
1 
 

แผนปฏิบัติงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

.................................................. 
 

 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 ด้วยเหตุที่วัคซีนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญของประเทศ 

รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นกำรสมควรที่ประเทศจะสร้ำง
หลักประกันว่ำจะมีวัคซีนที่จ ำเป็นในปริมำณเพียงพอที่จะใช้ป้องกันโรคแก่ประชำชนในปัจจุบันและอนำคต โดย
อยู่บนพ้ืนฐำนของกำรพ่ึงตนเองด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงกว้ำงขวำงของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำร
พัฒนำศักยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนของประเทศใน
ระยะยำว 

 สถำบันวัคซีนแห่งชำติ เป็นหน่วยงำนกลำงด้ำนวัคซีน ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร บูรณำกำรและ
ขับเคลื่อนงำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน
แห่งชำติ โดยส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในประเทศท้ังภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่ด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนงำน และกำรด ำเนินงำน เพ่ือสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ กำร
ผลิต กำรประกันและควบคุมคุณภำพ กำรให้บริกำรวัคซีน ให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่สร้ำงเสริมกันและมี
ประสิทธิภำพ โดยมีกำรบริหำรจัดกำร ประสำนงำน และสนับสนุนด้ำนงบประมำณและบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 สถำบันจะได้ด ำเนินงำนขับเคลื่อนผลักดันงำนด้ำนวัคซีน ใน
ประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 1) พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะ
ปกติและภำวะฉุกเฉิน 2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำร
ป้องกันโรค 3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และองค์กรภำคเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศให้
รองรับภำรกิจควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนได้ 4) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
 
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง  

(๑) เป้ำหมำย  
ข้อ 2 บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบ
ต่อควำมมั่นคง 

ข้อ 3 กำรพัฒนำระบบเตรียมพร้อมแห่งชำติและกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมให้มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้มีควำมพร้อมเผชิญกับสภำวะไม่ปกติภัยคุกคำมทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  
โดยพัฒนำปรับปรุงนโยบำย แนวทำง ระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ครอบคลุม และพร้อม
รองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนำคต รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำรของ 
ทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนกำรยกระดับกำรแบ่งปันข้อมูล ทรัพยำกร กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปของชำติ 
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(๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง (รอง) 
  ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศให้สำมำรถ
ผลิตวัคซีนได้เอง เพ่ือกำรป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ หรือโรคระบำด ซึ่งจะส่งผลต่อกำรสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนสุขภำพของประเทศ รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผนกำรส ำรองวัคซีนรองรับกำรระบำด โดยกำรวิเครำะห์และ
ประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนในภำวะฉุกเฉิน 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๑) เป้ำหมำย    
      ข้อ 2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  

ข้อ 1 อุตสำหกรรมชีวภำพ สร้ำงประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพ่ือต่อ
ยอดจำกภำคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงำนชีวมวล 
โดยกำรเพ่ิมสัดส่วนอุตสำหกรรมชีวภำพที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง ได้แก่  ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภำพ อำหำรเสริม เวช
ส ำอำง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์และสำรสกัดจำกสมุนไพร กำรเพ่ิมกำรผลิตและส่งเสริมกำรใช้พลำสติกชี วภำพ 
แปลงของเหลือทิ้งจำกเกษตรและอุตสำหกรรม ให้เป็นสำรเคมีและพลังงำนชีวภำพที่มีมูลค่ำ โดยใช้ประโยชน์
จำกวัตถุชีวมวล ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือลดปัญหำโลกร้อนและสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกรเพ่ิม
มำกขึ้น กำรเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ และน ำผลงำนวิจัยมำใช้ในเชิงพำณิชย์มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญ
กับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพได้เร็วขึ้น 

(๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัคซีน โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
วิจัยพัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยของประเทศบนพ้ืนฐำนของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ ำ 
หรือกำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนจำกต่ำงประเทศ และมีกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนที่
มีอยู่เดิมให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งเพ่ิมจ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนสัตว์ ซึ่งจะท ำให้บรรลุ
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรผลิตวัคซีนในประเทศสำมำรถสร้ำง
รำยได้และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(๑) เป้ำหมำย  
ข้อ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี   
  ข้อ 1 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุข

ภำวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชำชน พร้อมทั้งเฝ้ำระวังและจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะที่ไม่ถูกต้อง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะตนเองของประชำชน  

      ข้อ 2 กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ โดยผลักดันกำรสร้ำงเสริม
สุขภำวะในทุกนโยบำยที่ให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสุขภำพของประชำชน    

