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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
บทน ำ 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่บริหารจัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ๆ และผลกำรเบิกจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมเป็นเงิน 72,284,300 บาท แบ่งเป็น
งบด าเนินงาน จ านวน 50,281,275 บาท และงบรายจ่ายประจ า จ านวน 22,003,025 บาท ภายหลังการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบไตรมาส 3 เสร็จสิ้น มีการทบทวนผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ พบปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ มีทั้งโครงการที่คาดว่าจะใช้งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น และโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถใช้
งบประมาณได้หมด รวมทั้งงบประมาณในส่วนของค่าครุภัณฑ์และงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงส านักงาน) 
ที่ขอเพ่ิมเติมจากที่ได้รับจัดสรร สถาบันจึงได้ด าเนินการทบทวน ปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปได้ว่า งบด าเนินงานปรับลดเป็น 36,050,903 บาท งบรายจ่าย
ประจ าเพ่ิมข้ึนเป็น 31,205,705 บาท และงบประมาณส ารองเป็นเงิน 5,027,692 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 70.41 (50,897,181.56/72,284,300) หากรวม  
การก่อหนี้ผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี จะมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.36 (65,313,291.36/72,284,300)  
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 16 โครงการ ครอบคลุม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินงานได้ตามแผน โดยเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 62.80 (22,640,873.66/ 
36,050,903) ส าหรับรายจ่ายประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.03 (28,095,314.90/31,205,705)  
 สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้าง  
ความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน 2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 3) การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 4) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และ 5) การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ ๆ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำย 
ด้ำนวัคซีน ด าเนินการวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งการศึกษาแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนในประเทศ การประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนส าหรับวัคซีน 2 ชนิด 
ได้แก่ วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิด
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ การศึกษาทบทวนเพ่ือจัดท าข้อเสนอการน าวัคซีนชนิดใหม่หรือวัคซีนรวมเข้ามาบรรจุใน
แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอีก 5 ปีข้างหน้า แนวทางการจัดการวัคซีนเพ่ือความัม่นคงของประเทศทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ทบทวนแนวทางและกลไกการน าวัคซีนมาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
นอกจากนี้ ยังจัดท าโครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. .... โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน โดยการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การจัดท าจดหมายข่าว การประกวดภาพถ่าย และจัดท าวีดิทัศน์ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนและ 
1 ปีของสถาบัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ    
 2.  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจร จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวัคซีนรองรับ โดยบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลิตขึ้น รวมทั้งบุคลากรด้านวัคซีนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน  
ต่าง ๆ อย่างครบวงจร ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 
 3. กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจรและได้มำตรฐำนสำกล และ  
 4. กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศให้มีควำมสำมำรถในกำรวิจัยพัฒนำ ผลิต 
ควบคุมคุณภำพ และกำรใช้วัคซีน ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่ เป็นเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนบีซีจี มีการสร้างเครือข่ายการควบคุม
คุณภาพวัคซีน และเครือข่ายระบบน าส่งวัคซีนของไทย นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือเพ่ือความมั่นคง
ด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดท าเอกสารเสนอในการประชุม ASEAN Health Ministers Meeting 
นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการประชุม The 1st Meeting of the Cluster 3 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และการประชุม
รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ณ ประเทศบรูไน    
 5. กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนวัคซีนของประเทศอย่ำงเป็นระบบ  จัดท า
โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy เชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลย่อยจ านวน 4 ระบบ โดยออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลังข้อมูลกลาง รวมทั้งพัฒนาหน้า
เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์ด้านวัคซีน โดยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ที่  http://www. 
vacciknowlogy.org/VacciKM/ 
 
 
 

http://www.vacciknowlogy.org/VacciKM/
http://www.vacciknowlogy.org/VacciKM/
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สรุป 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม และแผนการเบิกจ่าย จะเห็นได้ว่าผลการ
เบิกจ่ายจริงเมื่อรวมกับการก่อหนี้ผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี จะมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.36  
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนวิจัยเชิงนโยบาย ทุนด าเนินการด้าน
วัคซีนอ่ืน ๆ และทุนพัฒนาบุคลากร แม้จะไม่สามารถเบิกจ่ายทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ได้หมดภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากการจัดท าสัญญาบางหน่วยงานยังมีความล่าช้า และการวิจัยพัฒนาใช้
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี แต่เมื่อพิจารณารวมภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปี จะคงเหลืองบประมาณเพียง 
12.68 ล้านบาท   

สถาบันจะน างบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปจัดท าแผนงานโครงการรองรับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในปีงบประมาณ
ต่อไปด้วย 
 

........................................................................ 
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อนุกรรมการ     

  
นายสุวิทย์  อมรนพรัตนกุล 
อนุกรรมการ  

  
ผู้อ านวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน  
ส านักงานพัฒนาระบบราชการ  
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการ 
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นางสาวพรทิพย์  วิริยานนท์ 
อนุกรรมการ 

  
นายเรืองรัตน์  บัวสัมฤทธิ์         
อนุกรรมการ 

 

 
นางชื่นฤดี วะระทรัพย์    
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 
นางสาวเพชรลดา กาฎีโรจน์   
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 

     
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    
ที่ปรึกษา 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
ที่ปรึกษา 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ      
ประธานอนุกรรมการ     

  
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน       
อนุกรรมการ 

 

 
นางนิตยา ศรีเกิด       
อนุกรรมการ 

 

 
ผู้ตรวจสอบภายใน       
เลขานุการ 
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คณะอนุกรรรมการด้านวิชาการ 
 

  
ศ.นพ. (เกียรติคุณ) นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ     
ที่ปรึกษา 

 

 
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ      
ที่ปรึกษา 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์      
ประธานอนุกรรมการ 
                                       
    

