
แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิ

๑๗



ยุทธศาสตรท์ี ่1 1 โครงการสนับสนุนทนุประจ าปงีบประมาณ 2566

ส านักพัฒนาศักยภาพดา้นวัคซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 560,907,300.00                          

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1. จัดประชุมพจิารณาจัดสรรทุน ไตรมาส 1-2 168,600.00             

2. สนับสนุนทุนภายใต้งบประมาณ

กองทุน ววน.

ไตรมาส 1-3 560,500,000.00       

3. จัดประชุมติดตามและประเมินผล

โครงการ

ไตรมาส 4 238,700.00             

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เพือ่สนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าการวจิัย

พฒันาวคัซีนและชีววตัถุของประเทศตามเปา้หมาย

แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวคัซีนแหง่ชาติ ป ี

2566 ผ่านการสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ

วคัซีนรายชนิดและบคุลากรตลอดวงจร

การวจิัยพฒันาวคัซีน ได้รับการพฒันา

ตามเปา้หมายแผนยุทธศาสตร์ความ

มั่นคงด้านวคัซีนแหง่ชาติ ป ี2566

ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุน

ทุนและความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานตามเปา้หมายแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวคัซีน

แหง่ชาติ ป ี2566 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ

 60

1. ประเทศมีองค์ความรู้ในด้านการวจิยัพัฒนา การ

ผลิต และการควบคุมคุณภาพวคัซีน ทีเ่กิดจากการ

พัฒนาในประเทศ หรือการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ

2. บุคลากร และโครงสร้างพืน้ฐานด้านวคัซีนของ

ประเทศได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ รองรับการวจิยั

พัฒนา และผลิตวคัซีนของประเทศในระดับ

อุตสาหกรรม

3. ประเทศไทยสามารถผลิตวคัซีนใช้ในประเทศได้ ทัง้

ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

๑๘



ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

ส านักงานผู้บริหาร

งบประมาณ (บาท) 2,562,456.40                      

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจดัท าแบบส ารวจข้อมูล

โครงสร้างพื้นฐานด้านวคัซีนของไทย

 และอาเซียน (AVBS)

ไตรมาส 1-2 1,399,600.00        

2. จดัประชุมเครือข่ายด้านวคัซีน

ระหวา่งอาเซียน จนี และหน่วยงาน

ศักยภาพสูงในต่างประเทศ/หรือใน

ประเทศไทย

ไตรมาส 2 1,162,856.40        

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อผลักดันให้เกิดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการเพื่อ

สร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวคัซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564 - 2568 

(ค.ศ. 2021 – 2025) อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในการผลักดันการสร้างเครือข่ายวคัซีนอาเซียน-

นานาชาติ ในระดับอุตสาหกรรม และการส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านวคัซีนของไทย

และอาเซียน ในระยะหลังโควดิ 19 เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการวเิคราะห์

ช่องวา่ง และก าหนดแผนท่ีทางเดินสู่ความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวคัซีน

ในอาเซียนต่อไป

2. เพื่อพฒันาและจัดท ากรอบการด าเนินงานเฉพาะ (Definitive Agreement) 

ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานในประเทศ กับผู้ผลิตวคัซีนจากต่างประเทศ หรือองค์กร

ระดับนานาชาติในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีวคัซีนที่มีแนวโน้มประสบ

ความส าเร็จสูง อาทิ HPV, MERS, Dengue รวมถึง ให้มีการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้ แลกเปล่ียนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านวคัซีน หรือส่งต่อนวตักรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาศักยภาพด้านวคัซีนของประเทศไทย และประเทศอืน่ๆที่

เกีย่วข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวคัซีนอย่างยัง่ยืน

3. เพื่อการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานเครือข่ายในต่างประเทศหรือองค์กรใน

ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุนที่ยัง่ยืน ผลักดันให้ประเทศไทย

เข้าสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างข้อมูลวชิาการด้านวคัซีนที่มีความ

น่าเชื่อถือ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวคัซีนที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

