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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลักไตรมาส 4 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
........................................... 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 23,437,900 บาท งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเงิน 1,036,414,000 
บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2563 และอนุมัติให้ใช้งบประมาณสะสมของสถาบัน เพ่ิมเติม เป็นเงิน 30,148,100 บาท รวมกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 1 ,090,000,000 บาท และมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ภายหลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงิน 2,379,430,000 บาท เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ต่อมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา 
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
วงเงิน 166,530,000 บาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเร่งรัดการ
เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย วงเงิน 1,810,680,000 บาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
ให้ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ นอกจากนี้ สถาบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 150 ล้านบาท ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้านวัคซีน รวม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 5,596,640,600 บาท 

ต่อมาได้ทบทวนปรับแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่สถาบันเพ่ิมเติมจำนวน 1,229,200 บาท เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพ่ือใช้ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนและชีววัตถุในระดับ
อุตสาหกรรม ทำให้ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจาก 
5,596,640,600 บาท เป็น 5,597,869,800 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 4 ปี (1 ตุลาคม 
2563 ถึง 30 กันยายน  2564) คิดเป็นร้อยละ 98.92 (5,537,266,713.16 / 5,597,869,800.00)
แบ่งเป็นผลเบิกจ่ายจริง 4,460,555,462.25 บาท และเงินกันเหลื่อมปี ทั้งสิ้น 1,076,711,250.91 บาท 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 21 โครงการ 
แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จำนวน 5 
โครงการ สามารถเบิกจ่ายจริงรวมเงินกันเหลื่อมปีได้ คิดเป็นร้อยละ 98.92 (5,505,324,196.69 
/5,565,710,686.92) เมื่อเปรียบเทียบกับงบดำเนินงานทั้งหมด สำหรับรายจ่ายประจำสามารถเบิกจ่ายจริง
รวมเงินกันเหลื่อมปีได้ร้อยละ 99.33 (31,942,516.47/32,159,113.08) เมื่อเปรียบเทียบกับงบ
รายจ่ายประจำทั้งหมด 
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  ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด 19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย อีกทั้งการทำงานแบบ WFH ส่งผลให้การติดต่อและประสานระหว่างองค์กรยากขึ้น ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการประสานงาน นอกจากนี้ การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน
โควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอก มีปัญหาในการประสานงานและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
หน่วยงานผู้ให้ทุน และปัญหาในการประสานงานระหว่าง สวช.และผู้รับทุนที่มีความเข้าใจไม่ต รงกัน อีกทั้ง
โครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหาความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
  สำหรับแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ สถาบันต้อง
ดำเนินการปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งจัดทำคู่ มือและขั้นตอนการ
ดำเนินงานเพ่ือให้แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมเพ่ือทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
บริหารโครงการสถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

.................................................... 
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รายงานผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลกั ไตรมาส 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้  สถาบันได้ดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนในประเทศมาโดยลำดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดให้
สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค*์ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณฉ์ุกเฉนิ 
3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองคก์รเอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการดำเนินการเก่ียวกับวัคซีน 
5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
*ตามพระราชบญัญัตคิวามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ 
1. การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง 

 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ
และมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จำเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของ
ประเทศอย่างมีส่วนร่วม 
 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ 
 3) ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความม่ันคงและการพ่ึงพา
ตนเองด้านวัคซีน 
 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนแก่ประชาชน 
 

 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่การผลิต 
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและภูมิภาค ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพื่อต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบันและอนาคต 
   

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ให้ความสำคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกำหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การผลิตวัคซีน 
  

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรด้านวัคซีนของประเทศ 
ให้ความสำคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนให้

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้าน
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็น
เอกภาพ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
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 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน 
 3) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
 5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่าย 

ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศให้สามารถดำเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจำเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถดำเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) สร้างกลไกด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน 
2) สนับสนุนงบประมาณ ข้อมลูเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 
 

เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563– 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลมุ เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศ 
เพือ่ทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานดา้นวัคซีน
ของประเทศมีเพยีงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถดำเนินการดา้นวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคณุภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อตุสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรบัภารกิจความม่ันคง

ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายดา้นวัคซีนของประเทศ 

กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

1.1  
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพื่อใหร้องรับ
ประชากร 
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

1.2 สนับสนุน
ให้มกีารจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายปี

และ 
หลายราย 

1.3 เพิ่ม 
ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การนำวัคซีน
ใหม่บรรจุใน
แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้ม 

กันโรค 

1.5 
ส่งเสรมิให้

มีแผน 
การสำรอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 
พัฒนาคณุภาพ
รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ให้บริการและ
การบริหาร

จัดการวัคซีน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.6
พัฒนา
ระบบ
ฐาน 

ข้อมูล
ด้าน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 
สร้างความ
ตระหนักใน
คุณค่าของ

วัคซีน
ให้แก่

ประชาชน 

2.1 สนับสนุนทุน
วิจัยและพัฒนา
วัคซีนเพื่อต่อ 
ยอดสู่การผลิต 

 2.2 สนับสนุนให้
เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลิตวัคซีน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการ
ร่วมทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลิตวัคซีน 

3.1  
สร้างหลักประกัน

ทางการผลิต การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแก่อุตสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตว์ภายในประเทศ 

4.4 ส่งเสริมให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนคนและ
สัตว์สนับสนุนให้
ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนุน
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 
ที่จำเป็นและขาด
แคลนในงานด้าน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
ร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานเครือข่ายใน
การจดัให้มีหลักสูตร
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
วัคซนี หรือหลักสูตร

อื่นที่จำเปน็ 

4.5 ส่งเสริมให้มี
การใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนอย่างมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3 สร้างกลไก
การพัฒนา
บุคลากรใน

ประเทศ และ
เสริมสร้างกำลังใจ
ให้สามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเน่ือง 

5.1 สร้างกลไก 
ด้านการเงิน 

เพือ่สนับสนุนให้เกิด
การทำงานร่วมกันของ
เครือข่ายด้านวัคซีน 

5.2 สนับสนุน
งบประมาณ ข้อมูลเชิง
ลึกทั้งด้านเทคนิคและ
วิชาการแก่เครือข่าย

ด้านวัคซีน 
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 โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สถาบันได้จัดทำโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2564 รวม 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 16 โครงการ และ
แผนงานพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 

  1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
 2. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 
 4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
 5. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ

ปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 
 6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 
 8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
 9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงดา้นวัคซีนระหว่างประเทศ 
 10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
 11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีน

และยาชีววัตถุ 
 13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 
 14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 
 15. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 
 16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 
  

 แผนงานพื้นฐาน 
  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 
  3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
  4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
  5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-
2570)   
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  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลมุ เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จำเป็นสำหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศ 
เพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานดา้นวัคซีน
ของประเทศมีเพยีงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถดำเนินการดา้นวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง

ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
5. โครงการเตรียมความพร้อมรบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. โครงการการศกึษาและจัดทำข้อเสนอเชงิ
นโยบายเพือ่ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 

13. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

14. โครงการประชมุวิชาการวัคซีนแห่งชาต ิครั้งที่ 10 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหาร
จัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 

6. โครงการส่งเสริมการพฒันาการผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการ
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

16. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครอืข่ายทางด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถ ุ

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 

3. โครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อความ
มั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 

15. โครงการเพิ่มศกัยภาพศูนย์วจิัยไพรเมทแห่งชาติ 
เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจยัโรคติดเชื้อในความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

8. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้
ประโยชน์เชิงพาณชิย์ ด้านวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ 

10. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และผลิต Botulinum antitoxin 

4. โครงการจดัหาวัคซีนโดยการจอง
ลว่งหน้า 

11. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน 
COVID-19 

12. โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 

ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง 

ยกเลิกกิจกรรม  1. บทสรุปผู้บรหิารและ/
หรือรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ อย่างน้อย 1 ฉบับ 
ผลการดำเนนิการ 
อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ จะเสร็จสิ้นภายในเดือน 
ต.ค. 64 
 2. ข้อเสนอทางเลือกเชิง
นโยบายด้านวัคซีน อย่างน้อย 1 
เรื่อง  
ผลการดำเนนิการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 3. ส่ือประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบวิดีทัศน์จากการศึกษาวิจัย 
อย่างน้อย 1 เร่ือง 
ผลการดำเนนิการ 
คลิปวิดีโอถอดบทเรียนวัคซีนโควดิ 
19 อยู่ระหว่างการแก้ไข จะเสร็จ
สิ้นภายในเดือน ต.ค. 64 

 ข้อเสนอเชงินโยบายที่ผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
ผลการดำเนินการ 
นำเสนอผลการสรุปบทเรียนการ
ดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้
สถานการณ์การระบาดของโค
วิด 19 ต่อคณะผู้บริหารสถาบัน
ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2564 ท้ังนี้ จะ
นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
หรือคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 
ในลำดับต่อไป  

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด 19 และมีการประกาศ
มาตรการควบคุมกจิกรรม/จำกัด
จำนวนคน ทำให้มีข้อจำกัดด้าน
การนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ 
รวมถึงการถ่ายทำ ส่งผลให้
แผนการดำเนินงานล่าช้ากว่า
กำหนด 
แนวทางการแก้ไข 
- ทำการปรับแผนการดำเนินงาน
ใหม ่

ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดา้น
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซนี
เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย  

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.3 จัดประชุมตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ดำเนินการไดต้ามแผน 
ก.5 สรุปบทเรยีนการดำเนินงานดา้น
วัคซนีภายใตส้ถานการณ์การระบาด
ของโควิด 19 

ดำเนินการไดต้ามแผน  
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับ
หน่วยงาน  

