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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. 2560  
 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน 72,666,200 บาท แบ่งเป็น
งบด าเนินงาน จ านวน 50,186,976 บาท และงบรายจ่ายประจ า จ านวน 22,479,224 บาท ภายหลังการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก มีการทบทวนผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พบปัญหาอุปสรรคที่
ท าให้ผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ มีทั้งโครงการที่
คาดว่าจะใช้งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น โครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถใช้งบประมาณได้หมด และกิจกรรมที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้  สถาบันจึงได้ด าเนินการทบทวน ปรับ
แผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปได้ว่า งบด าเนินงานปรับลดเป็น 
42,584,977 บาท งบรายจ่ายประจ าปรับลดเป็น 21,840,143 บาท และงบประมาณส ารองเป็นเงิน 
8,241,080 บาท โดยในส่วนของงบประมาณส ารองนี้ จะใช้ส าหรับก่อหนี้ผูกพันและเงินกันเหลื่อมปีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 76.43 (55,539,273.98/72,666,200) หากรวม 
การก่อหนี้ผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี จะมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.72 (72,463,638.98/72,666,200)  
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 19 โครงการ ครอบคลุม 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรม ใน 102 กิจกรรม)  
โดยเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 83.06 (35,371,611.47/ 42,584,977) ส าหรับรายจ่ายประจ า สามารถ
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.34 (20,167,662.51/21,840,143)  
 สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน 5 ด้าน  ได้แก่ 1) การสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน 2) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 3) การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 4) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
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ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และ 5) การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ ๆ แยกตามรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
 1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันวัคซีนแห่งชำติในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำย 
ด้ำนวัคซีน ด าเนินการวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ การประเมินระบบบริหารจัดการวัคซีนของ
ประเทศไทย กลไกงบประมาณและแหล่งทุนส าหรับการจัดซื้อวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ
วัคซีนในภาวะฉุกเฉิน แนวทางส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาระบบการเตรียมความ
พร้อมรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ส าหรับการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กรและความมั่นคงด้านวัคซีน มีการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในวันเด็กแห่งชาติ การประชุมวิชาการโรคติดเชื้อจากไวรัส และงาน
สัปดาห์วันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก การจัดท าจดหมายข่าว การประกวดหนังสั้น และจัดท าวีดิทัศน์การ
ปลูกฝังค่านิยมองค์กร  
 2.  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจร จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทั้งด้านวิจัยพัฒนา ผลิต และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ได้แก่ 
การอบรมบุคลากรด้านการผลิตวัคซีนในหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Chromatography for vaccine 
production และ Filtration Techniques for Downstream Purification and Formulation และการอบรม
หลักสูตรส าหรับเภสัชกร จ านวน 2 รุ่น และหลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค จ านวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น  นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
ประจ าปี 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุม 
ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่าง
ยั่งยืน” โดยมีการบรรยาย จ านวนหัวข้อทั้ งหมด 22 หัวข้อ การน าเสนอผลงานวิชาการ แบบ  Oral 
Presentation จ านวน 10 เรื่อง และ Poster Presentation จ านวน 10 เรื่อง การแสดงบูธโดยหน่วยงาน
เครือข่ายด้านวัคซีน จ านวน 20 หน่วยงาน การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ การแสดงนิทรรศการผลงานของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ และผลการประกวดหนังสั้น Luncheon Symposium จ านวน 3 เรื่อง และการพระราชทาน
รางวัลบุคลากรและหน่วยงานดีเด่นด้านวัคซีน 
 3. กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีนอย่ำงครบวงจรและได้มำตรฐำนสำกล สถาบันได้
ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP โดยผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ต่อมา สถาบันสนับสนุนงบประมาณเพ่ือศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้มาตรฐานทาง
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ห้องปฏิบัติการ และการทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ณ ประเทศเกาหลีใต้ สนับสนุน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถานสัตว์ทดลองฯ ในการท าหน้าที่เป็น Study Director ในการทดสอบ 
Non clinical study โดยผู้อ านวยการสถานสัตว์ทดลองฯ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ OECD GLP Intensive Course for Study Director of Test Facilities นอกจากนี้ สถาบันยัง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ OECD GLP Guideline 
 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีน  โดยสถาบันสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ได้แก่ การจัดท ารายการชีววัสดุและข้อมูลที่ส าคัญจากนักวิจัย
ที่เข้าร่วมโครงการ การจัดท าขั้นตอนมาตรฐานในการจัดเก็บชีววัสดุเพ่ือการวิจัยวัคซีน รวมทั้งแบบฟอร์มที่
รองรับการฝากและการให้บริการชีววัสดุอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของชีววัสดุ
โดยวิธีทาง molecular genetics ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และมีระบบ on-line ส าหรับการฝากชีววัสดุ
และการขอรับบริการชีววัสดุจากโครงการ 
 4. กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศให้มีควำมสำมำรถในกำรวิจัยพัฒนำ ผลิต 
ควบคุมคุณภำพ และกำรใช้วัคซีน ด าเนินการให้ทุนสนับสนุนงานวัคซีน ได้แก่ 1) ทุนส าหรับนักวิจัย 3 ทุน  
เพ่ือวิจัยพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวกับวัคซีนคอตีบ ไอกรน และไข้หวัดใหญ่  2) ทุนส าหรับนักศึกษาในโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1 ทุน เพ่ือพัฒนาระบบน าส่งวัคซีนทางผิวหนัง 3) ทุนส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 7 ทุน 4) ทุนสนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน 1 ทุน เพ่ือพัฒนา
วิธีมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพวัคซีน 5) ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน 8 ทุน ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซิก้า และ
ไข้สมองอักเสบเจอีอย่างละ 1 ทุน วัคซีนเดงกี่ 2 ทุน วัคซีนวัณโรค 3 ทุน 6) ทุนส าหรับการวิจัยเชิงนโยบาย  
2 ทุน ได้แก่ การประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับความมั่นคงส าหรับวัคซีน 2 ชนิด คือ วัคซีนคอตีบ 
บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี (DTP-HB) และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ 
และการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของประชากรไทย 7) ทุนด าเนินงาน  3 ทุน  
 นอกจากนี้ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีน
เป้าหมาย จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่ ไข้สมองอักเสบเจอี และซิก้า ในวันที่ 27 
กันยายน 2560 โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ ลงนามร่วมกันระหว่างส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส าหรับบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือของวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีและซิก้า ลงนามร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล  
องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ 
พิพัฒนาศัย ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว
ด้วย   
 5. กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนวัคซีนของประเทศอย่ำงเป็นระบบ จัดท า
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนของประเทศ แบ่งออกเป็น 3  ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) การรวบรวมรายชื่อและ
รายละเอียดข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโดยการติดต่อขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงและการสืบค้นจาก
เอกสารออนไลน์  2) การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานด้าน



iv 

 

วัคซีน (ส านักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) และ 3) การพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญแบบออนไลน์ 

สรุป 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม และแผนการเบิกจ่าย จะเห็นได้ว่าผลการ
เบิกจ่ายจริงเมื่อรวมกับการก่อหนี้ผูกพันและกันเงินเหลื่อมปี จะมีผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.72  
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปในการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนวิจัยเชิงนโยบาย ทุนด าเนินการด้าน
วัคซีนอ่ืน ๆ และทุนพัฒนาบุคลากร แม้จะไม่สามารถเบิกจ่ายทุนสนับสนุนประเภทต่าง ๆ ได้หมดภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากการจัดท าสัญญากับบางหน่วยงานยังมีความล่าช้า แต่เมื่อพิจารณารวม
ภาระผูกพันและเงินกันเหลื่อมปี จะคงเหลืองบประมาณเพียง 0.2 ล้านบาท   

สถาบันจะน างบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปจัดท าแผนงานโครงการรองรับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในปีงบประมาณ
ต่อไปด้วย 
 

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



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2 
 

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

  
นพ.ธวัช สุนทราจารย์ 
ประธานกรรมการ 

  
นพ.โสภณ เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 

 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 
 

  
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

     
นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ 
ประธานอนุกรรมการ  

  
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย 
อนุกรรมการ  

  
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 
อนุกรรมการ     

  
ผู้อ านวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ  
รูปแบบอ่ืน ส านักงานพัฒนาระบบราชการ  
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
อนุกรรมการ 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5 
 

  
นางสาวพรทิพย์  วิริยานนท ์
อนุกรรมการ 

 

  
นายเรืองรัตน์  บัวสัมฤทธิ์         
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ    
อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
นางสาวเพชรลดา กาฎีโรจน์   
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 

     
นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร    
ที่ปรึกษา 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
ที่ปรึกษา 

  
ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ      
ประธานอนุกรรมการ     

  
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน       
อนุกรรมการ 

 

 
นางนิตยา ศรีเกิด       
อนุกรรมการ 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 7 
 

  
ผู้ตรวจสอบภายใน       
เลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
คณะอนุกรรรมการด้านวิชาการ 
 

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

 

 
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ      
ที่ปรึกษา 

  
นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์      
ประธานอนุกรรมการ 
                                       
    

  
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์     
อนุกรรมการ 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 8 
 

  
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล      
อนุกรรมการ 

  
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ      
อนุกรรมการ 

 

  
ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ    
อนุกรรมการ 

 

 
ศ.นพ.เกียรติ รักษรุ่งธรรม 
อนุกรรมการ 

  
รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 
อนุกรรมการ 

  
นายก าจร พลางกูร 
อนุกรรมการ 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9 
 

  
ภญ.ประภัสสร ธนะผลเลิศ 
อนุกรรมการ 

 

 
นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงษ์ 
อนุกรรมการ 

 

 
ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร 
อนุกรรมการ 

  
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ     
อนุกรรมการและเลขานุการ 

  
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านวัคซีน  
ผู้ช่วยเลขานุการ                        

  
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน     
ผู้ช่วยเลขานุการ                                                

 

 

 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10 
 

 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

เกี่ยวกับองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 11 

 

 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

 ความส าคัญของการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 
ด้วยเหตุที่วัคซีนมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 

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

 การจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นฐานรองรับการลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐ และการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชนให้บรรลุเป้าประสงค์โดยเร็ว โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางที่มีความสามารถและคล่องตัวเพ่ือท 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 ซึ่ งงานด้านวัคซีนจ าเป็นต้อง
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อาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นจ านวนมาก แต่รูปแบบของหน่วยงานลักษณะนี้ ไม่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการบุคลากรและงบประมาณ 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติจึงมีมติผลักดันให้เกิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติภายใต้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ควบคู่กับการจัดตั้งสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดข้างต้น และประเทศจะได้มี
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 
 

วิสัยทัศน ์
  

เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 

พันธกิจ 
 

1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติและภารกิจด้านวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาวัคซีนอย่างครบวงจรและ
ได้มาตรฐานสากล 

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 
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4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับ

ที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3) ศึกษา วิเคราะห์  และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่ง ชาติเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 

 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 14 

 

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 2560 มีเจ้าหน้าที่ 31 คน และลูกจ้าง 9 คน รวม 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมและสนับสนนุ

เครือข่ายด้านวัคซีน (10) 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการผลิตวัคซีน 

- ฝ่ายพัฒนานโยบายด้านการประกันและ

ควบคุมคุณภาพวัคซีน 

- พัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกนัโรค 

ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน (10) 

- 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 (13) 

- ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และแผน

องค์กร 

- ฝ่ายติดตามประเมินผล 

- ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 

- ฝ่ายจัดการความรู้ 
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* ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 ต าแหนง่ 
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คณะผู้บริหาร 
 

 

 
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ 
ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

  
นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

  
 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ  

 

 
 
ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 

  
 
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 
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เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จ าเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ
และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม  โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์  

 
 
 
 
 
 
 

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 

การสร้างความเขม้แข็งให้สถาบันวัคซีน
แห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายด้านวัคซีน 