  
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์     
อนุกรรมการ 
 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล      
อนุกรรมการ 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
อนุกรรมการ 
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ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ    
อนุกรรมการ 

 

 
ศ.นพ.เกียรติ รักษรุ่งธรรม 
อนุกรรมการ 

  
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
อนุกรรมการ 

  
นายก าจร พลางกูร 
อนุกรรมการ 

  
ภญ.ประภัสสร ธนะผลเลิศ 
อนุกรรมการ 

 

 
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงษ์ 
อนุกรรมการ 
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ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร 
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ     
อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  
ผู้ช่วยเลขานุการ                        

  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน     
ผู้ช่วยเลขานุการ                                                
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แนะน าองค์กร 
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ประวัติความเป็นมา 
 

 ความส าคัญของการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 

จึงเป็นการสมควรที่ประเทศจะสร้างหลักประกันว่าจะมีวัคซีนที่จ าเป็นในปริมาณเพียงพอที่จะใช้ป้องกันโรค  
แก่ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองด้วยการสร้างความร่วมมืออย่าง
กว้างขวางของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับวัคซีนของประเทศในระยะยาว หากประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เอง นอกจากจะลด
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ยังมีโอกาสส่งออกวัคซีนที่มีศักยภาพการผลิต
ภายในประเทศ น ารายได้เข้าประเทศได้อีกด้วย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2548  

 การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นฐานรองรับการลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ และการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าประสงค์โดยเร็ว โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางที่มีความสามารถและคล่องตัวเพื่อท าหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างครบวงจร โดยมีพัฒนาการของการจัดตั้ง ดังนี้ 

ก. ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ในระยะเริ่มต้น คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีมติให้จัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2545 เพ่ือท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ  
ข. ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรคได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติขึ้นเป็นการ

ภายใน เพ่ือรองรับภารกิจตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ โดยได้จัดสรรให้มีบุคลากรเพ่ือมา
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

ค. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 เนื่องจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ มีความส าคัญ และปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านวัคซีน คือ การมีหน่วยงานกลางที่สามารถท าหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในยังมีรูปแบบการบริหารงานที่ไม่คล่องตัว มีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากร ซึ่งงานด้านวัคซีนจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นจ านวนมาก แต่รูปแบบของหน่วยงานลักษณะนี้ ไม่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติผลักดันให้เกิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับการจัดตั้งสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดข้างต้น และประเทศจะได้มี
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หน่วยงานกลางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวัคซีนเพ่ือการพ่ึงตนเองต่อไป สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี มีผลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  

ง. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ต่อมามีการยกร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. 

2554-2555 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และได้รับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สวช. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Vaccine 
Institute (Public Organization)” หรือ NVI ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 
เพ่ือให้มีเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศไม่ว่าในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท าหน้าที่บริหาร
จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนท าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 

วิสัยทัศน์ 
  

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 

พันธกิจ 
 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจด้านวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับ

ที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง ชาติเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
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โครงสร้างองค์กร และอัตราก าลัง  
 

สถาบันมีคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลให้สถาบันสามารถด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้
ดังกล่าวข้างต้น และมีการก าหนดต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันจ านวน 2 ต าแหน่ง ก าหนดการจัดแบ่งส่วนงาน เป็น 4 ส านัก และ 1 หน่วย ได้แก่ 1) ส านัก
อ านวยการ 2) ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 3) ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 4) ส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน และ 5) หน่วยตร วจสอบภายใน  
ในปีงบประมาณ 2558 มีเจ้าหน้าที่ 25 คน และลูกจ้าง 3 คน รวม 28 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมและสนับสนนุ

เครือข่ายด้านวัคซีน (7) 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการผลิตวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการประกันและ

ควบคุมคุณภาพวัคซีน 

- พัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกนัโรค 

ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน (6) 

- ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือ 

- ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้านวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

วัคซีน 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

รองผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน*  

ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

ผู้ตรวจสอบภายใน (1) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ (5) 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

- ฝ่ายการเงินและบัญช ี

- ฝ่ายพัสดุ 

- ฝ่ายนิติการ 

- ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 

ส านักอ านวยการ (10) 

- ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และแผน

องค์กร 

- ฝ่ายติดตามประเมินผล 

- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

- ฝ่ายจัดการความรู้ 

 

* ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 ต าแหนง่ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 

 
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

  
นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

 
นางชื่นฤดี วะระทรัพย์ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  

 

 
 
ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 

 

 
ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน 

 

 
นางสมฤดี จันทร์ฉวี 
ผู้อ านวยการส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
สถาบันก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์

ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านวัคซีน  

เพ่ือให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 
2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต 

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ 

องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2) จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน  โดยผลักดันให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
4) จัดท าแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ

เครือข่าย เพ่ือรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จ าเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ

และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 
1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล ส าหรับจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนด าเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ คือ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ 
2) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับเครือข่าย

ทั้งในและต่างประเทศ 
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เป็นหน่วยงานกลางท่ีได้รับความเชื่อถือจากทกุภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการบริหารจดัการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาตแิละภารกิจ
วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

พัฒนาองค์ความรู้และ 
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัคซีนของประเทศ    

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสง
ค์ 

กลยุทธ ์

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่
มีประสิทธภิาพสูง 

ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรด์้านวัคซีนของประเทศ 

1. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 

2. พัฒนาและขบัเคลื่อนนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแหง่ชาต ิ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านวัคซนีของประเทศ

อย่างเป็นระบบ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และผู้เช่ียวชาญภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน
ท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังสร้างระบบบริหาร

จัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ  

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการปิดช่องว่างการ

พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ความร่วมมือกับเครือข่ายท้ังในและ

ต่างประเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นวัคซีนใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจยัพัฒนา 
และผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน สากลท้ังระดับ
ต้นน้ าและปลายน้ า และจัดหาวัคซีนได้อยา่ง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบนัวคัซนี
แห่งชาติในการพฒันาและขบัเคลื่อน

