
ประกาศสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
เรื่อง   โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน  สรุปหนาทีแ่ละอาํนาจที่สําคญั 

และวิธีการดําเนินการและสถานทีต่ิดตอเพ่ือขอรบัขอมูลขาวสารของสถาบันวัคซีนแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

เพ่ือเปนการดําเนินการตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร   

ของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและรับรูขาวสารของราชการ  อันจะนํามาซึ่งขอเท็จจริง   

ที่ประชาชนสามารถนําไปใชเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือรักษาสิทธิตาง ๆ  ท่ีพึงมีพึงได  สถาบันวัคซีนแหงชาติ   

เห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน  สรุปหนาที่และอํานาจท่ีสําคัญ   

และวิธีดําเนนิการ  รวมท้ังสถานที่ตดิตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน   

ดังตอไปนี้ 

๑. การจัดโครงสราง  องคกรในการดําเนินการ  หนาที่และอํานาจที่สําคัญของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

เปนไปตามระเบยีบคณะกรรมการบริหารสถาบนัวคัซีนแหงชาตวิาดวยการจัดแบงสวนงาน  และขอบเขตหนาท่ี 

และอํานาจของสวนงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยจัดโครงสรางภายในองคกร  เปน  ๔  สํานัก   

ดังนี้ 

 ๑.๑  สํานักบริหารความมั่นคงดานวัคซีน 

 ๑.๒  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

 ๑.๓  สํานักพัฒนาศักยภาพดานวัคซีนของประเทศ 

 ๑.๔  สํานักอํานวยการ 

๒. หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสํานักของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

 ๒.๑ สํานักบริหารความมั่นคงดานวัคซีน  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๒.๑.๑  ศึกษา  คนควา  รวบรวมขอมลูทางวิชาการเปนรายวคัซีนเกี่ยวกับการวจัิยพัฒนา   

การผลิต  การประกัน  และการควบคุมคุณภาพ  การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน 

และบุคคลากรที่เกี่ยวของ   

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



    ๒.๑.๒  วิเคราะหชองวาง  และจัดลําดับความสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาวัคซีน 

ตลอดวงจร  รวมท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศักยภาพบุคลากรในสวนที่จําเปนเพ่ือลดชองวาง   

ของการพัฒนางานดานวัคซีน 

  ๒.๑.๓ จัดทําขอเสนอแนะในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามความจําเปน 

และความตองการของประเทศที่ยังไมมีใหมี  และเพ่ิมศักยภาพเพ่ือใหสามารถบรรลุความสําเร็จในการสราง   

ความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

    ๒.๑.๔  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒.๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

    ๒.๒.๑  จัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ  การรวบรวม

และวิเคราะหแผนงาน/โครงการ/งานของเครือขาย  หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือจัดทําแผนบูรณาการ 

และกรอบวงเงินงบประมาณบูรณาการดานการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ 

  ๒.๒.๒  จัดทํายุทธศาสตร  แผนปฏิบัติการประจําป  และคําของบประมาณของ 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

  ๒.๒.๓  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ   

ยุทธศาสตรสถาบันวัคซีนแหงชาติ  และผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ตามแผนบูรณาการ   

ดานการพัฒนางานวัคซีน  แผนปฏิบัติการประจําป  และการใชจายงบประมาณของสถาบันวัคซีนแหงชาติ   

  ๒.๒.๔  งานเลขานุการของคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ  คณะอนุกรรมการภายใต 

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ  คณะอนุกรรมการภายใต   

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ  โดยจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม   

หนังสือเชิญประชุม  การจัดทํารายงานการประชุมและดูแลอํานวยความสะดวกในการประชุม  รวมทั้ง 

ติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 

  ๒.๒.๕  งานสารนิเทศ  การสรางเสริมภาพลักษณองคกร  ส่ือสารประชาสัมพันธขอมูล   

ผลงานวิชาการ  ขาวสารความเคล่ือนไหวทั้งขององคกรและการพัฒนางานดานวัคซีน  รวมทั้งการจัดทํา   

ส่ือส่ิงพิมพผานชองทางตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  ๒.๒.๖  งานประเมินองคกร  เปนงานเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วัดของสถาบันวัคซีนแหงชาติ   