 (๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์  

ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนสุขภำพ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ใน
คุณค่ำของวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมรอบรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพโดยกำร
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน รวมทั้งกำรวิเครำะห์และประเมินแนวโน้มกำรเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำ 
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ปริมำณควำมต้องกำรใช้วัคซีนและข้อมูลตลำดวัคซีน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนทั้งในภำวะปกติ
และภำวะฉุกเฉิน หำกด ำเนินกำรได้ตำมแผนจะบรรลุตัวชี้วัดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่
ที่ดีของคนไทย 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) เป้ำหมำย  
   ข้อ 3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๒)  ประเด็นยุทธศำสตร์ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ข้อ 1 บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
หลีกเลี่ยงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
   ข้อ 2 ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมควำม
ยืดหยุ่น คล่องตัวให้กับหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลควบคู่ไปกับกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
และคุณภำพภำยใต้หลักระบบคุณธรรม 
  ข้อ 3 บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำร
พัฒนำตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

(๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ  

  ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของสถำบัน เพ่ือให้เป็นองค์กรที่
มีศักยภำพในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำน
วัคซีนแห่งชำติ หำกด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมแผนจะบรรลุตัวชี้วัดระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 2.2 แผนระดับที่ 2  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
  ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้ำหมำยที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี 
และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

 เป้ำหมำยที่ 2 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 
เป้ำหมำยที่ 1 จะมีกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนที่มีอยู่เดิมให้ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำน รวมทั้งเพ่ิมจ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนสัตว์ ซึ่งจะมีส่วนท ำให้บรรลุตัวชี้วัดอัตรำ
จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน  

เป้ำหมำยที่ 2 ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัคซีน โดยกำรวิจัย
พัฒนำวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ ำ กำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนจำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีส่วนท ำให้
บรรลุตัวชี้วัดสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ  
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2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
- พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศที่ส ำคัญ 
- ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำร

และผลิตภัณฑ์ โดยด ำเนินงำนในลักษณะของกำรเป็นภำคีเครือข่ำยทั้งในภำครัฐและเอกชน 
- กำรเพ่ิมจ ำนวนและคุณภำพบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมำณ) 

และพัฒนำศักยภำพ (เชิงคุณภำพ) ของบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
 เป้ำหมำยของแผนย่อย 

เป้ำหมำยที่ 1 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงฐำนทำงเทคโนโลยี 
และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

เป้ำหมำยที่ 2 มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
เป้ำหมำยที่ 1 จะมีกำรยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนที่มีอยู่เดิมให้ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำน รวมทั้งเพ่ิมจ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนสัตว์ ซึ่งจะมีส่วนท ำให้บรรลุตัวชี้วัดอัตรำ
จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเพ่ิมข้ึน  

  เป้ำหมำยที่ 2 ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัคซีนโดยกำร
รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนจำกต่ำงประเทศ ซึ่งจะมีส่วนท ำให้บรรลุตัวชี้วัดสัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและ
พัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครัฐ  

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำน
เศรษฐกิจ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  - พัฒนำอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภำคอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ได้แก่ อุตสำหกรรมชีวภำพ โดยมีประเด็นกำร
วิจัยที่ส ำคัญ อำทิ ชีววัตถุและวัคซีน เป็นต้น 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 
   - อัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม

สูงขึ้นจำกกำรวิจัย 
 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

- ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัคซีนโดยกำรรับถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนจำกต่ำงประเทศ ส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรผลิตวัคซีนในประเทศสำมำรถสร้ำงรำยได้
และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 
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4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์
ควำมรู้พื้นฐำน 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
  - พัฒนำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคโนโลยี โดยกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ในสำขำ
ที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบหรือมีศักยภำพสูง รวมทั้งน ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม 

         - พัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรโดยกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรม เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในด้ำนที่ประเทศไทยมีศักยภำพแต่ละ
สำขำ รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ำยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 
  - ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยี ทั้ง ๔ ด้ำนทัดเทียมประเทศ 
ที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
- ตำมแผนปฏิบัติกำรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยของ

ประเทศบนพ้ืนฐำนของกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Cell-based Technology, Recombinant Technology 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีชีวภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของแผนย่อยดังกล่ำว 

ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
  ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสำขำอุตสำหกรรม และบริกำร 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมวัคซีนโดยกำรรับถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรผลิตวัคซีนจำกต่ำงประเทศ และเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศให้สำมำรถผลิต
วัคซีนได้เอง หำกสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน ประเทศจะมีผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่อย่ำงน้อย 2 ชนิด สร้ำงควำม
มั่นคงและพ่ึงตนเองได้ด้ำนวัคซีน ซึ่งจะส่งผลให้ลดกำรน ำเข้ำวัคซีน รวมทั้งสร้ำงรำยได้จำกกำรส่งออก  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจร 
 แนวทำงกำรพัฒนำ  

        - พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรควบคู่ไปกับ
อุตสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่ำ เช่น อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล ปัญญำประดิษฐ์และ
อุตสำหกรรมชีวภำพ เป็นต้น 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 
   - อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์มีกำรขยำยตัวเพิ่มข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรเพ่ิมศักยภำพของอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศให้

สำมำรถผลิตวัคซีนได้เองมำกขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำร
ทำงกำรแพทย ์
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  ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
  ๑) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ คนไทยมีสุขภำวะที่ดีขึ้น มีควำมเป็นอยู่ดี
เพ่ิมข้ึน 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
 ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรพัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคของประเทศให้มีประสิทธิภำพ รองรับประชำกรเป้ำหมำยทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรวัคซีนตำม
แผนงำนสร้ำงเสริมฯ กำรกวำดล้ำงและก ำจัดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กำรบรรจุวัคซีนใหม่ ในแผนงำนสร้ำง
เสริมฯ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนวัคซีนของประเทศ 
รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของวัคซีนในกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง  ๆ หำกด ำเนินกำรได้
ส ำเร็จตำมแผนจะส่งผลต่อกำรเพิ่มอัตรำควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนในกลุ่มประชำกรทุกกลุ่มวัย ช่วยให้
อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีของคนไทยเพ่ิมข้ึน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะและกำร
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคำมสุขภำวะ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
 - สร้ำงเสริมควำมรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของคนทุกกลุ่มวัย

ผ่ำนกำรพัฒนำสื่อ เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและสุขภำวะที่ถูกต้องให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึง โดยสะดวก และน ำไปใช้ในกำรจัดกำรสุขภำพได้อย่ำงเหมำะสม 

  - พัฒนำภำคีเครือข่ำยประชำชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย
และตำยจำกโรคท่ีป้องกันได้ 

 - กำรพัฒนำกลไกกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำรทุกระดับ เพ่ือลดภัย
คุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสุขภำวะคนไทย 

 เป้ำหมำยของแผนย่อย 
   - ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ สำมำรถดูแลสุขภำพ มีพฤติกรรมสุขภำพ 

พึงประสงค์ สำมำรถป้องกัน และลดโรคที่สำมำรถป้องกัน ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพำะ จิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดี
สูงขึ้น 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ตำมแผนปฏิบัติกำรจะมีกำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนสุขภำพ และกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ในคุณค่ำของวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังอำกำรภำยหลังกำร
ได้รับวัคซีน ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึง
ประสงค์ และสำมำรถป้องกัน และลดโรคที่สำมำรถป้องกันได ้
  ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  - 

๑) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป  - 
๒) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  - 
๓) กิจกรรม - 
๔) เป้ำหมำยกิจกรรม – 
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  2.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
๑) วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำม

เป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้   

    วัตถุประสงค์ที่  3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำม
ยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำก
ขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกและสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 

๒) เป้ำหมำยรวมที่ 2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจ 
ฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำง
สังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 
๑๕ 

๓) ยุทธศำสตร์ที่ 8 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (หลัก) 
(๓.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  
เป้ำหมำยที่ ๑ เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ   
เป้ำหมำยที่ ๒ เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือ ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
(๓.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่  1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่

กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยอำศัยกลไกกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย
ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนหรือชุมชน 

(๓.3) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำง
เทคโนโลยี โดยส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มีบทบำทหลักด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำนวัตกรรม โดยมีมำตรกำรจูงใจในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ กองทุน มำตรกำรภำษี เงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ เพ่ือให้ภำค
กำรผลิตและบริกำรมุ่งสร้ำงนวัตกรรมในธุรกิจและองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

(๓.4) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำนบุคลำกรวิจัย และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร พัฒนำระบบคุณภำพและ
มำตรฐำน สนับสนุนให้เกิดกำรร่วมท ำงำนและแบ่งปันทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติกำร
ทดลอง เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและพัฒนำควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่ำนทำงกลไกที่มีอยู่ 