นโยบายด้านวคัซีน 

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพอยา่งเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีนในระยะยาว  

2. จัดให้มีงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีนใน
สาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน 

3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรระยะสั้นในสาขาท่ี
มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยอาศัย

ศักยภาพของเครือข่าย 

1. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการจัดตั้งและ
บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถน าองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมสนบัสนนุการผลิตและพฒันา
บุคลากรโดยความร่วมมือระหว่าง
เครอืข่ายภาครัฐ องคก์รอิสระและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ
ประเทศให้มีความสามารถในการวิจยัพัฒนา 

ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
และผลักดันให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล  

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายวิจัย
พัฒนา ผลิต ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนท่ี
ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคท่ีมีประสิทธิภาพ  

4. จัดท าแผนแม่บทและแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นระบบร่วมกับเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2557 - 2560 
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โครงการ 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยยึดตาม

กรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2559 รวม 16 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความม่ันคงด้านวัคซีน 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ 
3. โครงการพัฒนาองค์กร 
4. โครงการวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
7. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีน 
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
10. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
12. โครงการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นของสถาบัน 
13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
14. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
15. โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในอาเซียน 
16. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
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ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
 เป็นหน่วยงานกลางท่ีได้รับความเชื่อถือจากทกุภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการบริหารจดัการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาตแิละภารกิจ
วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

พัฒนาองค์ความรู้และ 
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัคซีนของประเทศ    

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสง
ค์ 

โครงการ 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

สถาบันเปน็หน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวัคซนีของประเทศ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบรหิาร คณะอนุกรรมการ 

1. โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและ
ความม่ันคงด้านวัคซนี 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

การบริหารจัดการองค์ความรู ้
และเทคโนโลยดี้านวัคซีนของประเทศอย่างเปน็

ระบบ 

1. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การผลิตวัคซีน และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้วาระแห่งชาตดิ้านวัคซีน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการปิดช่องว่างการ

พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

1. โครงการการพัฒนาศูนย์กลาง
การจัดการความรู้ดา้นวัคซีนตาม

แผน Vacciknowlogy 

เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจยัพัฒนา 
และผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน สากลทั้งระดับ
ต้นน้ าและปลายน้ า และจัดหาวัคซีนได้อยา่ง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน 

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพอย่างเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีน 
 ในระยะยาว  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถน าองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

1. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีน 

การพัฒนาศกัยภาพเครอืข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ 

และการใช้วัคซีน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีน 
โดยใช้รปูแบบเครือข่าย 

3. โครงการประเมินหลักสูตร
การฝึกอบรมระยะสั้นของ

สถาบัน 

3. โครงการพัฒนาองค์กร 

2. โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของสถาบันฯ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดา้นการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซยีน 4. โครงการวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านวัคซีน 

7. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซนี
แห่งชาต ิคณะอนุกรรมการ ฯ 

8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยก
ร่างพระราชบญัญตัิความมั่นคงดา้นวคัซีน 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรดา้นวัคซีนอย่าง

ครบวงจร 
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ผลการด าเนินงาน 
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สรุปผลงานส าคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ   
- จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดหำวัคซีนให้มีควำมสมดุลระหว่ำงวัคซีน

ที่ผลิตได้ภำยในประเทศและน ำเข้ำ 
- จัดท ำระบบและวิธีกำรจัดซื้อจัดหำที่มีควำมจ ำเพำะเจำะจงส ำหรับวัคซีนโดยเฉพำะ 
- พัฒนำระบบกำรส ำรองวัคซีนอย่ำงชำญฉลำด            
- ปรับกลไกกำรน ำวัคซีนใหม่มำใช้ 
- จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติควำมม่ันคงด้ำนวัคซีน เพ่ือให้กำรพัฒนำวัคซีนเป็นเอกภำพ 
- รวมทั้งเป็นผู้น ำในกำรผสำนควำมร่วมมือกับประชำคมอำเซียน สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน

ระดับภูมิภำค 
 ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 
 ส่งเสริมกำรวิจัย อำทิ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บำดทะยัก-ตับอักเสบบี 
 ด้านการสนับสนุนผู้ผลิตภายในประเทศ  
 จัดท ำข้อเสนอในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศขึ้นอย่ำงชัดเจน ปัจจุบันอยู่

ระหว่ำงกำรผลักดันสู่กำรปฏิบัติ  
- โดยรัฐให้กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตวัคซีน โดยเฉพำะวัคซีนพ้ืนฐำน ทั้งกำรผลิตโดย

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนในรูปแบบที่เหมำะสม  
- ก ำหนดให้มีมำตรกำรสนับสนุนทั้งทำงด้ำนภำษี และไม่ใช่ภำษี 
- ก ำหนดให้หน่วยงำนภำครัฐจัดซื้อจำกผู้ผลิตในประเทศในสัดส่วนสูงกว่ำผู้น ำเข้ำ 

 ด้านบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ือจัดตั้งศูนย์ทดสอบในสัตว์ทดลองแห่งแรกของประเทศ ให้ได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำนนำนำชำติ  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหำคอขวดของกำรพัฒนำวัคซีนและผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
- ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติพัฒนำศูนย์ทรัพยำกรชีวภำพทำง

กำรแพทย์ให้มีระบบในกำรจัดเก็บและกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน  
- ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพัฒนำระบบขึ้นทะเบียนต ำรับวัคซีนและยำชีว

วัตถุอ่ืนแบบออนไลน์ เพ่ือช่วยผู้ประกอบกำรในกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 
- พัฒนำระบบทั้งกำรเรียนรู้ออนไลน์และกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ส ำหรับเภสัชกรและผู้ให้บริกำร

สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และหลักสูตรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจร ทั้งด้ำน วิจัย ผลิต 
ควบคุม และประกันคุณภำพ ตลอดจนให้ทุนเจ้ำหน้ำที่ไปฝึกอบรมงำนด้ำนวัคซีนในต่ำงประเทศ 

- จัดตั้งเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัคซีนในประเทศ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ  
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ผลการด าเนินงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนทั้ง 16 โครงกำร ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผน 
สำมำรถจ ำแนกผลงำนตำมรำยยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 

 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน : 
ประกอบด้วย 8 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.1 โครงกำรวิจัยเพ่ือจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 

1. กำรศึกษำแนวทำงกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนระดับประเทศ และด้ำนธุรกิจ
และกำรตลำด เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดหำวัคซีนให้มีเพียงพอและต่อเนื่อง 
และศึกษำแนวทำงในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศ 
- ประชุมเพ่ือติดตำมกำรศึกษำแนวทำงในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนของ
ประเทศ รวม 4 ครั้ง (8 มกรำคม, 17 กุมภำพันธ์, 23 มีนำคม และ 13 
พฤษภำคม 2559) 
2. สนับสนุนทุนกำรศึกษำวิจัย เรื่อง โครงกำรกำรประเมินทำงเลือกเชิง
นโยบำยเพ่ือยกระดับควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนส ำหรับวัคซีน 2 ชนิดได้แก่วัคซีน
โรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) และวัคซีน
ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated-JE) 
ส ำหรับประเทศไทย แก่คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
3. จัดจ้ำง เรื่อง กำรศึกษำทบทวนเพ่ือจัดท ำข้อเสนอกำรน ำวัคซีนชนิดใหม่หรือ
วัคซีนรวมเข้ำมำบรรจุในแผนงำนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในอีก 5 ปี
ข้ำงหน้ำ 
4. ทบทวนและจัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรวัคซีนเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศทั้ง
ในภำวะปกติและฉุกเฉิน 
- จัดประชุมคณะท ำงำนจัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแนวทำงในกำรส ำรอง
วัคซีนทั้งในภำวะปกติและฉุกเฉิน 2 ครั้ง (21 เมษำยน และ 3 มิถุนำยน 2559) 
- จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดหำและกำรส ำรองวัคซีน วันที่ 
29 เมษำยน 2559 
- จัดประชุมน ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรวัคซีนเพ่ือควำมมั่นคงของประเทศทั้ง
ในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน ในวันที่ 21 กันยำยน 2559 
5. จัดจ้ำงด ำเนินกำรทบทวนแนวทำงและกลไกกำรน ำวัคซีนมำใช้ในแผนงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.2 โครงกำรเผยแพร่
ภำพลักษณ์องค์กรและควำม
มั่นคงด้ำนวัคซีน 

 

สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนกิจกรรม ได้แก่ 
- จัดจ้ำงท ำสำรัตถะและเผยแพร่ผลงำนกิจกรรมของสถำบันผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  
- กำรจัดท ำจดหมำยข่ำวไตรมำส 1, 2, 3 และ 4 ประจ ำปี 2559  
- กำรจัดนิทรรศกำรแนะน ำสถำบันและให้ควำมรู้ เรื่องวัค ซีนในงำนมหกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  
- กำรจัดท ำป้ำย cut out เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2558  
- กำรจัดประกวดภำพถ่ำยในหัวข้อวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- จัดท ำของที่ระลึกของสถำบัน เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรประชุม อบรมต่ำง ๆ 
- จัดท ำวีดิทัศน์ผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันรอบ 6 เดือน 

1.3 โครงกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้และยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน 

- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเพื่อยกร่ำงพระรำชบัญญัติควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. ....  
- ศึกษำสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัคซีนของประเทศไทย และ
ศึกษำกรอบแนวควำมคิดและหลักกำรส ำคัญของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของต่ำงประเทศ 
2 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ และ ฝรั่งเศส  
- ยกร่ำงพระรำชบัญญัติฯ พ.ศ. .... ตำมผลกำรศึกษำ  
- เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้เชี่ยวชำญ ประมำณ 20 คน 
เม่ือวันที่ 6 มีนำคม 2559 
- สัมมนำประชำพิจำรณ์ ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ในวันที่ 21 มีนำคม 2559  
- ปรับแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติฯ และท ำหนังสือเรียนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
- ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ท ำควำมเห็น 
- ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนรองนำยกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ 
พิพัฒนำศัย เห็นควรมอบส ำนักงำน กพร. โดยคณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริม
องค์กำรมหำชนพิจำรณำก่อนน ำเสนอคณะรัฐมนตรี 
- คณะอนุกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน ประชุมพิจำรณ ำร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ วันศุกร์ที่ 23 กันยำยน 2559 เห็นควรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ต่อ
คณะรัฐมนตรี 

1.4 โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
สถำบันฯ  

สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรของสถำบัน โดย 
- กำรจัดให้มีวัสดุส ำนักงำนตำมควำมต้องกำร  
- กำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 
- กำรประชุมประจ ำเดือน ไตรมำส 1 จ ำนวน 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ไตร
มำส 2 จ ำนวน 2 ครั้งในเดือนมกรำคมและมีนำคม 2559 และไตรมำส 4 จ ำนวน 2 
ครั้งในเดือนกรกฎำคมและกันยำยน 2559 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงของสถำบัน 
ประจ ำปี 2560 วันที่ 6-7 กันยำยน 2559 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.5 โครงกำรพัฒนำองค์กร 1. จัดอบรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award: PMQA) ในวันที่ 10 - 12 พฤษภำคม 2559 
2. จัดจ้ำงบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำ 3 
ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 – 2558) 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 วันที่ 23-24 สิงหำคม 2559 

