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รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักไตรมาส 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
........................................... 

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงิน 23,437,900 บาท งบประมาณจากแหลงตาง ๆ เปนเงิน 1,036,414,000 
บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 
2563 และอนุมัติใหใชงบประมาณสะสมของสถาบัน เพ่ิมเติมเปนเงิน 30,148,100 บาท รวมกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงินท้ังสิ้น 1,090,000,000 บาท และมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ภายหลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงิน 2,379,430,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ตอมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา 
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือจายเปนคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
วงเงิน 166,530,000 บาท เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเรงรัดการ
เขาถึงวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย วงเงิน 1,810,680,000 บาท เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
ใหไดรับการจัดสรรเงินกูตามพระราชกําหนดฯ นอกจากนี้ สถาบันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ จํานวน 150 ลานบาท ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานดานวัคซีน รวม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังสิ้น 5,596,640,600 บาท 
 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 2 ป (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
2564) คิดเปนรอยละ 93.50 (3,101,446,378.69 / 3,316,927,723.00) เม่ือเทียบกับแผนการเบิกจาย และ
คิดเปนรอยละ 55.42 (3,101,446,378.69 /5,596,640,600) เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
ท้ังหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 21 โครงการ แบงเปนโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ สามารถเบิกจาย
งบประมาณไดรอยละ คิดเปนรอยละ 55.48 (3,085,830,427.61 / 5,562,165,710.00) เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบดําเนินงานท้ังหมด สําหรับรายจายประจํา สามารถเบิกจายไดรอยละ 45.30 (15 ,615 ,951.08 
/34,474,890.00) เม่ือเปรียบเทียบกับงบรายจายประจําท้ังหมด 
 
 
 
 
 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโควิด-
19 ระลอกใหม ทําใหสถาบันจําเปนตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสมตอสถานการณ ซ่ึงสงผล
กระทบตอแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณท่ีกําหนดไว อีกท้ัง การดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาวัคซีนตนแบบตั้งแตตนน้ําและเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนปองกันการ
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีสถาบันใหการสนับสนุนมีเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ทําใหการเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

สําหรับแนวทางแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป 
รอบ 6 เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 3 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนด 

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

รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก ไตรมาส 2 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 โดยไดรับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ สถาบันไดดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการดานการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนในประเทศมาโดยลําดับ (โดยเปนหนวยงานภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงกําหนดให
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สอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของรัฐบาล ท้ังในดานนโยบายความม่ันคงแหงรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนดังตอไปนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 เปนหนวยงานระดับชาติในการบริหารจัดการใหประเทศมีความม่ันคงดานวัคซีนอยางยั่งยืน ภายในป 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานดานวัคซีนอยางมีสวนรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค* 
1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติเพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 
2) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนใหมี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับท่ีจะใชท้ังในสถานการณปกติและในสถานการณฉุกเฉิน 
3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ 
4) สรางเครือขายผู เชี่ยวชาญดานวัคซีน และประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

สถาบนัการศึกษา องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับวัคซีน 
5) เปนศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลและความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเก่ียวกับวัคซีน เพ่ือใหบริการทางวิชาการ พัฒนาขอมูลและสรางองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานวัคซีน 

6) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีนของประเทศ 
*ตามพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 
 
 

ยุทธศาสตร 
1. การสงเสริมการจัดการวัคซีนใหมีความเพียงพอและตอเนื่อง 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุงสงเสริมการพัฒนารูปแบบ
และมาตรฐานของการใหบริการวัคซีน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ี ไดรับวัคซีนท่ีจําเปนอยางมี
คุณภาพ ท่ัวถึง และทันการณในทุกสถานการณ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 
 1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใชวัคซีนของ
ประเทศอยางมีสวนรวม 
 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานวัคซีนของประเทศ 
 3) ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานภายใตปฏิญญาอาเซียนวาดวยการสรางความม่ันคงและการพ่ึงพา
ตนเองดานวัคซีน 
 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักในคุณคาของวัคซีนแกประชาชน 
 