เนื่องจากงบประมาณที่ใช้สำหรับค่าอาหาร
ว่างและอาหารกลางวันมีการเบิกจา่ยจริง
น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ และรปูแบบการ
ประชุม หารือ ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 1. การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนในรูปแบบ 
Dashboard ท่ีออกแบบเพิ่มเติม 
ผลการดำเนินการ 
มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard 
ผ่านเว็บไซด์ของระบบ VIMS : 
http://vims.nvi.go.th/  ท้ังหมด 6 โมดูล
หลัก  โดยแบ่งเป็น โมดูลเดมิ 4 โมดูล ท่ีมี
การอัพเดทข้อมูลและชนิดของวัคซีนเพิ่มเติม
ในระยะท่ี 2 และเพิ่มการแสดงผลของ 2 
โมดูลใหม่ 
 2. การเผยแพร่ข้อมูลวัคซีนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Mock up 
report หรือ Infographics 
ผลการดำเนินการ 
มีการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
Factsheet/Mock-up report ของวัคซีน
ท้ังหมด  5 ชนิด ผ่านเว็บไซด์ของระบบ 
VIMS  URL: 
http://vims.nvi.go.th/Home/FactSheets 

 1. มีหน้าจอของ Data 
Visualization อย่างน้อย 2 ชนิด ที่
แสดงในระบบ VIMS 
ผลการดำเนนิการ 
มีหน้าจอ Dashboard ทีแ่สดงผล
ข้อมูล 2 โมดูลหลกั ไดแ้ก่  
(1) Infrastructure 
(2) Networking 
 2. สื่ออิเลก็ทรอนิกสข์องวัคซีน
อย่างน้อย 2 ชนิด ได้รับการ
เผยแพร่ผา่นเว็บไซด์ของระบบ 
VIMS 
ผลการดำเนนิการ 
มีสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ 
Factsheet/Mock-up report ของ
วัคซีนทั้งหมด  5 ชนิด ที่เผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของระบบ VIMS 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. โครงสร้างของระบบ
ข้อมูล ยังไม่สามารถรองรับ
การแสดงผลข้อมูลวัคซีนทุก
ชนิดได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  
2. ข้อมูลท่ีนำเข้า ไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้การ
แสดงผลไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
แนวทางการแก้ไข 
1. ทดลองเพิ่มข้อมูลของ
วัคซีนท่ีมีความซับซ้อน  
2. ปรับการแสดงผลข้อมูล
ของ Dashboard ให้
เหมาะสมกับชุดข้อมูลท่ีมีอยู่ 
รวมท้ังค้นหาแหล่งข้อมูลอื่น 
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ 
VIMS ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและ
บริหารจดัการวัคซีน ระยะที่ 2 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 เตรียมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ ดำเนินการไดต้ามแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลือ่นความ
ร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 

ด้วยบทบาทภารกจิที่เปลีย่นแปลงไปของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ การจดัประชุม
คณะทำงานฯอาจมีความทับซ้อนกับ
คณะทำงานฯอื่น จึงไม่ได้มีการจัดประชุม
คณะทำงานฯตามแผนทีไ่ด้วางไว ้

 (ร่าง) กรอบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย
กับหน่วยงานในต่างประเทศ ท้ัง
จากระดับอาเซียน ภูมิภาคอื่น ๆ 
หรือระดับโลกโดยผ่านองค์กร
ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงวัคซีนสำคัญ และ/หรือ
ยาชีววัตถุ ในกลุ่มประชากร
เป้าหมาย หรือ ตามความร่วมมือ 
ผลการดำเนินการ 
บรรลุตามเป้าหมาย โดยมี (ร่าง) 
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
กับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) ท่ี
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเจรจาและ
หารือแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ร่วมกัน โดยมีขอบเขตความ
ร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
(การทดสอบวัคซีนทางคลินิค, 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ)  

 กรอบความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ ท้ังจากระดับอาเซียน 
ภูมิภาคอื่น ๆ หรือระดับโลกโดยผ่าน
องค์กรระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึงวัคซีนสำคัญ และ/หรือยาชีววัตถุ 
ในทุกกลุ่มประชากรได้นำเสนอ และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ/
หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 แผนงาน 
ผลการดำเนินการ 
ดำเนินการได้ตามตัวชี้วัด โดยได้มีการ
เสนอกรอบความร่วมมือ ระหว่าง
สถาบัน และสถาบันวัคซีนนานาชาติ 
ผ่านข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะ 
(Definitive  Agreement) ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน 2564  

ปัญหาอุปสรรค 
1. การเจรจาและจัดทำข้อตกลง
ร่วมกันต้องอาศัยประโยชน์ร่วม 
(Mutual Benefit) และความ
เข้าใจท่ีตรงกัน ดังนั้น การประชุม
หารือจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการดำเนินกิจกรรมข้างต้นให้
เป็นไปด้วยดี 
2.การสือ่สารในองค์กรน้อย ทำให้
การจัดทำ action plan ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือ ท่ี
จำเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติงาน
และแนวทางร่วมกันระหว่างสำนัก
ต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
3. เน่ืองจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มี
ข้อจำกัดในการวางกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
ต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบ face 
to face หรือการ Onsite  

ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) 
เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในการประชุมอาเซียนท่ีผ่านมา ประเทศ
สมาชิกเห็นว่าการคำนึงถึงภารกิจด้านการ
เข้าถึงวัคซีนโควิดน้ันมีความสำคัญมากกว่าส่ิง
อื่นใด และเห็นว่าการจัดประชุมดังกล่าวยัง
สามารถรอได้ จึงขอให้ประเทศไทยโดย
สถาบันวัคซีนพิจารณาทบทวนอีกครั้ง 

ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และ
หารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีภายในประเทศ เพ่ือการกำหนดกรอบ
การดำเนินงานร่วมกัน 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการ
วิจัยพัฒนาและผลติวัคซีนจำเป็นในประเทศ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซนีระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ) 
ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตาม
ข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแหง่ชาติกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม ผลการดำเนินการ (ต่อ) 
2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การ
สร้างความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกรอบในการดำเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือน้ี จะนำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพด้านวิจยัพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของสถาบันให้มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวคัซีน
ของประเทศ 

ผลการดำเนินการ (ต่อ) 

และคณะกรรมการบริหารได้มมีติ
เห็นชอบกรอบความร่วมมือดังกลา่ว
แล้ว 

ปัญหาอุปสรรค (ต่อ) 
4. อุปกรณ์ด้านไอทีและระบบท่ี
รองรับการสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ระหว่างประเทศมีการ
ติดขัดบ่อยครั้ง 
แนวทางการแก้ไข 
1. เน้นการวงแผนงานร่วมกันและ
มีส่วนร่วมท้ังองค์กร 
2. ควรพัฒนาระบบ Online 
platform ให้ดียิ่งขึ้น 
2.1 จดัให้มีอปุกรณ์ด้านไอทีและ
การสื่อสารเพื่ออ านวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม 

2.2จดัให้มีเจ้าหน้าด้านไอทีคอย 
support กรณีท่ีจำเป็นต้องจัด
ประชุมนอกเวลางาน 

ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัทำกรอบ
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.7 ผู้แทนสถาบนัฯ เข้าร่วมประชุม The 
16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 
15th ASEAN Health Minister Meeting 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความ
ร่วมมือตามข้อตกลง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือขอบเขต
การดำเนินงานตามข้อตกลงเฉพาะ 
(Definitive Agreement) โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการจัดหาวัคซนีโดยการจองล่วงหน้า 

ก.1 จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า ดำเนินการเสร็จสิ้น - - - 
ก.2 พิธีลงนามในสัญญาการจดัหาวัคซีน 
COVID-19 โดยการจองล่วงหน้าและสญัญา
การจัดซื้อวัคซีน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

ดำเนินการไดต้ามแผน  1. การทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตวคัซีนชนิด Viral Vector ใน
ระดับอุตสาหกรรม (Q4) 
ผลการดำเนนิการ 
ทดสอบในระดับนี้จากเดิม 3 ครั้ง 
เป็น 5 ครั้ง โดยเป็นการทดสอบ
ด้วยรายละเอียดเทียบเท่ากับการทำ 
Process Validation เพื่อใช้ผลใน
การขอ GMP และขอขึ้นทะเบยีน 
 2. ผลิตภณัฑ์วัคซีนท่ีผลติได้
ภายในประเทศ  
ผลการดำเนนิการ 
มวีัคซีนท่ีผลิตได้ภายในประเทศ แต่
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
วัคซีน 

 1. รายงานผลการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนชนิด 
Viral Vector ในระดับ
อุตสาหกรรม  
ผลการดำเนนิการ 
มีรายงานผลการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนชนิด 
Viral Vector ในระดับ
อุตสาหกรรม 

- 

ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน  

ตั้งบประมาณในการจัดประชุมไวเ้กินกวา่แผนที่
กำหนด ประกอบกับสถานการณ์โควิด 19 

ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหนา้
โครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดำเนินการและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการฯ ให้กับองค์การ
เภสัชกรรม 

ดำเนนิการไดต้ามแผน  1. การวิจัยพฒันาและผลิต
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
สายพันธุ์ H7N9 ชนิดเชือ้ตาย 
ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์
เพาะเลี้ยง สามารถดำเนินงานได้
บรรลุผลสำเร็จตามแผน ในกรอบ
ระยะเวลาทีก่ำหนด 
ผลการดำเนนิการ 
การดำเนินงานโครงการมี
ความกา้วหน้าเชิงเทคนิค โดย
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามความก้าวหน้าการวิจัย
พัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H7N9 
ชนิดเชื้อตาย ด้วยเทคโนโลยีการ
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง คร้ังที่ 3/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.ย. 64  

1. รายงานความก้าวหน้า การ
ดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ จำนวน 1 
ฉบับ 
ผลการดำเนนิการ 
ยังไม่มีการรายงานตอ่คณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ เน่ืองจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายของโครงการ  

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
โครงการ ดังน้ี 1. หน่วยงานต้อง
ให้ความสำคญักับการผลติวัคซีน
เพื่อตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน
ของประเทศเป็นลำดับต้น 
2. เนือ่งจากครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
โครงการเปน็เครื่องมือท่ีมี
ความจำเพาะสูง จัดซื้อจากผู้
จำหน่ายน้อยราย และทั้งหมด
เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 
ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการ
ประสานงาน การจัดซื้อ ตดิตั้ง 
และส่งมอบ 
 

ก.2 จัดประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่ายเงินไมต่รงตรงตามเป้าหมาย 
เนื่องจาก (1) การประชุม คกก.ตดิตาม
ความก้าวหน้า มีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการ
ประชุมได้ จึงมีเงินค่าเบีย้ประชุมคงเหลือ และ (2) 
การประชุมติดตามการทำงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
จัดการประชุมผา่นระบบออนไลนเ์ป็นหลัก ทำให้ไม่
มีการเบิกจา่ยค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง (ต่อ) 
    แนวทางการแก้ไข 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้
พยายามขับเคลื่อนงานในส่วนที่
สามารถดำเนินการได้ไปบ้างแล้ว 
สถาบันฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม
สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ขยายเป็นวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และเพิ่มการ
ส่งงานงวดที่ ๔ และกำหนดส่ง
งานภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
ก.1 ประชุมหารือการจัดทำ
บันทึกความร่วมมือการวิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ชนิด mRNA  

ดำเนินการไดต้ามแผน  การวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด 
mRNA สามารถดำเนินการได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ให้กับ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จำกัด ได้ในเวลาที่กำหนด 
ผลการดำเนินการ  

การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคโควดิ-19 มีการดำเนินการ
เป็นไปตามแผน โดยขณะนี้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ให้กับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จำกัด แล้ว หลังจากถ่ายทอด
เทคโนโลยีบริษัทได้ผลิตวัคซีน 
mRNA engineering batch  

 รายงานความก้าวหน้าการ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ชนิด mRNA 
ผลการดำเนินการ  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดสอบวัคซีนใน
มนุษย์ระยะที่ 1/2 ตั้งแต่วันท่ี 14 
มิถุนายน 2564 โดยมีการทดสอบใน
อาสาสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่อายุ 
18-55 ปี จำนวน 36 ราย และกลุม่
อายุ 56-75 ปี จำนวน 36 ราย โดย
ฉีดวัคซีนให้อาสาสมัคร จำนวน 2 
เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 2 ผลเบื้องต้น
ในกลุ่มอาสาสมัคร อายุ 18-55 ปี 
พบว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิกันได้ดี 
อาการข้างเคียงที่พบเป็นอาการ
ข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ซึ่ง
อาการจะดีขึ้นภายใน 1 ถึง 2 วัน 
อาการทีพ่บ ได้แก่ เป็นไข้ อ่อนเพลีย  

ปัญหาอุปสรรค 
-  การจัดทำรายงาน หรือการให้
ข้อมูลของผู้รับทุน ไม่ละเอียด
และไม่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการ
ติดตามการดำเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข 
1. แจ้งผู้รับทุนเพื่อปรับแก้ให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 

2. เจรจาทำความเข้าใจโดยผ่าน
ผู้บริหารของสถาบัน 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 ชนิด mRNA  

ดำเนินการไดต้ามแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรบัความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA (ต่อ) 
ก.3 จัดประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าหรือหารือเชิง
เทคนิค 

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ จึงมีการติดตาม
ความก้าวหน้าฃและปญัหาอุปสรรคของโครงการ
ผ่านทางการประชุมออนไลน์ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม 

เรียบร้อยแล้ว ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ และขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
ผลิต clinical lot โดยหลังจาก
ผลิตเรียบร้อยแล้วจะทำการ
ตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะ
ดำเนินการที่บริษัทและส่งไปให้
บริษัทต่างประเทศตรวจสอบ
ควบคู่กันไป ซึ่งคาดว่าจะได้ 
clinical lot ภายในต้นเดือน
มกราคม 

ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น และมักพบ
ภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
นอกจากน้ี จากผลการทดสอบใน
มนุษย์ ยังพบว่าวัคซีนสามารถ
ป้องกันการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้
ด้วย สำหรับผลการทดสอบใน
อาสาสมัคร อายุ 56-75 ปจีะทราบ
ภายในเดือนตลุาคม โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการหารือเพื่อเตรียมการ
ทดสอบในมนุษย์ระยที่ 2 และ การ
พัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 

 

ก.4 ตรวจเยี่ยมสถานท่ี  
(site visit) ในการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA 

เนื่องจากมีการตดิตามความกา้วหน้า ปัญหา
อุปสรรคของโครงการผ่านทางการประชุมออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ไดต้รวจเยี่ยมสถานท่ีในการวิจัย
และไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยทุธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง ดำเนินการไดต้ามแผน ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติในไตร

มาส 4 
 มีบันทึกความร่วมมือในการ
สนบัสนุนทุนร่วมกันระหว่างสถาบนั
และหน่วยงานเครือข่าย จำนวน
อย่างน้อย 1 ฉบับ 
ผลการดำเนินการ  
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม และ
บุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัคซีน ระหว่างสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

ปัญหาอุปสรรค 
- งบประมาณทีไ่ด้รบัการ
จัดสรรสำหรับการให้ทุนในปี
งบ 64 ส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการ
วิจยัพัฒนาด้านวัคซีนปอ้งกนั
โรคโควดิ-19 ทำให้ไม่มี
งบประมาณรองรับการให้ทุน
วิจัยพัฒนาด้านวัคซีน
เป้าหมายชนิดอื่น การให้ทุน
พัฒนาบุคลากร หรือการให้
ทุนภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือท่ีไดล้งนามไป
แล้ว 
 
 

ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19  

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 ประชุมคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลความสำเร็จการพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19  

เนื่องจากโครงการท่ีสถาบันร่วมกับวช. ในการ
สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
(ระยะท่ี 1 จำนวน 20.9 ล้านบาท) ส่วนใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการปิดโครงการ
ไปแล้ว อีกท้ังการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 (ระยะท่ี 2 จำนวน 148 ล้าน
บาท) บางโครงการเพิ่งเริ่มทำสัญญา และบางโครงการ
อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา จึงทำให้ไม่ได้จัดประชุมคทง.
ติดตามประเมินผลความสำเร็จฯ ในไตรมาสท่ี 4 

ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน (HRD) 

ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ) 
ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก. ยกเลิกกิจกรรม   แนวทางการแก้ไข 

- ควรมีแผนการจัดหา
งบประมาณเพื่อรองรับการให้
ทุนด้านวัคซีนเป้าหมายอื่นๆ 
การให้ทุนพัฒนาบุคลากร 
และการให้ทุนภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือท่ีไดล้ง
นามไปแล้ว เช่น การ
สอบถามเจ้าของแหล่งเงินว่า
สามารถนำงบประมาณไป
สนับสนุนทุนด้านใดได้บ้าง 
หรือการหาแหล่งเงินท่ี
สามารถรองรับการให้ทุนท่ี
เป็นเป้าหมาย หรือตาม
นโยบายและยุทธศาสตร ์
ด้านวัคซีน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ) 
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ
พัฒนาวัคซีน 

เนื่องจากโครงการทีส่นับสนุนทุนสว่นใหญ่เป็นทุน
ต่อเนื่องและเร่งด่วน จึงขอข้ามขั้นตอนการ
พิจารณา/ประเมินผลโครงการของผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ทำให้ผลการเบิกจา่ยน้อยกว่าท่ีคาดไว ้

   

ก.7 สนับสนุนการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.8 สนับสนุนโครงการประเมิน
สถานะภมูิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชากรไทย 
 

ไม่สนับสนุนงบประมาณในงวดสุดทา้ย เนื่องจาก
จำนวนตัวอย่างไมไ่ดต้ามที่กำหนดไว้ในโครงการ 

ก.9 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
วัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจาก วช. 

ดำเนินการไดต้ามแผน เนื่องจากจำนวนเงิน 
46,727,826.88 บาท จะใช้ในงบประมาณปี พ.ศ. 
2565 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพฒันาวัคซีนโควิด 
19 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวชีวั้ดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดทำ IP portfolio เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 

จึงจัดประชุมในรปูแบบ online 
 ร่างนโยบายดา้นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ระยะเวลา ตลุาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
ผลการดำเนินการ  

มีการจัดทำร่างนโยบายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 

 มีร่างนโยบายด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่
ครอบคลมุอย่างน้อย 3 หัวข้อ ดังนี้  
1) สิทธิในความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา          
2) สิทธิในการบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และ  
3) แนวทางในการจัดสรร
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ
วิชาการ หรือคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1.เนือ่งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID19 จึงไม่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Face to 
face ได้ 
2.เน่ืองจาก ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พ.ศ. ... 
ยังไม่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นเทาง
การ จึงยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะบังคับ
ใช้กับ สวช. ด้วยหรือไม่ หรือมี
แนวทางใหป้ฏิบัติอย่างไร 
3. มีความจำเป็นท่ีจะต้องมีท่ีปรึกษา
ในด้านน้ี รวมถึงการมีผู้บริหาร สวช. 
ร่วมให้คำแนะนำและตัดสินใจ 

 

ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบรหิาร
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงจัดประชุมในรปูแบบ online 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) 
ก.3 จัดจ้างท่ีปรึกษาด้านบริหาร
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

ดำเนินการไดต้ามแผน  ผลการดำเนินการ  
- มีการจัดทำร่างนโยบายด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ แนวทางปฏิบัติงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซ่ึงได้
เสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาและให้
ความเห็น เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 
2564 ประกอบด้วยหัวข้อดังน้ี 
1. ความเป็นเจ้าของสิทธิ 
2. สิทธิการบริหารทรัพย์สินทาง
ปัญญา 3. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 4. การอนุญาตให้ใช้สิทธิเชิง
พาณิชย์ 5. การจัดสรรผลประโยชน์  
และมีความเห็นให้ปรับแก้ร่างนโยบาย
เพิ่มเติม ให้ออกแบบกระบวนการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า และนำเสนอข้อมูล
ท้ังหมดเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

แนวทางการแก้ไข 
1.ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ on line 
ท้ังการจัดประชุมออนไลน์ และการ
ประสานทางเมลและติดต่อทาง
โทรศัพท์ 
2.เมื่อ พ.ร.บ.การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย พ.ศ. ... 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะต้อง
มีการปรับปรุงร่างนโยบาย แนวทาง
ให้สอดคล้องต่อไป หาก พ.ร.บ.
ดังกล่าวบังคับใช้กับ สวช. ด้วย 
3.จัดจ้างที่ปรึกษา IP และการมีส่วน
ร่วมด้าน IP ของผู้บริหาร สวช. 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรบัความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 

ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การผลิต 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 
19 ระลอกปัจจุบันท่ียังมีอัตราการป่วยสูง ทำให้
จำเป็นต้องเลื่อนการ site vite ออกไปเป็นเดือน 
มกราคม 

 1. รายงานผลการติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการ ท่ีผา่น
ความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ 
หรือคณะอนุกรรมการวิชาการ 
หรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 
กรกฎาคม – กันยายน 2564 
 

 1. มีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ จำนวนอยา่ง
น้อย 4 ครั้ง 
2. มีการรายงานผลการตดิตามการ
ดำเนินงานของโครงการ ต่อ
ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ
วิชาการ หรือคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จำนวนอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง 
 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ขั้นตอนในการพจิารณาและ
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมถึงการอนุมัติให้ปรับแผนการ
ใช้จ่ายของหน่วยผู้ให้ทุนมีความ
ล่าช้า 
2. แนวทางการบริหารจดัการ
และให้คำปรึกษาของผู้ให้ทุน 
โดยเฉพาะด้านการเงินและพัสดุ 
ไม่ชดัเจนและไม่ยดืหยุ่น ทำให้
ต้องใช้เวลานาน (1-2 เดือน) ใน
การพิจารณา 

ก.2 สนับสนุนการดำเนิน
โครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้
บันทึกข้อตกลง (MOA) 

งบประมาณส่วนท่ีเหลือ เป็นเงินท่ียังไม่ได้
เบิกจ่ายจาก บพข. อีก 1 งวด จำนวน 24,000 
บาท 

ก.3 จัดประชุมตดิตามความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณเพยีงบางส่วน เนื่องจาก
การประชุมติดตามความกา้วหน้าใช้รูปแบบ 
Online meeting 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกนัโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ) 
ก.4 จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ยกเลิกกิจกรรม ผลการดำเนินการ  

ผลการดำเนินโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายท้ังในส่วนของการวิจัย
พัฒนา Botulinum Antitoxin 
typeA ในปีท่ี 1 และการบริหาร
จัดการโครงการในภาพรวม ได้
นำเสนอผลการติดตามโครงการใน
การประชุมประจำเดือนทุกครั้ง (4 
ครั้ง ในปีงบประมาณ 2564) ผ่าน
การรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ภายใต้ความรับผิดชอบของ สพศ. 
และได้มีการนำเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจากผู้อำนวยการสถาบันฯ 
ก่อนส่งความก้าวหน้าโครงการให้
หน่วยงานผู้ให้ทุน (บพข.) ทุกครั้ง (มี
การรายงานแล้ว 2 รอบ โดยรอบแรก
รายงานผ่านเอกสาร และรอบ 2 เป็น
การรายงานผ่าน Zoom meeting) 

ผลการดำเนินการ  

การดำเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัด 
โดย  
1. มีการประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานและติดตามความก้าว 
จำนวน 13 ครั้ง 
2. มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อผู้อำนวยการเพื่อขอความเห็นชอบ 
ก่อนส่งให้ บพข. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ แล้ว 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการรายงานผลโครงการ
ฉบับสมบรูณ์เพื่อปิดโครงการปีที ่1 
ภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2565 

3. สถาบันไม่มแีนวทางในการ
บริหารจดัการด้านการเงินและ
พัสดุ กรณี ท่ีสถาบันมสีถานะ
เป็นผู้รับทุน 
แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาภายนอก จะรายงาน
ปัญหาอุปสรรคต่อหน่วยงานผู้ให้
ทุน (พบข.) รับทราบ และเสนอ
เป็นข้อพิจารณาเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
2. การบริหารจัดการภายใน 
สถาบันควรจดัทำแนวทางที่
ชัดเจน 
3. สถาบันควรกำหนดหลักเกณฑ์
การเก็บเงิน และการบริหารเงิน
ค่าบริหารจัดการโครงการอย่าง
เป็นระบบ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย 
ก.1 พัฒนาและผลติวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ  
(วัคซีนโควิเจน) 

ดำเนินการไดต้ามแผน ไม่มีการกำหนดผลผลิตในไตรมาส 
4 

 ประชากรไทยอย่างน้อย 5 ล้าน
คนได้รบัวัคซีนโควดิ-19 เมื่อการวจิัย
พัฒนาวัคซีนประสบความสำเร็จ 
ผลการดำเนินการ  

ยังไม่สำเร็จตามตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ทำให้เกิด
ปัญหาอุปสรรคดังนี ้
1. ด้านบุคลากรไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาหนึ่ง 
2. ด้านอุปสงค์และอุปทานของ
วัสดุและครภุัณฑ์ซึ่งมีความ
ต้องการของตลาดและต้นทุนการ
ผลิตทีสู่งขึ้น 
3. ด้านการส่งมอบครุภณัฑ์ที่ต้อง
นำเข้าจากต่างประเทศเกดิความ
ล่าช้า 
 

ก.2 พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบท่ี
พร้อมทดสอบทางคลินิก และการ
เตรียมพร้อมผลติวัคซีนต้นแบบ
สำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการ
กลายพันธุ ์
ก.3 ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลติใน
ประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิต
ในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 
ก.4 เตรียมความพร้อมในการเป็น
สถานท่ีผลติ COVID-19 Vaccine 
ตามความต้องการ ของประเทศ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการปอ้งกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 สำหรับประชาชนไทย (ต่อ) 
ก.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ด้านการวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัติของยาชีววตัถุและวัคซีน  
รองรับการผลิตวคัซีน COVID-19 ขึ้น
ใช้เองในประเทศ 

   แนวทางการแก้ไข 
ได้รับการขยายระยะเวลาการ
ดำเนินงานให้แล้วเสรจ็ภายใน
เดือนธันวาคม 2564 ตามมติ
ครม.วันท่ี 7 กันยายน 2564 

ก.6 เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุ
วัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ 
ก.7 ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนใน
ระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิต
วัคซีนสำหรับประชาชนไทย 
ก.8 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 
ก.1 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีน ดำเนินการไดต้ามแผน   1. รายงานผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการโครงการวิจัย
พัฒนาและผลิต วัคซีนและชีววัตถุ
ในระดับอุตสาหกรรม  
ผลการดำเนินงาน 
ผลผลติตามข้อ 1 มีการจัดทำ 
รายงานสรุปผลการดําเนินการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวคัซีนและผู้บริหาร
โครงการวิจัยพัฒนาและผลติ
ผลิตภณัฑ์ Botulinum Antitoxin 
type A และ type B ที่ผ่านการ
ทดสอบถึงระดับ Preclinical โดย 
ศ.พิเศษ ภญ.ดร.สุมนา ขมวลิัย  
 2. รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการด้านการแบ่ง
บรรจุวัคซีนและการขึ้นทะเบยีน
ตำรับ 
 

ไม่มีการกำหนดตัวชีวัดในไตรมาส 4 - 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก (ต่อ) 
  ผลการดำเนนิงาน 

ผลผลิตตามขอ้ 2 มีการจัดทำ 
รายงานการดำเนินการให้คำปรึกษา
โดย  
นางพัชรา คูถิรตระการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแบ่งบรรจุวัคซีนและการขึน้
ทะเบียนตำรับ 
 3. รายงานผลการดำเนินงาน
การภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันกับองค์กรระดับนานาชาติ
และระดับโลก 
ผลการดำเนนิงาน 
ผลผลิตตามขอ้ 3 ประสานงานกับ
หน่วยงานเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานดา้นวัคซีน 
รายงานการปชุมระหว่าง SK 
Bioscience Walvax Zhifei 
Sinovac THU ฯลฯ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา
คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนฯ 

มีการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 4 ครั้ง  ตาม
แผนทีก่ำหนด อย่างไรก็ตาม 2 ครั้งหลัง มีการ
ประชุมผา่นระบบออนไลนร์่วมด้วย ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายลง 

 1. มีบัญชีรายชื่อยาท่ีเป็นวัคซีนท่ีรัฐให้
การส่งเสริม หรือสนับสนุน 
ผลการดำเนินการ 
มีประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อยาท่ีเป็น
วัคซีนซ่ึงผลิตในประเทศ และผู้ผลิตท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ วันท่ี 12 
ตุลาคม 2563 จำนวน 6 รายการ 

 

 1. ประกาศบัญชีรายชื่อยาที่เป็น
วัคซีนที่รัฐให้การส่งเสริม หรือสนับสนุน 
ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ 
ผลการดำเนินการ 
มีการประชุมคณะทำงานฯ เพือ่พิจารณา
คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนซ่ึงผลิตในประเทศ
ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน รวมทั้งกำหนดสัดส่วนและ
ระยะเวลาการสนับสนุน และประกาศผล
การคัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซ่ึงผลิต
ในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และแจ้งเวียน
ประกาศดังกล่าว ไปยังหนว่ยงานจัดซ้ือ 
ผู้ผลิตที่ยื่นเสนอขอรับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนฯ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง อีกทั้งได้จัดทำราคาวัคซีนที่
เหมาะสมแต่ละรายการ พร้อมทั้งติดตาม
ผลการจัดซ้ือวัคซีนตามประกาศดังกล่าว
ด้วย 

- 

ก.2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจดัหา
วัคซีน 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การสนับสนุนวัคซีน HPV และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายลง 

ก.4 จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 
ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

อยู่ระหว่างดำเนินการ  องค์ความรู้ด้านวัคซีนใน
งานประชุมวิชาการ 
ผลการดำเนินการ 
- รอดำเนินการในปี 2565 
 

 ร้อยละ 80 ของหัวข้อการ
ประชุมมรีะดับผลการประเมินความ
พึงพอใจสูงกว่าระดับความคาดหวงั 
ผลการดำเนินการ 
- รอดำเนินการในปี 2565 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 จึงต้องเลื่อน
กำหนดการประชุมจากเดือน
สิงหาคม 2564 เป็น มีนาคม 
2565 
 

ก.2 ค่าบริหารจดัการประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาต ิ

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   รอดำเนินการในปี 2565 
ก.4 จัดประชุมคณะทำงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและสำนักพระราชวัง 

รอดำเนินการในปี 2565 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที ่3  

ก.1 ประชุมหารือการจัดทำบันทึก
ความร่วมมือ 

ยกเลิกกิจกรรม ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 4 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 4 

ปัญหาอุปสรรค 
- เพื่อให้การติดตั้งครุภณัฑ์ใน
โครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรง
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด ผู้รบัทุน
จึงต้องใช้เวลาในการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เพื่อรับรองคุณสมบัติ
ของการติดตั้งและการปฏิบัติงาน
ก่อน จึงจะสามารถจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ container ABSL-3 
พร้อมระบบต่างๆ ภายในตู้ได้ ทำ
ให้การจัดซื้อครุภณัฑ์มีความ
ล่าช้ากว่าแผนท่ีวางไว ้
แนวทางการแก้ไข 
- ผู้รับทุนควรวางแผนการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ทางชวีภาพไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะ
เริ่มสัญญา 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 

โครงการอยูร่ะหว่างดำเนินการจดัซื้อครุภณัฑ์ 
Container ABSL-3 พร้อมระบบภายในตู้ 
ระบบสื่อสาร ระบบอากาศ และระบบไฟฟ้า จาก
บริษัท UTOPIA-AIRE PTE จำกัด (ประเทศ
สิงคโปร์) โดยมีกำหนดส่งมอบครภุัณฑภ์ายใน 240 
วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือข้อตกลงสั่งซื้อ ซึ่งคาด
ว่าภายในเดือน  ม.ค. 65 บริษัทจะสามารถขนส่ง
ครุภณัฑ์มายังประเทศไทยได้ และสามารถติดตั้ง
ครุภณัฑ์ให้แล้วเสร็จ ผูร้ับทุนจึงจะส่งงานและขอ
เบิกจ่ายงวดที่ 2 

ก.3 บริหารจัดการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่มีการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมสถานท่ี 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย QA/QC 

ในปีงบมาณ 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย QAQC เพียง 1 ครั้ง เนือ่งจากสถาณการณ์
การระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงามตามแผนงานมาเป็น
รูปแบบประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video 
Conference) 

 องค์ความรู้การพัฒนา
วัคซีนด้านการประกันและ
ควบคุมคุณภาพตลอดวงจร
วัคซีนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ระยะเวลา ตลุาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
ผลการดำเนินการ 
บรรลตุามเป้าหมาย โดยมีการ
จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ
แบบภายใต้โครงการสนับสนุน
หน่วยงานเครือข่ายทางด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถุประจำปี 
2564 

 1. มีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย อย่าง
น้อย 1 เครือข่าย (QA/QC)  
ผลการดำเนินการ 
ครั้งท่ี 1 การประชุมวิชาการภาพรวม
เครือข่ายการประกันคณุภาพวัคซนี
และยาชีววัตถุของประเทศ ด้วย
ระบบออนไลน์ “Participatory 
action to move forward to 
local vaccine development” 
และ “Intellectual property (IP) 
management between 
stakeholders” วันพฤหัสบดีที่ 29 
เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 
น. 
 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีรูปงาน
ทำงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ
ทำงานในรูปแบบ WFH ส่งผลให้ 
1. การดำเนินการในการจัดประชุม
แบบ face to face ถูกจำกัด จึง
ต้องมาจัดการประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น ทำให้การเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การติดต่อและประสานระหว่าง
องค์กรยากขึ้น เพราะเวลาการเข้า
สำนักงานท่ีไม่ตรงกัน ส่งผลทำให้
เกิดความล่าช้าในการประสานงาน 
3. การวางแผนกิจกรรม และการ
ประมาณค่าใช้จ่ายทำไดย้าก 
เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
 

ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ของหน่วยงาน
เครือข่าย QA/QC 

เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จึง
ส่งผลกระทบทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ประชุมวิชาการมาเป็นรูปแบบประชุมในรูปแบบวิดิ
ทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความ
จำเป็นของหน่วยงานเครือข่าย
สำหรับวัคซีนเป้าหมาย 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 ติดตามความพร้อมด้านการ
ผลิตของหน่วยงานเครือข่าย  
(site visiting) 

ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางดา้นวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) 
ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 

ยกเลิกกิจกรรม   2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ามแผนดำเนินงานประจำปี 
2564 อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลการดำเนินการ 
ครั้งท่ี 2 การประชุมวิชาการแบบ
เฉพาะเครือข่ายการประกันคณุภาพ
วัคซนีและยาชีววัตถุของประเทศ
“Regulations and QA/QC of 
COVID-19 Vaccine”  วันท่ี 2 – 3 
กันยายน 2564 เวลา 08.30 -12.30 
น. 

แนวทางการแก้ไข 
- 1. การวางแผนด้านงบประมาณ
เน้นการประชุมตามรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินงานตามความเป็นจริง โดย
สามารถปรับลดงบประมาณเพื่อใช้
ในกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบัน   
2. เน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีการ
ปรับการทำงานเป็นรูปแบบใหม่ ใน
ปีงบประมาณ 2565 สถาบัน ควร
พัฒนาระบบ Online platform ให้
ดียิ่งขึ้น อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ด้าน 
ITและการสื่อสารเพื่ออำนวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม และ
ขอให้มีเจ้าหน้าท่ีด้าน IT เข้ามา
สนับสนุนระหว่างการดำเนินการ
มากยิ่งขึ้น 

ก.6 ติดตามการทดลองใช้ระบบ  
E-course training ของหน่วยงาน
เครือข่าย 

มีการคงกิจกรรมและคืนเงินเนื่องจากกิจกรรมตามแผน
แล้ว 

ก.7 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564    
ก.1 บริหารงานท่ัวไป กิจกรรมส่วนใหญด่ำเนินการค่อนข้างเป็นไปตามแผน   1. ผลการจดัหาวัสดุ

สำนักงานและเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
อย่างครบถ้วน สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร ได้อย่างเพียงพอและ
เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
ผลการดำเนินการ 
จัดหาวัสดุสำนักงานและ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าท่ีอย่างครบถ้วน 
และเพียงพอ 
 2. รายงานความพึงพอใจใน
การสนับสนุนและอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรสำนักงานต่างๆ 
ประจำปี 2564 

 1. ร้อยละของการจัดหา
พัสดุ อุปกรณ์ ไดต้ามแผน ร้อย
ละ 100  
ผลการดำเนินการ 
จัดหาพัสดุได้ ร้อยละ 100 
 2. ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการในการสนับสนุน
และอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงาน
ต่างๆ ประจำปี 2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ผลการดำเนินการ 
ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน โดยเฉลี่ย ร้อยละ 
69.22 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- บุคลากร work form 
home มีผลให้ไม่สามารถ
สนับสนุนอุปกรณ์ได้อย่าง
เพียงพอ 
- ปัญหาสถานท่ีไม่
เอื้ออำนวยต่อการทำงาน 
แบบ social distancing 
- สถาบันมีภาระงานจำนวน
มากที่จำเป็นต้องใช้ กระดาษ 
และ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
ทำให้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
เช่น การตอบข้อชี้แจงของ 
สตง. ผผ. ปปช. เป็นต้น 
รวมถึงการประชุม
คณะกรรมการ คณะทำงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีน
โควิด 19 และการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด 19 ท่ีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจำนวน
มาก 

ก.2 งานสารสนเทศ 
ก.3 งานยานพาหนะ 
ก.4 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 
ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 (ต่อ)    

  

ผลการดำเนินการ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ประจำปี 2564 (ข้อ 2 
เรื่อง สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ข้อย่อยที่ 2.1 -2.4) 
พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 72.5 
ในเรื่องการมีอุปกรณ์/เครื่องมือ
สำหรับการทำงาน การอำนวย
ความสะดวกในการใช้งานด้าน
สารสนเทศ และเจ้าหนา้ที่
สามารถเข้าถึงและใช้งาน
อุปกรณ์สารสนเทศ (ร้อยละ 
72.5) ยกเว้น สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพในหน่วยงาน (ร้อย
ละ 59.4) 

 3. ความสามารถในการลด
ค่าใช้จ่ายหมวดวสัดุ (วัสดุ
สำนักงานและกระดาษ) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
2563 
ผลการดำเนินการ 
ลดค่าใช้จ่ายหมวดวัสดุ (วัสดุ
สำนักงานและกระดาษ) ไดร้้อย
ละ 3.45  
 4. ความสามารถในการลด
ค่าใช้จ่ายหมวดค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 
ผลการดำเนินการ 
ลดค่าใช้จ่ายหมวดค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิงไดร้้อยละ 90.81 

แนวทางการแก้ไข 
- ถ้าสถานการณร์ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 
19 ดีขึ้น คาดว่าจะลด
ปัญหาต่างๆ ลง หรือ
อาจจะพิจารณาเปลี่ยน
ตัวช้ีวัด 
- รวบรวมข้อคิดเห็นจาก
เจ้าหน้าท่ีในสถาบัน เพื่อ
นำสู่การปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่อการทำงาน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564      
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ ดำเนินการไดต้ามแผน  รายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
ระยะเวลา 1 ป ี
ผลการดำเนินการ 
อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 
2564 

 1. ร้อยละบุคลากรของ
สถาบันท่ีได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการดำเนินการ 
ช่วงไตรมาส ท่ี 3 - 4 การอบรม
ยกเลิกจำนวนมากทำให้ไม่
สามารถดำเนินการส่งบุคลากรไป
อบรมไดแ้ต่การอบรมบุคลากร
ภายในสถาบัน และ Journal 
club ยังเป็นไปตามแผน   
(ร้อยละ 100) 
 2. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
ผลการดำเนินการ 
ความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
84.72 (4 ยุทธศาสตร์) 

ปัญหาอุปสรรค 
- ไม่สามารถส่งบุคลากรได้รับ
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกได้อย่างน้อย 1 คน
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 
- ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ได้ร้อยละ 69.22  
เนื่องจากสภาพแวดล้อมการ
ทำงานไม่อำนวยความ
สะดวกเท่าท่ีควร 
แนวทางการแก้ไข 
- จะดำเนินการส่งบุคลากร
ศึกษาต่อในปีงบประมาณ 
2565 และแสวงหาทุนในการ
ส่งไปเรียนต่อ 
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับการ
ทำงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรดติดเชื้อโควิด - 19  
ให้มากขึ้นตามข้อเสนอแนะ 

ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หน่วยงานท่ีจัดอบรม
เลื่อนการอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house ดำเนินการไดต้ามแผน 
ก.4 Journal club ดำเนินการไดต้ามแผน 
ก.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารใน
ต่างประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ต่างประเทศ 

สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานระดับนานาชาติ 
(IVI) และมีเจา้หน้าท่ีสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 

ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD) ดำเนินการเสร็จสิ้น 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวชี้วัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
ก.1 แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5 ดำเนินการเสร็จสิ้น  1. สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านวัคซีน 

ระยะเวลา 12 เดือน  
ผลการดำเนินการ 
1.Weekly Update รวม 150 ชิ้นงาน 
2.คลิปประกอบพิธีลงนามในสัญญาการ
จัดหาวัคซีน COVID- 19 
3.Fact sheet: VIMS จำนวน 5 ช้ิน 
4.งานBangkok Post ข่าวจำนวน 5 
ชิ้นงาน 
5.บทความเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ภาษาอังกฤษ จำนวน 7 เรื่อง 
6.คลิป 2D Motion จำนวน 2 คลิป 
7.คลิปผลงานประกวดเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านวัคซีน จำนวน 3 คลิป 

 

 1. มกีารดำเนินงานตามข้อเสนอ
ต่อกลไกและกระบวนการการสื่อสาร
สาธารณะประเด็นวัคซีนโควดิ-19 
อย่างน้อยร้อยละ 80  
ผลการดำเนินการ 
ดำเนินการไดต้ามเปา้หมาย 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- ก.8 จ้างเหมาบริการ
ประเมินผลการรับรู้ข่าวสารดา้น
วัคซนีของสถาบันในช่องทาง
ต่างๆ ไมส่ามารถส่งมอบงานงวด 
2 และงวด 3 ได้ตามเวลาที่
กำหนด เนื่องจากมีการปรับแก้
หลายครั้งโดยข้อมลู เนื้อหา และ
ผลการสำรวจไม่ถูกต้อง 
แนวทางการแก้ไข 
- ปรับแกจ้นกว่าจะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.2 สื่อวิดีโอไวรลัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 แถลงข่าวรวมค่าสถานท่ีค่าจ้าง 
ออแกไนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต ยกเลิกกิจกรรม 
ก.5 ประชาสัมพันธ์ผา่นสื่อออนไลน ์ ดำเนินการไดต้ามแผน 
ก.6 ประกวดสื่อประชาสมัพันธ์เพือ่สร้าง
ความตระหนักรูด้้านวัคซีน 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวชี้วัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ) 
ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้
ข่าวสารดา้นวัคซีนของสถาบันในช่องทาง
ต่างๆ 

ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการ
ปรับแก้หลายครั้ง ทำให้การส่งงานใน
งวดที่ 2 และ 3 ไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

8. สปอตโฆษณาวัคซีนคือคูซ่้อม 
จำนวน 3 คลิป (ร่วมกับ สสส.) 
9.แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ถกแขนเสื้อ
เพื่อเราทุกคน (ร่วมกับ สสส.) 
10. คู่มือวัคซีนสู้โควิด จำนวน 2 เล่ม 
(ร่วมกับ สสส.) 
 2. ผลประเมินการรับรูต้ามแผน
ประชาสมัพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้าน
วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชนประจำปี
งบประมาณ 2564 ระยะเวลา 12 
เดือน  
ผลการดำเนินการ 
อยู่ระหว่างการปรับแก้รูปเลม่งวดที่ 2
และดำเนินการจดัทำงวดที่ 3 เพื่อ
นำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันฯ ต่อไป 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์สถาบัน ยกเลิกกิจกรรม  1. ผลการศึกษาดูงานด้าน

วัคซีน ณ บริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ จำกัด  
 2. แผนปฏิบัติงานประจำปี 
พ.ศ. 2565  
 3. แนวทางการดำเนินงาน
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. รายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ และผลกระทบของ
สถาบันวคัซีนแห่งชาติ ปี 2564 
 5. รายงานผลการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็น
หน่วยบริหารจัดการทุนด้าน
วัคซีนของประเทศ 

 ความสำเร็จในการดำเนินงานได้
ตามแผนร้อยละ 100 
ผลการดำเนินการ 

ดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ 80 
 

- 
ก.2 จัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซนีแห่งชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบนัวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2564 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัคซีนภายในประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ทำ
ให้ไม่สามารถจดัให้มีการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีได ้

ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 
2564 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.7 จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร
เพื่อเป็นหน่วยบริหารจดัการทุนดา้นวัคซีน
ของประเทศ 

ไม่ได้จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กร 
เนื่องจากมีการเจรจาระหว่างผูบ้รหิารแล้ว 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 4 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ก.1 จัดประชุม working group  ตั้งแผนการจดัประชุมไว้เกิน  (ร่าง) นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 
2566-2570 และกรอบ
งบประมาณ 
ผลการดำเนินการ 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 (ร่าง) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-
2570 ผ่านความเห็นชอบจาก
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตร ี
ผลการดำเนินการ 
เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-
2570 ต่อ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 
ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความ
เห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามขั้นตอน 

- 
ก.2 จัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นของภาคี
เครือข่าย 

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ์

ดำเนินการไดต้ามแผน 

ก.4 จัดทำเอกสารเสนอ ครม. เนื่องจากแผนฯ ยังไม่เข้าครม. 
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  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภท 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 

ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม
เงินกันเหลื่อมปี 

คงเหลือ 

รายจ่ายประจำ 32,159,113.08 31,831,163.72 111,352.75 31,942,516.47 216,596.61 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 5,556,859,943.20 4,422,862,849.62 1,074,775,756.95 5,497,638,606.57 59,221,336.63 

แผนงานพื้นฐาน 8,850,743.72 5,861,448.91 1,824,141.21 7,685,590.12 1,165,153.60 
รวมทั้งสิ้น 5,597,869,800.00 4,460,555,462.25 1,076,711,250.91 5,537,266,713.16 60,603,086.84 

    

   รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจำ 

ประเภท 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 

ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม
เงินกันเหลื่อมปี 

คงเหลือ 

รายจ่ายประจำ 32,159,113.08 31,831,163.72 111,352.75 31,942,516.47 216,596.61 
เงินเดือน 20,679,889.00 20,679,889.00 0.00 20,679,889.00 0.00 
เบี้ยประชุม 4,315,000.00 4,283,000.00  0.00 4,283,000.00  32,000.00 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 796,060.84 795,324.84 0.00 795,324.84 736.00 
สวัสดิการ 776,794.75 605,379.20 0.00 605,379.20 171,415.55 
ค่าจ้างเหมาบริการ 1,590,024.00 1,590,024.00 0.00 1,590,024.00 0.00 
ค่าเช่าอาคาร 949,224.00 949,224.00  0.00 949,224.00  0.00 
ค่าเช่ารถยนต ์ 456,000.00 418,000.00  38,000.00 456,000.00  0.00 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 433,809.38 397,270.27  31,098.45 428,368.72  5,440.66 
ค่าส่วนกลางเช่า
สำนักงาน 

222,000.00 222,000.00 0.00 222,000.00 0.00 

ค่าสาธารณูปโภค 847,537.71 805,279.01  42,254.30 847,533.31  4.40   
ค่าครุภัณฑ ์ 1,092,773.40 1,085,773.40 0.00 1,085,773.40 7,000.00 
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 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวมเงินกัน

เหลื่อมปี 
คงเหลือ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 5,556,859,943.20 4,422,862,849.62 1,074,775,756.95 5,497,638,606.57 59,221,336.63 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 5,128,330.00 1,156,627.40 2,133,361.60 3,289,989.00 1,838,341.00 

2. โครงการการศึกษาและจัดทำขอ้เสนอเชิงนโยบาย
เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 

1,170,725.00 847,320.00 224,600.00 1,071,920.00 98,805.00 

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการ
วัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2  

2,496,124.54 2,089,019.54 400,000.00 2,489,019.54 7,105.00 

4. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
วัคซีนของประเทศ  

81,665.00 59,865.00 0.00 59,865.00 21,800.00 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วจิัยไพรเมทแห่งชาติ 
เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3  

35,010,000.00 32,550,000.00 2,450,000.00 35,000,000.00 10,000.00 

6. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

596,245,770.00 536,616,810.00 59,623,710.00 596,240,520.00 5,250.00 

7. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาการผลิตวคัซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญด่้วยเทคโนโลยีการใช้เซลลเ์พาะเลี้ยง  

31,550,355.00 31,539,940.00 0.00 31,539,940.00 10,415.00 

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวคัซีนป้องกันโรคโค
วิด-19 ชนิด mRNA  

365,015,800.00 283,003,000.00 82,000,000.00 365,003,000.00 12,800.00 

9. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนระหว่างประเทศ 2564  

484,846.66 450,030.91 0.00 450,030.91 34,815.75 
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ประเภท 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 

ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวมเงินกัน
เหลื่อมปี 

คงเหลือ 

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถุ  

239,800.00 115,155.00 0.00 115,155.00 124,645.00 

11. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนและชีว
วัตถุของประเทศ 

150,957,067.00 29,917,621.77 74,210,664.35 104,128,286.12 46,828,780.88 

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ  

556,700.00 437,766.00 100,000.00 537,766.00 18,934.00 

13. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาและผลิต 
Botulinum antitoxin 

6,807,000.00 6,585,660.00 24,000.00 6,609,660.00 197,340.00 

14. โครงการจัดหาวคัซีนโดยการจองล่วงหน้า 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 0.00 2,546,120,760.00 0.00 

15. โครงการเร่งรดัการเข้าถึงวัคซนี COVID-19 1,810,693,800.00 947,711,274.00 852,970,221.00 1,800,681,495.00 10,012,305.00 

16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจาก
องค์การอนามัยโลก 

4,301,200.00 3,662,000.00 639,200.00 4,301,200.00 0.00 
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 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

ผลเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวมเงิน

กันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

แผนงานพื้นฐาน 8,850,743.72 5,861,448.91 1,824,141.21 7,685,590.12 1,165,153.60 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

4,011,161.39 2,880,653.56 487,356.11 3,368,009.67 643,151.72 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 

634,405.33 591,943.25 0.00 591,943.25 42,462.08 

3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 

1,604,288.00 1,079,933.10 427,385.10 1,507,318.20 96,969.80 

4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 1,887,610.00 604,750.00 909,400.00 1,514,150.00 373,460.00 
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 704,169.00 0.00 704,169.00 9,110.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,597,869,800.00 4,460,555,462.25 1,076,711,250.91 5,537,266,713.16 60,603,086.84 
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  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ทีไ่ด้รับ

จัดสรร 
ผลเบิก 
จ่ายจริง 

เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริง
รวมเงินกัน
เหลื่อมปี 

คงเหลือ 

1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความม่ันคงด้าน
วัคซีนของประเทศ 

1,170,725.00 847,320.00  
 

224,600.00  
 

1,071,920.00  
  

98,805.00  
      

1. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

2. ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังด้าน
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความมั่นคงของประเทศไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 11,300.00 7,415.00  0.00 7,415.00 3,885.00  
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00  0.00 
5. สรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านวัคซีนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โควิด 19 

679,425.00 359,905.00 224,600.00 584,505.00 94,920.00 

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 2,496,124.54 2,089,019.54   400,000.00     2,489,019.54   7,105.00 
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 43,060.00 35,955.00 0.00 35,955.00  7,105.00 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 1,000,000.00 600,000.00 400,000.00 1,000,000.00 0.00 
3. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ 1,275,000.02 1,275,000.02 0.00 1,275,000.02 0.00 
4. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ 178,064.52 178,064.52 0.00 178,064.52 0.00 
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  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิก 
จ่ายจริง 

เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม
เงินกันเหลื่อมปี 

คงเหลือ 

3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 
2564 

484,846.66 450,030.91  0.00 0.00 34,815.75  

1. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 21,680.00 6,080.00  0.00 0.00 15,600.00  
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการ
ดำเนนิงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00  

3. จัดการประชุมระดมความคดิเห็น และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในประเทศ เพื่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน
ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจำเป็นในประเทศ 

205,333.33 205,333.33  0.00 0.00 0.00 

5. จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจากต่างประเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดทำกรอบการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประเทศ 

205,333.33 205,333.33  0.00 0.00 0.00 

7. ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ผูแ้ทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 15th ASEAN Health Minister 
Meeting 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 ดำเนินงานภายใต้การสร้างความร่วมมือตามข้อตกลง 36,500.00 33,284.25  0.00 0.00           3,215.75  
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  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ต่อ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวมเงิน

กันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 0.00 2,546,120,760.00 0.00 
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 0.00 2,545,960,600.00 0.00 
2 พธิีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการ
จองล่วงหน้าและสัญญาการจัดซื้อวัคซีน 

160,160.00 160,160.00 0.00 160,160.00 0.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

596,245,770.00 536,616,810.00  
  

59,623,710.00  
  

596,240,520.00  5,250.00  

1. สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

596,237,100.00 536,613,390.00 59,623,710.00 596,237,100.00 0.00 

2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 8,670.00 3,420.00    0.00 3,420.00 5,250.00  
3. ติดตาม ประเมินความก้าวหน้าโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานที่
ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

31,550,355.00 31,539,940.00  
 

31,539,940.00  10,415.00  
 

 

1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการให้กับองค์การเภสัชกรรม 31,510,000.00 31,510,000.00 31,510,000.00 0.00  
2. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 40,355.00 29,940.00 29,940.00 10,415.00  
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 365,015,800.00 283,003,000.00  82,000,000.00 365,003,000.00  12,800.00  
1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA 

3,000.00 3,000.00  
 

0.00 3,000.00  
 

0.00 

2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19  365,000,000.00 283,000,000.00   82,000,000.00 365,000,000.00 0.00 
3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าหรือหารือเชิงเทคนิค 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00  
4. ตรวจเยี่ยมสถานที่ (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19  10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 150,957,067.00 29,917,621.77  74,210,664.35 104,128,286.12 46,828,780.88 
1. สนับสนุนทุนต่อเนื่อง 405,609.00 350,887.10 54,721.90 405,609.00 0.00 
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

56,191.00 56,191.00 0.00 56,191.00 0.00 

3. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลความสำเร็จการพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) 

49,660.00 21,860.00 0.00 21,860.00 27,800.00 

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน (HRD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. สนับสนุนทุนร่วมคปก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน 52,407.00 39,892.00 0.00 39,892.00 12,515.00 
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ 2,000,000.00 2,000,000.00  0.00 2,000,000.00 0.00 
8. สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชากรไทย 

388,200.00 332,135.00 0.00 332,135.00 56,065.00 

9. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใต้งบประมาณสนับสนุน
จาก วช. 

148,005,000.00 27,116,656.67 74,155,942.45 101,272,599.12 46,732,400.88 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 

556,700.00 437,766.00  
    

100,000.00 537,766.00  18,934.00 

1. จัดทำ IP portfolio 7,200.00 1,600.00  0.00 1,600.00 5,600.00 
2. จัดทำร่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 13,300.00 0.00 0.00 0.00 13,300.00 
3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 536,200.00 436,166.00 100,000.00 536,166.00 34.00 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum 
antitoxin 

6,807,000.00 6,585,660.00  
 

24,000.00 6,609,660.00 197,340.00  

1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การ
ผลิต 

28,000.00 0.00    0.00 0.00 28,000.00 

2. สนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้บันทึก
ข้อตกลง (MOA) 

6,750,200.00 6,583,000.00 24,000.00 6,607,000.00 143,200.00  
 

3. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า 28,800.00 2,660.00  0.00 2,660.00 26,140.00 
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 0.00 0.00    0.00 0.00 0.00 
7. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 1,810,693,800.00 947,711,274.00 852,970,221.00  1,800,681,495.00  10,012,305.00   
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีน
โควิเจน) 

650,000,000.00 198,600,000.00 441,400,000.00 640,000,000.00 10,000,000.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

2. พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก และการ
เตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับการระบาดของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ 

200,000,000.00 192,000,000.00 
 

8,000,000.00  
 

200,000,000.00  
  

0.00 

3. ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ทีผ่ลิตในประเทศไทยโดยใช้พืชเป็นแหล่งผลิตใน
มนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 

160,000,000.00 108,500,000.00 
 

51,500,000.00 160,000,000.00 0.00 

4. เตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ผลิต COVID-19 Vaccine ตาม
ความต้องการ ของประเทศ 

450,000,000.00 214,000,000.00 
 

236,000,000.00 450,000,000.00 0.00 

5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ด้านการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติ
ของยาชีววัตถุและวัคซีน 

112,000,000.00 77,642,900.00 
 

34,357,100.00  
 

112,000,000.00 0.00 

6. เตรียมความพร้อมส่วนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ 156,800,000.00 77,886,379.00 78,913,621.00 156,800,000.00 0.00 
7. ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน
สำหรับประชาชนไทย 

81,880,000.00 79,080,500.00 
 

2,799,500.00 81,880,000.00 0.00 

8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 13,800.00 1,495.00 0.00 1,495.00 12,305.00 
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 4,301,200.00 3,662,000.00 639,200.00 4,301,200.00 0.00 
1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน 4,301,200.00 3,662,000.00 639,200.00 4,301,200.00 0.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 81,665.00 59,865.00  0.00 59,865.00  21,800.00  
1. จดัประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกยาท่ีเป็นวัคซีนฯ 52,075.00 35,865.00  0.00 35,865.00  16,210.00  
2. ประชุมคณะทำงานจัดซื้อจัดหาวัคซีน 24,960.00 23,510.00  0.00 23,510.00  1,450.00  
3. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 4,630.00 490.00 0.00 490.00 4,140.00 
4 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 5,128,330.00 1,156,627.40  2,133,361.60  3,289,989.00  1,838,341.00  
1. ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 775,300.00 270,080.40  348,423.60  618,504.00  156,796.00  
2. ค่าบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 2,307,920.00 542,752.00  1,692,718.00  2,235,470.00  72,450.00  
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,898,500.00 307,780.00 92,220.00 400,000.00  1,498,500.00 
4. จัดประชุมคณะทำงานต่างๆที่เก่ียวข้องและสำนักพระราชวัง 146,610.00 36,015.00 0.00 36,015.00 110,595.00 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงาน
ทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

35,010,000.00 32,550,000.00 2,450,000.00 35,000,000.00 10,000.00 

1. ประชุมหารือการจัดทำบันทึกความร่วมมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 35,000,000.00 32,550,000.00 2,450,000.00 35,000,000.00 0.00 
3. บริหารจัดการโครงการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 239,800.00 115,155.00  0.00 115,155.00  124,645.00  
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC 45,060.00 15,350.00 0.00 15,350.00 29,710.00 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงานเครือข่าย 
QA/QC 

111,200.00 21,745.00  
 

0.00 21,745.00  
 

89,455.00  
 

3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความจำเป็นของหน่วยงานเครือข่ายสำหรับวัคซีน
เป้าหมาย 

81,230.00 75,750.00   0.00 75,750.00   5,480.00 

4. ติดตามความพร้อมด้านการผลิตของหน่วยงานเครือข่าย (site visiting) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. ติดตามการทดลองใช้ระบบ E-course training ของหน่วยงานเครือข่าย 2,310.00 2,310.00     0.00 2,310.00     0.00 
7. จดัจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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◆ แผนงานพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2564 

4,011,161.39 2,880,653.56  487,356.11  3,368,009.67  643,151.72  
 

1. บริหารงานทั่วไป 2,202,101.34 1,198,152.46 433,460.66  1,631,613.12 570,488.22  
2. งานสารสนเทศ 753,148.70 708,001.40  35,994.80    743,996.20  9,152.50  
3. งานยานพาหนะ 101,910.00 98,830.00  0.00 98,830.00 3,080.00 
4. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 412,112.35 394,211.70  17,900.65 412,112.35  0.00 
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 541,889.00 481,458.00 0.00 481,458.00 60,431.00 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 634,405.33 591,943.25  0.00 591,943.25  42,462.08 
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ 19,000.00 19,000.00  0.00 19,000.00  0.00 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 80,348.25 43,488.25  0.00 43,488.25  36,860.00 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 18,500.00 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 
4. Journal club 32,997.08 30,597.08 0.00 30,597.08 2,400.00 
5. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในต่างประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในต่างประเทศ 208,000.00 204,797.92 0.00 204,797.92 3,202.08 
7. การพัฒนาองค์กร (OD) 275,560.00 275,560.00 0.00 275,560.00 0.00 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 1,604,288.00 1,079,933.10 427,385.10 1,507,318.20   96,969.80 
1. แบ่งปันความสุขเพื่อน้องปี 5 34,500.00 34,500.00 0.00 34,500.00  0.00 
2. สื่อวิดีโอไวรัลเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร 10,000.00 10,000.00  0.00 10,000.00 0.00 
3. แถลงข่าวรวมคา่สถานที่ค่าจ้างออแกไนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว 429,708.00 221,878.10 194,665.10 416,543.20 13,164.80 
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◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

3 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
(ต่อ) 

1,604,288.00 1,079,933.10 427,385.10 1,507,318.20   96,969.80 

4. สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 699,300.00 672,400.00  23,000.00 695,400.00  3,900.00  
6. ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน 126,960.00 50,555.00    0.00 50,555.00  76,405.00 
7. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. จ้างเหมาบริการประเมินผลการรับรู้ขา่วสารด้านวัคซีนของสถาบันในช่องทาง
ต่างๆ 

303,820.00 90,600.00 209,720.00 300,320.00 3,500.00 

4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 1,887,610.00 604,750.00 909,400.00 1,514,150.00 373,460.00 
1. จัดประชุม Retreat ยทุธศาสตร์สถาบนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน) 85,000.00 7,700.00 0.00 7,700.00  77,300.00 
3. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัตงิาน, ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 

957,350.00 190,750.00 760,000.00 950,750.00 6,600.00 

4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

185,110.00 117,700.00 0.00 117,700.00 67,410.00 

5. ศึกษาดูงานดา้นวัคซนีภายในประเทศ 57,200.00 0.00 0.00 0.00 57,200.00  
6. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวคัซีนแห่งชาติ ปี 2564 498,000.00 288,600.00 149,400.00 438,000.00 60,000.00  
7. จัดจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนดา้นวัคซนี
ของประเทศ 

104,950.00 0.00 0.00 0.00 104,950.00 
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◆ แผนงานพื้นฐาน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ทีไ่ด้รับ

จัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายจริงรวม

เงินกันเหลื่อมปี 
คงเหลือ 

5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 704,169.00  
 

0.00 704,169.00 9,110.00   

1. จัดประชุม working group 4,680.00 3,070.00 0.00 3,070.00 1,610.00 
2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย 161,099.00 161,099.00  0.00 161,099.00  0.00 
3. ผู้ประสานงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 540,000.00 540,000.00 0.00 540,000.00 0.00 
4. จัดทำเอกสารเสนอ ครม. 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 
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 ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมป ี

เบิกจ่ายจริงรวมเงิน
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละเบิกจ่าย
จริงรวมเงินกัน

เหลื่อมป ี
คงเหลือ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 4,011,161.39 2,880,653.56 487,356.11 3,368,009.67 83.97 643,151.72 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 634,405.33 591,943.25 0.00 591,943.25 93.31 42,462.08 
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 5,128,330.00 1,156,627.40 2,133,361.60 3,289,989.00 64.15 1,838,341.00 
4. โครงการประชาสัมพันธส์ร้างภาพลักษณ์ดา้นวัคซีนเชิงรุกสูส่าธารณชน 1,604,288.00 1,079,933.10 427,385.10 1,507,318.20 93.96 96,969.80 
5. โครงการบริหารจัดการองค์กร 1,887,610.00 604,750.00 909,400.00 1,514,150.00 80.22 373,460.00 
6. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

1,170,725.00 847,320.00 224,600.00 1,071,920.00 91.56 98,805.00 

7. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 704,169.00 0.00 704,169.00 98.72 9,110.00 

8. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 2,496,124.54 2,089,019.54 400,000.00 2,489,019.54 99.72 7,105.00 
9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 81,665.00 59,865.00 0.00 59,865.00 73.31 21,800.00 
10. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัย
โรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

35,010,000.00 32,550,000.00 2,450,000.00 35,000,000.00 99.97 10,000.00 

11. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

596,245,770.00 536,616,810.00 59,623,710.00 596,240,520.00 100.00 5,250.00 

12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการ
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

31,550,355.00 31,539,940.00 0.00 31,539,940.00 99.97 10,415.00 

13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 365,015,800.00 283,003,000.00 82,000,000.00 365,003,000.00 100.00 12,800.00 
14. โครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหวา่งประเทศ 2564 484,846.66 450,030.91 0.00 450,030.91 92.82 34,815.75 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมป ี

เบิกจ่ายจริงรวมเงิน
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละเบิกจ่าย
จริงรวมเงินกัน

เหลื่อมป ี
คงเหลือ 

15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ  239,800.00 115,155.00 0.00 115,155.00 48.02 124,645.00 
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 150,957,067.00 29,917,621.77 74,210,664.35 104,128,286.12 68.98 46,828,780.88 
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถ ุ

556,700.00 437,766.00 100,000.00 537,766.00 96.60 18,934.00 

18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 6,807,000.00 6,585,660.00 24,000.00 6,609,660.00 97.10 197,340.00 
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 0.00 2,546,120,760.00 100.00 0.00 
20. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 1,810,693,800.00 947,711,274.00 852,970,221.00 1,800,681,495.00 99.45 10,012,305.00 
21. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก 4,301,200.00 3,662,000.00 639,200.00 4,301,200.00 100.00 0.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,565,710,686.92 4,428,724,298.53 1,076,599,898.16 5,505,324,196.69 79.57 60,386,490.23 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม –30 กันยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมปี 

เบิกจ่ายจริงรวมเงิน
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละเบิกจ่ายจริง
รวมเงินกันเหลื่อมป ี คงเหลือ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกนั
โรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  
(โครงการที่ 6, 8, 14, 19) 

2,550,272,456.20 2,549,507,130.45 624,600.00 2,550,131,730.45 99.99 140,725.75 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีน
รองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 
(โครงการที่ 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21) 

2,966,127,692.00 1,839,474,071.77 1,069,567,795.35 2,909,041,867.12 98.08 57,085,824.88 

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง (โครงการที่ 9)  

81,665.00 59,865.00 59,865.00 0.00 73.31 21,800.00 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความมัน่คงด้านวัคซีนได้
อย่างเหมาะสม (โครงการที ่3, 10) 

40,138,330.00 33,706,627.40 4,583,361.60 38,289,989.00 95.40 1,848,341.00 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้าน
วัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 15) 

239,800.00 115,155.00 0.00 115,155.00 48.02 124,645.00 

รวม 5,556,859,943.20 4,422,862,849.62 1,074,775,756.95 5,497,638,606.57 98.93 59,221,336.63 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 กันยายน 2564) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
ผลเบิกจ่ายจริง เงินกันเหลื่อมป ี

เบิกจ่ายจริงรวมเงิน
กันเหลื่อมป ี

ร้อยละเบิกจ่ายจริง
รวมเงินกันเหลื่อมป ี

คงเหลือ 

งบดำเนินงาน 5,565,710,686.92 4,428,724,298.53 1,076,599,898.16 5,505,324,196.69 98.92 60,386,490.23 

งบรายจ่ายประจำ 32,159,113.08 31,831,163.72 111,352.75 31,942,516.47 99.33 216,596.61 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 20,679,889.00 20,679,889.00 0.00 20,679,889.00 100.00  0.00 
- เบี้ยประชุม 4,315,000.00 4,283,000.00 0.00 4,283,000.00 99.26 32,000.00 
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 796,060.84 795,324.84 0.00 795,324.84 99.91  736.00  
- สวัสดิการ 776,794.75 605,379.20 0.00 605,379.20 77.93  171,415.55 
- ค่าจา้งเหมาบริการ 1,590,024.00 1,590,024.00 0.00 1,590,024.00 100.00 0.00 
- ค่าเช่าอาคาร 949,224.00 949,224.00 0.00 949,224.00 100.00 0.00 
- ค่าเช่ารถยนต์  456,000.00 418,000.00 38,000.00 456,000.00 100.00 0.00 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 433,809.38 397,270.27 31,098.45 428,368.72 98.75 5,440.66 
- ค่าเช่าพ้ืนที่สถาบันบำราศนราดูร 222,000.00 222,000.00 0.00 222,000.00 100.00 0.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 847,537.71 805,279.01 42,254.30 847,533.31 100.00  4.40 
- ค่าครุภัณฑ์ 1,092,773.40 1,085,773.40 0.00 1,085,773.40 99.36 7,000.00 

รวมงบดำเนินงาน+งบรายจ่ายประจำ 5,597,869,800.00 4,460,555,462.25 1,076,711,250.91 5,537,266,713.16 98.92 60,603,086.84 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหาร

จดัการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จำนวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
2563 เงินกันเหลื่อมปี 15,732,915.22 11,543,265.62  4,189,649.60 

 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  
 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน เช่น 
จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบ face to face ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ 
ช่วงการทำงานแบบ WFH ส่งผลให้การติดต่อและประสานระหว่างองค์กรยากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ประสานงาน 

2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก มีปัญหาในการประสานงานและความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานผู้ให้ทุน และปัญหาใน
การประสานงานระหว่าง สวช.และผู้รับทุนที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน อีกทั้งโครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหา
ความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 

แนวทางการแก้ไข 
1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการดำเนินงานให้มีความ

ยืดหยุ่น  
2. การบริหารโครงการสถาบันให้การสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก สถาบันต้องดำเนินการปรับรูปแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งจัดทำคู่มือและ
ขั้นตอนการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมเพ่ือทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 

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