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แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

………………………. 
 
ความเป็นมา 
 ด้วยเหตุที่วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 
รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น จึงเป็นการสมควรที่
ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จำเป็นในปริมาณเพียงพอที่จะใช้ป้องกันโรคแก่ประชาชนใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองด้วยการสร้างความร่วมมืออย่างกว้างขวางของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง
กับวัคซีนของประเทศในระยะยาว 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีน ทำหน้าที่บริหารจัดการ บูรณาการและ
ขับเคลื่อนงานด้านวัคซีนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
วัคซีนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ การให้บริการวัคซีน ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สร้างเสริมกัน
และมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการ ประสานงาน และสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรอย่าง
เพียงพอ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 สถาบันจะดำเนินงานขับเคลื่อนผลักดันงานด้านวัคซีน  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 2) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกันโรค 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้
รองรับภารกิจความมั่นคงด้านวัคซีนได้ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน ให้การขับเคลื่อนงานนำไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 2. เพื่อใช้สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
และชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
 3. เพื่อใช้เป็นเครื ่องมือสําหรับผู้บริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติ 
 ข้อ 3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและ 
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ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหาร
จัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร้อมรองรับภัย
ทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการฝึกร่วมกันในทุกขั้ นตอนอย่างต่อเนื ่อง
จริงจัง จนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบ่งปันข้อมูล ทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู ้จักและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริง สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการที่เก่ียวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ตามแผนปฏิบัติการมีการเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้สามารถผลิตวัคซีน

ได้เอง เพื่อการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หรือโรคระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงด้าน
สุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีการจัดทำแผนการสำรองวัคซีนรองรับการระบาด โดยการวิเค ราะห์และ
ประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

   ข้อ 1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการ
เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ชี วเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสำอาง 
วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์และสารสกัดจากสมุนไพร การเน้นการวิจัยและพัฒนา และนำผลงานวิจัยมาใช้ในเชิง
พาณิชย์มากยิ่งข้ึน  

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ตามแผนปฏิบัติการมีการลงทุนในอุตสาหกรรมวัคซีน โดยการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเป้าหมายของประเทศบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ หรือ
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากต่างประเทศ และมีการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่มี
อยู่เดิมให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  รวมทั้งเพิ่มจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนสัตว์ ซึ่งจะทำให้บรรลุ
ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศสามารถสร้าง
รายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ข้อ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่

ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน  
       ข้อ 2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

ตามแผนปฏิบัติการจะมีการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ โดยการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า
ของวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยการ
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สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ำ ปริมาณความต้องการใช้วัคซีนและข้อมูลตลาดวัคซีน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน หากดำเนินการได้ตามแผนจะบรรลุตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

ข้อ 1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ ไปกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กำลังคน 
รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน 
และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 
รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 

ข้อ 3 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ใน
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ 2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กำหนดให้  
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนเอง คู ่สมรส และบุตรที ่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู ้ดำรงตำแหน่งทางก ารเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่
กฎหมายกำหนด จะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 
  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ตามแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผนจะบรรลุตัว ชี้วัดระดับความ
โปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
 ประเด็น 1 ความม่ันคง 
  เป้าหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบ
บูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย การจัดซื้อ จัดหา สำรองวัคซีน รวมถึงมีแผนการบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสร้างความมั่นคงและพึ่งตนเองได้ด้านวัคซีน และมีการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
พัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีน เพ่ือสร้างความม่ันคงของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ หากสามารถดำเนินการได้
ตามแผน ประเทศไทยจะมีความมั่นคงด้านวัคซีนเพิ่มข้ึน 
  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  แนวทางการพัฒนาของส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
ในข้อ 15 แก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี มุ่งให้สามารถอำนวยการ กำกับการ ประสานงาน ติดตาม 
ประเมินผล และสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความมั ่นคงที ่อาจเกิดขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะรายกรณี ซึ่งมี
ความสำคัญเร่งด่วนต่อความม่ันคง 
 เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีระบบบริหารจัดการ
วัคซีนแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วย การจัดซื้อ จัดหา สำรองวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการ
ระบาดอย่างครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาให้มีความต่อเนื่อง จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารประเทศ 
 ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการจะมีระบบบริหารจัดการวัคซีนแบบ
บูรณาการรองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการนำวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค พัฒนาศักยภาพรองรับการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนต่าง ๆ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
และสร้างหลักประกัน มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ หากสามารถดำเนินการได้ตาม
แผน ประเทศจะสามารถผลิตวัคซีนได้เอง ซึ่งจะส่งผลให้ลดการนำเข้าวัคซีน รวมทั้งสร้างรายได้จากการ
ส่งออก 
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไป
กับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 
 เป้าหมายของแผนย่อย อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการจะมีการเพิ่มศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้สามารถผลิตวัคซีนได้เองมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
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 ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน และมีความเป็นอยู่ดี 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับประชากรเป้าหมายทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นการ
ให้บริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมฯ การบรรจุวัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมฯ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ที่จำเป็นและขาดแคลน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย  
ต่าง ๆ หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผนจะส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในกลุ่ม
ประชากรทุกกลุ่มวัย ช่วยให้อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของคนไทยเพ่ิมข้ึน 
  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคน  
ทุกกลุ่มวัยผ่านการพัฒนาสื่อ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม สุขภาวะได้
ด้วยตัวเอง นำไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอำนาจการวางแผน การตัดสินใจ เพื่อให้ดำเนินการด้าน
สุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจำเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
 เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
สุขภาพพึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตสำนึกการ
มีสุขภาพดีสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีการสร้างความรู้ด้าน
สุขภาพ และการสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้งมีการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา 
และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไกทางการเงินและการให้บริการ
ทางวิชาการแก่เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคง
ของชาติ หากดำเนินการได้สำเร็จตามแผนจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการ 
  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับ



6 
 

สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ตามแผนปฏิบัติการมีการสร้างกลไกด้าน
การเงิน การให้ทุนสนับสนุนงานด้านวัคซีน ผ่านการจัดทำงบประมาณบูรณาการการพัฒนางานด้านวัคซีน
ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการ
ทั้งหมดท่ีได้รับงบประมาณมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (แผนระดับท่ี ๒) 
 องค์ประกอบที ่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (High Value-Added 
Economy) ภายใต้หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง โดยมีขอบเขต
ของเป้าหมายการดำเนินงาน ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มี
พื้นฐานอยู่บนศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทสเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กับผู้รับบริการจากท้ังในและต่างประเทศ 
 องค์ประกอบที ่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enables for Thailand’s 
Transformation) ภายใต้หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (แผนระดับท่ี ๒) 
 นโยบายและแผนความม่ันคงที่ ๑๓: การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ การเสริมสร้าง
ศักยภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และรับมือโรคระบาดขนาดใหญ่ 
 เป้าหมาย: 1) การมีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 2) การมีนวัตกรรมและทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 
แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงสาธารณสุข 
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน  
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ข้อ ๑.๑ อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย์ ในแผนงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ (3) ชีววัตถุ (Biologics) 
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ มาตรการ/แนวทางการพัฒนา 4.4.2 ส่งเสริมระบบการวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรมสุขภาพ 
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 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ยาชีววัตถุ และ
สมุนไพร มีศักยภาพเพียงพอในการพึ่งตนเองของประเทศ 
 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่าง
ยั่งยืน ภายในปี 2580 
 พันธกิจ บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

4. สร้างเครือข่ายผู ้เชี ่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเก่ียวกับวัคซีน 

5. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6. ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ 
 เป้าหมาย องค์กรมีความเข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน 
 ยุทธศาสตร์  

1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ 
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 เรื่องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 เป้าประสงค์ สถาบันเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบ
วงจร และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 
 กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน 

2. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศอย่างครบวงจร 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและ

การบริหารจัดการวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล 
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โครงการ 
1. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน 
2. โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ด้านวัคซีนและชีววัตถุ 
5. โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ 

 2. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ  
  เป้าประสงค์ สถาบันเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีนให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 

1. จัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีน 
2. สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบันสู่สาธารณะ 

 โครงการ 
 1. โครงการบำรุ งร ั กษาระบบข ้อม ูลและบร ิหารจ ัดการข ้อม ูล (Vaccine Information 
Management System) 
 2. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู ้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่
สาธารณชน 
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ สถาบันมีระบบและกระบวนการการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองภาระงานของสถาบันได้ 
 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน 
2. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 
3. สร้างความม่ันคงด้านการเงินขององค์กร 
โครงการ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 
2. โครงการบริหารจัดการองค์กร 