 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือตอยอดสูการผลิต 

ใหความสําคัญกับการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีจําเปนตอการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศและภูมิภาค ท่ีสามารถตอยอดสูการผลิตวัคซีนในระดับ
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อุตสาหกรรม โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 
 1) เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือตอยอดสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบันและอนาคต 
   

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ใหความสําคัญกับการแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังการกําหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน ความ
รวมมือระหวางรัฐและเอกชน และสรางหลักประกันทางการตลาดแกอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกําหนด
กลยุทธ ดังนี้ 
 1) แสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน และภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใน
การผลิตวัคซีน 
  

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดานวัคซีนของประเทศ 
ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาท่ีจําเปนและขาดแคลนให

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานสากล และมีการใชประโยชนรวมกัน
อยางคุมคา และการพัฒนาองคกรดานวัคซีน ท้ังองคกรภาคีเครือขายในวงจรวัคซีน และหนวยงานกลางดาน
วัคซีนใหมีศักยภาพสูงในการดําเนินงานดานวัคซีนท่ีสอดประสานและเชื่อมโยงอยางครบวงจร และเปน
เอกภาพ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานวัคซีนของประเทศใหมีความเพียงพอและเชี่ยวชาญตอ
ภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีมาตรฐานสากล และเพียงพอตอการรองรับการ
เสริมสรางความม่ันคงดานวัคซีน 
 3) สงเสริมใหมีการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
 5. การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขาย 

ใหความสําคัญกับการสนับสนุน สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และตางประเทศใหสามารถดําเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดหวงโซคุณคาท้ังระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจําเปนดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคงของชาติ ผานกลไกทางการเงิน
และการใหบริการทางวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของการมุงสูการพ่ึงตนเองดานวัคซีนของประเทศในระยะตอไป จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

1) สรางกลไกดานการเงินเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันของเครือขายดานวัคซีน 
2) สนับสนุนงบประมาณ ขอมูลเชิงลึกท้ังดานเทคนิคและวิชาการแกเครือขายดานวัคซีน 
 

เปาหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงดานวัคซีน ภายในป 2580 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563– 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลมุ เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดาํเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

กลยุทธ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหรองรบั
ประชากร 
ทุกกลุม 
เปาหมาย 

1.2 สนบัสนุน
ใหมีการจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายป

และ 
หลายราย 

1.3 เพิ่ม 
ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การนําวัคซีน
ใหมบรรจุใน
แผนงานสราง
เสริมภูมิคุม 

กันโรค 

1.5 
สงเสริมให

มีแผน 
การสาํรอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 
พัฒนาคุณภาพ
รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ใหบริการและ
การบริหาร

จัดการวัคซีน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.6
พัฒนา
ระบบ
ฐาน 

ขอมูล
ดาน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 
สรางความ
ตระหนักใน
คุณคาของ

วัคซีน
ใหแก

ประชาชน 

2.1 สนับสนนุทุน
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อตอ 
ยอดสูการผลติ 

 2.2 สนับสนุนให
เกดิการถายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 สงเสริมใหมีการ
รวมทุนระหวางรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สรางหลกัประกัน

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแกอตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตวภายในประเทศ 

4.4 สงเสริมใหมี
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนคนและ
สัตวสนับสนนุให
ไดรบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนนุ
ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จําเปนและขาด
แคลนในงานดาน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
รวมมือกับ

สถาบนัการศึกษาและ
หนวยงานเครือขายใน
การจดัใหมีหลักสูตร
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
วัคซนี หรือหลักสูตร

อื่นท่ีจําเปน 

4.5 สงเสริมใหมี
การใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนอยางมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3 สรางกลไก
การพัฒนา
บุคลากรใน