1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำร บริหำรสถำบัน
วั ค ซี น แ ห่ ง ช ำ ติ  แ ล ะค ณ ะ 
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

1. กรรมกำรบริหำรสถำบันฯ จ ำนวน 2 ท่ำนเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำร
มหำชน รุ่นที่ 14 ระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน 2559 
2. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 3 ระหว่ำง
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ - 30 กันยำยน 2559 
3. จัดกำรบรรยำย เรื่อง พัฒนำกำรขององค์กำรมหำชน และพระรำชบัญญัติ
องค์กำรมหำชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  วันที่ 29 
มิถุนำยน 2559   

1.7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของสถำบัน 

1. สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ดังนี้ 
ในประเทศ 
- มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงใหม่ใช้ในปี 2558 
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบงำนพัสดุภำครัฐประจ ำปีงบ 2559 รุ่นที่ 2 
- กำรเพิ่มพูนทักษะกำรบริหำรสัญญำหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2559 
- กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินรวมภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10  
- กำรบันทึกบัญชี และกำรแก้ไขทำงบัญชีระดับสูง 
- กำรวิเครำะห์เศรษฐกิจมหภำค 
- กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร IDP 
- กำรเตรียมควำมพร้อมตำมร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ... , ควำมเสี่ยงและข้อควรระวัง ควำมรับผิดทำงละเมิดในงำน
พัสดุและคดีปกครองเกี่ยวกับงำนพัสดุและสัญญำที่ส่วนรำชกำรเป็นผู้ถูกฟ้องและ
แพ้คด ี
- กำรอบรมสัมนำ eGovernment Forum 
ต่ำงประเทศ 
- The 16th International Advanced Course on Vaccinology in Asia-
Pacific Region 
2. จัดอบรม หลักสูตรกำรเขียนโครงกำร ให้แก่บุคลำกร 
3. จัดกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพโดยกำรเรียนโยคะให้แก่บุคลำกร  
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.8 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ 
คณะอนุกรรมกำร และ
คณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง 

 ประชุมคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ รวม 3 ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มกรำคม 2559 เพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) นโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 
- ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรบริหำร
จัดกำรวัคซีนเพ่ือควำมมั่นคง (Vaccine Smart Stockpiling) ข้อเสนอในกำร
พัฒนำและปรับปรุงกลไกกำรพิจำรณำกำรน ำวัคซีนใหม่มำใช้ในแผนงำน EPI 
และข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ 
- ครั้งที่ 3/2559 เพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) พระรำชบัญญัติควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน
แห่งชำติ พ.ศ. .... และกำรปรับปรุงกลไกในกำรพิจำรณำน ำวัคซีนใหม่มำใช้ใน
แผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 ประชุมคณะอนุกรรมกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 4 ครั้ง (พฤษภำคม, 
มิถุนำยน, กรกฎำคม และกันยำยน 2559) 

 ประชุมคณะท ำงำนจัดล ำดับควำมส ำคัญของวัคซีนใหม่ที่จะน ำเข้ำสู่แผนงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 ครั้ง วันที่ 31 พฤษภำคม 2559 

 ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ 2 
ครั้ง (สิงหำคม และกันยำยน 2559) 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร: ประกอบด้วย 4 โครงกำร มีผลกำร
ด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรด้ำนวัคซีนอย่ำงครบ
วงจร 

1. จัดอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรขึ้นทะเบียนยำชีววัตถุ 
- ประชุมเพื่อพิจำรณำรูปแบบกำรจัดอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรกำรขึ้นทะเบียนยำชีว
วัตถุ 2 คร้ัง ในเดือนธันวำคม 2558 และมกรำคม 2559 เพื่อก ำหนดรูปแบบที่เหมำะสมใน
กำรจัดอบรม ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักและวิธีด ำเนินกำรร่วมกัน พิจำรณำหัวข้อในแต่ละ 
module ของหลักสูตร และพิจำรณำเกณฑ์ในกำรประเมินผล  
- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 1 เร่ือง Basic knowledge related to registration of 
biological products ระหว่ำงวันที่ 7 - 11 มีนำคม 2559 
- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 2 เร่ือง Quality Control and Quality Assurance ระหว่ำง
วันที่ 25-30 เมษำยน 2559 
- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 3 เร่ือง Non-Clinical study ระหว่ำงวันที่ 8-10 มิถุนำยน 
2559  
- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 4 เรื่อง Clinical study ระหว่ำงวันที่ 11-14 กรกฎำคม 2559 
- จัดอบรมหลักสูตร หมวดที่ 5 เร่ือง Document preparation for registration 
application ระหว่ำงวันที่ 1-4 สิงหำคม 2559 
2. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- จัดประชุมเพื่อหำรือรูปแบบกำรด ำเนินงำน และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
เชิงปฏิบัติกำรฯ ในเดือนมกรำคม 2559 
- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 1  ในวันที่ 23-25 มีนำคม 2559 จ.เชียงใหม่ 
- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 2  ในวันที่ 20-22 เมษำยน 2559 จ.กระบ่ี 
- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 3  ในวันที่ 25-27 พฤษภำคม 2559 จ.นครนำยก 
- จัดประชุมหลักสูตร รุ่นที่ 4 ในวันที่ 22-24 มิถุนำยน 2559 จ.อุบลรำชธำนี 
3. สนับสนุนทุนเข้ำอบรมหลักสูตรผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนพยำธิวิทยำกำยวิภำค 
(Anatomic Pathology Residency Program) ณ มหำวิทยำลัยมิชิแกน ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ให้แก่ สพ.ญ.วัลยำ มนัสชัยวรกุล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล 
4. สนับสนุนทุนกำรฝึกงำนด้ำนวัคซีนส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ (Pharm Science) ปี 6 
ระดับปริญญำตร ี
    - จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 ทุน 
    - มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 2 ทุน 
    - มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำนวน 4 ทุน 
5. จัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรแบบมีส่วนร่วม ระหว่ำง
วันที่  7-8 เมษำยน 2559 
6. จัดพิมพ์แผนแม่บทกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีนของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2567 
7. จัดพิมพ์หนังสือ บันทึกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง Dossiers preparation for vaccine 
registration 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 