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพอยา่งเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีน 
 ในระยะยาว  

2. จัดให้มีงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรดา้นวัคซีนใน
สาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน 

3. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรระยะสั้นในสาขาท่ี
มีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยอาศัย

ศักยภาพของเครือข่าย 

1. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการจัดตั้งและ
บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถน าองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

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  

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2557 - 2560 
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4. จัดท าแผนแม่บทและแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นระบบร่วมกับเครือข่าย 
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โครงการ 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยยึดตาม

กรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจ าปีงบประมาณ 2560 รวม 19 โครงการ ได้แก ่

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ 
3. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร 
4. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้อง 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
7. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
8. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของสถาบันและส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
9. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
10. โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 
11. โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจรและติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
13. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
14. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
15. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิผล 
16. โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในอาเซียน 
17. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ 
18. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
19. โครงการการจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้เป็นระบบ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
 เป็นหน่วยงานกลางท่ีได้รับความเชื่อถือจากทกุภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการบริหารจดัการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาตแิละภารกิจ
วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

พัฒนาองค์ความรู้และ 
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัคซีนของประเทศ    

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสง
ค์ 

โครงการ 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่
มีประสิทธภิาพสูง 

ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรด์้านวัคซีนของประเทศ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบรหิาร คณะอนุกรรมการ 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ดา้นวัคซีนฯ 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ
นานาชาติ 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างเป็นระบบ 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนทุน 
เพื่อพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือการปิดช่องว่างการ

พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

1. โครงการการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน 

เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจยัพัฒนา 
และผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน สากลท้ังระดับ
ต้นน้ าและปลายน้ า และจัดหาวัคซีนได้อยา่ง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การสร้างความเขม้แข็งให้สถาบันวัคซีน
แห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายด้านวัคซีน 

ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพอยา่งเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีน 
 ในระยะยาว  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถน าองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

1. โครงการประชุมวชิาการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที ่8 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ
ประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 

ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

2. โครงการส่งเสรมิการผลิตวัคซีนใน
ประเทศ 3. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร 

2. โครงการสนับสนุนการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันฯ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของสถาบันฯ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดา้นการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคง

ด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซยีน 
4. โครงการศึกษาและจดัท าข้อเสนอเชิง

นโยบายด้านวัคซีน 

7. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซนี
แห่งชาต ิคณะอนุกรรมการ ฯ 

8. โครงการปฐมนิเทศเจา้หน้าที่ฯ 

3. โครงการสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร 

อย่างครบวงจร 

9. โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์วัคซ๊นแหง่ชาติฯ 

1. โครงการสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานที่

จ าเป็นสหบัการพัฒนา
วัคซีน 

4. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีนของประเทศ 

3. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนนุ
ทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ 
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สรุปผลงานส าคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ   
- จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ได้แก่ กำรประเมินระบบบริหำรจัดกำรวัคซีนของประเทศไทย กลไก

งบประมำณและแหล่งทุนส ำหรับกำรจัดซื้อวัคซีนในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนในภำวะฉุกเฉิน  
แนวทำงส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนในประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่อย่ำงยั่งยืน 

- ปรับแก้ร่ำงพระรำชบัญญัติควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. .... ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพ่ือเสนอคณะรัฐฒนตรีและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

- รวมทั้งเป็นผู้น ำในกำรผสำนควำมร่วมมือกับประชำคมอำเซียน สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน
ระดับภูมิภำค 

 ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 
 ส่งเสริมกำรวิจัย อำทิ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ-ไอกรน-บำดทะยัก-ตับอักเสบบี ทั้งนี้ ได้มีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
โครงกำรวิจัยพัฒนำสู่กำรผลิตวัคซีนเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่ ไข้สมอง
อักเสบเจอี และซิก้ำ 

 ด้านบุคลากร 
- จัดประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่  8 ประจ ำปี 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นองค์ประธำนเปิดกำรประชุม ภำยใต้แนวคิด “ควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็งกับกำร
พ่ึงตนเองด้ำนวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่ำงยั่งยืน” โดยมีกำรบรรยำย จ ำนวนหัวข้อทั้งหมด 22 
หัวข้อ กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร แบบ  Oral Presentation จ ำนวน 10 เรื่อง และ Poster Presentation 
จ ำนวน 10 เรื่อง กำรแสดงบูธโดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน จ ำนวน 20 หน่วยงำน กำรแสดงนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำ
นุวงศ์ กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ และผลกำรประกวดหนังสั้น Luncheon 
Symposium จ ำนวน 3 เรื่อง และกำรพระรำชทำนรำงวัลบุคลำกรและหน่วยงำนดีเด่นด้ำนวัคซีน 
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- จัดอบรมบุคลำกรด้ำนกำรผลิตวัคซีนในหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Chromato- 
graphy for vaccine production แ ล ะ  Filtration Techniques for Downstream Purification and 
Formulation  

- จัดอบรมหลักสูตรส ำหรับเภสัชกร จ ำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ ำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น  

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ร่วมกับมหำวิทยำลัยนเรศวร สนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตำมหลักกำร 

OECD GLP รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติพัฒนำศูนย์ทรัพยำกรชีวภำพทำง

กำรแพทย์ให้มีระบบในกำรจัดเก็บและกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน  
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนทั้ง 19 โครงกำร ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผน 
สำมำรถจ ำแนกผลงำนตำมรำยยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน : 
ประกอบด้วย 9 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 

1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้าน
วัคซีนสู่สาธารณะ 
 

สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนกิจกรรม ได้แก่ 
- ผลิตสำรัตถะและเผยแพร่ผลงำนกิจกรรมของสถำบันผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ทุกเดือน 
- จัดนิทรรศกำรแนะน ำสถำบันและให้ควำมรู้เรื่องวัคซีนในงำนวันเด็ก งำนประชุม
วิชำกำรโรคติดเชื้อจำกไวรัส และงำนสัปดำห์สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก 
- จัดประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ สถำบันวัคซีนแห่งชำติกับกำรพ่ึงตนเองและควำมมั่นคง
ด้ำนวัคซีนของชำติ เพ่ือสุขภำพที่ยั่งยืนของคนไทย 
- จัดท ำวีดิทัศน์กำรปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร 

1.2 โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
สถำบันฯ 
 

สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรของสถำบัน โดย 
- จัดให้มีวัสดุส ำนักงำนตำมควำมต้องกำร 
- สนับสนุนกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู้บริหำร 
- จัดประชุมสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกำยน 2559 และมีนำคม 2560 
- สนับสนุนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ และคณะอนุ 
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กรรมกำรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประชุม 12 ครั้ง 
คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีน
แห่งชำติ ประชุม 7 ครั้ง คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล ประชุม 6 ครั้ง 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนบริหำรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประชุม 5 ครั้ง และคณะอนุ 
กรรมกำรด้ำนวิชำกำร ประชุม 3 ครั้ง  

1.3 โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
และองค์กร 
 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของสถำบัน 
- จัดจ้ำงโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรและกรอบอัตรำก ำลัง 
- จัดจ้ำงประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1.4 โครงกำรศึกษำและจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน
ของประเทศ 
 

จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ได้แก่  
- กำรประเมินระบบบริหำรจัดกำรวัคซีนของประเทศไทย  
- กลไกงบประมำณและแหล่งทุนส ำหรับกำรจัดซื้อวัคซีนในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคและวัคซีนในภำวะฉุกเฉิน  
- แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
- แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่ำง
ยั่งยืน 
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน
วัคซีนแห่งชำติ และคณะ 
อนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

- จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนในประเทศ ณ โรงงำนผลิตวัคซีน บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ ำกัด  
- จัดให้มีกำรศึกษำดูงำนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีน ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของสถำบัน 

1. สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรในประเทศ ดังนี้ 
- กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ภำครัฐ 
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
- กำรเปลี่ยนแปลงภำษีของพนักงำน ลูกจ้ำงที่กระทบ HR และฝ่ำยบัญชี 
- 38 รำยกำรปรับปรุง ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 
- กำรพัฒนำผู้บริหำรยุคใหม่ 
- วินัยลงโทษพนักงำนกระท ำควำมผิด ปลดออก ไล่ออก กำรออกหนังสือเตือน เลิกจ้ำง 
- ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ฯ กำรเขียนหนังสือรำชกำรและ
ซักซ้อมกำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- Mini Master in HR Management 
- เทคนิคกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
- พัฒนำผู้จัดกำรงำนวิจัย (Research Manager: RM) 
- เทคนิคกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำขั้นตอนงำน กำรจัดกำรกับ
ข้อผิดพลำด 
- กำรสอบทำนกระบวนกำรจัดท ำและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
- กำรสร้ำงภำพ Infographic ด้วย Microsoft Powerpoint 
- Leadership Framework for Public-sector แกะรอยผู้น ำภำครัฐยุค 4.0 
- SHORT COURSE ภำษำต่ำงประเทศ 
- Mini Master of Management in Health: Mini MM 
- กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่น
ที่ 4 
- กำรพัฒนำศักยภำพของกรรมกำรพัฒนำกฏหมำยและคณะท ำงำนขับเคลื่อนแผนงำน
กำรพัฒนำกฏหมำยและบังคับใช้กฏหมำย ฯ 
2. หลักสูตรต่ำงประเทศ ดังนี้ 
- The 17th Vaccinology Course 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่และกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
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4. จัดอบรมหลักสูตรกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.7 โครงกำรประชุม
คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ 
คณะอนุกรรมกำรและ
คณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง 

 

1. ประชุมคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ รวม 3 ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2559 เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอแนวทำงส่งเสริมกำร
ผลิตวัคซีนในประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
- ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 มีนำคม 2560 เพื่อพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรจัดตั้งศูนย์
ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง และข้อเสนอแนวทำงส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนในประเทศอย่ำง
เป็นรูปธรรม 
- ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 27 กันยำยน 2560 เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอนโยบำยเพื่อกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของระบบกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และ (ร่ำง) แผน
ยุทธศำสตร์กำรส ำรองวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 
2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรส ำรองวัคซีนแห่งชำติ รวม 3 ครั้ง (พฤศจิกำยน 2559, 
มกรำคม และสิงหำคม 2560) 
3. ประชุมคณะท ำงำนภำยใต้คณะอนุกรรมกำรส ำรองวัคซีนแห่งชำติ 2 ครั้ง (มิถุนำยน 
และกรกฎำคม 2560) 
4. ประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำหำสำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำอำกำรข้ำงเคียง
ภำยหลังได้รับวัคซีนบีซีจี 1 ครั้ง เดือนตุลำคม 2559 

1.8 โครงกำรปฐมนิเทศ
เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันและ
ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

- พัฒนำโปรแกรมส ำหรับกำรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่ รวมทั้งเพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
บทบำทภำรกิจของสถำบัน (e-Orientation System) 
- จัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสถำบัน 

1.9 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
วัคซีนแห่งชำติ ฉบับที่ 2 
 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผน
ยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ ฉบับที่ 2 รวม 2 ครั้ง (พฤษภำคม และมิถุนำยน 2560) 
- จัดท ำวีดิทัศน์ ชุดแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ 

 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร : ประกอบด้วย 3 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำน
โดยสังเขป ดังนี้  
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.1 โครงกำรประชุมวิชำกำร
แห่งชำติ ครั้งที่ 8 ประจ ำปี 
2560 

 

กำรประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 19-22 กรกฎำคม 2560 
โดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นองค์ประธำนเปิดกำร
ประชุมภำยใต้แนวคิด “ควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็งกับกำรพ่ึงตนเองด้ำนวัคซีนและกำร
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่ำงยั่งยืน” โดยมีกำรน ำเสนอในส่วนต่ำง ๆ ดังนี้  
1. กำรบรรยำย จ ำนวนหัวข้อทั้งหมด 22 หัวข้อ วิทยำกรทั้งหมด 67 ท่ำน โดยเป็น
วิทยำกรต่ำงชำติ 6 ท่ำน  
2. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร แบบ  Oral Presentation จ ำนวน 10 เรื่อง และ 
Poster Presentation จ ำนวน 10 เรื่อง 
3.  กำรแสดงบูธโดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน จ ำนวน 20 หน่วยงำน  
4. กำรแสดงนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
5. กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ และผลกำรประกวดหนังสั้น 
6. Luncheon Symposium จ ำนวน 3 เรื่อง 
7. กำรพระรำชทำนรำงวัลบุคลำกรและหน่วยงำนดีเด่นด้ำนวัคซีน 

2.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำรสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

จัดอบรมหลักสูตรส ำหรับเภสัชกรและเจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

แบ่งกำรอบรมเป็น 2 หลักสูตรย่อย ได้แก่ หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเภสัชกร จ ำนวน 
2 รุ่น และหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ ำนวน 5 
รุ่น รวมทั้งสิ้น 7 รุ่น รำยละเอียดดังนี้   
  

หลักสูตร สถานที่จัดอบรม ระยะเวลาที่จัด จ านวน 
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อบรม 
ปี 2560 

(คน) 

ห ลั ก สู ต ร เชิ งป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ส ำหรับเภสัชกร 

จังหวัดขอนแก่น 2-3 กุมภำพันธ์  40 
จังหวัดเชียงใหม่ 18-19 

พฤษภำคม  
37 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

จังหวัดขอนแก่น 4-6 มกรำคม  39 
จังหวัดเชียงใหม่ 11-13 มกรำคม  40 
จังหวัดสุรำษฎร์

ธำนี 
28-30 มิถุนำยน 41 

จังหวัดนครนำยก 25-27 กรกฎำคม 39 
จังหวัดนครนำยก 2-4 สิงหำคม 41 
รวมจ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 277  
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โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.3 โครงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำบุคลำกรอย่ำงครบวงจร
และติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรในวำระแห่งชำติด้ำน
วัคซีน 
 

1. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Chromatography for vaccine production 
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 27-28 มีนำคม 2560 ณ โรงแรม นำรำยณ์ กรุงเทพ และภำคปฏิบัติ
จัดขึ้น ณ ภำควิชำชีวเคมีและจุลชีววิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม เป็นบุคลำกรในหน่วยงำนเครือข่ำยและท่ีเกี่ยวข้อง 17 หน่วยงำน 
รวม 50 คน 
เนื้อหำกำรอบรม จ ำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 1) Purification techniques: Gel filtration 2) 
Purification techniques: Ion exchange 3) Hydrophobic interaction & 
reversed phase chromatography 4) Affinity chromatography 5) Purification 
Strategies 6) Analytical strategies 7) Chromatography Application for 
vaccine quality control  
2. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง Filtration  Techniques for Downstream 
Purification and Formulation โดยใช้ระยะเวลำ 3 วัน แบ่งเป็นภำคบรรยำย 2 วัน ใน
ระหว่ำงวันที่ 15-16 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรม รำมำกำร์เดนส์ กรุงเทพ และ
ภำคปฏิบัติ ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2560ณ คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
กลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม เป็นบุคลำกรในหน่วยงำนเครือข่ำยและท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวนทั้งสิ้น 
15 หน่วยงำน จ ำนวน 55 คน 
เนื้อหำกำรอบรม จ ำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 1) Normal flow filtration:  fundamentals 
of filter selection for biopharmaceutical process. Filter types and 
structures, and sterilizing-grade filter 2) Examples of filtration processes 3) 
Overview of bioprocess and regulatory requirements for filtration of 
biological products และ filter Validation 4) Principle of Integrity Test, 
consideration for automatic integrity tester และ good practice of Integrity 
test and troubleshooting 5) Experience sharing & troubleshooting on filter 
integrity test 6) Introduction of Tangential Flow Filtration (TFF) 7) 
Redundant filtration and pre-use post-sterilization integrity test 
3. จัดตั้งคณะท ำงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในวำระแห่งชำติด้ำนวัคซีน 
ด ำเนินกำรประเมินผลรำยโครงกำร และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 
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3. การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล: มี 1 โครงกำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
3.1 โครงกำรสนับสนุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรพัฒนำวัคซีนของ
ประเทศ 
 

สถำบันได้ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตำมหลักกำร 
OECD GLP สรุปได้ดังนี้ 
- ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยนเรศวร และสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ได้ลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลองตำมหลักกำร 
OECD GLP ที่มหำวิทยำลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2560 
- สนับสนุนงบประมำณเพ่ือศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่ได้มำตรฐำนทำงห้องปฏิบัติกำร และ
กำรทดสอบในสัตว์ทดลองตำมหลักกำร OECD GLP ณ ประเทศเกำหลีใต้  
- สนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ของสถำนสัตว์ทดลองฯ ในกำรท ำหน้ำที่เป็น 
Study Director ในกำรทดสอบ Non clinical study โดยผู้อ ำนวยกำรสถำนสัตว์ทดลอง
และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร OECD GLP Intensive 
Course for Study Director of Test Facilities 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ OECD GLP 
Guideline 
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4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุม
คุณภาพ และการใช้วัคซีน: ประกอบด้วย 5 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขปดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.1 โครงกำรสนับสนุนทุนเพื่อ
พัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยของ
ประเทศ 
 

ด ำเนินกำรให้ทุนสนับสนุนงำนวัคซีน ได้แก่  
- ทุนส ำหรับนักวิจัย 3 ทุน เพื่อวิจัยพัฒนำในประเด็นที่เกี่ยวกับวัคซีนคอตีบ ไอกรน และ
ไข้หวัดใหญ่  
- ทุนส ำหรับนักศึกษำในโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก 1 ทุน เพื่อพัฒนำระบบ
น ำส่งวัคซีนทำงผิวหนัง  
- ทุนส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ ระดับปริญญำตรี 7 ทุน  
- ทุนสนับสนุนโครงกำรภำยใต้เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพวัคซีน 1 ทุน เพ่ือพัฒนำวิธี
มำตรฐำนของกำรควบคุมคุณภำพวัคซีน  
- ทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน 8 ทุน ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซิก้ำ และไข้สมองอักเสบเจอีอย่ำง
ละ 1 ทุน วัคซีนเดงกี่ 2 ทุน วัคซีนวัณโรค 3 ทุน  
- ทุนส ำหรับกำรวิจัยเชิงนโยบำย 2 ทุน ได้แก่ กำรประเมินทำงเลือกเชิงนโยบำยเพื่อ
ยกระดับควำมมั่นคงส ำหรับวัคซีน 2 ชนิด คือ วัคซีนคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน และตับ
อักเสบบี (DTP-HB) และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ และกำร
ประเมินสถำนะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของประชำกรไทย  
- ทุนด ำเนินงำน  3 ทุน ได้แก่ 1) กำรพัฒนำศักยภำพหน่วยตรวจกำรประเมิน GMP และ
หน่วยตรวจสอบติดตำมคุณภำพวัคซีน และผลิตภัณฑ์ยำหลังออกสู่ตลำดตำมมำตรฐำน 
PLC/S 2) กำรเพ่ิมศักยภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
Cytotoxicity และ Acute Toxicity Test ให้สอดคล้องกับหลักกำร OECD GLP 3) กำร
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ตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือประเมินควำมเสี่ยงและเฝ้ำระวังคุณภำพวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำท่ีใช้ส ำหรับสัตว์ของประเทศ 

4.2 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
วัคซีนในประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิผล 
 

จัดตั้งเครือข่ำยกำรวิจัยสู่กำรผลิตวัคซีน โดยมีกำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
โครงกำรวิจัยพัฒนำสู่กำรผลิตวัคซีนเป้ำหมำย ในวันที่ 27 กันยำยน 2560 จ ำนวน 3 
ชนิด ได้แก่  
- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงก่ี ลงนำมร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติและสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
- ไข้สมองอักเสบเจอี และซิก้ำ ลงนำมร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยมหิดล องค์กำรเภสัช
กรรม และสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
ทั้งนี้ รองนำยกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนำศัย ในฐำนะประธำนกรรมกำรวัคซีน
แห่งชำติ และกรรมกำรร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำม 

 
 
 
 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.3 โครงกำรสนับสนุน
เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ
วัคซีนของประเทศ 
 

- จัดกิจกรรมกำรเข้ำเยี่ยมชมงำนเปิดบ้ำน ณ โรงงำนผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
องค์กำรเภสัชกรรม ที่ต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เยี่ยมชม
โรงงำนฯ จ ำนวน 21 คน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ
วัคซีนของประเทศ เจ้ำหน้ำที่สถำบัน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมวิชำกำรเรื่อง Biologic Manufacturing Operations and Plant Design 
ณ โรงแรมนำรำยณ์ วันที่ 6-7 มิถุนำยน 2560 มีผู้เข้ำประชุมทั้งหมดจ ำนวน 92 คน 
ประกอบด้วยบุคลำกรทั้งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ กำรประกันคุณภำพ กำรผลิต และอำจำรย์
ของมหำวิทยำลัยทั้งภำครัฐและเอกชน คณะกรรมกำรเครือข่ำยฯ และเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำบัน 

4.4 โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือ
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน
อำเซียน 
 

- สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัคซีนในภูมิภำคอำเซียน ในระหว่ำงกำรเข้ำร่วมประชุมในเวที
อำเซียน ณ ประเทศสิงโปร์ โดยสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 4 ท่ำน เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 3 ท่ำน และด้ำนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน 1 ท่ำน จำก 3 ประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย พม่ำ และฟิลิปปินส์ 
- เข้ำร่วมประชุม  2nd ASEAN Health Cluster 3 ณ กรุงมะนิลำ ประเทศฟิลิปปินส์ 

4.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำน
สนับสนุนทุนพัฒนำวัคซีน

- จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรทุน รวม 7 ครั้ง 
- ประสำนแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนให้ทุนในประเทศ รวม 9 หน่วยงำน 
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เป้ำหมำยของประเทศ - จัดประชุมรับทรำบควำมก้ำวหน้ำโครงกำรที่ได้รับทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และก ำหนดหัวข้อกำรให้ทุน ประจ ำปีงปบระมำณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ: มี 1 โครงกำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
5.1 โครงกำรกำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำบันให้เป็น
ระบบ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญของประเทศ โดย  
- รวบรวมรำยชื่อและรำยละเอียดข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัคซีนโดยกำรติดต่อขอข้อมูลจำก
ผู้เชี่ยวชำญโดยตรงและกำรสืบค้นจำกเอกสำรออนไลน์ สำมำรถรวบรวมรำยชื่อบุคลำกร
และผู้เชียวชำญครอบคลุมวงจรวัคซีนทุกด้ำนทั่วประเทศท้ังหมด 152 คน 
- เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่มีผลงำนวิจัยที่เกี่ยวกับงำนด้ำนวัคซีน 
(ส ำนักงำนงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ดึงข้อมูลโดยตรงผ่ำนเว็บเซอร์วิส และ 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) น ำส่งข้อมูลอัพเดททุกๆ 1)  
- พัฒนำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญแบบออนไลน์ อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและทดสอบระบบ 
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2. จัดท ำจดหมำยข่ำวรำยไตรมำส 1-4 
3. จัดกิจกรรม Journal Club รวม 6 ครั้ง ในหัวข้อ  
- ข้อเสนอรำยกำรวัคซีนที่ควรพิจำรณำน ำมำใช้ในโครงกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระดับชำติส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
- กำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้สัตว์ทดลองและงำนบริกำรทดสอบในสัตว์ทดลอง เพื่อกำร
พัฒนำงำนด้ำนวัคซีนและงำนวิจัยพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
- Vaccine Market Intelligence Unit 
- กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรร่วมวิจัยพัฒนำวัคซีนในระดับนำนำชำติ 
- กำรประเมินประสิทธิผล หลักสูตรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน 
- แบบจ ำลองกำรให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่เด็กในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
 