(ร่าง) รายงานผลการประชุม

เครือข่ายด้านวคัซีนอาเซียน-จนีได้

ถูกจดัท าและน าเสนอต่อที่ประชุม 

ASEAN Health Cluster 3 และ/

หรือ Senior Officials Meeting 

on Health Development

รายงานผลการด าเนินการของ

โครงกาารอาาเซียน-จนีถูกจดัท าและ

เสนอต่อส านักงานเลขาธกิาร

อาเซียนและโครงการอาเซียน-จนี

เพื่อปิดโครงการ

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 

Member state; AMS) และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมร่วมกันเพื่อ

สร้างความร่วมมือด้านวคัซีนในระดับ

ภูมิภาค อันจะน าไปสู่การสนับสนุนและ

ผลักดันให้เกิดความมั่นคงและการพึ่งพา

ตนเองด้านวคัซีนในภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN vaccine security and 

self-reliance; AVSSR) อย่างยั่งยืนใน

ระยะยาวต่อไป

๑๙



ยุทธศาสตรท์ี ่1 3 โครงการขบัเคลื่อนเชงินโยบายเพ่ือสนับสนุนงานดา้นวัคซีน

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 119,100.00                                

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพฒันา

บญัชีวคัซีนหลักแหง่ชาติ (NLEV)

ไตรมาส 1-4 -                        

2. จัดประชุมหารือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวคัซีน

ไตรมาส 1-4 6,800.00                 

3. พฒันากลไกการจัดหาวคัซีนกรณีมี

เหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเปน็

ไตรมาส 1-4 74,000.00               

4. พฒันาบคุลากรงานสร้างเสริม

ภมูิคุ้มกันโรค (EPI-HRD)

ไตรมาส 1-4 3,400.00                 

5. ประชุมสมัชชาสุขภาพและอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย

ไตรมาส 1-4 -                        

6. จัดประชุมคณะท างานคัดเลือกยาที่

เปน็วคัซีนซ่ึงผลิตในประเทศ

ไตรมาส 1-4 23,800.00               

7. สนับสนุนอุตสาหกรรมวคัซีน

ภายในประเทศ

ไตรมาส 1-4 8,100.00                 

8. จัดประชุมการเพิม่ความครอบคลุม

ของการได้รับวคัซีนของกลุ่มเปา้หมาย

ไตรมาส 1-4 3,000.00                 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพือ่สนับสนุนอุตสาหกรรมวคัซีน

ภายในประเทศ

2. เพือ่สนับสนุนข้อมูลวคัซีน ส าหรับน าเสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการวคัซีนหลักแหง่ชาติ (NLEV)

3. เพือ่สนับสนุนการจัดหาวคัซีนและเพิม่อัตรา

ความครอบคลุมของการได้รับวคัซีนส าหรับ

ประชาชนไทย

1. มีการทบทวน/ติดตาม รายการวคัซีน

ที่ผลิตในประเทศที่รัฐต้องใหก้ารสนับสนุน

 ตามระเบยีบคณะกรรมการวคัซีน

แหง่ชาติวา่ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

และวธิกีารจัดซ้ือยาที่เปน็วคัซีนที่รัฐ

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

2. แนวทางการจัดหาวคัซีนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม

วคัซีนภายในประเทศ

1. รายงานผลการพจิารณา/ทบทวน 

รายการวคัซีนที่ผลิตในประเทศที่รัฐ

ต้องใหก้ารส่งเสริมสนับสนุน

2. แนวทางการจัดหาวคัซีนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

วคัซีนแหง่ชาติ

3. แนวทางการสนับสนุน

อุตสาหกรรมวคัซีนภายในประเทศ

ได้รับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการวคัซีนแหง่ชาติ

1. สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมวคัซีน

ภายในประเทศใหม้ีศักยภาพเพยีงพอที่จะ

สร้างความมั่นคงด้านวคัซีนใหแ้ก่ประเทศได้

2. สามารถผลักดันใหว้คัซีน บรรจุในบญัชียา

หลักแหง่ชาติได้

3. สามารถจัดหาวคัซีนที่มีความจ าเปน็และมี

คุณภาพมาใหบ้ริการแก่ประชาชน

กลุ่มเปา้หมาย ได้อย่างทั่วถึง และเปน็ธรรม

๒๐



ยุทธศาสตร์ที่ 1 4 โครงการประสานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