(4) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
(รอง) 
  (4.๑) เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  
  เป้ำหมำยที่ 2 กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
 (4.๒) แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำค อุตสำหกรรม 
บริกำร และกำรค้ำกำรลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่
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คนในชุมชนอย่ำงทั่วถึงอันจะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำกตำม
หลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
  ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ ๑๓: พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติรองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๗ เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเตรียมควำมพร้อมของชำติใน
กำรเผชิญกับภำวะสงครำมและวิกฤตกำรณ์ควำมมั่นคง อย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ 

๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อม
แห่งชำติรองรับนโยบำยที่ ๑๓: พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 

๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ 
 ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเป็นทิศทำงและแนวทำงหลักในกำรเผชิญกับภำวะไม่
ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำรจำกกำรเผชิญภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภำคส่วนพร้อม
สนับสนุนกำรเตรียมพร้อมของชำติร่วมกันในลักษณะประชำรัฐควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ 

๔) ตัวชี้วัด 
(๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติให้พร้อมเผชิญ

กับภำวะไม่ปกติและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำร 
(๒) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบูรณำกำรกำรฝึกกำรบริหำรวิกฤตกำรณ์ทั้ง

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
๕) กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพ และผนึกก ำลังใน
ลักษณะหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติในกำรรับมือสำธำรณภัย ภัยที่เกิ ดจำก
กำรสู้รบ และวิกฤตกำรณ์ควำมมั่นคง 

(๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนำแผนงำน/โครงกำร/งบประมำณของหน่วยงำนทั้ง
ในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ 

(๓) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกำรเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมทุกรูปแบบกับ
ต่ำงประเทศ โดยมีกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ ภำยใต้กลไกควำม
ร่วมมือระดับทวิภำคีและพหุภำคี 

(๔) พัฒนำองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมพร้อม
แห่งชำติให้สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยง และแก้ไขปัญหำที่กระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์กับต่ำงประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคำมทุกรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง 
 2.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

1) แผนยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวง
สำธำรณสุข สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ที่ 4 บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมภิบำล แผนงำนที่ 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย
และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ  

2) (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของส ำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ข้อ ๑.๑ อำหำร เกษตร เทคโนโลยีชีวภำพและ
เทคโนโลยีกำรแพทย์ ในแผนงำนวิจัยและนวัตกรรมส ำคัญ (3) ชีววัตถุ (Biologics) 
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3) แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงสำธำรณสุข สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในระบบบริกำรสุขภำพ และยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรอภิบำลระบบสุขภำพ มำตรกำร/แนวทำงกำรพัฒนำ 4.4.2 ส่งเสริมระบบกำรวิจัยและกำร
สร้ำงนวัตกรรมสุขภำพ 

4) นโยบำยแห่งชำติด้ำนยำและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ  ฉบับที่ 1 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมผลิตยำ ยำชีววัตถุ 
และสมุนไพร มีศักยภำพเพียงพอในกำรพึ่งตนเองของประเทศ 
 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 3.1 ภาพรวม 
  3.1.1 วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงำนระดับชำติในกำรบริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำน
วัคซีนอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี 2580 
  3.1.2 พันธกิจ: บูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 
 

 3.2 แผนปฏิบัติการ 
  3.2.1  แผนปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
   1) เป้าหมาย ประเทศมีควำมมั่นคงทำงสุขภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งกำรเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลง 
   2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

2.1 จ ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
งบประมำณวัคซีนที่น ำสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

2.2 ระบบข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำรวัคซีน ทั้งวัคซีนในแผนงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรวิจัยพัฒนำ อย่ำงน้อย 19 ชนิด 

2.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนเพ่ือควำมมั่นคงและกำรพ่ึงพำตนเอง
ด้ำนวัคซีนในอำเซียน 

2.4 ร้อยละของประชำชนที่รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนวัคซีน 
 3) แนวทางการพัฒนา 
 3.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรวัคซีนในภำพรวม บริหำรกลไกในกำรจัดหำและกำร
ใช้วัคซีนของประเทศอย่ำงมีส่วนร่วม 
 3.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนวัคซีนของประเทศ 
 3.3 ผลักดันให้เกิดกำรด ำเนินงำนภำยใต้ปฏิญญำอำเซียนว่ำด้วยกำรสร้ำงควำม
มั่นคงและกำรพึ่งพำตนเองด้ำนวัคซีน 
 3.4 สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ และสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำของวัคซีน 
 4) โครงการส าคัญ 
  4.1 โครงกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 
  4.2 โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหำรจัดกำรวัคซีน 
  4.3 โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนระหว่ำงประเทศ 
  4.4 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้และควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนสู่สำธำรณะ  
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  3.2.2 แผนปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
   1) เป้าหมาย ประเทศไทยสำมำรถผลิตวัคซีนรองรับปัญหำสุขภำพทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต 
   2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 2.1 จ ำนวนข้อเสนอกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและกำร
ผลิตวัคซีน 

