมรับ

จำกทุกภำคส่วน ตลอดจนบรรลุผลส ำเร็จ

ตำมวตัถปุระสงค์ของสถำบันฯ

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อก ำหนดแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนของสถำบันวคัซีน

แห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ.2566

2.  เพื่อให้มกีำรด ำเนินงำนใน

ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก ่กำรจดัท ำ

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

3. เพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำน

และจดัท ำยทุธศำสตร์ของสถำบัน

วคัซีนแห่งชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566-2570

4. เพื่อพัฒนำศักยภำพคณะ

กรรมกำรบริหำรสถำบันวคัซีน

แห่งชำติและคณะอนุกรรมกำรที่

เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งให้กรรมกำร 

อนุกรรมกำรได้มส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมที่จดัขึ้น

1. แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2566

2. แผนยทุธศำสตร์สถำบันวคัซีน

แห่งชำติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2566-2570

3. ผลกำรประเมนิกำรปฏิบัติงำน 

ประเมนิผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน

ของสถำบันวคัซีนแห่งชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ 2565

4. ผลกำรประเมนิควำมคุ้มค่ำกำร

ด ำเนินงำนของสถำบันวคัซีนแห่งชำติ ปี 

2562-2564

ผลผลิตโครงกำรผ่ำนควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ

จดัจำ้งประเมนิควำมคุ้มค่ำกำรด ำเนินงำนของ

สถำบัน

2,001,800.00         



ยทุธศาสตร์ที่ 1 06 โครงการการศึกษาและจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมั่นคงดา้นวคัซีนของประเทศ

ส านักส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 285,150.00                               

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. การศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้าน

วคัซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อการตอบสนองต่อ

การด าเนินงานในภาวะฉกุเฉนิ

28,600.00             

2. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็น

หน่วยบริหารจดัการทุนด้านวคัซีน (vaccine 

special PMU)

97,350.00             

3. การประเมนิกลไกการน าวคัซีนใหมบ่รรจใุน

แผนงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค

30,600.00             

4. การศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนยก์าร

บริหารจดัการงานด้านวคัซีน (Single 

command) ในภาวะฉกุเฉนิ

28,600.00             

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. การจดัจา้งที่ปรึกษาโครงการ 100,000.00           

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

ก าหนดนโยบายด้านการวจิยัพัฒนา การผลิต

 และการบริหารจดัการวคัซีนของประเทศ มี

ขอ้มลู/ผลการศึกษา (evidence - based) 

ใชป้ระกอบการพิจารณาหรือใชเ้ป็นขอ้มลู

อา้งองิ (Information-based) ในการจดัท า

ขอ้เสนอเชงินโยบายด้านวคัซีนเพื่อเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย 

ท าให้ประเทศเกดิความมั่นคงด้านวคัซีน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถงึวคัซีน

ได้ทั่วถงึ และเป็นธรรม น าไปสู่การลดโอกาส

เส่ียงจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคที่สามารถ

ป้องกนัได้ด้วยวคัซีน รวมถงึค่าใชจ้า่ยในการ

รักษาพยาบาล และเป็นการส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติที่ดีแกป่ระชาชนต่อไป

1. เพื่อศึกษาและจดัท าขอ้เสนอ

เชงินโยบายด้านวคัซีน

2. เพื่อสนับสนุนและติดตามผล

การด าเนินงานตามนโยบายด้าน

วคัซีน

1. ผลการทบทวนการตอบสนองของ 

พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 ต่อการด าเนินงานในภาวะ

ฉกุเฉนิ

2. ขอ้เสนอในการปรับปรุง พ.ร.บ. 

ความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ พ.ศ. 