ผลการเบิกจ่ายท้ังงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า 
 ผลกำรเบิกจ่ำยจริงทั้งงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ เป็นเงิน 55,539,273.98 บำท อยู่ที่ร้อยละ 
76.43 ของวงเงินงบประมำณ โดยมีรำยละเอียด ของงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ ดังนี้ 
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รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลกำรเบิกจ่ำยจริงของรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 83.06 ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมยุทธศำสตร์ โดยสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 กิจกรรม 
ภำยหลังกำรทบทวนปรับแผน รอบ 6 เดือนหลัง) ทั้งนี้ สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและภำรกิจ
หลักรำยยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายด้านวัคซีน 
 มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์รวม 9 โครงกำร ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,495,841 บำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 13,019,386.05 บำท คิดเป็นร้อยละ 84.02 สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรได้ร้อย
ละ 71.11 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตำมแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกำรจัดประชุม ซึ่งไม่สำมำรถจัดประชุมได้
ตำมจ ำนวนครั้ งที่ ก ำหนดไว้ ในแผนหรือบำงกิจกรรมยั งไม่ ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม  เช่น  ประชุม
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์รวม 3 โครงกำร ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,046,900 บำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 8,156,735.57 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.16 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 โดยมีกิจกรรมกำรจัดอบรมหลักสูตร Chromatography for Vaccine Manufacturing Separation 
and Filtration ที่ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ กิจกรรมกำรปรับปรุงเนื้อหำหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร
ส ำหรับงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้
มาตรฐาน สากล  

มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพียง 1 โครงกำร ได้รับงบประมำณ เป็นเงิน 907,000 บำท ผลกำร
เบิกจ่ำยจริง 856,192.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 94.40 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
โดยมีกำรประชุมหำรือควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง Animal testing center ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน และกำรประชุมแก้ไขปัญหำกรณีกำรใช้สัตว์ทดลองเพ่ือกำรพัฒนำวัคซีนและกำรควบคุมคุณภำพ
วัคซีนน้อยกว่ำที่วำงแผนไว้ อย่ำงละ 1 ครั้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัย
พัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน  
 มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์รวม 5 โครงกำร ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 16,251,936 บำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 12,776,329.35 บำท คิดเป็นร้อยละ 78.61 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 
75 โดยมีโครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนในภูมิภำคอำเซียนมีผลกำรด ำเนินงำนได้เพียงร้อยละ 
50 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพียง 1 โครงกำร ได้รับงบประมำณ เป็นเงิน 883,300 บำท ผลกำร
เบิกจ่ำยจริง 562,968.00 บำท สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

 
รายจ่ายประจ า 
 ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
4) สวัสดิกำร 5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 6) ค่ำเช่ำรถยนต์ 2 คัน 7) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 8) ค่ำสำธำรณูปโภค  
และ 9) ค่ำครุภัณฑ์  ได้รับงบประมำณรวมทั้ งสิ้น  21,840,143 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง เป็น เงิน 
20,167,662.51 บำท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ทั้งนี้ ผลกำรเบิกจ่ำย
ค่อนข้ำงเป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำย 

 
ภาระผูกพันและเงินกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลำคม 2560)  

ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน ทุนพัฒนำบุคลำกร และงำนบริหำรจัดกำรของ
สถำบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 

2559 
ภำระผูกพัน 
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 

18,276,344.80 15,747,456.65 2,528,888.15 

เงินกันเหลื่อมปี 2,511,936.73 2,437,209.42 74,727.31 

2560 
ภำระผูกพัน 
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 

15,076,435.00               -    15,076,435.00 

เงินกันเหลื่อมปี 1,847,930.00               -    1,847,930.00 
รวมทั้งสิ้น 37,712,646.53 18,184,666.07 19,527,980.46 

 
ภำระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยเมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลำส่งมอบงำนในแต่ละรำยกำรต่อไป  
 
ปัญหา อุปสรรค 
 โดยภำพรวมสถำบันสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 
กิจกรรม) โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตำมแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกำรจัดประชุม ซึ่งไม่สำมำรถจัดประชุมได้
ตำมจ ำนวนครั้งที่ก ำหนดไว้ในแผนหรือบำงกิจกรรมยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม และกำรสนับสนุนทุนยังไม่
บรรลุผลตำมแผน แม้สถำบันจะเร่งด ำเนินกำรในขั้นตอนประกำศรับสมัคร และพิจำรณำจัดสรรทุนแล้วก็ตำม 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 37 
 

ยังไม่สำมำรถท ำสัญญำและเบิกจ่ำยเงินงวดแรกตำมสัญญำได้ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำแผนกำร
เบิกจ่ำยที่ก ำหนดไว้ สรุปปัญหำอุปสรรคได้ดังนี้  
 

1. กำรประกำศทุนหลำยรอบภำยในปีงบประมำณ ท ำให้กำรท ำสัญญำและจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ 
เนื่องจำกต้องเพ่ิมข้ันตอนในกำรพิจำรณำ นอกจำกนี้ กำรท ำสัญญำทุนของสถำบันและกำรจ่ำยงบประมำณเป็น
แบบปีต่อปี หำกท ำสัญญำล่ำช้ำ จะส่งผลโดยตรงในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

2. ยังไม่สำมำรถน ำระบบทุนที่พัฒนำมำใช้ได้ เนื่องจำกมีกำรปรับกระบวนกำรและแนวทำงกำรให้ทุน 
นอกจำกนี้ Prototype version ที่มีอยู่ มีวิธีกำรแตกต่ำงจำกปัจจุบันหลำยจุด 

3. กำร turn over ของบุคลำกร ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง โดยเฉพำะงำนที่ต้อง
ประสำนและติดตำม 

4. ผู้รับทุนไม่ทรำบ หรืออำจไม่ได้ศึกษำระเบียบกำรให้ทุนของสถำบัน ท ำให้กำรจัดท ำสัญญำรับทุน
ล่ำช้ำ 

5. กำรบริหำรจัดกำรภำยในของหน่วยงำนผู้รับทุนส่งผลต่อควำมล่ำช้ำของกำรท ำสัญญำ (สูงสุด 5 
เดือน) 

6. กำรขอขยำยระยะเวลำของผู้รับทุน ส่งผลต่อกำรวำงแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 
แนวทางแก้ไข 
 เนื่องจำกกำรสนับสนุนทุนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่
ก ำหนดไว้ เห็นควรจัดท ำแนวทำงแก้ไขรองรับปัญหำอุปสรรคดังกล่ำว ดังนี้ 

1. ประกำศรับสมัครทุนเพียง 1 รอบ แต่เพ่ิมระยะเวลำประกำศเป็น 4 -5 เดือน จำกเดิม 1-2 เดือน 
โดยจะต้องด ำเนินกำรในไตรมำส 3 ของปีงบประมำณปัจจุบัน 

2. ปิดรับสมัครรับทุนภำยในไตรมำส 1 ของปีงบประมำณ เพ่ือให้มีเวลำด ำเนินกำรในขั้นตอนกำร
พิจำรณำทุน ซึ่งควรแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ของปีงบประมำณ 

3. ทบทวนระเบียบและแนวทำงกำรให้ทุนของสถำบัน โดยน ำผลกำรศึกษำระบบบริหำรจัดกำรทุน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ มำปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติจริง 

4. ปรับปรุงระบบ prototype กำรให้ทุน ให้สำมำรถใช้งำนได้จริงภำยในปีงบประมำณ 2561 เพ่ือ
เตรียมรับทุนของปีงบประมำณ 2562 

5. จัดท ำคู่มือกำรให้ทุนท้ังฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ 
6. จัดประชุมชี้แจงผู้รับทุน รวมทั้งฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำนผู้รับทุน เพ่ือท ำควำมเข้ำใจระเบียบ และ

แนวทำงปฏิบัติของสถำบัน 
 
 

................................................................................................  
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3. 6 ri1 b~e:Jm1r11 bb'1 ~ri11,1 ~~1'Vl'W1 ~ rhm rum~ m "a" 1 off \)1'U ml.I bn rusr'i~ n WVl'a''J\) f11'a'fl ~\) 
' 

'11'Un\)1°LJ~1'UU{i.J'\.J'a'\) 1 o tJ 
' 

r1~Jlru'1'11\Jn~1cu 1 o tJ 
' 

m.nru6'fl1~vh 1V1~ bb'1~L'1\Jll1"1'Uumru s tJ 
' ' ., 

m.nrusr'i\)1°LJU1°LJ\)1tJr1{1 4 tJ 
' 

1u'a'bbml.Jr1e)l.J~1b\Jle:J1 3 tJ 

~1'U\Jlmb~\)'11'Un\)1°LJ 5 tJ 



amu'U1fl~'Ubb~./l'!l1~ (eJ-llA m~l-l'Vl1'1l'U) 

'Vll..11Vb'VI\Jl'lh::nmH'Un1~b~'U 

4. b~'Uaflbba::~1vm~bvivrnV11b~'Uafl 

b~'U~1fl~'11'\J'Ufl11b1'U ru 30 nmrn.1'U 2560 

• 
W 1'Uvi 30 f1'UV1V'U 2560 

6'U1Fl1~fl1-:!1Vltl - elell.JVl,rV'l~ b"'tl~\J(Y; 142-0-15720-5 (L1'U~~~eltl) 

o'U1F111n1-:i1VltJ - eim..1V1-rv-l~ L"'tl~\J(Y; 142-0-15483-4 

1 "'' c:Jvc1 
o'U1m~n1-:i Vltl - eieil..lmV'ltJ rn'tlVl'U(Y'll 142-0-15901-1 

6'U1Fl1~1VltJV'l1ru'll~ - eimm-rv-l~ L"'tl~\J(Y; 340-219440-3 
' ' .di ' CLJ ' CIICV c::il 

o'U1F111LV'leJfl1~Lfl~1J1~LLmim,m~ru - eJeJl..lVl~V'ltl L"'tlVl'U(Y'll 020016456894 

6'U1Fl1~fl1-:i1Vltl - 'lh~~1 3 b~el'U b'1'tl~\J(Y; 142-2-04746-6 

~'Jl.J 

., .. 
5. 1a~fl-llb'Vlae1 

1~~iTun-:i1'U • 

nl..l 

~ .., 4 Cil d 
6. '1'U'Vl~~V'Vll.J'Ub'JV'Uel'U • 

~ a l CV 1V I JI d...,.s Cl.I QJ ' OJ 

L-:J'Uu1~fl'U~(Y(Y1L'll1V'l'UV1'11'Ufl-:i1'U - ml..15'U1~fl~ m~Vl1'Nfl1~Fl"-:J 

1-h 1-ff~1tl~1tl~1-:JVIU1 

~'Jl.J 

., ' .. 
7. fl1.fltu'1q'Vl6 

Fl'Hlru'1 - '111Jfl-:J1'U , 

l1fl i'l1L~m.J11Fl16'1~6'1l.J - Fl1Jlru'1'111Jfl-:!1'U • 

OJ ' ~ ' A~nru,i - AeJl..lV'l1LIJleJ1 • 
l1fl i'l1L~ell..111Fl16'1~6'1l.J - Fl1Jl(U'1Flell.J'W1LIJlel4 • 

CV ' II CL1 

Fl1Jl(U'1 - -:J1'U'U1'U-:J1'UF111 • 
l1fl i'l1L~ell..111Fl1~~6'1l.J - Fl1Jl(U'1-:J1'UU1'U-:J1'UF1-r1 • 

Fl1Jl(U'1 - '111Jfl-:J1'U~1'U~elb~l.J • 
wi l'i1L~eim1F116'1~~l..l - A1Ji'ru,i'i1i!n-:i1'U~1'U~m~l..l • 