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ  และการถายทอดตัวชี้วัดของระดับสํานัก  และระดับรายบุคคล   

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสรวมท้ังรวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมิน 

  ๒.๒.๗  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒.๓ สํานักพัฒนาศักยภาพดานวัคซีนของประเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

    ๒.๓.๑  ประสาน  จัดหา  และบริหารจัดการทุนท้ังในสวนของสถาบันวัคซีนแหงชาติ   

และหนวยงานอื่นใหสอดคลองกับประเด็นสําคัญเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ  ใหสามารถบรรลุ 

ความสําเร็จในการสรางความมั่นคงดานวัคซีน 

    ๒.๓.๒  สรางความรวมมือกับหนวยงานเครือขายทั้งในและตางประเทศในการพัฒนา 

งานดานวัคซีนรวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดานวัคซีน  ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

    ๒.๓.๓  รวมทุนกับนิติบุคคลอื่น  ในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคของสถาบัน 

วัคซีนแหงชาติ 

    ๒.๓.๔  งานวิเทศสัมพันธ  โดยการแสวงหาความรวมมือ  แหลงทุนและติดตอประสานงาน 

กับหนวยงาน  องคกรตางประเทศ  เพ่ือสงเสริมศักยภาพและสรางสัมพันธภาพดานวัคซีนของประเทศ 

    ๒.๓.๕  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๒.๔ สํานักอํานวยการ  มีหนาที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

  ๒.๔.๑  งานบริหารทั่วไป  เปนงานเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของสถาบนัวัคซีนแหงชาต ิ  

งานบํารุงรักษา  อาคารสถานที่  ครุภัณฑตาง ๆ  ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  งานรักษาความสะอาด   

และงานรักษาความปลอดภัยของสถาบัน  งานอํานวยความสะดวกใหผูมาติดตอสถาบันวัคซีนแหงชาติ   

งานยานพาหนะ  และงานธุรการท่ัวไป 

  ๒.๔.๒  งานบริหารงานบุคคล  เปนงานเกี่ยวกับงานสรรหา  แตงตั้ง  เล่ือนระดับ   

เล่ือนขั้นเงินเดือนคาตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนตําแหนง  เล่ือนขั้นเงินเดือน 

หรือคาจางการจัดทําประวัติผูปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  รวมท้ังการจัดสวัสดิการใหเจาหนาที่ 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



  ๒.๔.๓ งานการเงินและบัญชี   

   (ก)  งานการเงิน  เปนงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ   

ประเภทตาง ๆ  เชน  เงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทน  คารักษาพยาบาล  คาใชจายในการเดินทาง 

ไปปฏิบัติงานการรับเงิน  การเก็บรักษาเงนิ  การตรวจทานยอดเงินตาง ๆ   การจายเงินใหเจาหนี้โดยการโอนเงิน  

เขาบัญชีการเขียนและจายเช็ค  รวมทั้งการจัดทํารายงานการเงินประจํางวด/ประจําป  เปนตน   

   (ข)  งานบัญชี  เปนงานเกี่ยวกับการบันทึกคาใชจาย  และรายรับประจําวันตาง  ๆ  

เพ่ือจัดทําบัญชีแยกประเภท  บัญชีเกณฑคงคาง  บัญชีตนทุนและอืน่ ๆ  เพ่ือวิเคราะหสถานะทางการเงิน   

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  รวมทั้งการจัดทํางบการเงิน 

  ๒.๔.๔ งานพัสดุ  เปนงานเกี่ยวของกับ   

   (ก)  งานจัดหา  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป  การจัดซื้อ/จัดจาง 

การทํา  ขอตกลง/สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง  และการบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ  โดยมีการแตงตั้ง 

ผูตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และการรายงานผลการดําเนินจัดหาพัสดุประจําป   

ใหคําแนะนําเจาหนาที่  สวนงานอื่นในการจัดทําขอกําหนดของผูวาจาง  (TOR  :  Term  of  Reference)   

กระบวนการจัดหา  การตรวจรับพัสดุ  การทําสัญญา  การจําหนาย  พัสดุที่หมดอายุ  การใชงาน  และการโอนพัสด ุ