2561

3. ร่างแนวทางและกลไกการด าเนินงาน

ของหน่วยบริหารจดัการทุน

4. แนวทางและกลไกการด าเนินงานของ

หน่วยบริหารจดัการทุนที่ได้น าเสนอต่อ

ผู้บริหารที่เกี่ยวขอ้ง 

5. ผลการทบทวนการด าเนินการตาม

กลไกการน าวคัซีนใหมบ่รรจใุนแผนงาน

สร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรคของประเทศ

ภายหลังการจดัต้ังคณะอนุกรรมการ

บัญชวีคัซีนหลักแห่งชาติ (NLEV) 

6. ผลการวเิคราะห์และขอ้เสนอแนะ/

แนวทางการปรับปรุง

7. ผลการศึกษาทบทวนการด าเนินงาน

แบบรวมศูนยก์ารบริหารจดัการงานด้าน

วคัซีนในภาวะฉกุเฉนิ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

8. ขอ้เสนอเชงินโยบายด้านวคัซีน อยา่ง

ขอ้เสนอเชงินโยบายที่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง อยา่งน้อย 1

 เร่ือง



ยทุธศาสตร์ที่ 1 07 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจดัการวคัซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ส านักบริหารความมั่นคงดา้นวคัซีน

งบประมาณ (บาท) 1,062,640.00                          

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. การจดัประชมุหารือและประสานงานกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

32,640.00             

2. การพัฒนาปรับปรุงระบบขอ้มลูและบริหาร

จดัการวคัซีนและออกแบบแดชบอร์ด 

(Dashboard)

1,000,000.00         

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อพัฒนาและออกแบบ

Dashboard ให้ครอบคลุมทุก

Dashboard ตามที่ก าหนดไวบ้น

ระบบ VIMS ได้แก ่การวจิยั

พัฒนา (Vaccine research and

 development) การผลิตวคัซีน 

(Vaccine production) ภาระ

โรคและเชื้อกอ่โรค (Vaccine 

preventable disease) วคัซีน

ใหมท่ี่จะน ามาใชใ้นแผนงานสร้าง

เสริมภูมคุ้ิมกนัโรค (Vaccine 

pipeline in EPI program) และ

ขอ้มลูอาการขา้งเคียงจากการ

ได้รับวคัซีน (AEFI) เป็นต้น

2. เพื่อออกแบบเคร่ืองมอืการ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลู 

ได้แก ่ขอ้มลูอปุสงค์ของวคัซีน 

เป็นต้น ให้มคีวามเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้น

1. มผู้ีออกแบบและปรับปรุงระบบ

ขอ้มลูฯ

2. แนวทางการออกแบบการแสดงผล

ขอ้มลูของวคัซีนและปรับปรุงระบบ

เพิ่มเติม

3. มกีารออกแบบหน้าจอแสดงผล 

Dashboard เพิ่มเติม

4. มกีารออกแบบหน้าจอแสดงผล 

Dashboard เพิ่มเติม

5. ส่ืออเิล็กทรอนิกส์

1.  สัญญาการจดัซ้ือจดัจา้ง ผู้ออกแบบ

และปรับปรุงระบบขอ้มลูฯ

2.  แผนการออกแบบการแสดงผลขอ้มลู

ของวคัซีน และการปรับปรุงระบบขอ้มลู

เพิ่มเติมที่ผ่านความเห็นชอบจาก

ผู้บริหารสถาบันฯ

3. หน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) 

เพิ่มเติม อยา่งน้อย 1 โมดูล

4. หน้าจอแดชบอร์ด (Dashboard) 

เพิ่มเติม อยา่งน้อย 3 โมดูล

5. เผยแพร่ส่ืออเิล็กทรอ นิกส์ อยา่งน้อย 

1 ชิ้นงาน

3. การส่ือสารขอ้มลู โดยการจดัท าส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์

30,000.00             

1. มรีะบบขอ้มลูและการบริหารจดัการวคัซีน

 (Vaccine Information and 

Management System) ส าหรับใชใ้นการ

บริหารจดัการวคัซีนของประเทศครอบคลุม

ทุกแดชบอร์ด (Dashboard)

2. มชีดุขอ้มลูด้านวคัซีนที่มคุีณภาพ และ

ความน่าเชื่อถอื ที่สามารถน าไปใชใ้นการ

ตัดสินในชเงินโยบายด้านวคัซีนของประเทศ 

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาของบุคลากรของสถาบันวคัซีน

แห่งชาติ ให้มคีวามรู้และประสบการณ์ด้าน

การบริหารจดัการ ตลอดจนสามารถ

ประยกุต์ใชเ้คร่ืองมอืที่ทางวทิยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในการท างานให้มปีระสิทธภิาพ