2.2 โครงกำรสนับสนุนทุนเพ่ือ
กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน 

1. สนับสนุนทุนศึกษำต่อระดับปริญญำโทของ นำงสำวสำยทิพย์ ซำปำวี สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ คณะทรัพยำกรชีวภำพและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี 
2. สนับสนุนกำรวิจัยของนักศึกษำปริญญำเอก นำงสำววรันดำ บัณฑิตศักดำ เรื่อง "กำร
สังเครำะห์ Arabinomannan ของ Lipoarabinomannan (LAM) ที่พบบนผิวของเช้ือ 
Mycobacterium tuberculosis" ส ถำบั น เ ทค โน โ ลยี น ำนำชำติ สิ ริ น ธ ร 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 
3. สนับสนุนทุนวิจยั เรื่อง โครงกำรประเมินประสิทธิภำพของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ 
(SA 14-14-2) ชนิดเช้ือเป็นในเด็กไทยจ ำนวน 4 จังหวัด (เชียงรำย พะเยำ แม่ฮ่องสอน 
น่ำน) แก่ศูนย์วิจัยพัฒนำวัคซีน มหำวิทยำลัย มหิดล 
4. จัดประชุมน ำเสนอผลกำรศึกษำดูงำน และควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ได้รับทุน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ในวันท่ี 5 กันยำยน 2559 
5. จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรทุนวิจัย  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 วันท่ี 22 สิงหำคม 2559 

2.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำร
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

1. ประชุมน ำเสนอและช้ีแจงกำรใช้สื่อกำรสอนต้นแบบในกำรอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค วันท่ี 2 ธันวำคม 2558 
2. จัดจ้ำงโครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
   - คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น วันท่ี 25-27 มกรำคม 2559 
   - คณะพยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค มหำวิทยำลัยพำยัพ วันที่ 30 มีนำคม - 1 เมษำยน 
2559 
   - คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ วันท่ี 15-17 มิถุนำยน 2559 
3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค   - 
ระหว่ำงวันท่ี 24-26 กุมภำพันธ ์2559 จ.สุรำษฎร์ธำน ี
   - ระหว่ำงวันท่ี 16-18 พฤษภำคม 2559 จ.จันทบุรี 
   - ระหว่ำงวันท่ี 6-8 มิถุนำยน 2559 จ.อยุธยำ 
- ประเมินผลกำรจัดจ้ำงอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติกำรงำนสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559 ของคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย ขอนแก่น คณะ
พยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค  มหำวิทยำลั ยพำยัพ  และคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

2.4 โครงกำรประเมินหลักสูตร
กำรฝึ กอบรมระยะสั้ นของ
สถำบัน 

1. ทบทวนและจัดท ำแบบประเมินหลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้น  
2. จัดส่งแบบประเมินให้ผู้เช่ียวชำญพิจำรณำให้ควำมเห็นเพื่อน ำมำปรับปรุงแบบประเมิน 
3. สัมภำษณ์หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 10 แห่ง และหน่วยงำนตอบแบบสัมภำษณ์เอง 2 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง เกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดอบรม 
4. ก ำลังอยู่ในระหว่ำงรวบรวม และวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
และ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน: ประกอบด้วย 3 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป 
ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
3.1 โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำ กำรผลิตวัคซีน และกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยใต้
วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน 

1. จัดประชุมในงานที่เกี่ยวข้อง 
- รูปแบบกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรจัดต้ังเครือข่ำยศูนย์ทรัพยำกรชีวภำพทำง
กำรแพทย์แห่งชำติ วันท่ี 27 ตุลำคม 2558 
- พิจำรณำโครงกำรส ำคัญท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรเครือข่ำยศูนย์
ทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ วันท่ี 16 พฤศจิกำยน 2558 
- ทิศทำงกำรวิจัยพัฒนำเพื่อกำรผลิตวัคซีน JE วันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2558 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรลงทุนกำรผลิตวัคซีนในประเทศไทยโดยผู้ลงทุนจำก
ภำคเอกชนต่ำงประเทศ วันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2558 
- พิจำรณำข้อตกลงในกำรท ำวิจัยวัคซีนไข้เลือดออก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำ
วัคซีน มหำวิทยำลัยมหิดล วันท่ี 19 มกรำคม 2559   
- เตรียม GMP facility ส ำหรับ Dengue DNA vaccine 2 กุมภำพันธ์ 2559 
- ติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดต้ัง Animal testing center 3 กุมภำพันธ์  2559 
- หำรือโครงกำรวิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับวัคซีน บีซีจี วันท่ี 4 มีนำคม 2559 
-  น ำเสนอ road map วัคซีนไข้เลือดออกชนิด DNA vaccine วันท่ี 14 มีนำคม 
2559  
- ประชุมหำรือโครงกำรวิจัยพัฒนำและกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับวัคซีนบีซีจี
วันท่ี 3 พฤษภำคม 2559 
- ส ำรวจพื้นท่ีโครงกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติกำรทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง
มำตรฐำนสำกล ของมหำวิทยำลัยมหิดล ท่ี อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 
วันท่ี 17 พฤษภำคม 2559 
- ประชุมหำรือเรื่องควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีของกรม
วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์สู่ระดับอุตสำหกรรม วันท่ี 31 พฤษภำคม 2559 
- ประชุมจัดท ำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ ในวันท่ี 28 กรกฎำคม 2559 
- ประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนควบคุมก ำกับคุณภำพ เพื่อส่งเสริมกำรผลิตวัคซีน
ของประเทศ ในวันท่ี 19 สิงหำคม 2559 
- ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน 
ปีงบประมำณ 2559 วันท่ี 14 กันยำยน 2559 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
3.1 โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนำ กำรผลิตวัคซีน และกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยใต้
วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน (ต่อ) 