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
เป้าหมาย บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง ทั้งเชิงลึกและกว้าง สามารถ

นำมาเชื่อมโยงเพื่อการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้งเชิงลึกและกว้าง 
2. ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
3. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
โครงการ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 2580” 

พันธกิจ “บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์” 
เป้าหมาย “องค์กรมีความเข้มแข็ง เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน” 

แผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี 

การขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร 
กับองค์กรภาคีเครือข่าย 

การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ 
ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค ์ สถาบันเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื ่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร และเป็นไปด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด 

สถาบันเป็นศูนย์กลางความรู ้ด ้านวัคซีน
ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

สถาบันมีระบบและกระบวนการการบริหาร
จ ัดการที ่ด ีและม ีประส ิทธ ิภาพ สามารถ
ตอบสนอง ภาระงานของสถาบันได ้

บุคลากรของสถาบ ันมีความร ู ้  ท ักษะ และ
สมรรถนะสูง ทั้งเชิงลึกและกว้าง สามารถนำมา
เช่ือมโยงเพื่อการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ตัวชี้วัด 1. ระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่ม เป้าหมาย ร้อยละ 90 
- ผลการทบทวนจัดลำดับความสำคัญของวัคซีน 1 กลุ่ม 
- วัคซีนชนิดใหม่บรรจุในแผนงาน EPI 5 ชนิด 

2. การวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนในประเทศ 
- วัคซีนต้นแบบ 3 ชนิด 
- วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 
- โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมและระดับอุตสาหกรรม 1 แห่ง 
- ศูนย์สัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล 3 แห่ง 
- มาตรการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนที่ผลิตในประเทศ 2 เรื่อง 

3. บุคลากรด้านวัคซีน 
- จำนวนผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับการอบรม 
20,000 คน 

- จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนได้รับการ
อบรม  285 คน 

- จำนวนบุคลากรด้านสัตว์ทดลองได้รับการอบรม 46 คน 
- จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนได้รับ
การอบรมหลักสูตรการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน/ยาชีววัตถุ 
และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 180 คน 

- จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์วัคซีน
และยาชีววัตถุ 33 คน 

- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่าง ๆ 
65 คน 

1. ศ ูนย ์กลางความร ู ้ ด ้ านว ัคซ ีน (Technical 
Information Center) 

- การใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูลและบริหาร
จ ั ดการว ั คซ ี น  (Vaccine Information and 
Management System : VIMS) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวัคซีนของสถาบันบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ 1 ฐาน 

2. สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของสถาบัน 
- ส ื ่อเผยแพร ่ของสถาบันเพ ื ่อตอบสนองต่อ
ภาวการณ์อันเป็นปัจจุบัน 16 เรื่อง 

- ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนจาก
สถาบันของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 

1. ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ร่วมกัน 
- ระด ับความผ ูกพ ันต ่อสถาบ ันของบ ุคลากร 

ระดับ “มาก”  
2. การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่
ทันสมัย 

- อัตราการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน และ
วัสดุสิ้นเปลืองในองค์กร ลดลงร้อยละ 5 จากปี
ก่อน 

3. ความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร 
- ร้อยละเงินสำรองจากกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุน ววน. ร้อยละ 1 

1. ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทั้งเชิงลึกและกว้าง 
- จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 60 คน 
- ผลการดำเนินงานของสถาบัน ร้อยละ 80 

2. ค่านิยมองค์กร 
- ผลการประเมินบุคลากรประจำปีในองค์ประกอบที่ 3 
:  พฤติกรรมการปฏิบัติตน (สมรรถนะ) ร้อยละ 95  

3. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
- ระด ับความสำเร ็ จของการสร ้ างTalent และ 
Successor ระดับ 3 มีผลประเมินความพร้อมของ
Talent และ Successor  

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนระดับเทียบกับ
จำนวนบุคลากรที่ต้องได้รับเลื่อนระดับร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุม้กัน
โรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2. สนับสนุนการวิจยัพัฒนา และผลิตวคัซีนในประเทศ
อย่างครบวงจร 
   2.1 กำหนดโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน เพื่อเป็นทิศ
ทางการดำเนินงานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 สนับสนุนการศึกษาความตอ้งการวัคซีนของ
ประเทศ รวมถึงวิธีการปลดล็อคข้อจำกัดในการพัฒนา
ศักยภาพงานด้านวัคซีน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีนให้มีสมรรถนะ
สูงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการบริหารจัดการ
วัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล 