ยทุธศาสตร์ที่ 3 08 โครงการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงดา้นวคัซีนของประเทศ

ส านักบริหารความมั่นคงดา้นวคัซีน

งบประมาณ (บาท) 64,920.00                              

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. คณะท ำงำนพิจำรณำคัดเลือกยำที่เป็นวคัซีน ฯ 35,100.00             

2. ประชมุคณะท ำงำนจดัซ้ือจดัหำวคัซีน 16,200.00             

3. ประชมุ HPV 4,320.00               

4. ติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยี

กำรผลิตวคัซีน HPV แบบ On-site visit

6,300.00               

5. ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ 3,000.00               

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 เพื่อสนับสนุนอตุสำหกรรม

วคัซีนภำยในประเทศ

2 .เพื่อสนับสนุนขอ้มลูวคัซีน 

ส ำหรับน ำเสนอต่อ

คณะอนุกรรมกำรวคัซีนหลัก

แห่งชำติ (NLEV)

3. เพื่อสนับสนุนกำรจดัหำวคัซีน

โควดิ 19 ส ำหรับประชำชนไทย

4.เพื่อสนับสนุนกำรจดัหำและ

พัฒนำวคัซีน HPV เพื่อประชำกร

ไทย

1. มกีำรทบทวน/ติดตำม รำยกำร

วคัซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องให้

กำรสนับสนุน ตำมระเบียบ

คณะกรรมกำรวคัซีนแห่งชำติวำ่ด้วย

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และวธิกีำร

จดัซ้ือยำที่เป็นวคัซีนที่รัฐต้องกำร

ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

2. สำมำรถจดัหำวคัซีนโควดิ 19 ในปี

 2565 ได้อยำ่งน้อย 2 ชนิด 

(เทคโนโลย)ี 

3. มกีำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนวคัซีน 

HPV ส ำเร็จรูป เพื่อแกป้ัญหำวคัซีน

ขำดครำวในประเทศ

4. มกีำรถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรผลิต

วคัซีน HPV ระดับปลำยน้ ำในประเทศ

1. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทบทวน 

รำยกำรวคัซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้อง

ให้กำรส่งเสริมสนับสนุน

2. สัญญำกำรจดัหำวคัซีนโควดิ 19 ที่มี

กำรลงนำมในสัญญำระหวำ่งผู้ผลิต

วคัซีน/ตัวแทนที่มอี ำนำจตำมกฎหมำย 

และผู้มอี ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ

ประเทศไทย 

3. หลักฐำนกำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน

วคัซีนส ำเร็จรูป

4. รำยงำนติดตำมควำมกำ้วหน้ำกำร

ถำ่ยทอดเทคโนโลยกีำรผลิตวคัซีน HPV 

ระดับปลำยน้ ำ

1. สำมำรถสนับสนุนอตุสำหกรรมวคัซีน

ภำยในประเทศให้มศัีกยภำพเพียงพอที่จะ

สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวคัซีนให้แกป่ระเทศได้

2. สำมำรถผลักดันให้วคัซีน บรรจใุนบัญชยีำ

หลักแห่งชำติได้

3. สำมำรถจดัหำวคัซีนที่มคีวำมจ ำเป็นและมี

คุณภำพมำให้บริกำรแกป่ระชำชน

กลุ่มเป้ำหมำย ได้อยำ่งทั่วถงึ และเป็นธรรม

4. ผู้ผลิตวคัซีนในประเทศสำมำรถผลิตวคัซีน

ตำมที่ได้รับกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยไีด้



ยทุธศาสตร์ที่ 2 09 โครงการสง่เสริมการพัฒนาการผลติวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ดว้ยเทคโนโลยกีารใช้เซลลเ์พาะเลี้ยง

ส านักบริหารความมั่นคงดา้นวคัซีน

งบประมาณ (บาท) 15,025,720.00                           

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ

 ให้กบัองค์การเภสัชกรรม

15,000,000.00       

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเทศสามารถผลิตวคัซีนป้องกนัไขห้วดั

ใหญ่สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตาย ด้วย

เทคโนโลยกีารใชเ้ซลล์เพาะเล้ียง ภายใน

กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนที่ทางเดิน

การวจิยัพัฒนาฯ

2. องค์การเภสัชกรรมมศัีกยภาพด้านการ

ผลิตวคัซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญ่ไขห้วดั

ใหญ่ และสร้างความมั่นคงให้กบัประเทศได้ 

เมื่อเกดิการระบาด

3. ประเทศมวีคัซีนเพียงพอส าหรับป้องกนั

โรคให้กบัประชาชน และสร้างโอกาสในการ

วจิยัพัฒนาการผลิตวคัซีนชนิดอื่น ๆ ที่ใช้

เทคโนโลยเีดียวกนั

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่สาย

พันธุ์ H7N9 ชนิดเชื้อตายด้วย

เทคโนโลยกีารใชเ้ซลล์เพาะเล้ียง

2. เพื่อเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้าน

วคัซีน เมื่อเกดิสถานการณ์การ

ระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่

1. รายงานความกา้วหน้าการผลิตวคัซีน

ต้นแบบ และการทดสอบในสัตวท์ดลอง

2. รายงานผลการทดสอบในสัตวท์ดลอง 

(Proof-of-concept) และการยนืยนั

กระบวนการผลิต (Process 

confirmation)

1. รายงานความกา้วหน้าการ

ด าเนินงานผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการติดตามฯ 

2. สวช. สามารถให้การสนับสนุน

งบประมาณให้กบั อภ. ได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้

3. โครงการฯ บรรลุผลส าเร็จตาม

แผนปฏิบัติการ ปี 65 และสามารถใช้

จา่ยงบประมาณที่ได้รับจดัสรรได้

มากกวา่ร้อยละ 80

การจดัประชมุ 25,720.00             



ยทุธศาสตร์ที่ 5 โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางดา้นวคัซีนและยาชีววตัถุ

ส านักพัฒนาศักยภาพดา้นวคัซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 173,920.00                            

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. สนับสนุนการด าเนินงานของเครือขา่ยการ

ประกนัคุณภาพวคัซีนและยาชวีวตัถขุองประเทศ 

(QA/QC)

122,320.00           

2. การจดัประชมุหารือแนวทางการสร้างความ

ร่วมมอืด้านการวจิยัพัฒนาผลิตวคัซีน

17,200.00             

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เกดิการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกนั

ของหน่วยงานเครือขา่ยด้านวคัซีน โดยเน้น

การเชื่อมโยงต้ังแต่การวจิยัพัฒนาสู่การผลิต

วคัซีน ที่มคุีณภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

2. เกดิการสร้างองค์ความรู้และน าไป

ประยกุต์ใชเ้พื่อให้เกดิการพัฒนางานด้าน

การวจิยัพัฒนาและผลิตวคัซีนตามนโยบาย

และยทุธศาสตร์ด้านวคัซีน

3. เกดิการพัฒนางานด้านการประกนั

คุณภาพวคัซีนและยาชวีวตัถ ุโดยเฉพาะการ

ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพวคัซีนเพื่อ

รองรับภาวะฉกุเฉนิ และสามารถประยกุต์ใช้

ได้ตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นของ

ประเทศ 

4. เสริมสร้างศักยภาพด้านวคัซีนของ

ประเทศสู่มาตรฐานสากล อนัเป็นผลจาก

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เหมาะสม 

และความร่วมมอืของเครือขา่ยด้านวคัซีน

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานแบบบูรณาการใน

รูปแบบเครือขา่ยด้านวคัซีน

2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในเครือขา่ย

ด้านวคัซีนให้มสีมรรถนะเพียงพอ

ต่อการด าเนินงานตามนโยบาย

และยทุธศาสตร์ด้านวคัซีน  

3. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ปัญหา

และอปุสรรคในการประกนัและ

ควบคุมคุณภาพวคัซีนและยาชวี

วตัถ ุต้ังแต่การวจิยัพัฒนา 

กระบวนการผลิตวคัซีน และการ

น าวคัซีนไปใชใ้นกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อน าผลการศึกษาไปใชต่้อได้ใน

อนาคต

องค์ความรู้การพัฒนาวคัซีนด้านการ

ประกนัและควบคุมคุณภาพตลอด

วงจรวคัซีนอยา่งน้อย 1 เร่ือง 

1. มกีารจดัท าแผนการด าเนินงานใน

รูปแบบเครือขา่ย อยา่งน้อย 1 เครือขา่ย 

(QA/QC) 

2. จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม

แผนด าเนินงานประจ าปี 2565 อยา่งน้อย

 1 เครือขา่ย

3. ติดตามความกา้วหน้าของการวจิยัและพัฒนา

วคัซีนเป้าหมาย

34,400.00             



ยทุธศาสตร์ที่ 2 11 โครงการวจิยัพัฒนาและผลติผลติภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดบั Preclinical

ส านักพัฒนาศักยภาพดา้นวคัซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 5,999,900.00                          

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

จดัประชมุติดตามความกา้วหน้าโครงการวจิยั

พัฒนา Botulinum Antitoxin

26,600.00             

สนับสนุนการด าเนินโครงการวจิยัพัฒนา BAT 

ภายใต้บันทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหวา่ง

สถาบันวคัซีนแห่งชาติ และสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย

5,973,300.00         

การจดัจา้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ 

ศ.ดร.ภญ.สุมนา ขมวลัิย (ไมใ่ชง่บประมาณจาก

โครงการนี)้

(ไมใ่ชง้บประมาณ)

แผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเทศสามารถพัฒนาต้นแบบ 

monovalent botulinum antitoxin (A 

และ B)  และ bivalent antitoxin (AB)  ที่

สามารถต่อยอดสู่การผลิตในระดับ

อตุสาหกรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส าหรับใชภ้ายในประเทศ 

2. เพิ่มโอกาสในการร่วมมอืด้านการวจิยั

พัฒนากบัองค์กรหรือหน่วยงานในภูมภิาค

อาเซียน หรือสร้างโอกาสที่จะเป็น

ศูนยก์ลาง/คลังส ารอง (stockpile) 

botulinum antitoxin ในระดับอาเซียน

ผ่านกจิกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการด้าน

ความมั่นคงด้านวคัซีนและชวีวตัถ ุ

3. หากพัฒนาได้ส าเร็จจะท าให้ประเทศ

สามารถลดการน าเขา้ botulinum 

anti-toxin จากต่างประเทศที่มรีาคาสูง เพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัของตลาด

ต่างประเทศได้ และเพิ่มความมั่นคงด้าน

สุขภาพของประเทศ

1. มแีผนปฏิบัติการวจิยั (action plan) 

การประเมนิและติดตามความกา้วหน้า

โครงการได้รับความเห็นชอบโดย

ผู้อ านวยการสถาบันวคัซีนแห่งชาติ 

2. มกีารประชมุติดตามความกา้วหน้า

โครงการ จ านวนอยา่งน้อย 4 คร้ัง

3. มกีารรายงานผลการติดตามการ

ด าเนินงานของโครงการ ต่อผู้อ านวยการ

 คณะอนุกรรมการวชิาการ หรือ

คณะกรรมการบริหารสถาบันวคัซีน

แห่งชาติ จ านวนอยา่งน้อย 1 คร้ัง

1. รายงานผลการวจิยัพัฒนา 

Botulinum Antitoxin Type A ใน

สัตวท์ดลอง

2. แผนการด าเนินงานการวจิยัพัฒนา 

 Botulinum Antitoxin Type B

3. แผนปฏิบัติการวจิยัพัฒนา 

Botulinum Antitoxin ในปีที่ 3 

(ปีงบประมาณ 2566)

4. รายงานความกา้วหน้า

โครงการวจิยัพัฒนาในภาพรวมที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ

สถาบันวคัซีนแห่งชาติ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ

ติดตามการพัฒนาการผลิต 

botulinum antitoxin ภายใต้

ความร่วมมอืเป็นไปตามแผน

2. เเพื่อพัฒนาต้นแบบ  

botulinum antitoxin ชนิด 

Monovalent Type A และ B 

เพื่อเตรียมทดสอบในสัตวท์ดลอง

 3. เพื่อบริหารจดัการโครงการ

และทรัพยากรภายใต้

โครงการวจิยัพัฒนา botulinum

 antitoxin เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี และ

สอดคล้องกบัเป้าหมายของ

ประเทศ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร

สถาบัน (ไมใ่ชง้บประมาณ)

(ไมใ่ชง้บประมาณ)



ยุทธศาสตร์ที่ 5 12 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงดา้นวัคซีนระหว่างประเทศ 2565

ส านักพัฒนาศักยภาพดา้นวัคซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 703,200.00                             

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชี้วัดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1. ผลักดันการด าเนินงานจากนโยบายสู่การ

ปฏบิติัภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิติัการ
เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวคัซีน 
2021-2025

323,400.00           

2. พัฒนาและจดัท าข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะ
ด้าน (Definitive Agreement/s) เพื่อการ
ด าเนินงานร่วมกันระหวา่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศ กับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือ
องค์กรระดับนานาชาติ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
ต่อไปนี้
1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เปน็ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาศักยภาพด้านวคัซีน (Technology 
transfer) 
2) การวจิยัพัฒนาวคัซีน (R&D) หรือการร่วม

ทดสอบวคัซีนในมนุษย์
3) การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านวคัซีน (HRD)

14,400.00             

3. จดัการประชุมหารือและระดมความคิดเหน็
จากเครือข่ายด้านวคัซีนในประเทศเพื่อขอความ
เหน็ชอบแผนปฏบิติัการ (Action plan) สร้าง

ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านวคัซีนและ/หรือยาชีววตัถุของประเทศไทย

5,400.00               

4. การศึกษาความเปน็ไปได้ในการพัฒนาความ

ร่วมมือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวคัซีนระหวา่ง
ประเทศเพื่อยกระดับการวจิยัพัฒนาวคัซีน และ
ชีววตัถุส าคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของ
ประเทศ

360,000.00           

แผนปฏบิตังิานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1) เพื่อผลักดันใหเ้กิดการ

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏบิติัการเพื่อสร้าง
ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง
ด้านวคัซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564
 - 2568 (ค.ศ. 2021 – 2025) 
อย่างเปน็รูปธรรม โดยเฉพาะ
การตอบโต้การระบาดของโรคติด
เชื้ออุบติัใหม่ด้วยการแลกเปล่ียน

ข้อมูลการส ารองและการบริหาร
จดัการวคัซีนในระดับภมูิภาค

2) เพื่อพัฒนาและจดัท ากรอบ
การด าเนินงานเฉพาะ 
(Definitive Agreement) 
ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานใน
ต่างประเทศ หรือองค์กรระดับ
นานาชาติ มุ่งเน้นการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ แลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญ
และบคุลากรด้านวคัซีน หรือส่ง
ต่อนวตักรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อ

การพัฒนาศักยภาพด้านวคัซีน

ของประเทศไทย และประเทศ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3) เพื่อยกระดับการวจิยัพัฒนา
วคัซีนและยาชีววตัถุของประเทศ

สู่การเปน็ศูนย์ความเปน็เลิศด้าน
การสร้างความมั่นคงทางวคัซีน 
ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. (ร่าง) กรอบแนวคิดของการจัดต้ัง

คณะท างานติดตามและประเมินผลการน า

แผน AVSSR ไปสู่การปฏบิติั หรือ 

Regional Advisory Committee หรือ 

(ร่าง) กรอบแนวคิดของการจัดท าแบบ

ส ารวจข้อมูลพืน้ฐานด้านวัคซีนของอาเซียน

ระยะที ่2 (ASEAN Vaccine Baseline 

Survey 2) ได้รับความเหน็ชอบจากที่

ประชุมอาเซียนทีเ่กี่ยวข้อง อาท ิASEAN 

Technical Workshop และ/หรือ AHC3 

และ/หรือ SOMHD ไม่ว่าโดย ในรูปแบบ 

Ad-referendum โดยผ่าน ASEAN 

Secretariat หรือ การประชุมแบบ face to

 face meeting

2. (ร่าง) ข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือ (The

 Definitive Agreement/s) เพือ่การ

ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในประเทศกับหน่วยงานใน

ต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 1 หวัข้อ ดังต่อไปนี้

 1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวัคซีน

 (Technology transfer) 