2,549,665.26 

314,942.16 

1,867,876.84 

1,544,611.28 

5,108,946.07 

1,367,960.56 

30,900.00 

7,766.96 

5,840,299.00 

630,210.55 

('VI\J'JV : 'U1'Vl) 

50,097.60 

5,294,068.38 

30,872,812.55 

3,556,030.72 

1,206.48 

39,033,188.22 

78,807,403.95 

164,603.73 

13,600.77 

178,204.50 

222,300.00 

12,474.50 

234,774.50 

2,234,723.10 

323,265.56 

3,740,985.51 

23,133.04 

5,210,088.45 



am,j1..11fl~\JLL\1.:1'tl1~ (t1.:ifin1-al.JV11'tl\J) 

'Vll.J1 fl L 'Vlvitl-a:: n vu.:iu m-aL~\J • 
tu 11..1vi 30 f1\Jf.J1f.J\J 2560 

7. fl1nwttiqV16 (lJiv) 

~'J'U(,lflbb~-H11'Um1'U 

l1fl fl1b~€n.J'a1fl1'1:!G'fl.J - ~'J'U(,lflbb~-:J~1'Uf1-:J1'U 

'a1l.J 

560,888,77 

89,729.97 

8. a1..1V1½'vrnujiii1vi1..1 

fl,Ji'ru,i - 1tl,LLml.Jflt1iivhL(,lt1i 
' 

M fi1~vi~1V1il1cJ'1:!'1ii - mJi'ru'fl1thLLmiiflt1iivhL(,lt1i 
' 

6,808,200.00 

4,715,837.70 

'a1l.J 

9. L<lifl~~½'\JV.:iuJLtJ~\Jb~\Jbb~::L<\iflf'l1.:1~1f.J 
" d .,j.,., "~.!~tl,f .. 

b'tlfl\ll~'a\Jf.J,:j UJ L "IJ\Jb-:1\J :-

b'tlfib'1'1J~ 10107566 fl1(,leJ\JbbVl'Uf11Wl'UYn'U1fl,-:J~1-:J1~cJ - Pl.'V'lfll.6111~'1!\,l 6111~'1 

b'tlflb'1'1J~ 10107 57 4 fl1\,ltl\Jbb Vl'Uf11'a'Vl'UV1TLI bfl'a-:J~1-:J1~cl - ,Pl . vi, . '1'a~f1~ 1-:Jl'\~(,l'U;1'U 
' 

b 'tlflb'1'1J~ 10107 5 78 fl1(,leJ\Jbb Vl'Uf11'a'Vl'UYn'U 1fl,-:J~1-:J1~cl - Pl. vi, . ~1"1i'U5 'V'lfi1<1ll'U:! 
' 

b'tlflb'1'1l~ 10236 705 fl1'U~f11,~1f1~-:J hh~ru6 ~-:JVl1fll.J 2560 - m1.1 ,J,~rucJ1 Viel 

L'tlflL"1'1l~ 10236684 fi1(t11'1vi~1'Un-:i1'U 2 ,1cJn1, - 11'Um'V'l1rih16 
' 

Q d I dd ~~ , 
L 'l!fl L"1'1lYl 10236685 fl1t11V11,LL"1:! Lfl,t1-:ivil..1 - 'U'1 . t1miJ'UV1'V'lcJ 

L'tlflL"1'1l~ 10236 712 fi1t11V11,LL"1:! Lfl~eJ-:i~l.J - 'U'1. t1mtJ'Uvi'V'l6 

b'tlflb'1'1l~ 10236690 fl1LdcJ'U'a:!'1!l.Jtl'Un'a'al.Jf11'a'1d'aVl1 flf1f1 .'U~Vl1'a - Pl.'1l.JVl1-:J ~1'U'tlcl1~(,l'a 
' ' 

d 11 , 

b'tlflfl1.:1~1f.J :-

b'tlflb'1'1J~ 10197425 fiwd1Lfl~t1-:ici1mt1n'11, 'V'lq~mfll.J 2560 - 'U'1.~~;:fone& 

L'tlflL"1'1l~ 10224 773 fl1L'tf1Lfl~t1-:ici1mt1n'11, i1'1'U1cJ'U-mnn1fia.J 2560 - 'U'1.~~;:fone& 
' ':,.J " 

L'tlflL"1'1l~ 10236671 fi1L'tf1Lfl~t1-:ici1mt1n'11, ~-:imfll..l 2560 - 'U'1.~~;:fone& 
" " d I 1,1 CV CV a a ,,.: ' 

L 'l!fl b'1'1JV1 10236 7 28 f\1'11-:J L Vll.J1'af1~1fl11l.J'1:!tl1vi f1'Ucl1cl'U 2560 - 'U'1 . btll.J 'V'l'atl'V'l L 'V'leld(,l bbfl'a 

L 'tlflL"1'1l~ 10236 708 fi1~1-:i~1,1'1f111l..l'V1-:i'V'lt1 h~t1m,1 ~u~m,"1Jt1-:i'1mu'U1fl;'ULL 'vi-:i'1!1~ 

'\.J,:!~1u-:iu'\.J,:!mru 2560 -:i1 vi~ 2/3 - 'U'1 .Vl~'1 flt1itlm,-a''U 

L'tlflL"1'1l~ 10236713 fi1~-:iei1'U1cJtl,:!1cl'l!tl'1m'U~ n'UmcJ'U 2560 - '1 .u1,1P1, 

b'tlflb'1'1J~ 10236729 fl1b'tf1Wcl'U~ -:J'Jvi~ 47 fl'Ucl1cl'U 2560 - 'U'1 .n'a-:JbVlclfi'af1'1~'1zj-:J 
' ' 

b'tlflb'1'1J~ 10236727 fl1~1-:i~\zjcJ1'1!1fll 26 ~-:JVl1fll.J - 25 fl'Ucl1cl'U 2560 - tl.'a'1'V'l'a 1'1lhVlcJ1-:Jf1'1 
" ·t " 

L'tlflL"1'1l~ 10236709 fi1~1-:i h1~ru11 'UVl'U-:J~eJ 69 u LL'v1-:Jf111l.JLU'UL~Pl~1'U'1101,ru'1"1JP11G'f(,li 
' 

('Vl'U1f.J : \J1Vl) 

471,158.80 

12,003,354.46 

2,092,362.30 

2,092,362.30 

4,752.00 

1,188.00 

2,376.00 

25,730.00 

5,724.00 

41 ,607.48 

25,994.77 

3,800.00 

9,127.49 

22,658.00 

10,296.76 

15,652.34 

89,158.88 

26,200.00 

35,616.00 

18,000.00 

19,813.08 



f1"1U\J1fl~\JLL \.1~'tl1~ ( ll~An1"a3.J'Vi1'tl\J) 

V1111 v L 'Vi91\h::nv'U~'U m-aL'~u 
' ., d ., 

ru 'l\J'VI 30 nu~nvu 2560 

" .,i.,., .,'1.!\tl,N Q, " ., ' ' 9. L'tlfl'Vl~"a'UV~ u..i '!J\JL~\JLLt'l::L'tlflf11~'11V (91v) 

b~filb'1'll~ 10236735 l-11~1~m:itJ1cJfil:: ntJE.m.l'U 2560 - tJ1tlVfHVl'Vi ~(Y~l1l 

b~filb'1'll~ 10236707 l-11~1~~11l';11bfi11~fl11~~tJ1PlnEJJl1Vib~1\,l\J1~~t)ij~~1tJ'111~L'11lJ 

.niJfi'lJntJhfil u 2560 '11mtJ 2 ~tJ ~111l~ 3/ 3 - fi1ru::m.11u1"1m'1\Jl1 lJ .011lJfi'11'1\Jl1 " , , 

L ~fil b'1'll~ 10236 726 1-111 i~1tlU"a::'113.J~l1l\Jl1lJ~'1fl11~1 L 'UtJ~1tJ bfi11~ fl111 tJ111:: LL l-1~'111~ , 

~1tJ1fil;tJ Uslutl1::mru 2560 - tJ .'1 .Pl11'firu 1tJPin1 , 

b~fi1L'1'll~ 10197359 l-11~1~Lb'l.l'1 Vi1!].~11l~~61mutJ, LUtJm~1er~n{)~ - WiJn.LLn1tJ\11 LlJe:J1LLfiltJ1Vl~ 

L~fi1L'1'll~ 10236 731 l-11'1'UU61tJtJVltJ~1b 'UtJ bfi11~fl11fl11\Jl11'11bfi111::i,;V11~lXe:i~tl11~fl11L~e:J , , ':,,I 

tl1:: LiJtJfi111lJ b~tl~ LL'1:: L~11::1~filWil1Vi'Jfil;tJUe)~ ntJ b1fil'Yl~61'U'lJU1 ~ .1 - 61mutJ:a11\Jl fl , , , 

b~filb'1'll~ 10236736 l-11b'll1 Clound Server ntJE.11tltJ 2560 - U'1.~tJLVle:Jfo'.ilJltl1::LVlP11Vlt1 

L ~fil L'1'll~ 10236 733 1-1161'UU61tJtJV1tJ1~ t1 rn1Pi n~1'1m1::~ L mn::m.J~e:i rn1~~ \Jle:JtJmfil L i,,i1e:itJ , , , 

111''11"LJ\~e:Jl1leleln'11nL'il'1~LLlJ'1~ri1wru 1 m tJfl1W~\Jl1fil;'U - 'U.'1.belUtl~ '1tl'U'Vi1sl 

L~filb'1'll~ 10236713 1-11tl1tJ1::tJ1 ntJtl1tl'U 2560 - '1.'U111Pl-, 

L~filbn'll~ 10236715 l-11bV11Pl'ViVlbfil~e)'U~ 1elUU'1 16/ 08/ 2560-15/09/ 2560 - U'1.bbell1l11'U'lh 

b~filb'1'll~ 10236732 l-11bV11Pl'ViVlbfil~e)tJ~ 1elUU'1 19/08/2560-18/ 09/ 2560 - U'1.b~tl'1 lJ~ 
" 

b~filb'1'll~ 10236730 l-11U1fl11~'ULVlt11LU\Jl n'Ut11tltJ 2560 - UlJ'1 .n'1Vl bV11fillJ'U1fillJ 

L~fi1L'1'll~ 10236711 l-11,el1'111lri1'Un~1'U 2 11tlfl11 - UlJ'1.~elbbel'1 , 
"d ,J'.,~., :::l'i' 

b'l1filL'1'lJVl 10236680 fi11'iltl1'111lc,1tJn~1tJ 1 11tlfl11 - UlJ'1 .'il belbbel'1 , 

L~fi1L'1'll~ 10224841 AtJL~tJtl1::ntJ"'(Y(Y1 L'1'll~ 21/2560 - U'1 .m~tleJVi bbe)l1lL1e:JTIVlzj~ belb'1'Uzj 

b~filb'1'll~ 10236734 A'Ub~'Utl1::n-u"'cycy1 b'1'll~ 12/ 2560 - U'1 .'1U1~'U1~ fileJ{tlm1i-u 

"a'l3.J 

10. fl1L'ti;)1VA1~;)1V 

L~'U11~1m.h::ml1lL~tl~fi111lJ "1fil;'U1'U~'U" - tJ1tl11Vi'1 Lfi11elbVl'Vi 

1-11Ltt1tl1::'11lJfilru::eJ'U011lJfl111'111fl11 - -u1mnt11~ 1'mH:io11lJ , , , 
I ,Q, .c::il Q.J q .c:11. 

fi111'111'11Vi'1elUU(Y'11 - U'1.'U'1~111W 

l-11L'll1Lfil~tl~~1t1Ltlm111 n'UEJ1tltJ 2560 - U'1.~~;~eln'I! 
" 

11. fl1f1161"atutlulflA1~;)1V 
'U 

~11 ~vh n-ut11t1tJ 2560 - 61mu'Uu111Pim111l1 
" 

('Vl'U'lV : 'UTVI) 

10,692.00 

140,000.00 

1,000.00 

9,911.00 

865,200.00 

8,904.00 

14,980.00 

59,400.00 

9,680.00 

1,191.44 

316.94 

5,819.40 

4,055.19 

213.40 

3,477.50 

3,000.00 

1,495,535.67 

990.00 

3,800.00 

120,000.00 

10,932.90 

135,722.90 

36,757.00 

4,363.00 



flt11'\J'U'lfl~h.1bb 'Vi.:i'!l1~ ( ei.:i finT;i1l'Vi1'!1'U) 

'Vi111 vb 'Vi!Jltl ':i:: nm.J .:iu m ':ib1'U 

ru 1'Uvi 30 n'Um~'U 2560 

11. fl1fl151':iWtlbi1flA1.:i"1V (~el) 
" 

F11L'Vl':i~ViVlLA~el'U~ ':iel'U'U'1 22/08/2560-21/09/2560 - 'U'<il .L~~" lJ~ 
'U 

12. b1'Utl':i::n'Uflruru1 ., ., 

., ., ' 
,Q, ,Q,Q 'Q,l,Q,,Q, 

'U'<il."1VllJ\Jl':i'r'l':i'U\Jl-:J LLel'U~ 'r'l'U'1"1'1M 

L~-ui.h~n-u"'qiqi1~1-:ieJelrnLuu'<iJ~vtm~~Trnmu-u1A-ii'ULLv1-:i'01~ tJ 2560 1J11lJ"'qiqi1L'1'U~ .. .. 
16/2559 - 'U'<il.~L61flJL'Uel':i 

frn~-u,J-a~n'UiqJqJ1~1-:JLVllJ1tlfotJ1-:i&11'Uf\-:J1'U'Uel-:J"1'11U'U (\JlnLL\Jl-:Jfl1~1'U) ru -&-u~ 5 el1A1':i 4 

"1mu-ui.J1111"1-u-a1~-a mlJA'JUAlJL':iA 1J11lJiruru1L'1'U~ 3/ 2559 - U'<il .i~ru1'11A 
'-' , u"' , 

L~'Utlwn-uiqiqi1~1-:ii~'U1':i~'U'Ut'U'Vl~L\fo'U~1fum~11\Jl~LL~'U'U'<il~U'U e-Submission -

U'<il .LA1 AeJ1tlm-a-B'-u 

L~'UU':i~iqJqJ1~1-:J'r'l'Ufl-:i1'Uffl~1A11lJ"1~el1~ - 'U'<il.L~lJ 'r'l~el'r'lL'r'lel1t LLA1 

L~-uu-a~ n-uiqiqi1~1-:i~11 L ti-u 1A-a-:i m-aA11lJi1lJ~el L ~el A11lJt-u A-:i~1-u1A-ii-u 1 wJ~mAm L-ii~-u 

tJ 2560 - 'U1~"1lJ'll1~ ~':i~tlmru 

L~'UU':i~n'UiqJqJ1(el'U1~AellJ~1LIJlel1 - 'U'<il .LA~ ~'ULIJlel1L~61! 

L~ 'UU':i~ fl'U "'qJ qj1~1-:J ~~ IJl LL'1 ~ L~ ~ LL 'r'litJ ':i~ 'll1"'lJi'UfiA11lJ j~1'U1 A-ii'U LL'1 ~ A11lJt'U A-:J ~ 1'U1 A-ii'U 

~"1161-aru~ mlliqJqJ1L'1'U~ 8/2560 - U'<il.~'r'l':i~~1mTrlm~ 

L~-uu-a~n-uiqiqi1~1-:i~~-:i1-uu-a~'lllJ1'01m-a1A-ii'ULLv1-:i'01~ A%-:i~ 8 -a~vt11-:i1-u~ 

19-22 fl':ifl!J1AlJ 2560 - 'U'<il .l;'IL~UeJ'r'l LLel~L'Jelfl 'Vlzj-:J Lelb'<il'Uzj 

L~-uu-a~n-ulqiqi1~1-:ivT1'll~ 1 u-aLLmlJtljjlJtiL'Vll'l 1J11lliqiqi1L'1'U~ 2012560 - u'<il.~1eJvi-ii 

L~'UUW fl'U"'qj qJ1~1-:J&11':i1'oJA11lJ'r1-:J'r'lel 1 'oJ\Jlel f\1':i 1 ~'U~f\1':i'Uel-:J "1'11U'U1A-ii'U LL '\'1-:J'll1~ ( el-:Jrl f\1':ilJVl1'll'U) 

tl<a~'11u-:iutl-a~mru 2560 1J11lliqiqi1L'1'U~ 18/2560 - U'<il .'V1~"1 AeJ1tlm-a-B'-u 

L~-uu-a~n-uiqiqi1~1-:i(leJ~L'Vluu-uvinm-au-a~'lllJ oEco GLP - -u1~eli\~n~ru Lf\~l.J~"Q" 

';j11J 

~~ Cl d 
13. 'Vi'Uti'U'Vi~'Ub 1~'Uel'U 

m~in ru vi~1~ m~.1 

m~in ru vi~1~ m~.3/53 

':i111 

('Vi'U1V : \J1\11) 

319.93 

41,439.93 

9,080.00 

2,033.00 

461,437.50 

109,675.00 

9,480.00 

16,500.00 

11 ,995.00 

15,600.60 

47,000.00 

20,463.75 

22,500.00 

3,500.00 

729,264.85 

19,244.00 

24,856.93 

5,311.59 

49,412.52 



am,j'l.l1fl~'l.lbl. \1'1'!1191 (a.:i fim-a3Jvt1'!l'l.l) 

vt3J1VLvt~th::nau.:ium-aL'~'l.l • 
., d ., 

N 'J'l.l'VI 30 n'l.lV1V'l.l 2560 

14. a'J'l.l'Vl'l.lLLft::n1'aL tl~V'l.lLL tla.:i L 'l.la'J'l.1'1Jtl-1'Vl'l.l • • 
" 

YI\.! ru 1'Uf1el~~ • 

-s1cJ 1~,Nd1A11 off~1cJ'1::'1ii u~tJ'\.h::mru 2559 
" 

-s1cJ 1~'1~n11A11 off~1cJ'1::'1ii u~u'\.h::mru 2560 
" 

15. -a1vl~~1nL°~'l.l~flvt'4'l.liJu1a 

-rrn~'Uel~Vl'U\Jlil1f)-r~ll1rl 't.J°S::~1u~rnh::mru 2560 . . .. 

16. -a1vl~~1nn1-a~fln~n'a'a3JLLfl::fl1Lil'l.l Lfl'a-1n1'a 

-rrn~'U'1'Ull'1'4'Ub ~el~~ f7'1 m-sir,nn'Vl'U'J cJ~1'U~'U 1 th::~,u~lJ'U';i::3.11 ru 2560 
I .. 

f11rl~'VI:: b llcJ'U 

'a13J 

1., .f ., "" .1 
17. 'a1V ,i,iam'UV'a'UL-1\Jw1nfi''l.11fl1'a 

~ .1 0 d., .. 
fi'U1f111f11~ ~'VlcJ - u'S::'11 brl"ll'Vlllqj'll 142-2-04746-6 

fi'U1f11-sn1~1'VlcJ - elell.J'Vl-rV'lv Lri"ll~uqi; 142-0-15720-5 (b~'U'1~cielcJ ) 

fi'U1f11-sm~1'VlcJ - elell.J'Vl-rV'lv Lri'l.l~uru; 142-0-15483-4 ' ~ 

fi'U1f11-sn1~1'VlcJ - elell.J'Vl-rV'lv Lri'l.l~uqi; 142-0-15901-1 

fi'U1f11-s1Y1cJV'11rutv - 340-219440-3 
d ' V' c:Jv ~ 

fi'U1f11-Sb Viel m-sbn~1J1-Sbbr1::'1V1mru m-sbn~1,1-s - el ell.J'Vl'SV'I cJ brl'l.l'Vlllqj'll 020016456894 

'a13J 

~ .. 
b~'Ub~el'U 

A1ci1~nm 

A1'11'1~n1-s-rn~1V'lcJ1tJ1ri 

A1'11'1~m-s61hcJLV1~elm~n~1um • 
b~ 'U'1l.J'Vlll n elWl'U~1'Sel~ Li cJ~;V'I • 

(vti.bv : u1V1) 

1,641,421.18 

5,859,213.87 

31,092,431.24 

25,924,773.59 

20,347,504.90 

5,929,354.06 

90,794,698.84 

72,666,200.00 

72,666,200.00 

550,000.00 

117,800.99 

667,800.99 

272,864.68 

85.68 

14,672.27 

136,836.66 

8,375.66 

4.73 

432,839.68 

13,242,327.93 

83,860.00 

58,558.00 

31,200.00 

400,258.58 

45,451.75 



arnu\J'lfll~\Jbb \1.:1'1:11~ ( eNAn1~11'Vl1'1:1\J) 

'Vl111 v L 'VIIJjth::nmHum~L~\J 
Q,I d Q,I 

W 1\J'Vl 30 n\JV1V\J 2560 

I V ~ Cl 

fl1?11Mlfl1'Hl\J 1 
Fl1bb\JU'VJe:J{lJYitJfl ,n'U 

~111 

19, A1l'U~1Vl\Jn1~~fln'\lm~1Jbba::fl1Lil\Jbfll~.:ln1~ 

bfl1-:ifl11~~'U11'1'UVflfl1-:Jfl11'1(ilfl11fl1111{1111'U1fl~i'u 
" " 

bfl1-:i fl11'lb::'1111flru::m111 m11fl;'Ubb 'vi-:i'tl1~ flru::e:i'U m111 m1 111.J~-:i flru::'Vl1-:i1'U~ b~ c.J1'UeM 
' ' 

bfl 1-:i fl11fl1111 i111ij e:i 1111'U1 fl;'U b ~ e:i m111t'U fl-:i 1111'U1 fl"li'U 1 'UJliJ m fl m b "lic.J'U 
" 

bfl 1-:i fl1TU 1:: '1JlJ1'111 fl111 fl"li'U bb -V,-:J'1J1 ~ 
' 

bfl1-:i fl11'1(il'Vl1'LJe:J b?l'Ue:i b :a-:i'U 1cJu1c.J1111'U1fl"limm-:i,.h:: L Yll'l 

1fl1-:i f111~~'U1Pi' fl c.Jm'Yluflm m1111'Um11 ~u~n11-:i1'U?1{1-:i L?1~1JJ1iJfi'11n'U11fl 
' " ' 

bfl1-:J fl11'1(il'Vl1 bb~'U'U~llii fl11Jl1 cJ 1tii''U bc.J\J1c.J bbfl:: bb~'U~Ylfil'11?1\Jl1'111 ~\111'U1fl"li'U 

bfl1-:i n11?1'UU?l'U'U bfl1-:i?111-:i~'U~1'U~'11 b tlmhvifo m1~~'U11fl"li'U'lle:i-:iu1:: L Yll'l ' .. 
1fl1-:i n11ci-:i b?l~lJ n11~~\Jl1fl;'U 1 'Uu1:: b vil'le:i ~1-:iilu1::~vi6~fl 

1fl1-:i f111?1uu?1'U'U bfl ~e:i~ 1 cJ fl 11u1:: n'U fl ruJl 1v,1 fl"li'U'll e:i-:i u1:: b vi l'1 
' ' 

bfl1-:in11?1'UU?l'U'Ufl11~~'U1uflmme:i~1-:iflU1-:J\11 bbfl::~(il\Jl1lJm111n1Tv1u1 bfl1-:im1 
' ' 

1 'U111:: bb -V,,:J'1J1~ 

bfl 1-:i fl 11?\'U\J?l'U'UYl'U b ~ e) ~ ~'U11fl"li'U bu 1VllJ 1 c.J'LJ e)-:J'U1:: b Yl l'1 
' ' 

111::bb -V,-:)'111~ 

~111 

20. Fi1l-uae>v 

1-hH'~1c.J~~'U1uflfl1m - 1'Uu1::bvil'l 
' 

I QI ( I O I ' 

m fl 1 Jl ru'11Jfl fl1 \Jl 1 m1 bfl ru,i 
' " 

('Vl\.!1V : \J1'V1) 

193,439.00 

41,400.00 

14,096,495.26 

64,785.00 

934,606.36 

478,786.65 

5,232,792.22 

987,456.00 

989,505.00 

2,259,242.00 

1,900.00 

1,226,552.00 

172,230.00 

765,472.50 

624,394.00 

692,650.00 

670,041.35 

10,927,913.00 

148,270.70 

6,088,220.00 

32,264,816.78 

565,480.00 

451 ,770.00 

1,082,215.00 

591,333.65 

5,661.28 



flCl1U\.!1A~\Jbb '1.:l'tl1~ ( el.:lf'ln1'UJ'Vl1'tl'IJ) 

'Vlirnn 'VI 9i '\J'S:: n mN um 'S L~\J 

20. fi11'liflilf.J (~el) 

A11JJeJu Lb vi'LI~'Ubb , .. h~rl1'U1 cl m-s 
" 

A1th~-v1G1ii~wfa"~ L~mb vd 

A1 b~cl Lb Yi~F111ii{V11-:i1-v1 m-s 
" 

I I <Q .c:!il I 

F11 b 'tl1'1.J'Sf11'Sbfl'SeJ-.:im cl beJ m11-s 

... d ... 
w 1\J'Vl 30 n\Jmf.l\J 2560 

A1~1-.:i b V1ii1(~-d1 cl~eJ1'U1clf11'S, Y'l-un-:i1'Uirnflcl'U ~, o-sm-s, 'U'J n . AeJiJ , ~1-:ivi'1F111ii?1~ eJ1\;J ) 
" " ' 

A181feJiJbb"lliJu1-s-:i-rm~n 
' 

A1Li1mh~~ii 

A11-ff~1cl1'Um-s~(;l'IJ-s~'tlii 
' 

A1ci1meJ n?l1'Sbb"1~ b i1 b~ii 

A11 -ff ~1cl 1 'LI m-s~ll).l'U1u~V11-s-:i1'U'tleJ-:i?1mu'U., 

A1eJ(;l'Vft.1m~eJn1-s1111Lum1t.1 - eJ-:iFimhJwr-:i~"1n1h 
' ' ., 

' .. .. 
fl1b'tlelb'V'l"1-!l 

A1V1-u-:i~eJ/ 11-s?11-s vi1-:i1'tl1m-s 

A11JleJ'\Jbb vit.1m-stl~u~-:i1t.1t.1eJnnm Y'l'U-:i . ~1-:i b Vlmu~m-s 

' ' JI d ,.s ., ::"I • I 
fl1b'tl1Y'l'UV1'11'Un-:11'U u-!l'\Ju'S~mru 2560 

A11 -ff ~1cl1111t.1?11-s?1'LI b vil'lb ~el m-s~(;l m-s-:i1t.1'tleJ-:1?1mut.1., 

A11-ff~1cl~1'Un"11-:i <-rm~1m1ii?1~eJ1\;J , -rnij1F111iitlfleJ\;Jncl , ~vM) u-:iutl-s~mru 2560 

A1Yi1V1t.1~bbfl~A1~1t.1V11-:ivhl'lij - 1t.1tl-s~Lvil'l 

A11-ff~1cl1t.1m-sb~t.1V11-:i~t.1 - 1t.1tl-s~Lvil'l 

A1L'tl~1clL'Uf11'Sb~'UV11-!l~'U - \Jl1-!l'U'S~LV11'1 

A10-s-sii b i1cliiot.11F11-s 
I CV -Clil CV Cit, 

A 11JJ-s1 '1?1 eJ'\J'\J qJ'tl bbfl~ -su -seJ-:i-:iu n 1-s b-:it.1 

A10-s-siib ilcliim-s~\;11 ~b-d1mF11-s 

A11-ff~1cl~t.11 

A1u~'11F1n1-snl'1"1 
' 

21. fl1fl161'S~'ULnA 

A1hlvh 

A1tl1tl-s~th 

( 'Vl\.11 fJ : 'U1'Vl) 

303,030.00 

2,766,864.42 

686,350.50 

431,424.00 

131,516.00 

2,206,315.00 

101 ,695.55 

1,213,500.00 

152,860.00 

9,587.20 

2,593,133.92 

130,000.00 

57,100.00 

579.50 

11,520.00 

889,200.00 

380,060.00 

314,400.00 

56,608.00 

4,515.00 

1,000.00 

200.00 

120,000.00 

666,970.00 

95,282.00 

124,573.63 

16,144,744.65 

419,683.00 

116,160.00 



am-u'U1fl~hmvi.:i'!:11~ (eNAm-a11V11'!:l'U) 

V1111mV1~th::ne1u.:iun1-abl'U • 
., d ., 

w 'J'U'VI 30 n'U'-11'-l'U 2560 

ri11V1-aPi'vrvi - 1'1.Ji..h~L'Vlfll CiV11Pi'Y'lvimcJ1'1.J'17iJn,nu) 

rl71 'V11Pl'Y'lvi bFl~el'\.J~ 

ri1u1n11i:-hn'1-:i 11..h13ru~ 
I .Q. .c:t. ' d F11mn11ei'\.JL 'VlmL'\.J~ 

'5111 

(VIU'J'-1 : \J1'VI) 

39,143.84 

70,274.05 

149,338.00 

22,518.15 

817,117.04 



Ct1,:::~1D~ut1,:::inru 2s60) 

~ubbfl~~~rn01·ui1biltJ-:i1tJY11~011b~\J 

U-:i'Uth~lJ1UJ 2560 ~t;nU\llh1~ 1~~-:ii'U'11'UTU 73,771,492.20 'U1Vl 'U~~neJ'U~1m~'U'eJ~'V!'U'Uf\i'U1~ , ' .. 
'11'U1'U 72,666,200.00 'U1Vl ~1~1~~1nn1~~~n~m~lJbb~~~1b'U'U1Fi~-:in1~ '11'U1'U 667,800.99 'U1Vl 

~e:im'l1~frn~'Ue-J1nfi'U1m~ 'oJ1'U1'U 432,837.27 'U1Vl bb~~~1~1~~'U 1 '11'U1'U 4,653.94 'U1Vl 

fi11i~1~~1'U'UFimm u-:i'U'll~~lJ1UJ 2560 iln1~b'Un~1~'11'U1'U 14,096,495.26 'U1Vl ~-:in-i1 
' " 

u-:i'U'U'i~lJ1UJ 2559 b~n'lJeJ~ b~m~1niln11f'Ub~1'V!'lJ1~b~lJ~'U 

~11 i~ 1 ~1 'U n11~ ~ n ~ m 1lJ bb~ ~ ~ 1 bil 'U 1Fi 1-:in11 u-:i'U u 1~lJ 1 ru 25 60 il n11 bun~ 1 ~ -.51 'U1 'U 

32,264,816.78 'U1Vl ~-:in11u-:i'U'll1~mru 2559 '11'U1'U 6.57 ~1'U'U1Vl fi~biJ'U{eJ~~~ 25 .59 
" 

b ~e:i-:i~1 nil n1~b ~-:if~ n11~1 ~ b~'U bb~~ 1 ~~e:i~Fi~ e:i-:i n'U bbe-J'U n11~1 b 'U'U-:i1'U'll1~-.51tJ 

fi11 i~e:i~ zj-:i 1~bbn fi1'll1~'1!1'1lJ~'Uifo~~ be-J mb ~~ fi11 i~1~ 1 'Un11be-Jmb ~~m1lJ{vn-:i1'1!1n1~ fi1~1-:i 
" 

b V1m'U~n11 fi1b -dTrn~'U~ fi11 i~1~ 1 'Un11~w.i'U1'UFimm fi1b t~u1~'1lll fi11 i~1~ 1 'W n11~~'ll1~'1lll , ' , 

fi15~1lJbU~lJn11~~ 1 ~b-d1mm~ ,~., u-:i'U'll~~mru 2560 iln11bun~1~-.51'U1'U 16,169,541.78 'U1V1 

~-:in11u-:i'U'll1~lJ1ru 2559 -.51m'U 5.25 ~1'U'U1Vl fi~btl'U{e:i~~~ 48.09 1~~~11 i~1~~1'U 1 mu~~-:in11 
" ., " 

1'1!1n1~ fi1fi11llb u~lJn11~~ 1 ~b-d1mm1 bb~~fi1~1-:ib'V!m'U~n11 ~b~ll~'Ub ~e:i 1 ~n11~1b'U'U-:i1'U'U~1'1 

11Jl'1'U1~~-:il-i 
' 

fi11~~ 1~bbn 1~~'11'Un-:i1'U1-bi.u 1~~-:i1'U'U1'U-:i1'UFif1 bb~~-r~~b~e:in11'll~~'1!1'1lJ~'Ui u-:i'U'llwmru , " , , 

2560 iln11b'Un~1mJ1'U1'U 604,012.56 'U1Vl ~-:in11u-:i'U'll1~mru 2559 b~n'lJeJ~ b~eJ-:i~1nil'll~mru 
" 

-:i1'Ub~lJmn~'U bb~~ 1 ~~eJ~Fi~e:i-:in'Ubbe-J'Un11~1b 'U'U-:i1'U'll~~-;;i'1u 

fi1~1511ru'll1.rrn 1~bbn fi11vJ'Vl1 fi1J1u~~'ll1 fi1e-J1n~-:i1'll1~ru~ fi1'U~n111V11~~vi bb~~fi1'U~n11 
" 

B'UbVleJ'h,.jlJl u-:i'U'll1~mru 2560 iln11b'Un~1~'11'U1'U 817,117.04 'U1Vl ~-:in11u-:i'U'UWlJ1UJ 2559 
" 

'oJ1'U1'U 0.58 ~1'U'U1Vl fi~btl'U{e:i~~~ 247 .54 b~e:i-:i~1n~mu'UEJ1~'11'Un-:i1'U1V1il~-:iilfi11i~1~~h-:i 1 

b~lJ~'U 1~bbn ~11 vJ'Vl1 fi1J1uw'll1 bb~~A1'U~n11BmV1e:i{b i11J1 ~-:ivh1~il~11 i~1m1-:in~11~-:i~'U~1ntJ 
" 

n e:i 'U 'V!'lJ 1 

fi1b~eJlJ11mbb~~fi1i~-.51V1t.i1~ u-:i'U'll1~mru 2560 -.51'U1'U 3,916,886.41 'U1V1 ~-:in11u-:i'U'll1~mru 
" 

2559 '11'U1'U 1.97 ~1'U'U1Vl fi~b'U'U{e:i~~~ 100.67 b~e:i-:i~1n~mu'U'llf'U'll1-:i'11'Un-:i1'Ubb~1b~~~bb~~ , 

' II 
neJ'U'V!'U1 



{I\JLL~~-:iJ1'.Y::nT'H~'Y 

b1'W'1~bb'1~'a1tlfl1'ab'VltltJb1'UiW1 hfan b1'U~1fl5'U11'11'a ru 1'Wi'UU.:J'U1.h~mru 2560 ii'11'U1'U 78 .81 

~1'W'U1'Vl zj,:ibtl'Wfl1161~61l.l'LJe:m1w1utJwmru1-1.:i b 'V!~tl i.:i bb1J1tl.:iutJ'a~l.l1ru 2556-2559 1~ti 1 'W'11'W1'Wi1 

1~ 'a1 lJ b1'W nm vi~ e:il.ltl bb'1 ~.n 1 'a~ e-J fli'W ~'ae:J fl 1'a bu fl~ 1 tl'LJ e:i.:itl -rnth~m ru 255 7-25 5 9 bb'1 ~ b1'W 
" 

~'U'Vl'SYrn1lJ'Vll.J'Ub1 tl'U 1~ bbfl 1-l';i Jl ru,hhufl.:J1'U';i1tl fl1';j1Jl1.:J ., ~11.Jfl.:J1'Uci1'UU'S'UU';i.:J ci1'U~nbb\Jl.:J , , I , 

~111n.:i1'U bb'1~~'W'Vl'SYm1lJii~1~'U ru 1'Ui'Uu.:iutJ'a~mru 2560 ii'11'W1'W 14.07 ~1'W'U1'Vl G1.:ifl111'Wi'W 
" 

tl.:iutJ1~mru 2559 '11'W1'W 0.9 ~1'W'U1'Vl fi~btl'W~e:Jtl'1~ 5.92 ci1'W1'Vlajbtl'We-J'1m'<il1flfl1'atJfutJ1.:i 

~111n.:i1'Wbb vi.:i 1 'VllJ'LJe:i.:i61mu'U bb'1~fl1';j~~te:i1-11Ji'ru6ri1J11.:i 1 b ~l-l('W 

V1i1~'U'V!l.l'Ub1tl'W'a1l.l'LJe:J.:i'1mu'W ru 1'Wi'Wtl-nJtJ'a~mru 2560 ii'11'W1'W 2.52 ~1'W'U1'Vl ~1fl111'Ui'W 
' 

31.419 b'Vl1 

., 
2 . e)tJl'a1~1tJVfiJ~u~ eJ~tJVlc7~cl1111 ' 0.027 b'Y11 

1. er~'a1ci1m1'W'Vl'W'V!l.l'Ub1 tl'W bb'1~.:i 1 ~\ ~'W~.:iG1~ci1'U'LJe:i.:i b1'W~1fl5'W11'11'a 161~1-1.:i b 'V!~e:i bb'1~~'W'Yl'SY'l tl 
' ' ' 

'V!~'Ub1tl'W~'W bvitiunuV1i1~'W'a1l.l'LJe:J.:iG1mu'U tl.:irnh~mru 2560 ru 1'Wi'Uu.:iutJ'a~mru 2560 
CV qc::i. CV ' .e:::il I %IQ. c:::il I CV I 

'1'11'U'Ul.J61'U'Vl'aYWVll.J'Ub1tl'U 61.:Jfl11Vl'U61'U'V!l.J'Ub1tl'U b'Y11fl'U 31.419 b'Y11 
' " ' 

2. er~'a1ci1'UV1i1~'U1J1e:i~'U'Vlfl'ltl'a1l.J bb'1~.:i 1 ~\ ~'U~.:iG1~ci1'U'LJe:i.:iV1i1~'U';i1l.J b vi tiu nu~'U'Vlfl'l v'a1l.J'1Jt1.:i 

G1mu'W ru 1'Ui'Uu.:iutJ'a~mru 2560 eYm1ci1'UV1i1~'U1J1e:J~'W'Vl'SY'ltl'a1l.l bvi1nu 0.027 bvi1 fati 

V1i1~i.Jci1'U 1 'Vlaj'1Je:i.:i61mu'W b tli.JV1i1~'U';i~ ti~i'W e:i ~ ';i~V111.:i m'a bu fl~1 ti bb'1 ~ b1'WtJ 'a~ n'U61 qi qi1 



flC11'\J'U'lfl~hm~-:i,i1~ (,:i-:i~n1'UJ'Vl1'tl'U) 

-:1\J Ufl fl-:1 ~rn nTlfl1 b U'U-:11'U'Vl1-:I m·n1'U b mfl\J b vi fl\J 
ri1'Vl~\J tl-:iutl'.i::2.J1ru 2560 m1:: 2559 

'.i1EJl~~1nn1'.ifl1bu'U-:11'U 

'.i1t11~ 11uei111viuuf ~u1'1 

tl.:iutl·mnw 2560 tl.:iutl·mnw 2559 

, , .. 
'.i1t11~'11nn1'.i~111n'1m'.i2.JU'1~~1 b uu 1r1'.i.:im'.i 

.l' ...... 1 
111 eim u t1'.i\J 1-:i'UH 1ncru11'11'.i 

'.i1t11~~'U 

'.i111'.i1fll~ 

fi11izj1EJ~1nn1'.ifl1bu'U-:11'U 

A11-ff~1tl~1'UUl'l'11n'.i , 

A11-ff~1t11un1'.i~111n'1m'.i2.Jbb'1~~11uu1m.:im'.i 

A11-ff~eit1 

AT)~l11 , 

A11~eim1r1111'1~A1~111~1vioJ1t1 

'.i12.JA11-ff~1t1 

'.i1fll~fl.:in11(~1n·h) fi11"Hzj1EJ 
" 

72,666,200.00 72,284,300.00 
f--

667,800.99 350,000.00 

432,837.27 521 ,099.06 

4,653.94 31,860.07 

73,771,492.20 73,187,259.13 

-

14,096,495.26 13,502,989.65 

32,264,816.78 25,689,647.46 

16,169,541. 78 10,918,593.41 

604,012.56 541,498.38 

817,117.04 235,111 .45 

3,916,886.41 1,951 ,9 13.88 

67,868,869.83 52,839,754.23 

5,902,622.37 20,347,504.90 

('Vl1J1fl : \J1'VI) 

0.53 

90.80 

(16.94) 

(85.39) 

0.80 

I 
I 

4.40 

25.59 

' 48.09 

11.54 

247.54 

100.67 

28.44 

(70.99) 



fltn'U'U1fl,;'U LL~.:i,i1~ < ,i.:ifin11i.i'Vl1'tt'U) 

.:J'U LL fl fl .:J~1'U::n1'iL1'U L tJ'itJ'U b vi tl'U 
u d u u 

ru 1'\J'Vl 30 n'U'-11'-l'U 2560 m1:: 30 n'Ut11'-l'U 2559 

~'.YYliYiti 

g1'U'Vli~u'Vli.1'Ub1t1'U • 
b1m,~m1::'i1f.ln1'iLvimJbVhb1'1.1'1~ 

1Mlrl~b\'1~'El , 

g1,rni~v1il'Vl~'Ub1t1'U 

rl 'i Jl ru '1 '1 VI fi . , 

~'LIVl-rvm1l.J~~·w1'U 

'i1:l-l~'UVl-rvm1l.JmJmif.l'U , 

A'~ .. 
'Vl'\J'1'\J'Vl~'\Jb1tJ'\J 

b ~rii~~1f.J~~-ruer~ 1:1-11 ,H1'UL1'Ubb'1:: L ~rl~1~~1f.J 
'U 

~11-ff~1f.J~1~~1f.J 

~1'111i1'irutJ1nr1~1~~1f.l 
'U 

~1'11'1~n1'i~1~~1f.J 

b1m.h::n'U~qjqj1 

wd~'U\-1:1-l'Llbif.l'U~'LI 
' 

'i1i.J'Vlilgl'IJ 

g1'U'Vli~uqV1i 

Vl'U 
' 

w 1ui\'u 
tl.:iu,h::inw 2560 

78,807,403.95 

178,204.50 

234,774.50 

79,220,382.95 

11,976,622.77 

2,092,362.30 

14,068,985.07 

93,289,368.02 

1,495,535.67 

135,722.90 

41,439.93 

70,025 .00 

729,264.85 

49,412.52 

2,521,400.87 

90,767,967.15 

1,641,421.18 

83,223,923.60 

5,902,622.37 

90,767,967.15 

w 1ui\'u 
tl.:iut11::i.11w 2559 

74,377,112.37 

221,504.94 

109,540.90 

74,708,158.21 

10,826,757.09 

2,455,281.38 

13,282,038.47 

87,990,196.68 

-

2,269,116.18 

120,000.00 

-

-

644,940.50 

90,795.22 

3,124,851.90 

84,865,344.78 

1,641,42 1.18 

62,876,418.70 

20,347,504.90 

84,865,344.78 

('Vlti1t1 : u1V1) 

5.96 
-

(19.55) 
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เนื่องจาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พ.ศ. 2555 ในการบริหาร

จัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติสัมฤทธิ์ผล สถาบันจึ งได้น าแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ ฉบับที่สอง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นกรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน โดยได้มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในระยะ 5 ปี รวม 4 ระยะ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการด าเนินงานของสถาบันในระยะ 20 ปีต่อไป 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้และมีวัคซีนที่จ าเป็นใช้อย่างเพียงพอทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
สามารถลดการน าเข้าและเพ่ิมการส่งออกเพ่ือสร้างรายได้เข้าประเทศ และท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่ง
ในผู้วิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนและชีววัตถุระดับโลกภายใน 20 ปีข้างหน้า  

 
วิสัยทัศน์หน่วยงาน (เป้าหมาย) : 
 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) บริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) ขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ด้านวัคซีน 
 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570-2574) ผลักดันให้ประเทศเป็นผู้น าด้านวัคซีนในระดับอาเซียน 
 ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575-2579) ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววัตถุและวัคซีนสัตว์ 
 ภายใต้เป้าหมายสูงสุด คือ ให้ประเทศเป็นผู้น าด้านวัคซีนและชีววัตถุระดับโลก ใน 20 ปีข้างหน้า 
 

พันธกิจ: บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน: 
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต 
3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 

 
กลยุทธ์: 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง  ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบบริหารการจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนา รูปแบบและมาตรฐานของการให้บริการ
วัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จ าเป็นอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุก
สถานการณ์ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ 

2. พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้ประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์ 
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3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จ าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ
และภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการสร้าง
เสริมภูมิค้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต 

2. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพ่ือความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ ให้ความส าคัญกับการแสวงหาและส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
ระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาด
แก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการ
ผลิตวัคซีน เพ่ือการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3. สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ ให้ความส าคัญกับให้การผลิต 

การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน 
ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านวัคซีนที่
สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ดังนี้ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อภารกิจ
และยุทธศาสตร์วัคซีน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน 

3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 57 
 

4. พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีดความสามารถ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

เป้าประสงค์รายยุทธศาสตร์: 
1. ประเทศมีความม่ันคงทางสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกัน

ได้ด้วยวัคซีนลดลง 
2. ประเทศสามารถผลิตวัคซีนรองรับปัญหาสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
3. อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคและตลาดโลก 
4. บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนมีศักยภาพ และจ านวนเพียงพอในการด าเนินงานด้านวัคซีน 

รวมทั้งองค์กรเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง สามารถด าเนินงานวัคซีนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์: 
 เป้าประสงค์ที่ 1 

1. ระบบการจัดหาวัคซีน และระบบส ารองวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
2. จ านวนชนิดของวัคซีนใหม่ที่ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
3. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 เป้าประสงค์ที่ 2 
1. จ านวนเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 
2. วัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่ผ่านการทดสอบระยะพรีคลินิกตามมาตรฐาน OECD GLP อย่างน้อย 1 ชนิด 
3. วัคซีนตัวเลือกชนิดใหม่ที่เข้าสู่การทดสอบในระยะคลินิกระยะที่ 1-3 อย่างน้อย 1 ชนิด 
4. วัคซีนสามารถข้ึนทะเบียนได้ อย่างน้อย 1 ชนิด 
เป้าประสงค์ที่ 3 
1. จ านวนผลิตภัณฑ์วัคซีน/วัคซีนสัตว์/ชีววัตถุ ที่ผลิตและจ าหน่ายอย่างน้อย 1 ชนิด ในประเทศ/ในตลาด

อาเซียน เอเชีย หรือผู้จัดซื้อรายใหญ่ในระดับนานาชาติ เช่น UNICEF 
 เป้าประสงค์ที่ 4 

1. จ านวนหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลน 
2. จ านวนบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย 
3. จ านวนหน่วยวิจัย หนว่ยทดสอบ และหน่วยผลิตได้รับรองมาตรฐานสากล 

 
 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์สถาบันดังกล่าว จึงก าหนดแผนงานส าคัญที่จะ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 
  - โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
  - โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
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  - โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
  - โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
  - โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 

  - โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 
  - โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 
 - โครงการการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA) 
 - โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ 
 
 นอกจากนี้ยังก าหนดแผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

- โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน  
- โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ  และ

คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 

- โครงการพัฒนาองค์กร 
- โครงการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
- โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) 
- โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 

 
 
 
 
 

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