ใหหนวยงานอื่น   

   (ข)  งานเก็บรักษา  การรับพัสดุเขาคลัง  การเบิกจายพัสดุ  การดูแลความปลอดภัย   

ของคลังพัสดุ  การรายงานการรับ - การเบิกจาย  และพัสดุคงคลัง  งวดหกเดอืนหรือประจําป  การจัดทํารายงาน   

พัสดุคงเหลือประจําป  และรายงานพัสดุท่ีหมดสภาพการใชงาน 

  ๒.๔.๕ งานกฎหมาย  เปนงานเกี่ยวกับ 

   (ก)  การตรวจและการปรับยกรางกฎหมาย  เชน  การจัดทําอนุบัญญัติ   

   (ข)  การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  เชน  การตีความบทบัญญัติ   

แหงกฎหมาย  การใชบังคับกฎหมาย  ซึ่งสําคัญตอการปฏิบัติงาน  และมีผลกระทบตอสิทธิ  หนาที่  และเสรีภาพ 

ของเจาหนาที่และประชาชน   

   (ค)  การรางสัญญาและการบริหารสัญญา  มีสามสวน  คือ  งานยกรางนิติกรรมสัญญา   

งานตรวจรางสัญญา  และการบริหารสัญญา 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



   (ง)  การดําเนินการทางวินัย  เปนงานท่ีเกี่ยวของกับวินัย  การรักษาวินัย   

และการดําเนินการทางวินัยของผูปฏิบัติงาน  เชน  การพิจารณาขอรองเรียน  ขอกลาวหาและการพิจารณา 

ความผิด  และการกําหนดโทษ  รวมทั้งดําเนินการโครงการพัฒนางานวินัย  การเผยแพรและใหความรูดานวินัย   

การเสริมสรางวินัย  จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน   

     (จ)  การทําสํานวนการไตสวน  สํานวนการสอบสวน  หรือสํานวนการสืบสวน   

จากการรองเรียน  รองทุกข  การตรวจสอบหรือการสืบสวน  และการสอบสวน   

   (ฉ)  การดําเนินคดีอาญา  คดีแพง  คดีในศาลปกครอง  หรือคดีอื่น   

   (ช)  การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณ  หรือ  คําโตแยง   

   (ซ)  การเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย   

   (ฌ)  การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง   

  ๒.๔.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ทั้งแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว  ใหบริการระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน  IT  การบริหารจัดการฐานขอมูล   

และส่ือมัลติมีเดีย  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบและการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

  ๒.๔.๗  ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 

๓. หนาที่และอํานาจท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

 หนาที่และอํานาจและวิธีการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติเปนไปตามมาตรา  ๒๑   

แหงพระราชบัญญัติความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ดังตอไปนี้ 

 ๓.๑  ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ 

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 

 ๓.๒  สงเสริม  สนับสนุน  หรือดําเนินการใหมีการวิจัย  การพัฒนา  การผลิต  และการกระจาย 

วัคซีนใหมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับที่จะใชทั้งในสถานการณปกติและในสถานการณฉุกเฉิน 

 ๓.๓  บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคล่ือนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผล  ตามนโยบาย 

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 ๓.๔  สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน  และประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา  องคกรระหวางประเทศ  หรือองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับวัคซีน 

 ๓.๕  เปนศูนยกลางการบรหิารจัดการขอมูลและความรูเชิงบูรณาการ  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

เชิงนโยบาย  เศรษฐกิจ  และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน  เพ่ือใหบริการทางวิชาการ  พัฒนาขอมูลและสรางองคความรู   

เทคโนโลยี  และนวัตกรรมดานวัคซีน 

 ๓.๖  สงเสริม  สนับสนุน  หรือดําเนินการใหมีการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีน 

ของประเทศ 

๔. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ   

 ๔.๑  สถาบันวัคซีนแหงชาติ  เลขที่  ๓๘  อาคาร  ๔  ชั้น  ๕  ตึกสถาบันบําราศนราดูร   

ซอยติวานนท  ๑๔  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทร  ๐  ๒๕๘๐ - ๙๗๒๙ – ๓๑ 

 ๔.๒  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เว็บไซต : www.nvi.go.th   

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

นคร  เปรมศร ี

ผูอํานวยการสถาบนัวคัซนีแหงชาต ิ

 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓


