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ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2563-2565 ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานที่น าไปสู่ความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการตลอด
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และสถาบันได้ด าเนินการแจ้งเวียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานและ
งบประมาณของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
จากหน่วยงานเครือข่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของสถาบันภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ  
มีดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งใน
ภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
 1. กำรก ำหนดแนวทำงกำรออกประกำศ ตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติควำมม่ันคงด้ำน
วัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
 สถาบันได้จัดท าแนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถออก
ประกาศได้อย่างรวดเร็ว เอ้ือประโยชน์ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการ
วัคซีนของประเทศได้ทันการณ์ และเป็นหลักประกันส าหรับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงวัคซีนในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น ประกอบด้วย 1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และการส่งออกวัคซีนไป
นอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพวัคซีน 3) แนว
ทางการออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนส าเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศเรื่องการบริหาร
จัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม และ 5) แนวทางการออก
ประกาศเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น 
 2. “Blueprint เพื่อกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชำชนไทย” 
 เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน
การบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงทีและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยมี
เป้าหมายส าคัญให้ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เพ่ือหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ” ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับคนไทย มี 2 ด้าน 1) น าวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต  (เป้าหมายระยะสั้นและ
ระยะกลาง) 2) พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ า (เป้าหมายระยะกลางและยาว) 
 3. กำรเสนอวัคซีน Tdap ส ำหรับหญิงตั้งครรภ์เข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ 
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สถาบันยื่นแบบเสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและได้น าเสนอข้อมูลวัคซีน Tdap ในการประชุมคณะอนุกรรมการ NLEV ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่  27 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้วัคซีน Tdap ส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำร
ป้องกันโรคของประเทศ ได้แก่ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ได้พิจารณาสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน 
Platform ต่าง ๆ ได้แก่ mRNA, Subunit Protein, Viral Vector รวมทั้งการวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง 

1. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และวิธีกำรจัดซื้อยำที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน 

สถาบันจัดท าระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยา
ที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยก าหนดคุณสมบัติของยาที่เป็นวัคซีนให้เป็นพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2) ขึ้นทะเบียนใน
ประเทศ และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือ
โครงการรณรงค์ หรือโครงการน าร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการก าจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค 
หรือวัคซีนส าหรับผู้เดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว จะ
พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นร้อยละการจัดซื้อตามมูลค่าหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซื้อร่วมกับการ
ก าหนดระยะเวลาการจัดซื้อ ซึ่งแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน 
 2. แผนเร่งรัดกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อน Blueprint เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนเร่งรัดการ
เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ประชาชนไทยทุกคนได้
ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนาวัคซีนส าเร็จเป็นล าดับ 
ต้น ๆ ของโลก และ 2) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศ ไทยต้องมีความสามารถในการผลิตวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เพียงพอ ส าหรับการใช้ในประเทศ และสามารถส่งออกเพ่ือจ าหน่ายในตลาดโลก 
รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีนได้เองเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต โดยมีการ
ด าเนินการผ่าน 3 โครงการส าคัญ ได้แก่ 1) โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) ชนิด 
mRNA 2) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิด 
Viral Vector และ 3) โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติด
เชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้รองรับ
ภำรกิจควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนได้อย่ำงเหมำะสม 
 1. โครงกำรน ำร่องกำรใช้งำนระบบ E-course training 
 สถาบันร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท าโครงการศึกษาน าร่องการใช้งาน
ระบบการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการน าร่องใช้งานระบบ E-course training 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบการอบรมออนไลน์
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ด้วย EPI e-course training โดยพัฒนามาจากมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยทั้ง  
7 หมวดเนื้อหา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้าร่วม จ านวน 80 คน 
 2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สถำนสัตว์ทดลองเพื่อกำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 สถาบันได้สนับสนุนการด าเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร เป็นต้น ท าให้สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
ได้รับการยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP ส าหรับการ
ทดสอบพิษวิทยา (toxicity testing) ในปี 2563 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศ 
 สถาบันได้จัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
และได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ น าโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานอาเซียน ในที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN 
Summit) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวมีถ้อยแถลง
ส าคัญที่ระบุให้อาเซียนต้องมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงพา
ตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 2564-2568 (Regional Strategic and Action Plans 2021-2025) 
 
ผลกำรเบิกจ่ำย 
 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 43,262,800 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้ง
ที่ 9/2562 วันที่ 19 กันยายน 2562 ให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบันเพ่ิมเติมเป็นเงิน 32,737,200 บาท 
รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 76 ,000,000 บาท ต่อมา 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีมติ
เห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 7 เดือนหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณเดิม คือ 76,000,000 บาท โดยมีงบด าเนินงานจ านวน 45,905,718.02 บาท งบรายจ่ายประจ า 
จ านวน 29,242,904.53 บาท และเงินส ารอง จ านวน 851,377.45 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) คิดเป็น
ร้อยละ 95.43 (72,523,676.12 / 76,000,000) แบ่งเป็นผลเบิกจ่ายจริง 56,790,760.90 บาท และภาระผูกพัน
ตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 15,732,915.22 บาท  
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 5 โครงการ สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ร้อยละ 98.91 (42,978,198.86/43,452,737.28) เมื่อเปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้งหมด 
ส าหรับรายจ่ายประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.73 (28,150,175.33/29,102,904.53) เมื่อเปรียบเทียบ
กับงบรายจ่ายประจ าทั้งหมด และเงินส ารอง มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.51 (1,395,301.93/ 
3,444,358.19) เมื่อเปรียบเทียบกับงบเงินส ารองท้ังหมด 
  

.............................................................. 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใตพ้ระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับการ

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้  สถาบันได้ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนในประเทศมาโดยล าดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้
สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค*์ 
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1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

4) สร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเก่ียวกับวัคซีน 

5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
*ตามพระราชบญัญัตคิวามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 
 
ยุทธศำสตร์ 

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุ่ งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ
และมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จ าเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1)  บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือความมั่นคงด้านสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศ 
 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแก่สถานบริการสาธารณสุข มุ่งให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และทันการณ์ 
 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน 

 2. กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จ าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม 
รองรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต 
 2) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีน เพ่ือความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองของประเทศ 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงก าหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 
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 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การผลิตวัคซีน เพ่ือการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
เป็นธรรม 
 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซี น
ภายในประเทศ 

 
 
 
 
4. กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้าน
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็นเอกภาพ 
จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ 
 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ 
 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
เป้ำหมำย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564 
 



7 
 

 
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2563– 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวคัซนีที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถงึ เป็นธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพื่อทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถด าเนินการด้านวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบรหิารจดัการงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวคัซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง

ด้านวคัซีนได้อย่างเหมาะสม 

5.เสริมสร้างขดีความสามารถขององคก์รภาคี
เครือข่ายดา้นวคัซีนของประเทศ 

กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหร้องรบั
ประชากร 
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

1.2 
สนบัสนนุให้มี

การจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายปี

และ 
หลายราย 

1.3  
เพิ่ม 

ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การน าวัคซีน
ใหม่บรรจุใน
แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้ม 

กันโรค 
1.5 

ส่งเสริม
ให้มีแผน 

การ
ส ารอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 
พฒันา
คณุภาพ

รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ให้บรกิารและ
การบรหิาร

จัดการวัคซีน 
ในสถาน
บรกิาร

สาธารณสุข 

1.6
พฒันา
ระบบ
ฐาน 

ข้อมูล
ด้าน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 
สร้าง
ความ

ตระหนกั
ในคณุค่า

ของ
วัคซีน
ให้แก่

ประชาชน 

2.1 สนบัสนุนทนุ
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อต่อ 
ยอดสูก่ารผลติ 

 2.2 สนบัสนนุให้
เกดิการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการ
ร่วมทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สร้างหลกัประกัน

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแก่อตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตว์ภายในประเทศ 

4.4 ส่งเสริมให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนคนและ
สัตว์สนับสนนุให้
ได้รบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนุน
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จ าเป็นและขาด
แคลนในงานด้าน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
ร่วมมือกบั

สถาบันการศกึษา
และหน่วยงาน

เครือข่ายในการจัด
ให้มีหลักสตูร

เกี่ยวกบัอตุสาหกรรม
วัคซีน หรือหลกัสูตร

อื่น 
ที่จ าเปน็ 

4.5  
ส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์โครงสร้าง
พืน้ฐานด้านวัคซีน

อย่างมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3  
สร้างกลไกการ

พฒันาบคุลากรใน
ประเทศ และ

เสริมสร้างก าลังใจ
ให้สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนือ่ง 

5.1 สร้างกลไก 
ด้านการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนให้เกดิ
การท างานร่วมกันของ
เครอืข่ายด้านวัคซีน 

5.2 สนบัสนุน
งบประมาณ ข้อมูลเชิง
ลึกทั้งด้านเทคนคิและ
วิชาการแก่เครือข่าย

ด้านวัคซีน 
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวม 14 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ และ
แผนงานพื้นฐาน จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความม่ันคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
 2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
 3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 
 4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและการใช้วัคซีน 
 5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ 
 6. โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2563 
 7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
 8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน 
 9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีน และการบริหารจัดการอื่นๆ 
  

 แผนงำนพื้นฐำน 
  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563 
  3. โครงการจัดท ากฎหมายเก่ียวกับการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
  4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
  5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565    
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  นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวคัซนีที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถงึ เป็นธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพื่อทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถด าเนินการด้านวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบรหิารจดัการงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวคัซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง

ด้านวคัซีนได้อย่างเหมาะสม 

5.เสริมสร้างขดีความสามารถขององคก์รภาคี
เครือข่ายดา้นวคัซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 5. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวจิัยพัฒนา
และการใช้วัคซีน 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและ
ความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 

8. โครงการส่งเสริมการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนตาม
เป้าหมายของประเทศ 

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
6*. โครงการสนับสนุนทุน
การพัฒนาวัคซีนตาม
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครอืข่ายด้านวัคซีน 

7. โครงการบริหารจัดการ
งานพัฒนาศักยภาพดา้น
วัคซีน และการบรหิาร
จัดการอื่นๆ 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบ
ข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

4. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนระหว่างประเทศ 2563 
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 ผลงำนที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ 2563 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2563-2565 ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานที่น าไปสู่ความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และรับทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ด าเนินการตลอดระยะเวลา 3 
ปี (พ.ศ.2563-2565) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และสถาบันได้ด าเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานและงบประมาณของ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จากหน่วยงาน
เครือข่ายต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของสถาบันภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งใน
ภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
 1. กำรก ำหนดแนวทำงกำรออกประกำศ ตำมมำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญญัติควำมม่ันคงด้ำนวัคซีน
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 
 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือ
เพ่ือความมั่นคงของประเทศ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณท่ีก าหนด 
 (2) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องเหมาะสมกับสัดส่วนการใช้
วัคซีนภายในประเทศ 
 (3) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน 
 (4) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่
เหมาะสม 
 (5) เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น 
 สถาบันได้จัดท า (ร่าง) แนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ออกประกาศได้อย่างรวดเร็ว เอ้ือประโยชน์ให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการ
วัคซีนของประเทศได้ทันการณ์ และเป็นหลักประกันส าหรับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงวัคซีนในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น ประกอบด้วย 1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และการส่งออกวัคซีนไป
นอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพวัคซีน 3) แนวทางการ
ออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑ์วัคซีนส าเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศเรื่องการบริหารจัดการ การ
กระจาย การให้บริการวัคซีน หรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม และ 5) แนวทางการออกประกาศเรื่อง
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น 
 
 2. “Blueprint เพื่อกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชำชนไทย” 
 เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานงานสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ใน
การบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงทีและสร้างขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญให้ “ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  เพ่ือหลีกเลี่ยงการป่วย การเสียชีวิตและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 
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ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเข้าถึงวัคซีนให้กับคนไทย มี 2 ด้าน 1) น าวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
มาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต (เป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง) 2) 
พัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ า (เป้าหมายระยะกลางและยาว) 
 3. กำรเสนอวัคซีน Tdap ส ำหรับหญิงตั้งครรภ์เข้ำสู่บัญชียำหลักแห่งชำติ 
สถาบันวัคซีนในฐานะฝ่ายเลขานุการ ACIP ยื่นแบบเสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) 
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและได้น าเสนอข้อมูลวัคซีน Tdap ในการประชุม
คณะอนุกรรมการ NLEV ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่  27 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้
ใช้วัคซีน Tdap ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 
นอกจากนี้ สถาบันได้เสนอวัคซีน Inactivated Polio Vaccine (IPV) และน าเสนอผลการด าเนินงานของ
โครงการ “กวาดล้างโปลิโอของประเทศไทยตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก พ.ศ. 
2559-2563” ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในบัญชี จ(1)  ในการประชุมคณะอนุกรรมการ NLEV ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 15 มิ.ย 2563 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ “รับทราบผลการด าเนินงาน และเห็นชอบในหลักการให้
ปรับ IPV จาก “บัญชีย่อย จ(1)” เป็น “บัญชีย่อย ก” โดยให้มีการใช้ IPV จาก “1 เข็ม” เป็นจ านวน “2 เข็ม” 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำร
ป้องกันโรคของประเทศ ได้แก่ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนตัวเลือก ร่วมกับกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาคมหาวิทยาลัย และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงพิจารณาหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทุนเพ่ือ
บูรณาการการสนับสนุนร่วมกับสถาบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ได้พิจารณาสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 รวม 6 โครงการ ได้แก่   

1. การพัฒนาเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนเพ่ือป้องกันและรักษาการติดเชื้อ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
การวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. การสร้าง S-glycoprotein vaccine ป้องกันไวรัสอู่ฮ่ันหรือ SARS-CoV-2 โดย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การศึกษาการเพ่ิมความเข้มข้นของโควิด-19 ไวรัสใน WHO Vero cell โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย สถาบันชีววัตถุ 
 5. การพัฒนาเอ็มอาร์เอ็นเอวัคซีนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 : จากการผลิตวัคซีน
ตามมาตรฐาน GMP สู่การทดสอบคลินิก (ช่วงที่ 1) 
 6. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด Adenovirus ในระดับ 2,000 
ลิตร (ระยะที่ 1) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง 

1. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และวิธีกำรจัดซื้อยำที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุน 

ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยก าหนดคุณสมบัติของยาที่เป็นวัคซีนให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน 2) ขึ้นทะเบียนในประเทศ และ 3) 
บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ หรือโครงการรณรงค์ 
หรือโครงการน าร่อง หรือโครงการสาธิต หรือโครงการก าจัดโรค หรือโครงการกวาดล้างโรค หรือวัคซีนส าหรับผู้
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เดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ ยาที่เป็นวัคซีนที่ได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติดังกล่าว จะพิจารณาให้การสนับสนุน
เป็นร้อยละการจัดซื้อตามมูลค่าหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซื้อร่วมกับการก าหนดระยะเวลาการจัดซื้อ 
ซึ่งแตกต่างกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน 
 2. แผนเร่งรัดกำรเข้ำถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อน Blueprint เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงมีความจ าเป็นต้องมีแผนเร่งรัดการ
เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันได้จัดท าแผนเร่งรัดฯ ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญ 2 ประการ คือ 1) 
ประชาชนไทยทุกคนได้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอ่ืน ๆ ที่พัฒนา
วัคซีนส าเร็จเป็นล าดับต้น ๆ ของโลก และ 2) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศ ไทยต้องมีความสามารถใน
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เพียงพอ ส าหรับการใช้ในประเทศ และสามารถส่งออกเพ่ือ
จ าหน่ายในตลาดโลก รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาวัคซีนได้เองเมื่อมีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ใน
อนาคต โดยมีการด าเนินการผ่าน 3 โครงการส าคัญ ได้แก่ 1) โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
(COVID-19) ชนิด mRNA 2) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ชนิด Viral Vector และ 3) โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบ
และวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้รองรับ
ภำรกิจควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนได้อย่ำงเหมำะสม 
 1. โครงกำรน ำร่องกำรใช้งำนระบบ E-course training 
 สถาบันร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดท าโครงการศึกษาน าร่องการใช้งาน
ระบบการอบรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคออนไลน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของการน าร่องใช้งานระบบ E-course training เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบการอบรมออนไลน์ด้วย 
EPI e-course training ได้พัฒนามาจากมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยทั้ง 7 หมวด
เนื้อหา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเข้าร่วม จ านวน 80 คน 
 2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนแก่สถำนสัตว์ทดลองเพื่อกำรวิจัย มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 สถาบันได้สนับสนุนการด าเนินงานแก่สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ ด้านนโยบายเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร เป็นต้น ท าให้สถานสัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการ
ยกระดับเป็นหน่วยทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามหลักการ OECD GLP ส าหรับการทดสอบ
พิษวิทยา (toxicity testing) ในปี 2563 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศ 
 สถาบันได้จัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน และ
ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากผู้น าอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ น าโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ในฐานะประธานอาเซียน ในที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวมีถ้อยแถลงส าคัญที่ระบุให้
อาเซียนต้องมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนใน
อาเซียน 2564-2568 (Regional Strategic and Action Plans 2021-2025) 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

   แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัคซีนและควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนสู่สำธำรณะ 
1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 4 ด าเนินกิจกรรมเสรจ็สิ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 11 

มกราคม 2563 
1. ข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
จ านวน 10 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข่าวสถาบันเผยแพร่แล้วจ านวน 
10 เรื่อง  
2. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 4 ฉบับ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลผุลผลิต เนื่องจากอยู่
ระหว่างปรับแก้จดหมายข่าว ฉบับที่ 
4 และคาดว่าจะเผยแพรภ่ายใน
เดือนตุลาคม 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานตามแผนร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการตามแผนไดร้้อยละ 
100  

การด าเนินงานท่ีผ่านมาเน้นการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรับ และสื่อสารไม่
คลอบคลมุกลุ่มเป้าหมายหลัก โดย
เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดยีว 
ข้อเสนอแนะ 
มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจ าแนก
ประเภทของกลุ่มเป้าหมายเพื่อวาง
แผนการสื่อสารเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้
การสื่อสารคลอบคลมุให้ได้มากท่ีสุด 
และจะต้องด าเนินการปรับปรุง
รูปแบบการประเมินผลการสร้างการ
รับรู้และภาพลักษณ์ในคลอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรูด้้าน
วัคซีน 

เผยแพรผ่่านข่าวผ่านหนังสือพิมพแ์ละเว็บไซต์
ออนไลน์แล้วจ านวน 10 เรื่อง   

3. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานเป็น infographic 

4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 

5. จดหมายข่าว E-book จดหมายข่าวเผยแพร่เรียบร้อยแลว้ จ านวน 3 
ฉบับ และอยู่ระหว่างปรับแก้ 1 ฉบับ 

6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

ผลประเมินการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ร้อยละ 68.6 

7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน ยกเลิกกิจกรรม 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

   แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงกำรข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และ
การบริหารจัดการวัคซีน 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมกีาร
เปล่ียนแปลงหัวข้อการวิจัย 

1. รายงานผลการศึกษาทบทวนและจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
ระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนของ
ประเทศไทย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
 ไม่บรรลุผลผลิต เน่ืองจากผู้ผู้วจัิยส่ง
ร่างรายงานแล้ว (งานงวดที่ 2) ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาตรวจรับของ คกก. 
และผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาเบ้ืองต้น
ต่อ คกก.บริหารสถาบันในเดือนตุลาคม 
2. รายงานผลศึกษาทบทวนและจัดล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนาวัคซีนใน
ระดับประเทศ 
ผลกำรด ำเนนิงำน 
 ไม่บรรลุผลผลิต ผู้วิจัยส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์แล้ว (งานงวดสุดทา้ย) และ
ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
งาน คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน
เดือนตุลาคม 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนทีไ่ด้
น าเสนอและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการและ/หรือ
คณะท างานทีเ่กี่ยวข้องอย่างน้อย 1 
ข้อเสนอ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการ
ศึกษาทบทวนและจัดล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนาวัคซีนใน
ระดับประเทศ ได้น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถานฯ และได้รับ
ความเห็นชอบแล้วเมือ่วันที่ 25 
กันยายน 2563 
 

การศึกษาวิจัยในประเด็นท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับงานด้านวัคซีน 
ด าเนินการโดยการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาโดยตลอด 
เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมี
ทักษะ และองค์ความรู้ จึงจะ
ปรับรูปแบบการด าเนินงาน ใน
ปี 2564 โดยให้นักวิชาการ
วัคซีนเป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยและจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 

2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วคัซีนมะเร็งปาก
มดลูกในหญิงอายุ  15-28 ปี 
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการน าวัคซีนใหม่มาใช้
ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจาก ใช้งบประมาณ
ของ อย. ในการจัดประชุม 

4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการ
วัคซีน  

ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลง
นโยบาย 

5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพฒันาระบบข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านวัคซีน 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ด าเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
7. ประชุมคณะท างานคัดเลือกฯ และติดตามการ
ด าเนินงานตามมติ NVC 

จัดประชุมการคัดเลือกและวิธีการจัดซ้ือยา
ที่เป็นวัคซีนฯ และจัดประชุมโครงการศึกษา
ทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของการ
พัฒนาวัคซีนระดับประเทศ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8. ศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
การเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาต ิ

จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 
2/2563  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจ านวน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลุผลผลิต เน่ืองจากจะน าผล
การศึกษามาจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

  

9. ศึกษาทบทวนและจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายการ
บริหารจัดการระบบการเงินการคลงัด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 
28/2563  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
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10. ศึกษาทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของ
การพัฒนาวัคซีนในระดับประเทศ 

จัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 
38/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม 63 

ภายหลังจากรายงานฉบับสมบูรณ์ได้รับการ
ตรวจรับแล้ว 
4. ผลการน าร่องการใช้แอพพลิเคชั่น 1 
จังหวัด 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลุผลผลิต ชะลอการด าเนินงาน
เนื่องการสถานการณ์การระบาดของ 
covid-19 

3. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหำรจัดกำรวัคซีน (VIMS) 
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบบริหาร

จัดการข้อมลูด้านวัคซีน 
1. ระบบซอฟต์แวร์ VIMS ท่ีแสดงผลได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  - พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการ
วัคซีนในรูปแบบของ Dashboard ของ
วัคซีน 4 ชนิด ได้แก่ MMR, HPV, IPV และ 
Influenza และเสนอน าตอ่คอก.วิชาการ 
และคกก.บริหารสถาบัน 
- จัดท าชุดข้อมูลของวัคซีน 5 ชนิด ได้แก่ 
MMR, HPV, IPV, Influenza และ Tdap 
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. คู่มือการใช้งานระบบอย่างน้อย 1 
ฉบับ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีคู่มือการใช้งานระบบ ได้แก่  
(1) Data Flow Diagram, (2) 
Program Specification, (3) System 
Flow, (4) User Manual, (5) VIMS 
Data Dictionary, (6) VIMS Quick 
User Manual, (7) VIMS ER 
Diagram, (8) คู่มือการดูแลบ ารุงรักษา
ระบบ ส ารองข้อมูล กู้คืนข้อมูล 

ปัญหำอุปสรรค 
1. การแสดงผล Dashboard  
บางส่วนยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน และบางส่วน 
แสดงข้อมูลซ้ าซ้อน  
แนวทำงกำรแก้ไข  
1. ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ท่ีน่าเชื่อถือ เท่าท่ีจะหาข้อมูลได้ 
2. จัดเตรียมข้อมูลก่อนน าเข้าสู่
ระบบ VIMS เพื่อให้แสดงข้อมูล
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับ
ระบบข้อมูล 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากเลื่อนการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

3. จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างท าสื่อชุดขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟกิ (Infographic Fact 
Sheet) 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

   แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนระหว่ำงประเทศ 2563 
1. จดัประชุมเพ่ือการเตรียมการจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ือความมั่นคงฯ 

จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านวัคซีนระหว่างประเทศ และจดัประชุม
อื่นๆ แสวงหาโอกาสในการขับเคลือ่นความ

1. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความ
มั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

1. ปฏิญญาฯ ไดร้ับการประกาศและ
ลงนามโดยผู้น าอาเซียน ในการ
ประชุม ASEAN Summit 
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มั่นคงด้านวัคซีนของประเทศในระยะยาว  ผลกำรด ำเนินงำน 
  ปฏิญญาฯ ไดร้ับการน าเสนอใน
ที่ประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน 
(ASEAN Summit)  
2. รายงานสรุปผลการส ารวจ 
AVBS2 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลผุลผลิต เนื่องจาก
ยกเลิกกิจกรรมการจัดจ้างนักวิจัย 
AVBS-2 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลตามตัวช้ีวัด 
 
 
2. รายงานสรุปผลการส ารวจ 
AVBS2 เสนอต่อที่ประชุมคณะอน ุ
กรรมการวิชาการ และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ 
จ านวน 1 ครั้ง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด  

2. จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพื่อความม่ันคงและการพ่ึงพา
ตนเองด้านวัคซีนในอาเซียน 

จัดจ้างผู้บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และมีการเบิกจ่าย งปม. 1 งวด ภายหลังได้มี
การยกเลิกการจดัประชุมดังกล่าว 

3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN 
Health Cluster 3 ในประเทศไทย 

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงเลื่อน
การ ประชุมดังกล่าวออกไปโดยไมม่ีก าหนด 
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ COVID-
19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีประกาศจาก
รัฐบาลต่อไป 

4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior 
Official Meeting on Health 
Development (SOMHD) 

5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้
ประสานงาน 

จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ
ด้านวัคซีนระหว่างประเทศ และยกเลิกการจัด
จ้างนักวิจัย AVBS-2 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของประเทศ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและกำรใช้วัคซีน 
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดท าแผนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนและการใช้วัคซีน  

จัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแนวทางการ
คัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีส าหรับเตรียมการ
ผลิตวคัซีนโควดิเพื่อการเข้าถึงวัคซีนส าหรบั
คนไทย 

1. ผลการทบทวนการวจิัยพัฒนา
วัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีนใน
ปัจจุบัน  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
 
2. แนวทางในการวิเคราะห์ช่องว่าง
การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ  

1. ผลการทบทวนการวจิัยพัฒนา
วัคซีนรายชนิดและการใช้วัคซีน
อย่างน้อย 5 ชนิดวัคซีน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด ด าเนินการได้ 7 
ชนิดวัคซีน 
2. แนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างฯ 
2 ชนิดวัคซีน 

   
   
   
   

2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการพัฒนาระบบงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

ปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้
ทุน 

3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนิน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีการติดตาม
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โครงการพัฒนาการด าเนินงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนใต ้

ความก้าวหน้าโครงการผ่านกระบวนการให้
ทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 แนวทางในการวิเคราะห์
ช่องว่างการวิจัยพัฒนาวัคซีน
มะเร็งปากมดลูก และวัคซีน
ไข้เลือดออก โดยวัคซีน
ไข้เลือดออกผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการวิชาการฯ 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้าน
วัคซีนเพื่อรองรับการระบาด 

จัดประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนเพื่อรองรับ
การผลิตวัคซีน COVID-19 และการวางแนว
ทางการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีส าหรับ
เตรียมการผลติวัคซีนโควดิเพื่อการเข้าถึง
วัคซีนส าหรับคนไทย 

 

 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  

3. ข้อเสนอการจัดหาวัคซีนเพื่อใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายตามค าแนะน าของ
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 - เสนอวัคซีนรวมบาดทะยัก-คอ
ตีบ-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap) 
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาต ิ
    - เสนอวัคซีน Inactivated Polio 
Vaccine (IPV) โดยปรับ IPV จาก 
“บัญชีย่อย จ(1)” เป็น “บัญชีย่อย 
ก” โดยให้มีการใช้ IPV จาก “1 
เข็ม” เป็นจ านวน “2 เข็ม” 

3. มีวัคซีนอย่างน้อย 1 ตัว  
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี
วัคซีนหลักแห่งชาต ิ
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีวัคซีนท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการ NLEV 
จ านวน 2 ตัว คือ วัคซีน  Tdap  
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ และ วัคซีน 
IPV 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของประเทศ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
2. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรพัฒนำวัคซีนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ 
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง จัดท าสญัญาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 

ทุน 
1. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
สนับสนุนทุน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. การประเมินผลส าเร็จของการ
สนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้น
วัคซีน ปี 2563-2565 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด ทุนที่ให้การสนบัสนุน
เป็นไปตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน  
ปี 2563-2565 และมีการสนับสนนุทุน
วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-
19 เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดอย่าง
เร่งด่วน 

ปัญหำอุปสรรค 
1. งบประมาณจากหลายแหล่ง มีกลไกท่ี
แตกต่างกันยากต่อการบริหารจัดการ 
2. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้อง
ด าเนินการอยา่งเร่งด่วน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการไดต้ามขั้นตอนตามระเบียบการ
ให้ทุน 
3. โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่ ไมไ่ด้อยู่ใน
แผนงานประจ าปี และแม้จะมีการปรับ
แผนแล้วก็ยังมโีครงการเข้าสู่กระบวนการ
ทุนอย่างต่อเนื่อง 
4. โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาด
ใหญ่และงบประมาณสูง ท าให้กระบวน 
การด าเนินงานซับซ้อนกว่าปกติ เช่น 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากอยูร่ะหวา่ง
การเจรจาขอใช้สิทธ์ิกล้าเช้ือท่ีมหดิล
เคยให้สิทธ์ิกับ Kaketsuken จึง
จ าเป็นต้องชะลอการให้ทุน 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคไขซ้ิกา 

สนับสนุนทุนโครงการการศึกษาวัคซีน 
ซิกาชนิดเช้ือตายในสัตว์ทดลองเพือ่ดู
ความปลอดภัย สญัญาทุนเลขท่ี 
2563.1/4 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายดา้นวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มโีครงการ
เข้าพิจารณา 

5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-
19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าสญัญาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 
ทุน  
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อ านาจการอนุมัติงบประมาณ อ านาจการ
เบิกจ่าย และเงื่อนไขในสญัญารับทุน 
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แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
    5. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโค

วิด-19 ส่งผลให้การด าเนินงานหรอื
กิจกรรมของหลาย โครงการประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เชน่ 
โครงการที่ต้องใช้อาสาสมัคร และ
โครงการที่มีการจัดอบรม หรือส่งบุคลากร
ไปอบรม ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนนิการ
ตามแผนที่ก าหนดไวไ้ด้และเป็นเหตุให้ต้อง
ขยายเวลา 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ/กำรเตรียมกำร 
1. ศึกษากลไก/แนวทางการด าเนนิงาน
ของแหล่งงบประมาณที่เสนอขอ 
2. เตรียมความพร้อมสถาบันฯ ทั้งในฐานะ
เป็นผู้ให้ทุน ผู้รบัทุน ผู้ร่วมด าเนินการวิจัย 
และผูร้่วมสนับสนุนงบประมาณ โดยมีการ
จัดท ากลไก กระบวนการ ระเบียบหรือ
ประกาศเกีย่วกับการรับ-จ่ายเงินสนับสนุน
อื่น ๆ ของสถาบัน เพื่อรองรับสถานการณ์
เร่งด่วน หรือโครงการขนาดใหญ ่

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของประเทศ 
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แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนวัคซีน และกำรบริหำรจัดกำรอื่น ๆ 
1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 1 ครั้ง ในวันท่ี 7 

มกราคม 2563 
1. รายงานผลการน าร่องการใช้งานและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ E-course 
training 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. ผลการน าร่องการใช้งานและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ E-course 
training โดย 
ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค
ที่ได้รับการอบรมออนไลนด์้วย EPI e-
course training มีคะแนนความรูสู้ง
กว่าผู้ปฏิบัติงานสร้างเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค
ที่ได้รับการนิเทศงาน 
ตามปกต ิ
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลุตัวช้ีวัด 

 

2. ประเมินและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 

จัดประชุมประเมินและตดิตามความก้าวหน้า
โครงการ  

3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้าน
วัคซีนและโครงสร้างพื้นฐาน  

ปรับเปลีย่นแนวทาง/รูปแบบของการด าเนินงาน
วิเคราะห์ช่องว่างฯ 

4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุน
ทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากปรับเปลีย่นทั้งรูปแบบ
โครงสร้างและการด าเนินงาน ท าให้การศึกษา
รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณนี้ชะลอการด าเนนิงาน  

5. ค่าบ ารุงรักษาระบบ NVIFDA จดัจ้างบ ารุงรักษาระบบจดัเตรียมเอกสาร
ทะเบียนตารับยาแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(NVIFDA) 

6. บริหารจัดการระบบ E-course 
training และการน าร่องการใช้งาน
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 

จัดจ้างส ารวจความต้องการด้านเนือ้หาในระบบ 
E-course training และน าร่องใช้งานระบบฯ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมฯ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนตำมเป้ำหมำยของประเทศ 
1. ประชุมคณะท างานติดตาม ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากพิจารณาผลการ

คัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
1. รายงานผลการตดิตามความก้าวหน้า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ 

1.การติดตามความก้าวหน้าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหว่างประเทศ 
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ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ไข้เลือดออกเด็งก่ี 

จึงไม่จ าเป็นต้องมีการจดัประชุม  ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
 
2. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสูก่ารผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) ปี 
2562-2567  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
 
 
3. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสูก่ารผลิต
วัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
 
 

จ านวน 1 เทคโนโลย ี
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 
2. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 
(cell based) ปี 2562-2567 ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 
3. แผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาสู่
การผลิตวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ ผา่น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารสถาบันฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การบริหารจัดการโครงการวิจัย
พัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนและยาชีว
วัตถ ุ

จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการโครงการวิจยัพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีน
และยาชีววัตถ ุ

3. จัดท าแผนที่ทางเดินการวิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัย
พัฒนาวัคซีนปอ้งกันไข้เลือดออกเด็งกี่ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2563 

4. สนับสนุนกล้าเชื้อส าหรับการวิจัย
พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งก่ี 

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากมีแนวทางอื่นในการ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยใช้กลา้เชื้อชุด
ดังกล่าวโดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย 

5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าของประเทศ 

จัดประชุมแนวทางการด าเนินงานในการวิจัย
พัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าชนิดเช้ือตายส าหรับสัตว์ วันท่ี 2 มีนาคม 
2563 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. ติดตามความก้าวหน้าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ 

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีน HPV ชนิด 2 สาย
พันธุ ์จ านวน 3 ครั้ง 

4. รายงานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
มนุษย ์และ/หรือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว ์
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ ได้แก่ 1) รายงาน
ประเมินความเป็นไปได้ในการสนบัสนุน
การวิจัยพัฒนาต่อยอดวคัซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในมนุษย์ชนิดเช้ือตาย 2) 
รายงานการประชุมตดิตามความกา้วหน้า

4. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน
มนุษย ์และ/หรือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว ์
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 

 

7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียน
วัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุม
ก ากับในประเทศ 

ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก วันที่ 7 
มกราคม 2563 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางใน
การน าวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรม
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากได้น าเสนอเรื่อง
วัคซีน HPV เป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อขอ
ค าแนะน าในการประชุม ACIP ในวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว 
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9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การ
ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell 
based) 

จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าการวิจยัพัฒนาการผลิตวคัซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ H7N9 ชนิดเชื้อ
ตาย ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2563 

การวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าชนิดเช้ือตายส าหรับสัตว์ และ
การวางแผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 
 

  

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้รองรับภำรกิจควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนได้อย่ำงเหมำะสม 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรพัฒนำวัคซีนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ 
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(EPI module) 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้
ด าเนินงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 
จ านวน 2 ทุน 

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ทุน
พัฒนาบุคลากร 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. ทุนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 ทุน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 

 

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน (HRD) 

สนับสนุนทุนโครงการการพัฒนา
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า
แผนการจดัการความเสี่ยงด้านยา 
ส าหรับผลติภณัฑ์ชีววัตถุและวัคซนีใน
ประเทศ  
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3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวัคซีน 

สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาการ
ทดสอบวัคซีนในสตัว์ทดลองตาม
หลักการ OECD GLP สัญญาเลขที่ 
2563.4/2 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2563 

 

 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศ 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรสนับสนุนหน่วยงำนเครือข่ำยทำงด้ำนวัคซีน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
QA 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้ง
ที่ 1/2563 ในวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2563 

1. องค์ความรู้ด้านการประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนตลอดจนการขึ้น
ทะเบียนต ารับ ในกรณเีร่งด่วน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลผุลผลิต 

1. องค์ความรู้ด้านการประกันและ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน ไม่น้อยกว่า  
1 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด 

ปัญหำอุปสรรค 
สถานการณ์การระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัด
ประชุมด้วยจ านวนคนจ านวนมาก 
หรือ work shop ได ้
ข้อเสนอแนะ 
จัดประชุม (ทางไกล) เพื่อให้
หน่วยงานควบคุมก ากับน าเสนอ
แนวทางของประเทศเพื่อให้นักวิจัย
และหน่วยงานผู้ผลิตได้รบัทราบ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันส าหรับการผลติ
วัคซีนป้องกัน COVID-19  
และมีการสนับสนุนให้หน่วยงาน
ควบคุมก ากับ (อย. และ สถาบันชีว

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย 
QA 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA 

3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้าน
งานวิจัยวัคซีน  

จัดอบรม Immunology concepts for 
vaccinology วันท่ี 14 มกราคม 2563 

4. ประชุมเชิงปฏบิัติการ Practice for 
cell based techniques    

ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจ
มีความเสี่ยงต่อสุขภาวะของผู้เข้าประชุม
วิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
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ที่เป็นความจ าเป็นของเครือข่าย ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
หน่วยงานท่ีจัดการประชุมจึงเลื่อนการประชุม
ออกไปจัดในปีถัดไป 

วัตถุ) ได้เข้าร่วมคณะท างานกลุม่
ย่อยเฉพาะดา้น เพื่อติดตามการ
ท างานของการควบคุมก ากับระดบั
โลกอย่างใกล้ชิด เพื่อน ามาใช้ก ากับ
ภายในประเทศ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนพื้นฐำน 
   

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ปี 2563      
1. บริหารงานทั่วไป ด าเนินการไดต้ามแผน 1. รายงานผลการจัดหาพัสดุ ตาม

แผนการจดัซื้อจัดจา้งและความตอ้งการ
ของบุคลากร ประจ าปี 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
2. รายงานความพึงพอใจในการ
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน 
ประจ าปี 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. ร้อยละของการจดัหาพัสดุได้ตามแผน
ที่ก าหนดขอปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 
100 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 
2. ร้อยละความพึงพอใจในการสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน 
ประจ าปี 2563 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด 

- 

2. งานสารสนเทศ ด าเนินการไดต้ามแผน 

3. งานยานพาหนะ ด าเนินการไดต้ามแผน 

4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ด าเนินการไดต้ามแผน 

5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ด าเนินการไดต้ามแผน 

6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง 
server สพร. 

ไม่สามารถท าการย้ายระบบ E-Office ได้
เนื่องจากการขอใช้บริการ Cloud ภาครัฐ
จาก GDCC สถาบันถูกจัดล าดับความส าคญั
ของลูกค้า ซึ่งคาดว่าได้รับบริการ Cloud 
จาก GDCC ประมาณปีงบประมาณ 2564 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนพื้นฐำน 
   

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ปี 2563      
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารใน
ประเทศ 

ผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรในประเทศ 
จ านวน 2 หลักสูตร 

1. รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. ร้อยละบุคลากรของสถาบันไดร้บัการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด ไดร้้อยละ 91 

- 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ประเทศ 

เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมจ านวน 7 
หลักสตูร รวมทั้งสิ้น 13 คน และทดสอบ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) จ านวน 36 คน 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in 
house 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร in house ได้ 

4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารใน
ต่างประเทศ 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ
ประเทศ จ านวน 3 หลักสูตร 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ต่างประเทศ 

เจ้าหน้าท่ีเข้าประชุมวิชาการในต่างประเทศ 
จ านวน 3 คน 

6. การพัฒนาองค์กร (OD) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนพื้นฐำน 
   



28 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3. โครงกำรจัดท ำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ 
1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อหา
แนวทางในการจัดท าอนุบัญญัติ 

จัดประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางใน
การจัดท าอนุบัญญัติ จ านวน 5 ครั้ง 

1. ระเบียบเกีย่วกับการด าเนินงานของ
สถาบัน  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

1. ระเบียบเกีย่วกับการด าเนินงาน
ของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ประกาศใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด ได้แก่ 1) ระเบียบ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าดว้ย
การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค 2) 
ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 
เลื่อนต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบัน 3) ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานของ
สถาบัน 4) ระเบียบเกี่ยวกับ
สวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี 
 

- 

2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

จัดประชุมรับฟังความเห็นการด าเนินการ
ตามม.18 แห่งพ.ร.บ.ความมั่นคงดา้น
วัคซีน พ.ศ. 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 
2563 

3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดท าอนุ
บัญญัติและระเบียบของสถาบัน 

จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประสานงานและให้
ค าปรึกษาในการจดัท าระเบียบและ
ประกาศตา่ง ๆ ภายใต้พระราชบญัญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 จ านวน 
1 ท่าน 

4. จัดประชุมคณะท างานจัดท า
ระเบียบของสถาบัน 

จัดประชุมเพื่อจัดท าระเบียบของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 
2562 

5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้ 
พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ.2561 

อยู่ระหว่างการรวบรวมระเบียบทีจ่ะน ามา
รวบเลม่ คาดว่าจะด าเนินการจดัท าในไตร
มาส 4 

  

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนพื้นฐำน 
   

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตโครงกำร ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
 4. โครงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน ด าเนินการไดต้ามแผน 1. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ด าเนินงานได้ตามแผนร้อยละ 100  - 
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และศึกษาดูงาน   2. แผนการควบคุมภายใน 
3. แผนบริหารความเสี่ยง 
4. แนวทางการด าเนินงานของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลตุัวช้ีวัด 
 
 
 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2564  

ด าเนินการไดต้ามแผน 

3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563 

ด าเนินการไดต้ามแผน และมีผลการ
ประเมินการปฏบิัติงานของสถาบนั 

4. จัดจ้างประเมินความพึงพอต่อการ
ให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563 

ด าเนินการไดต้ามแผน และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของสถาบัน 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบัน 

กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการศกึษา
อบรม หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP)  และ
หลักสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP)  

6. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือ
ติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี 

จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อ
ติดตามผลส าเร็จเป็นรายปีเรยีบร้อยแล้ว 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 แผนงำนพื้นฐำน 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลผลิตไตรมำส 4 ตัวช้ีวัดไตรมำส 4 
ปัญหำอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงกำรกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ.2563-2565   
1. จัดประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 

ปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยแจง้เวียน
แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวคัซีน
แห่งชาติ พ.ศ.2563-2565 แก่หน่วยงาน
เครือข่ายผ่านทางจดหมาย 

1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตรค์วาม
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563 
-2565 ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 บรรลผุลผลติ 
2. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566-2570) และกรอบงบประมาณ 
1 ฉบับ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลผุลผลิต 

ร่างแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิ
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ไม่บรรลตุัวช้ีวัด 

- 

2. จัดท าแผนยุทธศาสตรค์วามมั่นคงด้านวัคซีน 
ระยะที่ 2  

ยกเลิกกิจกรรม ปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานโดยรวมการด าเนินงาน
จัดเตรียมแผนระยะ 2 ไว้ในกิจกรรมจัด 
working group และการเยี่ยม
หน่วยงาน 

4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2563 และเยีย่มหน่วยงาน 

เลื่อนแผนการด าเนินงานในไตรมาส 4 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโค
วิด-19 

5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ชะลอการด าเนินงานเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
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ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประเภท งบประมำณก่อนทบทวนปรับแผน งบประมำณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจ่ำย ณ 30 ก.ย. 63 
งบประมำณ  
ตำม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวมทั้งสิ้น 

งบประมำณ  
ตำม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด
งบประมำณ 

งบประมำณ
รวมทั้งสิ้น 

เบิกจ่ำยจริง
และรวมภำระ

ผูกพัน 

คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500 5,458,590 - 19,866,090 14,407,500.00 5,042,997.40 - 200,000.00 19,250,497.40 18,720,257.72  530,239.68  
รายจ่ายประจ า - 10,429,160 - 10,429,160 - 9,792,407.13 60,000.00 9,852,407.13 9,429,917.61  422,489.52 
แผนงาน
ยุทธศาสตร ์

20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 20,023,000.00 17,050,418.02 1,447,214.48 38,520,632.50 38,398,397.70  122,234.80  
  

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300 - - 498,450 8,333,850 8,832,300.00  -3,900,195.22 4,932,104.78 4,579,801.16  352,303.62  
เงินส ารอง - - - - - 851,377.45 2,592,980.74 3,444,358.19 1,395,301.93 2,049,056.26   
รวมท้ังสิ้น 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 43,262,800.00 32,737,200.00 - 76,000,000.00 72,523,676.12 3,476,323.88 

 หมำยเหตุ ต้นปีงบประมาณมีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จ านวน 498,450 บาท และเพิ่มงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 498,450 บาท ภายหลัง 
การทบทวนปรับแผนการด าเนินงานและงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง มีการปรับลดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน จ านวน 3,900,195.22 บาท  แผนงานบุคลากร จ านวน 200,000.00 บาท และเพิ่ม
งบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 1,447,214.48 บาท รายจ่ายประจ า จ านวน 60,000 บาท และเงินส ารอง 2,592,980.74 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณหมวดรำยจ่ำยประจ ำ 

ประเภท งบประมำณก่อนทบทวนปรับแผน งบประมำณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจ่ำย ณ 30 ก.ย. 63 
งบประมำณ  เงินสะสม ปรับ/ลด รวมท้ังสิ้น งบประมำณ  เงินสะสม ปรับ/ลด รวมท้ังสิ้น เบิกจ่ำยจริง คงเหลือ 
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ตำม พรบ. งบประมำณ ตำม พรบ. งบประมำณ รวมเงินกัน
เหลื่อมป ี

แผนงำนบุคลำกร 14,407,500.00 5,458,590.00 - 19,866,090.00  4,407,500.00  5,042,997.40  - 200,000.00  19,250,497.40  18,720,257.72       530,239.68  
เงินเดือน 14,407,500.00 4,722,470.00 - 19,129,970.00 14,407,500.00  4,425,662.00  - 200,000.00  18,633,162.00  18,110,884.00  522,278.00  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ -  736,120.00 - 736,120.00     617,335.40   -     617,335.40    609,373.72          7,961.68  
รำยจ่ำยประจ ำอ่ืน ๆ - 10,429,160.00 - 10,429,160.00  9,792,407.13     60,000.00   9,852,407.13   8,040,704.19   1,811,702.94  
เบี้ยประชุม - 4,147,000.00 - 4,147,000.00  4,095,000.00   -  4,095,000.00   3,739,000.00   356,000.00  
สวัสดิการ - 465,000.00 - 465,000.00   300,894.50      60,000.00     360,894.50     335,761.00  25,133.50  
ค่าจ้างเหมาบริการ - 1,573,200.00 - 1,573,200.00  1,526,808.00   -  1,526,808.00  1,526,688.00  120.00  
ค่าเช่าอาคาร - 889,200.00 - 889,200.00  1,320,200.00   -    1,320,200.00  1,320,200.00  - 
ค่าเช่ารถยนต ์ - 456,000.00 - 456,000.00     456,000.00   -  456,000.00  456,000.00  - 
ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

- 498,000.00 - 498,000.00  370,748.78   -     370,748.78  364,055.19        6,693.59  

ค่าส่วนกลางเช่า
ส านักงาน 

- 314,400.00 - 314,400.00     314,400.00   -    314,400.00   299,000.00     15,400.00  

ค่าสาธารณูปโภค - 996,360.00 - 996,360.00  851,289.85   -  851,289.85   838,433.42  12,856.43  
ค่าครุภณัฑ ์ - 1,090,000.00 - 1,090,000.00    557,066.00   -  557,066.00  550,361.00     6,705.00  
เงินส ำรอง - - - -   851,377.45  2,592,980.74  3,444,358.19  1,395,301.93  2,049,056.26  

 

 

รำยละเอียดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณหมวดงบด ำเนินงำน 
ประเภท งบประมำณก่อนทบทวนปรับแผน งบประมำณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจ่ำย ณ 30 ก.ย. 63 

งปม.  
ตำม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด 
งปม. 

รวมท้ังสิ้น งปม. 
ตำม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด
งบประมำณ 

รวมท้ังสิ้น เบิกจ่ำยจริงรวม
เงินกันเหลือ่มปี 

คงเหลอื 

แผนงำนยุทธศำสตร์ 20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900  20,023,000.00  17,050,418.02  1,447,214.48  38,520,632.50  38,398,397.70   122,234.80 
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
วัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่
สาธารณะ 

1,588,300.00 - - 1,588,300.00  824,193.00  - -   824,193.00  824,193.00  - 
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2. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านวัคซีน 

1,691,000.00 - - 1,691,000.00 1,613,600.00  - -  1,613,600.00   1,560,656.20   52,943.80  

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับ
ระบบข้อมูลและบริหารจัดการ
วัคซีน  

415,050.00 - - 415,050.00 155,851.00  - -      155,851.00     151,511.00        
4,340.00  

4. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้าน
การวิจยัพัฒนาและการใช้วัคซีน 

131,250.00 - - 131,250.00 159,575.00  -      159,575.00  155,615.00     3,960.00  

5. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
วัคซีนตามเป้าหมายของประเทศ 

8,068,750.00 - - 8,068,750.00 219,377.00   -   -    219,377.00 212,186.00    7,191.00  

6. โครงการความร่วมมือเพื่อความ
มั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ  

1,861,500.00 - - 1,861,500.00 692,136.50   -  -153,500.00 538,636.50     537,636.50     1,000.00  

7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนา
วัคซีนตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ

3,652,100.00 16,849,450.00 498,450.00 21,000,000.00 14,162,005.50  19,465,342.50  -265,560.00 33,361,788.00  33,361,788.00  - 

8. โครงการสนับสนุนหน่วยงาน
เครือข่ายทางด้านวัคซีน 

792,450.00 - - 792,450.00 152,350.00   -      - 25,350.00  127,000.00  120,705.00  6,295.00  

9. โครงการบริหารจัดการงาน
พัฒนาศักยภาพดา้นวัคซีน และการ
บริหารจัดการอื่นๆ 

1,822,600.00 - - 1,822,600.00 2,043,912.00                   - -523,300.00 1,520,612.00 1,474,107.00  46,505.00 
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ประเภท งบประมำณก่อนทบทวนปรับแผน งบประมำณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจ่ำย ณ 30 ก.ย. 63 
งปม.  

ตำม พรบ. 
เงินสะสม ปรับ/ลด 

งปม. 
รวมท้ังสิ้น งปม. 

ตำม พรบ. 
เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมำณ 
รวมท้ังสิ้น เบิกจ่ำยจริง

รวมเงนิกัน
เหลื่อมปี 

คงเหลอื 

แผนงำนพื้นฐำน 8,832,300.00 - -498,450.00 8,333,850.00  8,832,300.00  -498,450.00 -3,401,745.22 4,932,104.78 4,579,801.16  352,303.62 
1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

2,082,200.00 - - 2,082,200.00  2,082,200.00   -3,409.12 2,078,790.88   1,853,950.76  224,840.12 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

1,859,700.00 - - 1,859,700.00   1,859,700.00   -  -1,135,065.36 724,634.64  704,534.64  20,100.00 

3. โครงการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

752,300.00 - - 752,300.00 752,300.00   - -4,550.00 747,750.00     698,582.50  49,167.50 

4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 3,163,650.00 - - 3,163,650.00 3,163,650.00   -  -1,831,570.74 1,332,079.26   1,309,298.26  22,781.00 

5. โครงการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2563-2565 

476,000.00 - - 476,000.00    476,000.00   -  -427,150.00 48,850.00       13,435.00  35,415.00 

รวมทั้งสิ้น 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 3,262,800.00 32,737,200.00 - 76,000,000.00 72,523,676.12 3,476,323.88 
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  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
   แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 

1. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัคซีนและควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนสู่
สำธำรณะ 

824,193.00 605,913.00 545,913.00 66.24 90.10 

1. CSR แบ่งปันความสุขเพ่ือน้องปี 4 91,333.00 91,333.00 91,333.00 100.00 100.00 
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีน 481,500.00 481,500.00 481,500.00 100.00 100.00 
3. วิดีทัศน์ที่เกีย่วข้องกับงานวัคซีน - - - - - 
4. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - - - - 
5. จดหมายข่าว E-book 51,360.00 38,520.00 38,520.00 75.00 100.00 
6. จัดจ้างประเมินผลการรับรู้ข่าวสารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 100.00 
7. ค่าโปรโมท Facebook สถาบัน - - - - - 
2. โครงกำรข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 1,613,600.00  1,613,600.00  790,656.20  49.00        49.00  
1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน - - - - - 
2. การศึกษาความคุ้มค่าในการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ปี   630.00    630.00    630.00        100.00  100.00  
3. การจัดประชุมหารือเรื่องการน าวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

- - - - - 

4. การจัดประชุมหารือเรื่องการร่วมจ่ายบริการวัคซีน (co-payment) - - - - - 
  

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน  
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โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 

2. โครงกำรข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน (ต่อ)      
5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลด้านวัคซีน 60,801.20                  60,801.20                  60,801.20                             100.00 100.00 
6. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 363,000.00 363,000.00  363,000.00  100.00       100.00  
7. ประชุมคณะท างานคัดเลือกฯ และติดตามการด าเนินงานตามมติ NVC 86,798.80  86,798.80  33,855.00           39.00          39.00  
8. ศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับ
นานาชาติ 

100,000.00  100,000.00  30,000.00        30.00           30.00  

9. ศึกษาทบทวนและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน
การคลังด้านวัคซีนของประเทศ 

 500,000.00  500,000.00  150,000.00         30.00          30.00  

10. ศึกษาทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาวัคซีนใน
ระดับประเทศ 

502,370.00  502,370.00  152,370.00         30.33             30.33  

3. โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหำรจัดกำรวัคซีน      
1. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 35,851.00  35,851.00   31,911.00          89.01        89.01  
2. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับระบบข้อมูล  -  - - - - 
3. จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 120,000.00  120,000.00  119,600.00         99.67          99.67  

 
 
 
 
   แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน (ต่อ)  

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
4. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนระหว่ำงประเทศ 2563 538,636.50  538,636.50  537,636.50            99.81          99.81  
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1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือความมั่นคงฯ 19,410.00  19,410.00  18,910.00             97.42         97.42  
2. จัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเอง
ด้านวัคซีนในอาเซียน 

116,362.50    116,362.50   116,362.50  100.00        100.00  

3. เข้าร่วมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย  -  - - - - 
4. เข้าร่วมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health 
Development (SOMHD) 

 -  - - - - 

5. จัดจ้างนักวิจัย AVBS-2 และผู้ประสานงาน 402,864.00   402,864.00  402,364.00  99.88           99.88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและกำรใช้วัคซีน     159,575.00  159,575.00  155,615.00        97.52         97.52  
1. วิเคราะห์ช่องว่าง จัดท าแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใช้วัคซีน    129,850.00    129,850.00    125,890.00             96.95           96.95  
2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ระบบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

 780.00    780.00   780.00       100.00        100.00  

3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการพัฒนาการด าเนินงาน - - - - - 
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สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
4. การบูรณาการแผนเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาด  28,945.00   28,945.00   28,945.00         100.00       100.00  
2. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรพัฒนำวัคซีนตำมนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ 

 24,464,788.00  15,887,293.40  13,878,455.00         56.73          87.36  

1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง 3,591,308.00  1,889,164.40    1,337,606.00              37.25           70.80  
2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก - - - - - 
3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกา 8,139,040.00   2,848,664.00   2,848,664.00         35.00            100.00  
4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายด้านวัคซีน - - - - - 
5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 12,734,440.00  11,149,465.00  9,692,185.00            76.11         86.93  

 
 
 
 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิตวัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
3. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนพัฒนำศักยภำพด้ำนวัคซีน และกำรบริหำร
จัดกำรอื่นๆ 

2,043,912.00  1,489,445.20  1,196,552.20         58.54             80.34  

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 16,560.00   16,560.00    16,560.00       100.00  100.00  
2. ประเมินและติดตามความก้าวหน้าโครงการ  38,084.00     38,084.00   13,864.00     36.40           36.40  
3. วิเคราะห์ช่องว่างของบุคลากรด้านวัคซีนและโครงสร้างพ้ืนฐาน  - - - - - 
4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  - - - - - 
5. ค่าบ ารุงรักษาระบบ NVIFDA 360,000.00   323,953.20   323,953.20              89.99             100.00  
6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการน าร่องการใช้งานร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย 

604,990.00    604,990.00   484,990.00            80.16          80.16  
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7. จัดท าแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์  463,520.00  463,520.00    457,550.00       98.71     98.71  
8. บริหารจัดการอื่นๆ   37,458.00   37,458.00      21,195.00           56.58           56.58  
9. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างและปรับพิมพ์เขียวโรงงาน
ต้นแบบ 

- - - - - 

 
 
 
 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนตำมเป้ำหมำยของประเทศ 219,377.00 170,797.00 161,761.00            73.74  94.71 

1. ประชุมคณะท างานติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก
เด็งก่ี 

- - - - - 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการ
ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

 128,800.00  128,800.00  128,800.00         100.00         100.00  

3. จดัท าแผนที่ทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก 11,495.00  11,495.00  11,495.00          100.00         100.00  
4. สนับสนุนกล้าเชื้อส าหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ - - - - - 
5. ประชุมหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประเทศ 

33,500.00  33,500.00  33,500.00          100.00        100.00  

6. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 
สายพันธุ์ 

7,310.00    7,310.00  7,304.00          99.92          99.92  

7. ประชุมหารือการขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV กับหน่วยงานควบคุมก ากับใน
ประเทศ 

1,120.00  1,120.00  1,120.00        100.00         100.00  
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8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการน าวัคซีน HPV ไปใช้ในโปรแกรมสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันของประเทศ 

- - - - - 

9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H7N9 (cell based) 37,152.00  37,152.00  29,967.00            80.66        80.66  
  
 
 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวัคซีนของประเทศให้รองรับภำรกิจควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนได้อย่ำงเหมำะสม 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
1. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรพัฒนำวัคซีนตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
วัคซีนแห่งชำติ 

 8,897,000.00  2,693,750.00  6,112,200.00             68.70  68.70  

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI 
module) 

2,500,000.00  1,000,000.00  2,400,000.00             96.00          96.00  

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD)  630,000.00   252,000.00   252,000.00            40.00           40.00  
3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีน  5,767,000.00  1,441,750.00  3,460,200.00            60.00        60.00  

 
 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคีเครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
1. โครงกำรสนับสนุนหน่วยงำนเครือข่ำยทำงด้ำนวัคซีน 152,350.00  109,700.00  101,250.00         66.46           92.30  
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA     49,000.00  49,000.00     42,705.00              87.15           87.15  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย QA  -  - - - - 
3. จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยวัคซีน      78,000.00     78,000.00  78,000.00       100.00          100.00  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques     -  - - - - 
5. สนับสนุนการจัดประชุมด้านวัคซีนที่เป็นความจ าเป็นของเครือข่าย  -  - - - - 
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 แผนงำนพื้นฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ   178,790.88  1,603,938.88  1,257,886.37          57.73         78.42  
1. บริหารงานทั่วไป      827,120.88     827,120.88   519,212.16              62.77             62.77  
2. งานสารสนเทศ      210,769.00     210,769.00   210,769.00            100.00         100.00  
3. งานยานพาหนะ       90,450.00      90,450.00    88,190.10       97.50            97.50  
4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา      278,755.00     278,755.00   220,799.50       79.21           79.21  
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม      671,696.00   671,696.00    646,744.00         96.29        96.29  
6. ย้าย ระบบ e-office ไปยัง server สพร. - - - - - 
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ปี 2563    1,532,534.64    745,384.64   682,034.64           44.50             91.50  
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ       170,000.00     170,000.00  170,000.00       100.00             100.00  
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ       123,264.00  123,264.00   103,164.00          83.69        83.69  
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house - - - - - 
4. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ       107,545.39    107,545.39    107,545.39         100.00             100.00  
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ    57,740.25   57,740.25  57,740.25           100.00        100.00  
6. การพัฒนาองค์กร (OD) 266,085.00   266,085.00  266,085.00        100.00       100.00  

 
 

 

 

 แผนงำนพื้นฐำน 
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โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
3. โครงกำรจัดท ำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ   747,750.00  612,750.00  486,530.00             65.07           79.40  
1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางในการจัดท าอนุบัญญัติ          4,770.00  4,770.00   4,770.00          100.00         100.00  
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง  122,000.00    122,000.00     76,595.00             62.78         62.78  
3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดท าอนุบัญญัติและระเบียบของสถาบัน     540,000.00  540,000.00    540,000.00           100.00        100.00  
4. จัดประชุมคณะท างานจัดท าระเบียบของสถาบัน     980.00   980.00    980.00             100.00       100.00  
5. จัดพิมพ์รวมเล่มอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.
2561 

80,000.00   80,000.00       1,337.50     1.67           1.67  

4. โครงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร   1,754,300.00   876,779.26   671,079.26      38.25        76.54  
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน   - - - - - 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564  85,000.00      85,000.00     68,219.00              80.26             80.26  
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563      504,000.00    354,000.00   100,000.00          19.84              28.25  
4. จัดจ้างประเมินความพึงพอต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563       302,940.00    302,940.00  302,940.00           100.00      100.00  
5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน 149,800.00    149,800.00    149,800.00             100.00           100.00  
6. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนต่างประเทศ 188,339.26    188,339.26  188,339.26          100.00             100.00  
7. ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ - - - - - 
8. จัดจ้างประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือติดตามผลส าเร็จเป็นรายปี      102,000.00     22,000.00    20,000.00       19.61            90.91  

 
 

 แผนงำนพื้นฐำน 

โครงกำร/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่ำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ำย

เทียบแผน 
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5. โครงกำรกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และแผนยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงด้ำนวัคซีนแห่งชำติ พ.ศ.2563-2565   

  204,000.00   74,950.00  8,850.00             4.34           11.81  

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-
2565 

          8,850.00        8,850.00  8,850.00            100.00           100.00  

2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีน ระยะที่ 2  - - - - - 
3. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงฯ ระยะที่ 2 - - - - - 
4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหน่วยงาน 

   40,000.00     40,000.00   4,585.00             11.46          11.46  

5. เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน - - - - - 
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  ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563) 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ
คงเหลือ 

เงินผูกพัน 
ผลเบิกจ่ำย 
รวมผูกพัน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2563    

2,078,790.88  2,078,790.88  1,685,714.76  393,076.12  168,236.00  1,853,950.76  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2563 

  724,634.64  724,634.64  704,534.64     20,100.00  -  704,534.64  

3. โครงการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

  747,750.00  747,750.00  623,682.50    124,067.50      74,900.00   698,582.50  

4. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความม่ันคง
ด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 

824,193.00   811,353.00  811,353.00     12,840.00   12,840.00    824,193.00  

5. โครงการบริหารจัดการองค์กร 1,332,079.26  1,102,079.26   829,298.26  502,781.00   480,000.00  1,309,298.26  
6. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,613,600.00  1,613,600.00   790,656.20  822,943.80  770,000.00  1,560,656.20  
7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2563-2565    

48,850.00      48,850.00  13,435.00      35,415.00  -      13,435.00  

8. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน  

155,851.00  155,851.00   151,511.00  4,340.00  -  151,511.00  

9. โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและ
การใช้วัคซีน 

159,575.00  159,575.00   155,615.00    3,960.00  -   155,615.00  

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ
คงเหลือ 

เงินผูกพัน 
ผลเบิกจ่ำย 
รวมผูกพัน 

10. โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเป้าหมาย
ของประเทศ 

 219,377.00    219,377.00   212,186.00      7,191.00  -   212,186.00  
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11. โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีน
ระหว่างประเทศ 2563 

 538,636.50  538,636.50   537,636.50      1,000.00  -    537,636.50  

12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ   

 33,361,788.00  18,581,043.40  19,990,655.00  13,371,133.00  13,371,133.00  33,361,788.00  

13. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน    127,000.00   127,000.00  120,705.00  6,295.00  -    120,705.00  
14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพด้าน
วัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

1,520,612.00  1,484,565.20   1,318,112.20   202,499.80    155,994.80   1,474,107.00  

รวม 43,452,737.28  28,393,105.88  27,945,095.06 15,507,642.22  15,033,103.80  42,978,198.86  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563) 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำยรวมเงิน

กันเหลื่อมปี 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ
กับแผนเบิกจ่ำย 

1. พัฒนำระบบและบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพทั้งในภำวะปกติและ

3,132,280.50  3,119,440.50  3,073,996.70 58,283.80  98.14   98.54  
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ภำวะฉุกเฉิน  (โครงการที่ 4, 6, 8, 11) 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ และกำรผลิต
วัคซีนรองรับควำมต้องกำรในกำรป้องกันโรคของ
ประเทศ (โครงการที่ 9, 12, 14) 

    25,985,400.00       17,531,433.60  26,094,510.00 50,465.00  99.81   148.84  

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีน
ภำยในประเทศให้มีควำมเข้มแข็ง (โครงการที่ 10)  

   219,377.00        219,377.00  212,186.00 7,191.00  96.72   96.72  

4. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนวัคซีนของประเทศให้รองรับภำรกิจควำมม่ันคง
ด้ำนวัคซีนได้อย่ำงเหมำะสม (โครงการที่ 12) 

    8,897,000.00     18,581,043.40  8,897,000.00 0  100.00   330.28  

5. เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคี
เครือข่ำยด้ำนวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 13) 

     127,000.00        127,000.00  120,705.00 6,295.00  95.04   95.04  

รวม 38,520,632.50 23,691,001.10 38,398,397.70 122,234.80  99.68   162.08  
 
 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563) 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

แผนกำรเบิกจ่ำย 
ผลกำร 

เบิกจ่ำยรวมเงินกัน
เหลื่อมป ี

งบประมำณ 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ
กับแผนเบิกจ่ำย 

งบด าเนินงาน 43,452,737.28   28,393,105.88   42,978,198.86    474,538.42       98.91    151.37  
งบรายจ่ายประจ า  29,102,904.53  29,029,904.53   28,150,175.33 952,729.20               96.73              96.97  
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 18,633,162.00   18,633,162.00   18,110,884.00  522,278.00             97.20                97.20  
- เบี้ยประชุม 4,095,000.00    4,095,000.00  3,739,000.00  356,000.00                  91.31            91.31  
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ      617,335.40         617,335.40    609,373.72 7,961.68                  98.71         98.71  
- สวัสดิการ     360,894.50            360,894.50    336,180.00     24,714.50                  93.15               93.15  
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- ค่าจ้างเหมาบริการ 1,526,808.00        1,526,808.00    1,526,688.00     120.00                  99.99              99.99  
- ค่าเช่าอาคาร  1,320,200.00   1,320,200.00  1,320,200.00  -              100.00            100.00  
- ค่าเช่ารถยนต์  456,000.00       418,000.00  456,000.00  -             100.00           109.09  
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร      370,748.78      335,748.78  364,055.19  6,693.59               98.19             108.43  
- ค่าเช่าพื้นที่สถาบันบ าราศนราดูร  314,400.00       314,400.00  299,000.00  15,400.00                  95.10         95.10  
- ค่าสาธารณูปโภค  851,289.85       851,289.85  838,433.42        12,856.43                  98.49               98.49  
- ค่าครุภัณฑ์      557,066.00      557,066.00  550,361.00           6,705.00                  98.80              98.80  
เงินส ารอง   3,444,358.19        987,398.19  1,395,301.93   2,049,056.26                 40.51             141.31  
รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ+เงินส ำรอง+เงินกันเหลื่อมป ี 76,000,000.00      58,410,408.60  72,523,676.12    3,476,323.88           95.43             124.16  
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ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน  2563)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2560 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
    15,132,435.00    14,084,537.00     1,047,898.00  

2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 15,316,385.88 470,662.08 
2562 เงินกันเหลื่อมปี 17,519,737.65 12,194,319.80 5,325,417.85 
2563 เงินกันเหลื่อมปี 15,732,915.22 0 15,732,915.22 

รวมทั้งสิ้น 64,172,135.83 41,595,242.68 6,843,977.93 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  
 

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 9 โครงการ 
และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน 5 โครงการ ณ สิ้นปีงบประมาณ ประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมโครงการ
พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจ านวน 21 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุความส าเร็จจ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81 
โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญ เช่น การก าหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 การจัดท า Blueprint และแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-
19 ของประชาชนไทย การเสนอวัคซีน Tdap ส าหรับหญิงตั้งครรภ์เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ การสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน Platform ต่าง ๆ การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อ
ยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน การจัดท าโครงการน าร่องการใช้งานระบบ E-course training 
การจัดท าปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันเป็นอย่างมาก 
ทั้งนี้ สถาบันได้ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง รวมทั้งปรับตัวชี้วัดส าหรับการประเมินองค์กร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น โดยสถาบันต้อ งหันมามุ่งเน้น
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยพัฒนา ผลิต และจัดหาวัคซีนโควิด 19 ส าหรับประชาชนไทย และได้รับ
งบประมาณจัดสรร จากงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวัคซีน และการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศตั้งแต่ต้นน้ า จ านวน 1,000 ล้านบาทถ้วน ซึ่งจะมีการด าเนินงาน
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป  
 
 ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุความส าเร็จ จ านวน 4 ตัวชี้วัดนั้น มาจากปัจจัยเฉพาะต่อเรื่องนั้น ๆ และ
สถาบันจะได้ผลักดันงานด้านวัคซีนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ และวั คซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
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เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายจริง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ 74.72 ( 56,790,760.90/ 
76,000,000) หากรวมภาระผูกพันตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น 15,732,915.22 บาท รวมเป็นผลเบิกจ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ 
95.43 (72,523,676.12/76,000,000) ซึ่งไม่บรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จของการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 96 อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่า มีจ านวน 8 โครงการ ซึ่งบรรลุผลผลิตและตัวชี้วัด และ
สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจ านวนเงิน 206,092.30 บาท  
 
 
 
 
 

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



"สานฝ�น รวมใจ ร่วมพัฒนาวัคซีนไทย"

สถาบันวคัซีนแห่งชาติ
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