1. จัดการองค์ความรูด้้านวัคซีนของ
ประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความรูด้้าน
วัคซีน (Technical Information Center) 
2. สื่อสารงานวัคซีนและบทบาทของ
สถาบันสูส่าธารณะ 

1. ส่งเสริมระบบนิเวศในการทำงาน 
(Ecosystem) ร่วมกัน 
2. ยกระดับการบรหิารจดัการด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย 
3. สรา้งความมั่นคงดา้นการเงินขององค์กร 

1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
ทั้งเชิงลึกและกว้าง 
2. ส่งเสริมค่านิยมองค์กร 
3. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

โครงการสำคัญ 1. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้าน
วัคซีน 
2. โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้าน
วัคซีนและชีววัตถุ 
5. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระดับ
นานาชาติ 

1. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการข้อมูล (Vaccine Information 
Management System) 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีน
เชิงรุกสู่สาธารณชน 
  
 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
2. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
 

1. แผนปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจรกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 เป้าประสงค์ สถาบันเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานวัคซีนอย่างครบวงจร 
และเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ความครอบคลุมของการได้รับวคัซีนของ
กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทย 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 /ยกเว้น วัคซีนหดัและวัคซีนในนักเรียน  
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 

ผลการทบทวนจดัลำดับความสำคัญของวัคซีนใน
กลุ่มเป้าหมาย 

  ผลทบทวนการ
จัดลำดับ

ความสำคัญของ
วัคซีนผู้ใหญ่ 

ผลทบทวนการ
จัดลำดับ

ความสำคัญของ
วัคซีนใหม่ในเด็ก 

 

แผนความต้องการใชว้ัคซีนระยะ 5 ปี เพื่อให้
สามารถเตรียมการผลิตรองรับกรณีมีความต้องการ
เพิ่มมากขึ้น 

1 ฉบับ 
 

    

วัคซีนชนดิใหม่บรรจุในแผนงาน EPI - เพิ่ม IPV อย่าง
น้อย 1 โดสในเด็ก
อายุต่ำกวา่ 5 ปี 
- Tdap ในหญิง
ตั้งครรภ์ 

PCV ในเด็กอายุ
ต่ำกวา่ 5 ป ี

- DTwP-HB-Hib-
IPV ในเด็กอายุต่ำ
กว่า 5 ป ี
- HPV ในผู้ติดเชื้อ 
HIV เพศหญิง 

HB ในผู้ติดเชื้อ 
HIV ผู้มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง และ

ผู้ป่วยโรคไตวาย 

HPV ในผู้หญิง
อาย ุ15-26 ป ี

วัคซีนต้นแบบทีผ่่านการผลิตในระดับ Pilot Scale 
ภายใต้ Platform ต่าง ๆ 

 วัคซีนภายใต้ 
Viral vector 

platform อย่าง
น้อย 1 ชนิด 

วัคซีนภายใต้ 
Nucleic acid 

และInactivated 
/Cell-based 

platform อย่าง
น้อย platform 

ละ 1 ชนิด 

วัคซีนภายใต้ 
platform อื่น ๆ 
อย่างน้อย 1 ชนิด 

 

วัคซีนที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนภายใต้ Platform 
ต่าง ๆ 

NDV-HXP-S 
(COVID-19) 

Seasonal 
Influenza 

(Quadrivalent) 

  COVID (2nd 
generation/ 
Seasonal 

COVID)/ HPV 
(9 สายพันธุ์)/ 

MMRV/ 
Monoclonal 

Antibody ชนิด
คอกเทล ต้าน

พิษงูเห่า 
โรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมและโรงงานระดบั
อุตสาหกรรม รองรับการผลิตวัคซีนชนิด Cell-
based 

 1 แห่ง (ระดับ 
BSL-3) สำหรับ 

cell-based 

1 แห่ง   

ศูนย์สัตว์ทดลองที่รองรับการทดสอบในสัตวท์ดลอง
ตามมาตรฐานสากล 

คณะสัตว
แพทยศาสตร์ 

ม.มหิดล 
ABSL3 

 

 ศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ จุฬาฯ 

ABSL2/3 

สถานสัตว์ทดลอง
เพื่อการวจิัย  
ม.นเรศวร  
ABSL3 

ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ และ

คณะสัตว
แพทยศาสตร์  

ม.มหิดล  
ได้รับการรับรอง
ตามหลักการ 
OECD GLP 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

มาตรการสนบัสนุนผูผ้ลิตวัคซนีที่ผลิตในประเทศ อย่างน้อย 1 เร่ือง 
(การประกันราคา) 

  อย่างน้อย 1 เร่ือง 
(Advance 
market 

commitment) 

 

จำนวนผูป้ฏิบัติงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคที่ได้รับ
การอบรมผ่านหลักสูตร E-course training/on-
site training และได้รับประกาศนียบัตร 

4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 4,000 คน 

จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยพฒันา และผลิตวัคซีน
ได้รับการอบรมในหลักสูตรตา่ง ๆ 

57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 

จำนวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานดา้นสตัว์ทดลอง
ได้รับการอบรมในหลักสูตรตา่ง ๆ  

10 คน 9 คน 9 คน 9 คน 9 คน 

จำนวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตวัคซีนได้รับการอบรมหลักสูตรการข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ์วัคซนี/ยาชีววัตถุ และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

60 คน  60 คน  60 คน 

จำนวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกำกับดูแล
ผลิตภัณฑ์วัคซนีและยาชวีวัตถุ ได้รับการพัฒนา 

6 คน 9 คน 7 คน 6 คน 5 คน 

จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการอบรมในหลักสูตรที่
จำเป็นตา่ง ๆ 

13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 

 

 โครงการสำคัญ 
1. โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงานด้านวัคซีน 
 รายละเอียดโครงการ 

1) สนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชีวัคซีนหลักแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และคณะทำงานคัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 

2) สนับสนุนเชิงนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 
3) พัฒนากลไกการจัดหาวัคซีนกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น 
4) สนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
5) สนับสนุนเชิงนโยบายให้แก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ 
6) สนับสนุนงานเพ่ิมความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

2. โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
รายละเอียดโครงการ 
1) สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7) 
2) สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน (TRL 8-9) 
3) สนับสนุนทุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4) สนับสนุนทุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน 
รายละเอียดโครงการ 
1) พัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรด้านวัคซีน ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 
2) แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
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3) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ยาชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์
การแพทย์ขั้นสูง 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ด้านวัคซีนและชีววัตถุ 

รายละเอียดโครงการ 
1) ปรับปรุงร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
2) จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
3) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
4) ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้เกิดการต่อยอดหรือ

นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
5. โครงการความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระดับนานาชาติ 

  รายละเอียดโครงการ 
1) ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้าน

วัคซีนในอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 
2) สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของไทยและอาเซียน 
3) ประชุมเครือข่ายด้านวัคซีนระหว่างอาเซียนและหน่วยงานระหว่างประเทศ 
4) จัดทำแผนที่ทางเดินสู่ความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 

 
2. แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนทั้งเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ 
 เป้าประสงค์ สถาบันเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวัคซีนให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

การใช้ประโยชน์ของระบบข้อมูลและบริหารจัดการ
วัคซีน (Vaccine Information and 
Management System : VIMS) 

 ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

 ความถี่ในการ
เข้าใช้ระบบ 
(Global/TH) 

การใช้
ประโยชน์

โดย
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวัคซีนของสถาบนับน
แพลตฟอร์มออนไลน ์

รูปแบบของ
ฐานข้อมูล 

1 ฐานข้อมูล    

สื่อเผยแพร่ของสถาบันเพื่อตอบสนองต่อ
ภาวะการณ์อันเปน็ปัจจบุัน  

12 เร่ือง 12 เร่ือง 12 เร่ือง 16 เร่ือง 16 เร่ือง 

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารดา้นวัคซีนจาก
สถาบนัของกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 - ร้อยละ 65 - ร้อยละ 70 
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 โครงการสำคัญ 
1. โครงการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (Vaccine Information Management 

System) 
 รายละเอียดโครงการ 

1) บำรุงรักษาระบบข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล (Vaccine Information Management System) 
2) จัดซื้อข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
3) ออกแบบและผลิต Factsheet/Mock-up report 
4) ปรับปรุงข้อมูลรายวัคซีนในแต่ละโมดูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแสดงผลบน Dashboard ได้

ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และสร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
 รายละเอียดโครงการ 

1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic  
2) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3) จัดทำคลิปวิดีโอสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน 
4) จัดทำบทความข้อมูลวิชาการด้านวัคซีน 
5) จัดเสวนาวิชาการให้ความรู้ด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
6) เผยแพร่สื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบัน 
 

3. แผนปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ สถาบันมีระบบและกระบวนการการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนอง ภาระงานของสถาบันได้ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

ระดับความผูกพันต่อสถาบันของบุคลากร ร้อยละของ
บุคลากรที่มี

ระดับความสุข
ในองค์กร

ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี

ระดับความสุข
ในองค์กร

ระดับดีเยี่ยม 

ระดับความ
ผูกพันต่อ

สถาบนัของ
บุคลากร 

ระดับ “มาก 

ระดับความ
ผูกพันต่อ

สถาบนัของ
บุคลากร 

ระดับ “มาก 

ระดับความ
ผูกพันต่อ

สถาบนัของ
บุคลากร 

ระดับ “มาก 
อัตราการลดค่าใช้จา่ยจากการใช้พลังงาน และวสัดุ
สิ้นเปลืองในองค์กร 

ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน 
(ยกเว้นปี 2568 และ 2569 เนื่องจากอยู่ในช่วงย้ายสำนักงาน) 

- ERP การเงิน 
งบประมาณ พัสด ุ
- ระบบบรหิาร
จัดการทุนครบ
วงจรบน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ 
- Seamless 
Collaboration 

- ERP ทรัพยากร
บุคคล 
- ฐานข้อมูล
งานวิจัยดา้น
วัคซีนของสถาบัน
บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน ์

- Co-Working 
space ในองค์กร 
- Solar cell 
- Smart living  

- Green Office 
แยกขยะ-จัดการ
ทรัพยากรและ
พลังงาน-จัดการ
สภาพแวดล้อม 
และอาชวีอนามยั
ในการทำงาน 

 

ร้อยละเงินสำรองจากกรอบวงเงินที่ได้รบัจัดสรร
จากกองทุน ววน. 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 
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 โครงการสำคัญ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 
 รายละเอียดโครงการ 

1) บริหารจัดการงานสารสนเทศของสถาบัน 
2) พัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 
3) ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ครุภัณฑส์ำนักงาน ระบบปรับอากาศ เครื่องกรองน้ำ 

 4) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักต่าง ๆ ในสถาบัน 
2. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
 รายละเอียดโครงการ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบัน 
2) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดองค์กร 
3) ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบัน 
4) ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของสถาบัน 
5) ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

 
4. แผนปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสูง ทั้งเชิงลึกและกว้าง สามารถนำมา
เชื่อมโยงเพ่ือการปฏิบัติงานได้ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง  38 39 50 55 60 
ผลการดำเนนิงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผลการประเมินบุคลากรประจำปีในองค์ประกอบ 
ที่ 3: พฤติกรรมการปฏิบัติตน (สมรรถนะ) 

จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 

 อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม  

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม  

อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม  

อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

จำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 

อย่างน้อย  
1 ครั้ง 

ระดับความสำเร็จของการสร้างคนเก่ง (Talent) 
และผู้สบืทอดตำแหนง่ (Successor) 

ระดับ 1 
ร่างแผนการ
สรรหาและ

พัฒนา Talent 
และ 

Successor 
โดยการ
วิเคราะห์

ความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็น
เพื่อกำหนด
คุณสมบัต ิ

ระดับ 2 
แผนการสรรหา 

และพัฒนา
Talent และ 
Successor

รวมถึงจัดให้มี
การพัฒนา 

Talent และ 
Successor

อย่างละอย่าง
น้อย 1 คน 

  ระดับ 3 
ผลประเมิน
ความพร้อม

ของบุคลากรใน
ตำแหน่งท่ีมี

ความสำคญัต่อ
องค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการเลื่อนระดับเทียบ
กับจำนวนบุคลากรที่ต้องได้รับเลื่อนระดับ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 โครงการสำคัญ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

รายละเอียดโครงการ 
1) วางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาองค์กร 
2) จัดทำแผนการสรรหาและพัฒนา Talent และ Successor 
3) สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
4) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศที่มีการดำเนินงานด้าน

วัคซีน 
5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
6) พิจารณาเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ตามแผนการเลื่อนระดับ 

 
ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
  

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

พระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี 

43.5371 115.0609 22.9442 23.8963 24.8712 230.3097 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

590.0000 595.3100 600.6670 606.0730 611.5280 3,003.5780 

รวม 633.5371 710.3709 623.6112 629.9693 636.3992 3,233.8877 
 
 
 
 

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