2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนทุนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 
   3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สนับสนุนให้เกิดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในกำรผลิตวัคซีน 
   3.2 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนำวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่กำรผลิต 
   4) โครงการส าคัญ 
   4.1 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรใช้วัคซีน 
   4.2 โครงกำรสนับสนุนทุนกำรพัฒนำวัคซีนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำม
มั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 
   4.3 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนวัคซีนและบริหำรจัดกำรอื่น ๆ  
  3.2.3 แผนปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
   1) เป้าหมาย อุตสำหกรรมกำรผลิตวัคซีนในประเทศเติบโตและสำมำรถแข่งขันได้ 
   2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
    2.1 สิทธิในกำรถือครองเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิตวัคซีนโดย
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
    2.2 ควำมส ำเร็จของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยสู่กำรผลิตตำมแผนที่ทำงเดินที่
ก ำหนด 
   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1 แสวงหำและส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับเอกชน ละภำคีเครือข่ำยทั้งใน
และต่ำงประเทศในกำรผลิตวัคซีน 
    3.2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตวัคซีนมำตรฐำนสำกลเพ่ือกำรส่งออก  
    3.3 สร้ำงหลักประกันทำงกำรผลิต กำรตลำด และมำตรกำรจูงใจกำรลงทุนแก่
อุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศ 
   4) โครงการส าคัญ 
    4.1 โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยของประเทศ 
  3.2.4 แผนปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ 
   1) เป้าหมาย บุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนมีศักยภำพ และจ ำนวนเพียงพอ
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนวัคซีน 
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   2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
2.1 จ ำนวนหลักสูตรอบรมบุคลำกรด้ำนวัคซีนในสำขำท่ีจ ำเป็นและขำดแคลน 
2.2 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนวัคซีนในสำขำท่ีจ ำเป็นและขำดแคลนได้รับกำรพัฒนำตำม

เป้ำหมำย 
2.3 จ ำนวนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีนได้รับรองมำตรฐำนสำกล 

 3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนวัคซีนของประเทศให้มีควำมเพียงพอ
และเชี่ยวชำญต่อภำรกิจและยุทธศำสตร์วัคซีน 
   3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้มีมำตรฐำนสำกลและ
เพียงพอต่อกำรรองรับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน 
   3.3 ส่งเสริมให้มีกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
   4) โครงการส าคัญ 
   4.1 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีน 
   4.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีน 
  3.2.4 แผนปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคเครือข่าย 
   1) เป้าหมาย องค์กรเครือข่ำยด้ำนวัคซีนมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถด ำเนินงำนวัคซีน
อย่ำงครบวงจรและมีคุณภำพ 
   2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   2.1 จ ำนวนผลผลิตที่เกิดข้ึนจำกควำมร่วมมือขององค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนวัคซีน 
   3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สร้ำงกลไกด้ำนกำรเงินเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันของเครือข่ำย
ด้ำนวัคซีน 
   3.2 สนับสนุนงบประมำณ ข้อมูลเชิงลึกทั้งด้ำนเทคนิคและวิชำกำรแก่เครือข่ำย 
ด้ำนวัคซีน 
   4) โครงการส าคัญ 
   4.1 สนับสนุนหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน   
  3.2.5 แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
   1) เป้าหมาย สถำบันวัคซีนแห่งชำติมีศักยภำพในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 
   2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของสถำบันฯ 
 3) แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 3.2 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
 4) โครงการส าคัญ 
   4.1 โครงกำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
   4.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีนอย่างย่ังยืน ภายในปี 2580 
 

วิสัยทัศน์ 

บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้
มีความเพียงพอและต่อเน่ือง 

 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต 

 

การสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ 

 

การสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านวัคซีนของ

ประเทศ 
 

การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถขององค์กร

ภาคีเครือข่าย 
 

ตัวชี้วัด 1. จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
งบประมาณวัคซีนท่ีน าสู่การปฏิบัติ อย่าง
น้อย 1 เร่ือง 
2. ระบบข้อมูลและการบริหารจัดการ
วัคซีน ท้ังวัคซีนในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิ คุ้ม กันโรคและวัคซีนท่ีก าลังอยู่ ใน
ระหว่างการวิจัยพัฒนา อย่างน้อย 19 
ชนิด 
3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
เพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้าน
วัคซีนในอาเซียน 
4. ร้อยละของประชาชนท่ีรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านวัคซีน 

1.จ านวนข้อเสนอการสร้าง
ความมั่นคงด้านวคัซนีด้านการ
วิจัยพัฒนาและการผลติวคัซนี 
2. ร้อยละความส าเร็จของการ
สนบัสนนุทนุตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซนีแห่งชาต ิ
 
 

1. สิทธิในการถือครอง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัย
พัฒนาและการผลติวัคซนีโดย
สถาบันวัคซนีแห่งชาติ อย่าง
น้อย 1 เทคโนโลยี 
2. ความส าเร็จของการวิจัย
พัฒนาวัคซนีเป้าหมายสู่การ
ผลติตามแผนที่ทางเดนิที่
ก าหนด 

 

1. จ านวนหลักสูตรอบรม
บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาท่ี
จ าเป็นและขาดแคลน 
2. จ านวนบุคลากรด้านวัคซีน
ในสาขาท่ีจ าเป็นและขาด
แคลนได้รับการพัฒนาตาม
เป้าหมาย 
3. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนได้รับรองมาตรฐาน 
สากล 
 

จ านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีน 
 

เป้าประสงค์ ประเทศมีความมั่นคงทางสขุภาพ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

รวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีนลดลง 

 

ประเทศสามารถผลิตวัคซีน
รองรับปัญหาสุขภาพทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 
 

อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน 
ในประเทศเติบโตและสามารถ

แข่งขันได้ 
 

บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านวัคซีนมีศักยภาพ และจ านวน

เพียงพอในการด าเนินงาน 
ด้านวัคซีน 

 

องค์กรเครือข่ายด้านวัคซีน 
มีความเขม้แข็ง สามารถด าเนินงาน
วัคซีนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 

 

โครงการ 1. โครงการศกึษาและจดัท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายดา้นวคัซีน 
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับ
ระบบข้อมูลและบรหิารจดัการวคัซนี 
3. โครงการความร่วมมือเพื่อความ
ม่ันคงด้านวคัซีนระหว่างประเทศ 
4. โครงการเผยแพรค่วามรู้ และ
ความม่ันคงด้านวคัซนีสูส่าธารณะ 
 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การวจิัยพฒันาและการใช้วคัซนี 
2. โครงการสนบัสนุนทุนการพัฒนา
วัคซีนตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
3. โครงการบรหิารจดัการงานพฒันา
ศกัยภาพด้านวคัซีนและบริหารจัดการ
อื่น ๆ  

โครงการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาวัคซีนเป้าหมายของ

ประเทศ 
 

1. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีน 
1. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีน 

 

โครงการสนับสนุนหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ 
ประเทศมีควำม
มั่นคงทำง
สุขภำพทั้งใน
ภำวะปกติและ
ภำวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งกำร
เจ็บป่วยด้วยโรค
ที่ป้องกันไดด้้วย
วัคซีนลดลง 

พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรวัคซีนใน
ภำพรวม บริหำรกลไก
ในกำรจัดหำและกำร
ใช้วัคซีนของประเทศ
อย่ำงมีส่วนร่วม 

ศึกษำและจัดท ำข้อเสนอ
เชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 

จ ำนวนข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
งบประมำณวัคซีนที่น ำสู่กำรปฏิบัติ  

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1.5 1.5 1.5 

พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนวัคซนีของประเทศ 

พัฒนำฐำนข้อมูลรองรับ
ระบบข้อมูลและบริหำร
จัดกำรวัคซีน 

ระบบข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำร
วัคซีน ทั้งวัคซีนในแผนงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีน 
ที่ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรวิจัยพฒันำ 

3 ชนิด 
วัคซีน 

14 ชนิด
วัคซีน 

19 ชนิด
วัคซีน 

0.4 1.6 1.7 

ผลักดันให้เกิดกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้
ปฏิญญำอำเซียนว่ำ
ด้วยกำรสร้ำงควำม
มั่นคงและกำรพึง่พำ
ตนเองด้ำนวัคซนี 

ควำมร่วมมือเพื่อควำม
มั่นคงด้ำนวัคซีนระหวำ่ง
ประเทศ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนเพื่อควำมมัน่คงและกำร
พึ่งพำตนเองด้ำนวัคซนีในอำเซียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 1.7 2.0 2.0 

สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ 
และสร้ำงควำม
ตระหนักในคุณค่ำของ
วัคซีนแก่ประชำชน 

เผยแพร่ควำมรู้ และ
ควำมมั่นคงดำ้นวัคซนีสู่
สำธำรณะ 

ร้อยละของประชำชนที่รับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรดำ้นวัคซนี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 1.6 1.6 1.6 

       5.2 6.7 6.8 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
เป้าประสงค์
ประเทศสำมำรถ
ผลิตวัคซีนรองรับ
ปัญหำสุขภำพทั้ง
ในปัจจุบนัและ
อนำคต 

เสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรวิจัยและพฒันำ
วัคซีน เพื่อต่อยอดสู่
กำรผลิตระดบั
อุตสำหกรรม รองรับ
กำรสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคใน
ปัจจุบนัและอนำคต 

สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน
กำรวิจัยพัฒนำและกำร
ใช้วัคซีน 

จ ำนวนข้อเสนอกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนวัคซนีด้ำนกำรวิจัยพฒันำและ
กำรผลิตวัคซีน 

2 เรื่อง 2 เรื่อง  2 เรื่อง 0.2 0.2 0.2 

สนับสนนุทุนกำรพัฒนำ
วัคซีนตำมนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์ควำม
มั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุน
ทุนกำรพัฒนำวัคซนีตำมนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์ควำมมัน่คงดำ้น
วัคซีนแห่งชำต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 21.0 อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำ
งบประมำณ 

บริหำรจัดกำรงำนพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนวัคซนีและ
บริหำรจัดกำรอ่ืน ๆ  

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมผลกำรวิเครำะห์
ช่องว่ำงในกำรพัฒนำบุคลำกรและ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวัคซีนของ
ประเทศ  

ผลกำร
วิเครำะห์
ช่องว่ำงใน
กำรพัฒนำ

บุคลำกรและ
โครงสร้ำง

พื้นฐำนด้ำน
วัคซีนของ
ประเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

0.3 อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำ
งบประมำณ 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
เป้าประสงค์
อุตสำหกรรมกำร
ผลิตวัคซีนใน
ประเทศเติบโต
และสำมำรถ
แข่งขันได ้

แสวงหำและส่งเสริม
ควำมร่วมมือระหว่ำง
รัฐกับเอกชน และภำคี
เครือข่ำยทั้งในและ
ต่ำงประเทศในกำร
ผลิตวัคซีน  

ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำ
วัคซีนเป้ำหมำยของ
ประเทศ 

สิทธิในกำรถือครองเทคโนโลยทีีใ่ช้ใน
กำรวิจัยพัฒนำและกำรผลิตวัคซีนโดย
สถำบนัวัคซีนแห่งชำติ  

-- -- วัคซีนเดงกี่  
1 เทคโนโลย ี

-- -- อยู่ใน
ระหว่ำง
พิจำรณำ

งบประมำณ 

ควำมส ำเร็จของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน
เป้ำหมำยสู่กำรผลิตตำมแผนที่
ทำงเดินที่ก ำหนด 

      

- วัคซีนเดงกี ่ ได้วัคซีน
ตัวเลือก 

Non clinical 
study 

Process  
Development 

อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำงบประมำณ 

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่ กระบวนกำร
ผลิตวคัซีน
ไข้หวัดใหญ่ 
H7N9 (cell 
based) ที่

ให้ผลผลติสูง 

Seed 
production, 

Characterization 

Process 
Development 

อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำงบประมำณ 

- วัคซีนมะเร็งปำกมดลูก Vaccine 
safety 

efficacy 
assessment 

Licensing Marketing อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำงบประมำณ 

- วัคซีนพิษสนุัขบ้ำในคน กระบวนกำร
ผลิตวคัซีนท่ีให้

ผลผลติสูง 

Seed 
preparation 

Process 
Development 

อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำงบประมำณ 

- วัคซีนพิษสนุัขบ้ำในสัตว ์ กระบวนกำร
ผลิตวคัซีนท่ีให้

ผลผลติสูง 

Pilot scale Pilot scale อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำงบประมำณ 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 
เป้าประสงค์
บุคลำกรและ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
วัคซีนมีศักยภำพ 
และจ ำนวน
เพียงพอในกำร
ด ำเนินงำนด้ำน
วัคซีน 

พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรด้ำนวัคซีน
ของประเทศให้มีควำม
เพียงพอและเชี่ยวชำญ
ต่อภำรกิจและ
ยุทธศำสตร์วัคซนี 

สนับสนนุกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรดำ้น
วัคซีน 

จ ำนวนหลักสูตรอบรมบุคลำกร 
ด้ำนวัคซนีในสำขำที่จ ำเป็นและ 
ขำดแคลน 

อย่ำงน้อย  
1 หลักสูตร 

อย่ำงน้อย  
1 หลักสูตร 

อย่ำงน้อย  
1 หลักสูตร 

0.2 0.2 0.2 

จ ำนวนบุคลำกรด้ำนวัคซีนในสำขำ 
ที่จ ำเป็นและขำดแคลนได้รับกำร
พัฒนำตำมเปำ้หมำย 

      

- Process Development  2 คน 2 คน 2 คน 2.0 2.0 2.0 
- Non clinical toxicology -- 1 คน 1 คน -- 1.0 1.0 

พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวัคซีนของ
ประเทศให้มี
มำตรฐำนสำกล และ
เพียงพอต่อกำรรองรับ
กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนวัคซีน 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนวัคซนี 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้ง 
Animal Testing Center ตำม
หลักกำร OECD GLP 

มีควำมพร้อม
ด้ำนเอกสำร
ตำมหลักกำร 
OECD GLP 

มีควำมพร้อม
ด้ำน Facility 
และบุคลำกร
ตำมหลักกำร 
OECD GLP 

เปิดให้บริกำร
ทดสอบ
คุณภำพ

ผลิตภัณฑ์
วัคซีนและ 
ชีววัตถุใน

สัตว์ทดลอง
ตำมหลักกำร 
OECD GLP 

2.5 อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำ
งบประมำณ 

ส่งเสริมให้มีกำรใช้
ประโยชน์โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนวัคซีน
อย่ำงมีประสทิธิภำพ
และประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค ์
องค์กรเครือข่ำย
ด้ำนวัคซนีมี
ควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถ
ด ำเนินงำนวัคซีน
อย่ำงครบวงจร
และมีคุณภำพ 

1. สร้ำงกลไกดำ้น
กำรเงินเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดกำรท ำงำน
ร่วมกันของเครือข่ำย
ด้ำนวัคซนี 

สนับสนนุหน่วยงำน
เครือข่ำยด้ำนวัคซีน 

จ ำนวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกควำม
ร่วมมือขององค์กรภำคเครือข่ำยด้ำน
วัคซีน 

ไม่น้อยกว่ำ  
1 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ  
1 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ  
1 เรื่อง 

0.8 อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำ
งบประมำณ 

2. สนับสนนุ
งบประมำณ ข้อมูลเชิง
ลึกทั้งด้ำนเทคนิคและ
วิชำกำรแก่เครือข่ำย
ด้ำนวัคซนี 
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ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2563 2564 2565 2563 2564 2564 
การพัฒนาระบบบริหารจดัการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
เป้าประสงค์ 
สถำบนัวัคซีน
แห่งชำติมี
ศักยภำพใน
กำรบูรณำกำร
และขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงดำ้น
วัคซีนแห่งชำต ิ

สนับสนนุกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคลำกร
ของสถำบันวัคซนี
แห่งชำติ สนับสนนุกำร
พัฒนำศักยภำพของ
คณะกรรมกำรบริหำร
สถำบนัวัคซีนแห่งชำต ิ

บริหำรจัดกำรองค์กร ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำน
บริหำรจัดกำรองค์กร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2.2 2.2 2.2 

    
ร้อยละกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ
กรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีน
แห่งชำต ิ

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ของสถำบันวัคซนี
แห่งชำต ิ

ร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรพฒันำ
ตำมแผน 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

1.9 2.0 2.0 

บริหำรจัดกำรทรัพยำกร ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำน
บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 2.1 2.1 2.1 

จัดท ำกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง 

จ ำนวนกฎหมำยที่ต้องจัดท ำให้แล้ว
เสร็จและมีกำรประกำศใช้ภำยใน
ปีงบประมำณนั้น ๆ รวมทั้งกำร
ทบทวนปรับปรุงกฎหมำย 

ไม่น้อยกว่ำ 
4 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ 
4 เรื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ 
4 เรื่อง 

0.8 0.8 0.8 

ขับเคลื่อนและติดตำมผล
ตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ฯ 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีภำยใต้แผนยุทธศำสตรฯ์ 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

0.5 0.5 0.5 

ควำมส ำเร็จของกำรทบทวนและ 
ยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
ด้ำนวัคซนีแห่งชำติ ระยะที่ 2 

ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ 
ระยะที่ 2 
เสนอ NVC 

ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ 
ระยะที่ 2 
เสนอ ครม. 

แผน
ยุทธศำสตร์
ระยะที่ 2 
น ำสู่กำร
ปฏิบัต ิ

       7.5 7.6 7.6 
 