 2)การวิจัยพฒันาวัคซีน (R&D) หรือการ

ร่วมทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials)

 3) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีน 

(HRD)

 ถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ หรือ

คณะอนุกรรมการวิชาการ หรือ

คณะอนุกรรมการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง

3. มีการประชุมผ่านระบบวีดีทศัน์ทางไกล 

(video conference) ระหว่างหน่วยงาน

เครือข่าย ในประเทศกับหน่วยงานใน

ต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ 

เพือ่การด าเนินงานตามกิจกรรมในข้อตกลง

เฉพาะความร่วมมือ (The Definitive 

Agreement/s) อย่างน้อย 1 หวัข้อ 

ดังต่อไปนี้

 1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวัคซีน

 (Technology transfer) 

 2)การวิจัยพฒันาวัคซีน (R&D) หรือการ

ร่วมทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials)

 3) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีน 

(HRD)

1. ได้จัดการประชุมวิชาการผ่านส่ือทางไกล 

(Webinar series/virtual conference) 

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผน

ยุทธศาสตร์ AVSSR ว่าด้วยการแลกเปล่ียน

ข้อมูลด้านวัคซีนระหว่างกันในระดับภมูิภาค

 ได้เข้าร่วมการประชุมและมีรายงานการประชุม

เพือ่การน าเสนอใหม้ีการจัดต้ังคณะท างาน

ติดตามและประเมินผลการน าแผน AVSSR 

ไปสู่การปฏบิติั หรือ Regional Advisory 

Committee หรือ (ร่าง) กรอบแนวคิดของ

การจัดท าแบบส ารวจข้อมูลพืน้ฐานด้านวัคซีน

ของอาเซียนระยะที ่2 (ASEAN Vaccine 

Baseline Survey 2) ต่อส านักงานเลขาธิการ

อาเซียน (ASEAN Secretariat)

2. ข้อตกลงเฉพาะความร่วมมือ (The 

Definitive Agreement/s) เพือ่การ

ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ในประเทศกับหน่วยงานในต่างประเทศ หรือ

องค์กรระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 หวัข้อ 

ดังต่อไปนี้

 1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวัคซีน 

(Technology transfer) 

 2)การวิจัยพฒันาวัคซีน (R&D) หรือการร่วม

ทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials)

 3) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีน 

(HRD)

 ได้รับการลงนามอย่างน้อย 1 ฉบบั

3. มีรายงานการประชุมและ/หรือแผนการ

ด าเนินงานทีไ่ด้จากการประชุมผ่านระบบวีดี

ทศัน์ทางไกล (video conference) ระหว่าง

หน่วยงานเครือข่าย ในประเทศกับหน่วยงาน

ในต่างประเทศ หรือองค์กรระดับนานาชาติ 

เพือ่การด าเนินงานตามกิจกรรมในข้อตกลง

เฉพาะความร่วมมือ (The Definitive 

Agreement/s) อย่างน้อย 1 หวัข้อ ดังต่อไปนี้

 1) การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวัคซีน 

(Technology transfer) 

 2)การวิจัยพฒันาวัคซีน (R&D) หรือการร่วม

ทดสอบวัคซีนในมนุษย์ (Clinical trials)

 3) การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีน 

(HRD)

การเข้าร่วมประชุมส าคัญในระดับนโยบายด้าน
วคัซีนและสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผล
การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิติัการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพา
ตนเองด้านวคัซีน 2021-2025

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member 

state; AMS) มีแนวทางปฏบิติัที่ชัดเจน เปน็
รูปธรรมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือด้าน
วคัซีนในระดับภมูิภาค อันจะน าไปสู่การ
สนับสนุนและผลักดันใหเ้กิดความมั่นคงและ
การพึ่งพาตนเองด้านวคัซีนในภมูิภาค
อาเซียน (ASEAN vaccine security and 
self-reliance; AVSSR) อย่างยั่งยืนในระยะ
ยาวต่อไป
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