2. สนับสนุนทุนกำรด ำเนินงำนด้ำนวัคซีน  
   - โครงกำรกำรจัดต้ังเครือข่ำยศูนย์ชีวทรัพยำกรทำงกำรแพทย์แห่งชำติ: 
Clinical specimen bank สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
   - โครงกำรกำรจัดต้ังศูนย์ทรัพยำกรชีวภำพทำงกำรแพทย์เพื่อกำรวิจัยและกำร
พัฒนำวัคซีนแห่งชำติ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน 
   - กำรสร้ำงและกำรศึกษำคุณลักษณะของ infectious cDNA clones ส ำหรับ
ไวรัสเด็งกี่ 4 สำยพันธุ์ 1036 และไวรัสผ่ำเหล่ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำวัคซีน 
มหำวิทยำลัยมหิดล  
   - กำรประเมินประสิทธิภำพของวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (SA-14-14-2) 
ชนิดเชื้อเป็นในเด็กของประเทศไทย (ศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่) 
   - กำรวิเครำะห์ล ำดับเบสท้ังหมดของวัคซีน  BCG ในประเทศไทย 
ห้องปฏิบัติกำรวิจัยวัณโรค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 
   - กำรตรวจสอบลักษณะของปัจจัยควำมสำมำรถในกำรก่อโรคของ 
Mycobacterium bovis BCG ท่ีเพำะแยกได้จำกผู้ป่วย: ลักษณะโคโลนีระดับ 
nitrate reductase activity และกำรผลิต ไนอำซิน 
4. จัดพิมพ์หนังสือควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรภำยใต้วำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน 
ปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 300 เล่ม 

3.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ประเทศไทยมุ่งเป้ำผลิตภัณฑ์
วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่ำย 

1. เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพวัคซีน 
- ประชุมเครือข่ำย วันที่ 8 ตุลำคม 2558 และ 23 พฤษภำคม 2559 
- รับฟังข้อเสนอแนะและหำแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรด้ำนวัคซีนและชวีวัตถุ เพื่อรองรับกำรจัดเตรียมเอกสำรทะเบียนต ำรับ
ยำโดยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบ eCTD วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2558 
- ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ ณ Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ระหว่ำง
วันที่ 13-17 มิถุนำยน 2559 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรเปิดบ้ำน สถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย 
ระหว่ำงวันที่ 15 - 16 สิงหำคม 2559 
- จัดจ้ำงกำรพัฒนำระบบขึ้นทะเบียนต ำรับยำชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ  e-
Submission  
2. เครือข่ำยระบบน ำส่งวัคซีนของไทย 
- ประชุมเครือข่ำย วันที่ 13 ตุลำคม 2558 และวันที่  17-18 กุมภำพันธ์ 2559  
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
3.3 โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือ
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน
อำเซียน 

- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประชุม Follow-up workshop on 
Collaborative models for the Effective Communication and 
Coordination among ASEAN countries for Regional Vaccine Security 
ฉบับสมบูรณ์  
- จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ในด้ำนวัคซีน สำธำรณสุขระบำดวิทยำ เพื่อ
ประสำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ และจัดท ำเอกสำรเสนอในกำรประชุม ASEAN 
Health Ministers Meeting 
- จัดประชุมหำรือผู้เชี่ยวชำญเร่ืองควำมมั่นคงและกำรพึ่งตนเองด้ำนวัคซีนในภูมิภำค
อำเซียน วันที่  24 มีนำคม 2559 
- ประชุมผู้เชี่ยวชำญพิจำรณำต้นฉบับ และเอกสำรประกอบเข้ำสู่วำระของอำเซียน 
โดยน ำเสนอต่อ AHMM วันที่ 4 และ 18 สิงหำคม 2559 
- เข้ำร่วมประชุม The 1st Meeting of the Cluster 3 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 
- เข้ำร่วมประชุมรัฐมนตรีสำธำรณสุขอำเซียน ณ ประเทศบรูไน 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ: 
ประกอบด้วย 1 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
5.1 โครงกำรพัฒนำศูนย์กลำง
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวัคซีน
ตำมแผน Vacciknowlogy 