ส านักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 67,250.00                                

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทบทวนการด าเนินงานและแผนการ

พัฒนาบุคลากรด้านวคัซีน

ไตรมาส 1-4 -                       

2. จดัประชุมพิจารณาผลทบทวนการ

ด าเนินงานและแผนการพัฒนาบุคลากร

ด้านวคัซีนตามความต้องการของประเทศ

ไตรมาส 1-4 7,250.00                

3. จดัท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

ด้านวคัซีนประจ าปี 2566

ไตรมาส 1-4 -                       

4. จดัท าหลักสูตรการอบรมบุคลากรให้

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ไตรมาส 1-4

18,000.00

5. จดัประชุมคณะท างานพัฒนา

บุคลากรด้านวคัซีน ยาชีววตัถุ  และ

ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง

ไตรมาส 1-4 42,000.00

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อทราบความต้องการพฒันาบุคลากรของ

หน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทในการพฒันาวคัซีน 

โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการวจิัยพฒันา ผลิต การ

ควบคุมก ากับคุณภาพ และด้านสัตวท์ดลอง

2. เพื่อเตรียมก าลังคนและศักยภาพของคนให้สามารถ

วจิัยพฒันาเพื่อการผลิตวคัซีนได้เองในประเทศ สามารถ

ขึ้นทะเบียนผลิตภณัฑ์และจ าหน่ายได้

3. เพื่อบูรณาการความต้องการพฒันาศักยภาพบุคลากร

ด้านวคัซีนจากหน่วยงานเครือข่ายด้านวคัซีนและ

หน่วยงานให้ทุนในระบบ ววน. ให้มีความสอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ

และสามารถน าไปสู่การปฏบิัติได้จริง

1. กรอบการสนุบสนุนทุนเพื่อการพัฒนา

บุคลากรด้านวคัซีนตามความต้องการ

ของประเทศ 

2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านวคัซีนอย่างน้อย 2 ด้าน

3. รายงานผลการด าเนินงานคณะท างาน

ด้านการพัฒนาบุคลากรตามความบันทึก

ข้อความเข้าใน (MOU) 3 หน่วยงาน

1. มีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่ครอบคลุมด้านที่เป็นความ

ต้องการ 

2. บุคลากรเป้าหมายได้รับการ

พัฒนาศักยภาพไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90

1. ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

บุคลากร ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์วคัซีนแห่งชาติ

2. แผนปฏิบัติการนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานเครือข่ายด้านวคัซีน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา/มหาวทิยาลัย ที่

ได้รับการยอมรับและน าไปใช้ประโยน์ในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะ

สูง สามารถพัฒนางานด้านวคัซีนให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตในประเทศไทยและผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานสากล

3. เกิดการบูรณาการผ่านความร่วมมือท าให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเป็นไป

อย่างมีประสิทธภิาพและลดความซ้ าซ้อน

๒๑



ยุทธศาสตรท์ี ่1 5 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจัดการงานทรพัย์สินทางปญัญาและการใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์ ดา้นวัคซีนและชวีวัตถุ 2566

ส านักพัฒนาศักยภาพดา้นวัคซีนของประเทศ

งบประมาณ (บาท) 21,750.00                                  

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

 1. อัพเดตข้อมูล IP portfolio ไตรมาส 1-4 -                      

2. ปรับปรุงร่างนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพย์สินทางปญัญา และ

จัดท าขั้นตอนการท างานด้าน IP ให้

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ไตรมาส 1-4 -                      

3. จัดประชุมคณะท างานด้าน

ทรัพย์สินทางปญัญา

ไตรมาส 1-4 21,750.00             

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปญัญาด้านวคัซีนและยาชีววตัถุของ

สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ ใหส้อดคล้องกับ พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรม 

พ.ศ.2564 ตลอดจนกฎหมายล าดับรอง และผลักดัน

ใหเ้กิดการใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ			

นโยบาย หรือระเบยีบ หรือหลักปฏบิติั 

หรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สินทางปญัญา

ของสถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ ที่สอดคล้อง

กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ผลงานวจิัยและนวตักรรม พ.ศ. 2564 

และกฎหมายล าดับรองที่ประกาศใช้เปน็

ทางการ

มีร่างนโยบาย หรือระเบยีบ หรือหลัก

ปฏบิติั หรือหลักเกณฑ์ด้านทรัพย์สิน

ทางปญัญาของสถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ ที่

สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้

ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรม 

พ.ศ.2564 และกฎหมายล าดับรองที่

ประกาศใช้เปน็ทางการ และผ่านความ

เหน็ชอบจากผู้อ านวยการ หรือ

คณะอนุกรรมการวชิาการ หรือ

คณะกรรมการบริหารสถาบนัวคัซีน

แหง่ชาติ

1. สถาบนั ฯ มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญาและ

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้านวคัซีนและยาชีววตัถุ ที่มี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับแนวทาง

หรือกฎหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและ

นวตักรรมของประเทศ

2. กระตุ้น และผลักดันผลงานวจิัยและนวตักรรมที่มีศักยภาพ

ใหไ้ด้รับความคุ้มครอง เพือ่ใหเ้กิดการน าไปต่อยอด หรือ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเปน็การสร้างแรงจูงใจ

ใหแ้ก่นักวจิัยในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้

จริงและได้รับค่าตอบแทนจากผลงานเหล่านั้น

3. บคุลากรของสถาบนั ฯ ได้รับการพฒันาศักยภาพการ

ท างาน รวมทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปญัญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพือ่สามารถให้

ค าปรึกษา หรือค าแนะน าที่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่

สถาบนั ฯ ได้ในอนาคต

๒๒



ยทุธศาสตร์ที ่2 6 โครงการบ ารุงรักษาระบบขอ้มลูและบริหารจัดการขอ้มลู (VIMS)

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 1,236,000.00                             

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1. จัดประชุมร่วมกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ไตรมาส 1-4 6,000.00                 

2. จัดจ้างเพือ่บ ารุงรักษาระบบ VIMS 

และจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยวัคซีนของ

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

ไตรมาส 1-4 500,000.00             

3. จัดซ้ือข้อมูลการวิจัยพัฒนาวัคซีน 

AdisInsight

ไตรมาส 1-4 600,000.00             

4. จัดจ้างออกแบบและผลิตส่ือ 

Factsheet/Mock-up report

ไตรมาส 1-4 10,000.00               

5. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการระบบ 

VIMS

ไตรมาส 1-4 120,000.00             

1. มีระบบข้อมูลและการบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine 

Information and Management System) ส าหรับใช้ใน

การบริหารจัดการวัคซีนของประเทศครอบคลุมทุกแดช

บอร์ด (Dashboard)

2. มีชุดข้อมูลด้านวัคซีนที่มีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ที่

สามารถน าไปใช้ในการตัดสินในชเงินโยบายด้านวัคซีนของ

ประเทศ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

3. การพฒันาของบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้มี

ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจน

สามารถประยกุต์ใช้เคร่ืองมือที่ทางวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

1. มีการออกแบบหนา้จอแสดงผล 

Dashboard เพิม่เติม

2. ส่ืออิเล็กทรอนกิส์

1. หนา้จอแดชบอร์ด (Dashboard) 

เพิม่เติม อยา่งนอ้ย 3 โมดูล

2. เผยแพร่ส่ืออิเล็กทรอ นกิส์ อยา่ง

นอ้ย 1 ชิ้นงาน

1. เพือ่พัฒนาและออกแบบDashboard ให้

ครอบคลุมทกุDashboard ตามทีก่ าหนดไว้บนระบบ

 VIMS ได้แก ่การวิจัยพัฒนา (Vaccine research 

and development) การผลิตวัคซีน (Vaccine 

production) ภาระโรคและเชื้อกอ่โรค (Vaccine 

preventable disease) วัคซีนใหม่ทีจ่ะน ามาใช้ใน

แผนงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค (Vaccine 

pipeline in EPI program) และข้อมูลอาการ

ข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน (AEFI) เปน็ต้น

2. เพือ่ออกแบบเคร่ืองมือการวิเคราะหแ์ละ

สังเคราะหข์้อมูล ได้แก ่ข้อมูลอุปสงค์ของวัคซีน เปน็

ต้น ใหม้ีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น

๒๓



ยทุธศาสตร์ที่ 2 7 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรูแ้ละสร้างภาพลักษณด์า้นวัคซีนเชงิรุกสูส่าธารณชน

ส านักงานผู้บริหาร

งบประมาณ (บาท) 76,000.00                           

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1. จัดเสวนาวิชาการใหค้วามรู้ด้าน

วัคซีนสู่สาธารณชน

ไตรมาส 1-4 16,000.00             

2. จัดจ้างผลิตข่าวประชาสัมพนัธ์

ภาษาองักฤษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีขององค์กร

ไตรมาส 1-4 60,000.00             

3. ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ 

infographic และการเพิ่มการ

เข้าถึงข้อมูลด้านวัคซีนของประชาชน

ไตรมาส 1-4 -                      

4. จัดท าคลิปวิดีโอสร้างความ

ตระหนกัรู้ด้านวัคซีน

ไตรมาส 1-4 -                      

5. เผยแพร่ข้อมูลวิชาการด้านวัคซีน

ในรูปแบบบทความผ่านส่ือออนไลน์

ไตรมาส 1-4 -                      

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

1. สร้างความตระหนกัรู้ในทกุ

กลุ่มเปา้หมาย โดยการได้รับข้อมูลด้าน

วัคซีนที่ถูกต้อง ครอบคลุมและมีความ

รวดเร็วทนัต่อสถานการณ์

2. เกดิความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน มูลนธิิ องค์กรระหว่าง

ประเทศ รวมถึงภาคประชาชน ในด้าน

การส่ือสารข้อมูลด้านวัคซีน

3. เกดิภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทั้งใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

1. ประชาชนเข้าถึงส่ือประชาสัมพนัธ์

งานด้านวัคซีนไม่นอ้ยกว่า 4 ชิน้งาน/

ไตรมาส บนช่องทางการส่ือสารของ

สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

1. ส่ือประชาสัมพนัธ์งานด้านวัคซีน

ไม่นอ้ยกว่า 4 ชิน้งาน/ไตรมาส

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนที่มีความ

ถูกต้อง รวดเร็ว มีเนือ้หาที่ครอบคลุม และมีความ

นา่เชือ่ถือเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

ต่อกลุ่มเปา้หมายที่ต่างกนั ได้แก ่ผู้ตัดสินใจเชิง

นโยบาย ประชาชน และหนว่ยงานเครือข่ายทั้งใน

และต่างประเทศ

2. เพื่อพฒันาและส่ือสารด้านภาพลักษณ์ที่ดีใหแ้ก่

องค์กร และท าใหเ้ปน็ที่รู้จักของหนว่ยงานเครือข่าย

ด้านวัคซีนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

๒๔



ยทุธศาสตร์ที่ 3 8 โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวคัซีนแห่งชาติ

ส านักอ านวยการ

งบประมาณ (บาท) 2,603,748.81                         

วตัถุประสงค์โครงการ ผลผลติ ตวัชี้วดัโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ

1. บริหารทั่วไป ไตรมาส 1-4 1,287,173.81           

2. งานสารสนเทศ ไตรมาส 1-4 563,925.00             

3. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ไตรมาส 1-4 325,400.00             

4. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุและ

ก ากบัติดตามการด าเนินงาน

ไตรมาส 1-4 360,750.00             

5. ก ากบั ติดตาม และประเมนิ
โครงการ ตามบัญชที้าย พ.ร.ก. ให้

อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิและสังคมจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ไตรมาส 1-4 66,500.00

แผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อให้งานโครงการและกจิกรรมของ

สถาบันตามที่ก าหนดไวป้ระจ าปี 
สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ

ด าเนินการ

2. เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
ในการปฏบิัติงานแกบุ่คลากรของสถาบัน

1. ผลการจดัหาทรัพยากรในการ

ปฏบิัติงานส าหรับบุคลากรครบตามที่
ก าหนด

2. รายงานความพึงพอใจต่อการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรประจ าปี 2566

1. ร้อยละของการจดัหาทรัพยากรได้

ตามแผน 100%
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่

บุคลากรประจ าปี 2566 ไมน่้อยกวา่ 
80%

1. สามารถบริหารจดัการเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของทุกส านักในสถาบันได้อยา่งทัน
เหตุการณ์

2. บุคลากรสถาบันสามารถใชท้รัพยากรต่างๆ 

สนับสนุนงานของสถาบันได้อยา่งเต็ม
ประสิทธภิาพ

๒๕



ยทุธศาสตร์ที ่3 9 โครงการบริหารจัดการองค์กร

ส านักนโยบายและยทุธศาสตร์

งบประมาณ (บาท) 1,100,000.00                             

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

1. จัดท ำแผนปฏบิติักำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2567

ไตรมำส 4 -                        

2. จัดจ้ำงประเมินผลกำรปฏบิติังำนตำม

ตัวชี้วัด กำรประเมินผลกระทบและกำร

ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใหบ้ริกำร

ของสถำบนัวัคซีนแหง่ชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2567

ไตรมำส 2-4 1,000,000.00           

3. อบรมหลักสูตรพัฒนำศักยภำพ

กรรมกำรบริหำรสถำบนัฯ และ

คณะอนกุรรมกำรทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมำส 3-4 100,000.00             

ผลผลิตโครงกำรผ่ำนควำมเหน็ชอบ

จำกคณะกรรมกำรบริหำรสถำบนัฯ

   สถำบันได้ทบทวนและปฏิรูปกลไกกำรด ำเนิน 

ในกำรใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้

บรรลุตำมวตัถุประสงค์กำรจัดต้ังรวมทั้งมีแผนกำร

ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรฯ และ

คณะอนุกรรมกำรที่เกีย่วข้อง จะได้รับควำมรู้และ

น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนของสถำบัน ทั้ง

ในด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง ยทุธศำสตร์ กำร

ด ำเนินงำนเพื่อผลักดันขับเคล่ือนนโยบำยและแผน

ยทุธศำสตร์วคัซีนแห่งชำติ ให้เป็นที่เชื่อถือและ

ยอมรับจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนบรรลุผลส ำเร็จ

ตำมวตัถุประสงค์ของสถำบันฯ

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพือ่ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนนิงำนของสถำบนั

วัคซีนแหง่ชำติ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2567

2.  เพือ่ใหม้ีกำรด ำเนนิงำนในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก ่กำร

จัดท ำแผนปฏบิติังำนประจ ำป ี

3. เพือ่พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรบริหำรสถำบนั

วัคซีนแหง่ชำติและคณะอนกุรรมกำรทีเ่กีย่วข้อง 

รวมทัง้ใหก้รรมกำร อนกุรรมกำรได้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมทีจ่ัดขึ้น

1. แผนปฏบิติังำนประจ ำป ีพ.ศ. 2567

2. ผลกำรประเมินกำรปฏบิติังำน 

ประเมินผลกระทบจำกกำรปฏบิติังำน

ของสถำบนัวัคซีนแหง่ชำติ ประจ ำปี

งบประมำณ 2566

๒๖



ยทุธศาสตร์ที่ 4 10 โครงการพัฒนาบคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ

ส านักอ านวยการ

งบประมาณ (บาท) 1,260,766.96                         

วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต ตวัชีว้ัดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ (บาท) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

1. พฒันาสมรรถนะบคุลากรใน

ประเทศ

ไตรมาส 1-4 60,000.00               

2. พฒันาสมรรถนะ บคุลากร in 

house

ไตรมาส 1-4 54,000.00

3. การพฒันาบคุลากรใน

ต่างประเทศ

ไตรมาส 1-4 1,146,766.96

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากรของสถาบนัวัคซีน

แหง่ชาติตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และทกัษะในการ

ปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อส่งเสริมค่านยิมองค์กรและเปน็การสร้าง

ความผูกพนัของบคุลากรในองค์กร

4. ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีจริยธรรม คุณธรรม

รายงานผลการพฒันาศักยภาพ

บคุลากรของสถาบนั ประจ าปี

งบประมาณ 2566 ระยะเวลา 1 ปี

1. ร้อยละบคุลากรของสถาบนัที่ได้รับ

การพฒันาตามแผนพฒันาบคุลากร 

ปงีบประมาณ 2566 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

80 (ไม่รวม OD)

2. ความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

แผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70

บคุลากรของสถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ 

ได้รับการพฒันาสมรรถนะอยา่งต่อเนือ่ง

 และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมา

ใช้ในการปฏบิติังานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยพฒันาและ

ขับเคล่ือนการท างานใหบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์และภารกจิของสถาบนั

๒๗
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