- ก ำหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ด ำเนินกำร
จัดเก็บเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเก็บไฟล์ต่ำง ๆ ลงในระบบ
ฐำนข้อมูลของสถำบัน 
- จ้ำงเหมำผู้เชี่ยวชำญ ดูแลและพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวัคซีน 
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
- เช่ำระบบ Cloud Server ส ำหรับจัดเก็บระบบจัดกำรฐำนข้อมูล 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทั้งหมด (ไม่รวมกำรก่อหนี้ผูกพัน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
(1 ตุลำคม 2558 ถึง 30 กันยำยน 2559) คิดเป็นร้อยละ 70.41 (50,897,181.56/72,284,300)  
หำกรวมกำรก่อหนี้ผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี จะมีผลกำรใช้จ่ำยคิดเป็นร้อยละ 90.36 (65,313,291.36 
/72,284,300) 
 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลกำรเบิกจ่ำยจริงของรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 62.80 ทั้งนี้ สำมำรถสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลักรำยยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายด้านวัคซีน 
 ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,562,765 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 8,242,569.70 บำท คิด
เป็นร้อยละ 86.19 หำกรวมภำระผูกพัน (695,364.80 บำท) จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 8,937,934.50 บำท คิด
เป็นร้อยละ 93.47 และภำระผูกพันดังกล่ำวจะสำมำรถเบิกจ่ำยได้เสร็จสิ้นภำยในไตรมำส 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 โดยส่วนใหญ่โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวรวม 8 โครงกำร สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน 
เนื่องจำกเป็นภำรกิจที่สถำบันด ำเนินกำรเอง จึงไม่มีปัจจัยภำยนอกมำกระทบ มี 6 โครงกำรที่ผลกำรเบิกจ่ำย
จริงมำกกว่ำร้อยละ 85  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,497,860 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 7,689,856.48 บำท คิด
เป็นร้อยละ 66.88 หำกรวมภำระผูกพัน (3,145,138.27 บำท) จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 10,834,994.75 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 94.23 โดยโครงกำรส่วนใหญ่เป็นไปตำมแผนกิจกรรมและแผนกำรเบิกจ่ำย  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน  
 ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 14,600,398 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 6,378,567.48 บำท คิด
เป็นร้อยละ 43.69 หำกรวมภำระผูกพัน (4,803,670 บำท) จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 11,182,237.48 บำท คิด
เป็นร้อยละ 76.59 โดยโครงกำรส่วนใหญ่เป็นไปตำมแผนกิจกรรมและแผนกำรเบิกจ่ำย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 389,880 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 329,880 บำท คิดเป็น 
ร้อยละ 84.61 หำกรวมภำระผูกพัน (60,000 บำท) จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้หมด  โดยมีกำรจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ 
ดูแลและพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งกำรอนุมัติเช่ำระบบ 
Cloud Server ส ำหรับจัดเก็บระบบจัดกำรฐำนข้อมูลด้ำนวัคซีนของสถำบัน 

 
รายจ่ายประจ า 
 ประกอบด้วย 1) เงินเดือน 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 4) สวัสดิกำร 5) ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร 6) ค่ำเช่ำรถยนต์ 2 คัน 7) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 8) ค่ำสำธำรณูปโภค 9) ค่ำครุภัณฑ์ และ 10) 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น 31,205,705 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง เป็นเงิน 
28,095,314.90 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.03 ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ส ำหรับค่ำครุภัณฑ์ จ ำนวน 
4,270,555 บำท เบิกจ่ำยได้ 1,837,618.27 บำท งบประมำณที่เหลือ (2,423,936.73 บำท) จะกันไว้เบิก
เหลื่อมปีทั้งหมด โดยมีกำรขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดจ้ำงรำยกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรปรับปรุงซ่อมแซม
สถำนที่เรียบร้อยแล้ว  
 

ภาระผูกพันและเงินกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559) 
 ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน ทุนพัฒนำบุคลำกร ทุนวิจัยเชิงนโยบำย และงำน
บริหำรจัดกำรของสถำบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
2557 ภำระผูกพัน 

(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 
7,901,284.00 

(29 รำยกำร) 

7,841,284.00 

  

60,000 

(1 รำยกำร) 

2558 ภำระผูกพัน 
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 

17,087,280.00 
(26 รำยกำร) 

16,402,624.00 
 

654,656 
(3 รำยกำร) 

2559 ภำระผูกพัน  
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง)  

8,704,173.07 251,644.80 8,452,528.27 
(15 รำยกำร) 

เงินกันเหลื่อมปี 5,711,936.73 0 5,711,936.73 
  

ภำระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตำมสัญญำและใบสั่งจ้ำงที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรติดตำม 
กำรเบิกจ่ำยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำส่งมอบงำนในแต่ละรำยกำรต่อไป  
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ปัญหา อุปสรรค 
 โดยภำพรวมสถำบันสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำน ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำย สำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อย
ละ 70.41 หำกรวมภำระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปี จะมีผลเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 90.36 โดยงบประมำณส่วน
ใหญ่ใช้ไปในกำรสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน ทุนวิจัยเชิงนโยบำย ทุนด ำเนินกำรด้ำนวั คซีนอ่ืน ๆ และทุน
พัฒนำบุคลำกร แม้จะไม่สำมำรถเบิกจ่ำยทุนสนับสนุนประเภทต่ำง ๆ ได้หมดภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เนื่องจำกกำรจัดท ำสัญญำบำงหน่วยงำนยังมีควำมล่ำช้ำ และกำรวิจัยพัฒนำใช้ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี แต่เมื่อ
พิจำรณำรวมภำระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปี จะคงเหลืองบประมำณเพียง 12.68 ล้ำนบำท   
 
แนวทางแก้ไข 

สถำบันจะน ำงบประมำณคงเหลือในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไปจัดท ำแผนงำนโครงกำรรองรับใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พร้อมกับกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนในปีงบประมำณต่อไป
ด้วย 
 

................................................................................................  
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แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2560 
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 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ส าคัญ เป็นแผนงานที่เชื่อมโยงและตอบสนองประเด็น
นโยบายรัฐบาล ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ทางเลือก การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย
มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและการบริการในระบบสุขภาพ ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และตอบสนองต่อ
เป้าหมายสูงสุดของสถาบัน คือ ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน โดยมี
รายละเอียดของแผนด าเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน 
  - โครงการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน 

- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบัน 
- โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร 
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการท่ี

เกี่ยวข้อง  
- โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง 
- โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
- โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของสถาบันและส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
- โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-

2564) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สถาบันมีการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 

- โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร และติดตามความก้าวหน้าโครงการใน

วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน ได้แก่ 
การวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล  
  - โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 
  - โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
  - โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิผล 
  - โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
  - โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ 
  - โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจัยพัฒนาวัคซีนและได้รับการสนับสนุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 
  - โครงการการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นระบบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบสารสนเทศด้านวัคซีนและผลงานวิชาการ เพ่ือเป็นองค์ความรู้และแนวทางใน
การพัฒนางานด้านวัคซนีของประเทศ 

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