ประเทศ และ
เสริมสรางกําลังใจ
ใหสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนือ่ง 

5.1 สรางกลไก 
ดานการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนใหเกดิ
การทํางานรวมกันของ
เครอืขายดานวัคซีน 

5.2 สนบัสนุน
งบประมาณ ขอมูลเชิง
ลึกทั้งดานเทคนคิและ
วิชาการแกเครือขาย

ดานวัคซีน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันไดจัดทําโครงการตาง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรสถาบัน เนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

และหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยโครงการท้ังหมดของสถาบัน
ประจําปงบประมาณ 2564 รวม 21 โครงการ แบงเปน แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ และ
แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
แผนงานตามยุทธศาสตร 

  1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 
 2. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 
 4. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
 5. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ

ปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 
 6. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 7. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง 
 8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
 9. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 
 10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 
 11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
 12. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีน

และยาชีววัตถุ 
 13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 
 14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 
 15. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 
 16. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 
  

 แผนงานพ้ืนฐาน 
  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 
  3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
  4. โครงการบริหารจัดการองคกร 
  5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-
2570)   
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  นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลมุ เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดาํเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

โครงการ 
4. โครงการเตรียมความพรอมรบัการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชงิ
นโยบายเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

10. โครงการสงเสริม
สนับสนุนเพื่อสรางความ
มั่นคงดานวัคซีนของ
ประเทศ 

11. โครงการประชมุวิชาการวัคซีนแหงชาต ิครั้งที่ 10 

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหาร
จัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 

5. โครงการสงเสริมการพฒันาการผลิต
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการ
ใชเซลลเพาะเลี้ยง 

13. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครอืขายทางดาน
วัคซีนและยาชีววัตถ ุ

6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 

3. โครงการเครือขายความรวมมอืเพื่อความ
มั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 

12. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวจิัยไพรเมทแหงชาติ 
เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

7. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 

8. โครงการสงเสริมและพัฒนางาน
ทรัพยสินทางปญญาและการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ 

9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และผลิต Botulinum antitoxin 

7 
 



   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายดานการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 

ปรับเปลีย่นกิจกรรม ตามนโยบายของผูบริหาร 
ใหทําการศึกษาเรื่องท่ีเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 
และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือนตอไป 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

ปญหาอุปสรรค 
ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจาก
ผูบริหาร 
ขอเสนอแนะ 

ปรับแผนการดําเนินงานตาม
โครงการในไตรมาส 3-4 ตาม
นโยบายจากผูบรหิาร 

ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดาน
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซนี
เพ่ือความมั่นคงของประเทศไทย  
ก.3 จัดประชุมตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วัคซีนแหงชาติ 

ไมมีการดําเนินงานเน่ืองจากไมมีมติเพ่ิมจาก
คณะกรรมการวัคซีนแหงชาต ิ

ก.4 จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ ดําเนินการไดตามแผน 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 ปญหาอุปสรรค/
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ขอเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 
ก.1 จัดประชุมหารือและ
ประสานงานกับหนวยงาน  

จัดประชุมหารือและประสานงาน
กับหนวยงาน จํานวน 4 ครั้งและ
ปรับรูปแบบการประชุมผานทาง 
Tele conference 

 การเผยแพรขอมูลวัคซีนดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกสในรปูแบบของ Mock 
up report หรือ Infographics 
ผลการดําเนินการ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสของวัคซีน Rota 
ในรูปแบบของ Mock-up report 
ไดมีการเผยแพรบนระบบ VIMS 
แลว 

 ส่ืออิเลก็ทรอนิกสของวัคซีนอยางนอย 1 ชนิด ไดรับการ
เผยแพรผานเว็บไซดของระบบ VIMS  
ผลการดําเนนิการ 
มีสื่ออิเล็กทรอนิกสของวัคซีน Rota ในรูปแบบของ Mock-up 
report จํานวน 5 วัคซีน ไดแก MMR, HPV, IPV, Influenza 
และ Rota เผยแพรบนระบบ VIMS ตามลิงค URL: 
http://vims.nvi.go.th/vims_deploy/Home/FactSheets 
และเผยแพรบนชองทางชองเว็บไซดของสถาบันวัคซีแหงชาติ   

ปญหาและอุปสรรค 
ไมสามารถจัดซ้ือ
ซอฟตแวรดวยวิธี e-
bidding เน่ืองจาก
ซอฟตแวรมี
ความจําเพาะ มีจํานวน
เพียง 1 รายเทาน้ัน 
ขอเสนอแนะ 
มีการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไปยังผูขอรับ
เอกสารประกวดราคาฯ 
จึงพิจารณาเสนอขอซ้ือ
ซอฟตแวรจากบริษัท  
ซายลอจิก จํากัด ซ่ึง
กระบวนการพิจารณาใน
คร้ังน้ี เปนไปตาม
ระเบียบ และแนวทาง
การปฏิบัติของสถาบันฯ 

ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
ระยะท่ี 2 

ดําเนินการไดตามแผน 
 

ก.3 เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบขอมลูฯ 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 
ก.1 จัดประชุมคณะทํางานขับเคลือ่นความ ไมสามารถดําเนินการไดตามแผน  รายงานสรุปผลการประชุมรูปแบบ  (ราง) กรอบแนวคิด (Concept note) ปญหาอุปสรรค 
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รวมมือดานวัคซีนระหวางประเทศ เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโค
วิด-19 จึงปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบการ
จัดประชุมเปน virtual meeting  และ
คณะทํางานตดิภารกิจทําใหการประชุม
ท่ีตั้งไวไมเปนไปตามเปาหมาย 

Virtual Meeting ผานส่ือทางไกล (Virtual 
Conference) เพื่อการแลกเปล่ียนขอมลู
รวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การตอบโตการระบาด และหารือแนว
ทางการเขาถึงวัคซีน COVID-19 รวมกนัใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Information sharing for respondent 
and access to the COVID-19) 
ผลการดําเนินงาน 
จัดทํา concept note ของการประชุม
แลกเปล่ียนขอมูลรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการตอบโตการระบาด 
และหารือแนวทางการเขาถึงวัคซีน COVID-
19 รวมกันในระดับภูมภิาคอาเซียน แลว 
จํานวน 1 ฉบับ อยูระหวางการนาํเสนอเพื่อ
เห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
จัดประชุม และแจงเวียนใหประเทศสมาชิก
พิจารณา 

การประชุมทางไกล (Virtual 
Conference) เพื่อการแลกเปล่ียนขอมลู
รวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การตอบโตการระบาด และหารือแนว
ทางการเขาถึงวัคซีน COVID-19 รวมกนัใน
ระดับภูมิภาคอาเซียนไดนําเสนอตอที่
ประชุมสุขภาพอาเซียนที่เกีย่วของ ใน
รูปแบบ Ad-referendum โดยผาน 
ASEAN Secretariat 
ผลการดําเนินงาน 
จัดทํา concept note ของการประชุม
แลกเปล่ียนขอมูลรวมกันระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการตอบโตการระบาด 
และหารือแนวทางการเขาถึงวัคซีน 
COVID-19 รวมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน 
แลว จาํนวน 1 ฉบบั อยูระหวางการ
นําเสนอเพื่อเห็นชอบจากประเทศสมาชกิ
อาเซียนในการจัดประชุม และแจงเวียนให
ประเทศสมาชิกพิจารณา 

สถานการณการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม ทําให
กิจกรรมท่ีตองเดินทางไป
ตางประเทศทําไมไดตามแผนท่ี
กําหนดไว 
แนวทางการแกไข 
ปรับรูปแบบการประชุมเปน
แบบ online และสงเอกสาร
ทางอีเมลล 

ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual 
Conference) เพ่ือพัฒนาและผลกัดัน
กรอบการดําเนินงานรวมกันระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 
ทําใหประเทศสมาชิกไมสามารถเขารวม
การประชุมได 

ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และ
หารือกับเครือขายดานวัคซีน และผูมีสวนได
สวนเสยีภายในประเทศ เพ่ือการกําหนด
กรอบการดําเนินงานรวมกัน 

ไดจัดกิจกรรมโดยใชงบประมาณจาก ค.
15 เรื่องการประชุมหารือเครือขาย
ประกันคณุภาพ (QA/QC)  

ก.4 ศึกษาความเปนไปไดในการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงานรัฐและเอกชนใน
การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจําเปนใน
ประเทศ 

ดําเนินการตามแผน 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 (ตอ) 

ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความรวมมือ
ตามขอตกลงระหวางสถาบันวัคซนี
แหงชาติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจาก
ตางประเทศ 

ดําเนินการจัดการประชุมรวมกับคณะกรรมการ
การจัดหาวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี
สํานักงานปลัดกระทรวง กองการตางประเทศ 
เปนผูดําเนินการหลักแทน ทําใหไมไดใช
งบประมาณในกิจกรรมน้ี 
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ก.6 ศึกษาความเปนไปไดในการจดัทํา
กรอบการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือยกระดับการวิจัยพัฒนา
วัคซีน และชีววัตถุสําคัญ เพ่ือความมั่นคง
ดานสุขภาพของประเทศ 

ดําเนินการตามแผน 

ก.7 ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 
16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ทําใหไม
สามารถเดินทางไปประชุมได  

ก.8 ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 
15th ASEAN Health Minister 
Meeting 

 

  
ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก.1 สนับสนุนการดําเนินงานการเพ่ิม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

ลาชาในการเบิกจายตามแผนท้ัง 2 งวด เน่ืองจาก
งวดท่ี 1 เกิดความลาชาจากการทําสัญญา และงวด
ท่ี 2 SBS  ตองเรงรัดกระบวนการผลิตวัคซีนให
เสร็จสิ้นตามแผน จึงขอสงงานเพ่ือเบิกเงินงวดท่ี 2 
ชากวากําหนด 

 1. การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงโครงการ 
ผลการดําเนินงาน  
ดําเนินการเรียบรอยแลว 
 2. การทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตวัคซีนชนิด Viral Vector ใน
ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

 รายงานผลการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนชนิด 
Viral Vector ในระดับก่ึง
อุตสาหกรรม 
ผลการดําเนินงาน  
มีรายงานผลการทดสอบวัคซีน
ในระดับอุตสาหกรรม 

ปญหาอุปสรรค 
การดําเนินงานโครงการเปนไป
ตามแผนการดําเนินงาน แตการ
เบิกเงินมีความลาชาเน่ืองจาก 
SBS ตอง pull ทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวของไปปฏิบัติงานดานการ
ผลิตและการเตรียมเอกสาร
สําหรับการขออนุมัติทะเบียน

ก.2 ประชุมติดตามความกาวหนา
การดําเนินงาน  

มีการประชุมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของทุก 2 
อาทิตย ผาน TC รวม 7 ครั้ง และมีการประชุม
รวมกันท่ีสถาบันจํานวน 1 ครั้ง ผลการดาํเนินงาน
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เปนไปตามไปแผน และระยะเวลาท่ีกําหนด ผลการดําเนินงาน  
ไมมีการดําเนินการทดสอบวัคซีนใน
ระดับก่ึงอุตสาหกรรมตามแผนท่ี
กําหนด เน่ืองจากผูถายทอด
เทคโนโลยี (AZ)  เห็นควรใหพัฒนา
วัคซีนในระดับอุตสาหกรรมโดยไม
จําเปนตองดําเนินการในระดับก่ึง
อุตสาหกรรมซึ่งไมสะทอนความ
ซับซอนท่ีแทจริงของกระบวนการ
ผลิต     

วัคซีน สงผลใหการสงงานเพือ่เบิก
งวดเงินมีความลาชากวาแผน 
ขอเสนอแนะ 
ประสาน ติดตาม และอํานวย
ความสะดวกแกผูรับทุน 
นอกจากน้ียังมีการประชุมติดตาม
งานทุกๆสองอาทิตยเพือ่รับทราบ
ความกาวหนาและสามารถแกไข
ปญหาไดทันทวงท ี  
  - 

ก.3 ติดตาม ประเมินความกาวหนา
โครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดําเนินการและคาใชจายอ่ืนๆ 

ไมมีการดําเนินการเน่ืองจากสถานการณการ
ระบาดของโควิด 19 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
2. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง 

ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการฯ ใหกับองคการ
เภสัชกรรม 

ลาชากวาแผน เน่ืองจากแผนการเบิกจายเปนการ
คาดการณกอนท่ีสถาบันจะทราบงวดเงินท่ีจะไดรับ
จาก สกสว. และกําหนดการจายเงินใหกับ อภ. 
ภายใต MOA ทําใหการเบิกจายจริงไมตรงกับแผน 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 
 

 รายงานความกาวหนาการ
ผลิต MDCK Cell bank และ 
Influenza H7N9 Virus seed 
และ การออกแบบกระบวนการ
ผลิตวัคซีน (Process design) 
จํานวน 1 ฉบับ  
ผลการดําเนินงาน  
รายงานความกาวหนาการผลิต 
MDCK Cell bank และ 
Influenza H7N9 Virus seed 
และ การออกแบบกระบวนการ
ผลิตวัคซีน (Process design) 

ปญหาอุปสรรค 
 1. ปญหาในการประสานงานกับ KINGEN และ

การบริหารจัดการภายใน อภ. ทาํใหการ

ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณลาชา

กวาแผนที่กําหนด    

2. อภ. มีนักวิจยัไมเพียงพอตอภาระงาน และ

ยังไมสามารถจัดอบรมหลักสูตรที่ตรงกบัความ

ตองการเนื่องจากสถานการณการระบาดของโค

วิด 19     

3. ครุภัณฑที่ใชในโครงการเปนเคร่ืองมือที่มี

ความจําเพาะสูง ตองจัดซ้ือจากผูจําหนาย

ตางประเทศที่มีนอยราย ทาํใหใชระยะ

ก.2 จัดประชุมตดิตามความกาวหนา
ในการดําเนินงาน 

จัดประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง 
จํานวน 4 ครั้ง 
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จํานวน 1 ฉบับ เวลานานในการจัดซ้ือ ติดต้ัง และสงมอบ    

แนวทางแกไข 
 1. แจงให ผชช.พิเศษ อภ. รับทราบปญหาและ
ชวยเรงดําเนินการ โดยจะนาํไปแจงตอที่ประชุม
ระดับผูบริหารภายใน อภ. ตอไป 
2. อภ. อยูระหวางสรรหาเพิ่ม จํานวน 8 คน 
3. ประสานงานกับผูจาํหนายเปนระยะเพื่อ
เรงรัดการจัดสง   

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
ก.1 ประชุมหารือการจัดทํา
บันทึกความรวมมือการวิจัย
พัฒนาวัคซีนปองกันโควิด-19 
ชนิด mRNA  

มีการจัดประชุมหารือแนวทางการทําความรวมมือ 
ท้ังน้ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และบริษัท ไบโอเนท-
เอเชีย จํากัด มีการทําบันทึกความรวมมือไปกอน
หนาน้ีแลว 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 
 
 

 บันทึกความรวมมือในการวิจยั
พัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
ชนิด mRNA ระหวาง สถาบันวัคซนี
แหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
และ บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด 
ผลการดําเนินงาน  
จะดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางสามหนวยงาน
ตอไป 

- 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโค
วิด-19 ชนิด mRNA  

การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA มีการเบิกจาย
งบประมาณสําหรับสัญญาสนับสนุนทุนชวงท่ี 1 แลว 
2 งวด 

ก.3 จัดประชุมตดิตาม
ความกาวหนาหรือหารือเชิง
เทคนิค 

มีการตดิตามความกาวหนารวมกับโครงการวิจยั
พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดอ่ืนๆ พรอมกับการหารือ
ในประเด็นทรัพยสินทางปญญาและแนวทางการใช
ประโยชนจากผลงานวิจยัพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโค
วิด-19 ชนิด mRNA  
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ก.4 ตรวจเยี่ยมสถานท่ี  
(site visit) ในการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
ก.1 สนับสนุนทุนตอเน่ือง ดําเนินการไดเร็วกวาแผน เน่ืองจากสามารถจัดทํา

สัญญาทุนไดเร็วกวาท่ีกําหนด  
ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

ปญหาอุปสรรค 
สถานการณการระบาดของโรค
โควิด 19 ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมบางอยาง หรือ 
ดําเนินการได 
ขอเสนอแนะ 
ปรับรูปแบบการดําเนินงานให
สอดคลองกับสถานการณ 

ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความกาวหนาและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19  

ในชวงไตรมาสท่ี 2 เกิดสถานการณการระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม จึงไมสะดวกตอการ
จัดประชุม และไมไดใชเงินในสวนน้ี 

ก.3 ประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จการพัฒนา
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19  

ในชวงไตรมาสท่ี 2 เกิดสถานการณการระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกใหม จึงไมสะดวกตอการ
จัดประชุม และไมไดใชเงินในสวนน้ี 

ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานวัคซีน (HRD) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

ก.5 สนับสนุนทุนรวมคปก. ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ
พัฒนาวัคซีน 

โครงการท่ีสนับสนุนทุนสวนใหญเปนทุนตอเน่ือง 
ไมจําเปนตองสงโครงการใหผูเช่ียวชาญภายนอก
ประเมินผล ทําใหไมมีการเบิกจายคาตอบแทน
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ผูเช่ียวชาญ  
ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
5. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถ ุ
ก.1 จัดทํา IP portfolio มีการหารือและรวมดําเนินการกับทีป่รึกษา

ในการจัดทํา IP Portfolio ของโครงการที่
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยและทุนอุดหนุน
จากสถาบันฯ และคัดเลือกโครงการที่มี
โอกาสนําไปขอรับความคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา มีโครงการทีผ่านการประเมิน
เบ้ืองตนจํานวน 4 โครงการ  

 ฐานขอมูลดานทรัพยสินทาง
ปญญาของโครงการวิจัยพัฒนาดาน
วัคซีน ท่ีสถาบันวัคซีนแหงชาติให
การสนับสนุน (IP Portfolio) 
ผลการดําเนินงาน  
มีฐานขอมูลดานทรัพยสินทาง
ปญญาของโครงการวิจัยพัฒนาดาน
วัคซีน ท่ีสถาบันวัคซีนแหงชาติให
การสนับสนุน (IP Portfolio) 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

ปญหาอุปสรรค 
1. มีโครงการที่มีโอกาสนําไปขอรับความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบตัร/
อนุสิทธิบัตร) มีจํานวนนอย เนื่องจากผูรับ
ทุนนําไปเผยแพรผลงานทางวิชาการแลว   
2. การจัดทาํรางนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา - (ราง) 
พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. …. 
(กฎหมาย Bayh Dole Act ประเทศไทย) 
ยังไมประกาศใชอยางเปนทางการ ทําให
การจัดทํารางนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน ยังไม
สามารถกําหนดแนวทางที่แนนอนได 
3. เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด 19 ระลอกใหม ทําใหไมสามารถ
จัดประชุมแบบ face to face ได 
ขอเสนอแนะ 
1. พิจารณารูปแบบการหารือดวยระบบ
ออนไลนเพ่ิมข้ึน   

ก.2 จัดทํารางนโยบายการบรหิาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา 

เน่ืองจาก (ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการ
ใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
…. (กฎหมาย Bayh Dole Act ประเทศไทย) 
อยูระหวางรอประกาศใชอยางเปนทางการ 
ดังน้ัน การจัดทํารางนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาของสถาบันจึงยัง
ไมสามารถทาํใหแลวเสร็จ เพื่อจัดประชุม
เสนอผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได 

ก.3 จัดจางท่ีปรึกษาดานบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา 

ดําเนินการไดตามแผน 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin   

ก.1 จัดประชุมเตรียมความพรอม
โครงการวิจัยพัฒนา BAT สูการผลิต 

มีแผนการเดินทางไปดูความพรอมยังสถานี
เพาะเลี้ยงมา แตเน่ืองจากสถานการณการ
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม จึงยังไมมี
การดําเนินการ อยางไรก็ตามไดมกีารติดตาม
ความกาวหนารวมกับนักวิจัยดวยการประชุม
ออนไลนอยางตอเน่ือง 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 

 1. มีการประชุมติดตาม
ความกาวหนาโครงการ 
ผลการดําเนินงาน  
มีการประชุมติดตามความกาวหนา
โครงการ ในไตรมาส 2 ดวยระบบ
ออนไลน เปนจํานวน 2 ครั้ง เมื่อ 12  
ม.ค. และ 2 มี.ค. 2564 
  
 

ปญหาอปุสรรค 
1. งบประมาณในการจัดหา
สารสําคัญไมเพียงพอ เน่ืองจาก
แหลงทุนอนุมัติงบประมาณไม
ครบตามวงเงินท่ีเสนอขอ    
2. ความลาชาในการกอสรางคอก
มาระบบปด ทําใหไมสามารถ
ยายมาท่ี Quarantine แลว เขา
มาในพ้ืนท่ีเพ่ือเริ่มทําการวิจัยได 
ขอเสนอแนะ 
1. ขออนุมัติงบประมาณของ
สถาบันเพ่ิมเติมในการจัดหา
สารสําคัญ 
2. สถานีเพาะเลี้ยงมาฯ ไดทํา
คอกสํารองเพ่ือรองรับมาไวกอน 
เมื่อคอกมาแบบถาวรเสร็จ
สมบูรณจะทําการยายมาตอไป 

ก.2 สนับสนุนการดําเนิน
โครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต
บันทึกขอตกลง (MOA) 

ดําเนินการไดตามแผน สามารถเบิกจาย
งบประมาณงวดท่ี 1 ใหแกสถานเสาวภาได 

ก.3 จัดประชุมตดิตามความกาวหนา เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 
19 ทําใหการจัดประชุมติดตามความกาวหนา
เปนในไตรมาสท่ี 2 ถูกปรับเปนการจัดผาน
ระบบออนไลนท้ังหมด สงผลใหผลการเบิกจาย
ไมเปนไปตามแผน 

ก.4 จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ มีการปรับแผนงบประมาณการจดัจาง
ผูเช่ียวชาญแตละดานของสถาบันไปใชในสวน
ของงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากองคการ
อนามัยโลก (WHO) 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
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1. โครงการสงเสรมิสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
ก.1 จัดประชุมคณะทํางานพิจารณา
คัดเลือกยาท่ีเปนวัคซีนฯ 

มีการประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 3 ครั้ง โดยการ
ประชุมครั้งท่ี 3 เร็วกวาแผนท่ีกําหนด 

 มีชองทางการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 
จากผูผลิตวัคซีนในตางประเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
 มีการลงนามในสัญญาจองวัคซีน
ลวงหนาและจัดหาวัคซีนโควิด 19 จาก 
AstraZeneca จํานวน 26 ลานโดส 
เรียบรอยแลว 

 มีชองทางการจัดซื้อวัคซีนโค
วิด-19 จากผูผลติวัคซีนใน
ตางประเทศท่ีผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการวัคซีนแหงชาตมิมีติ
เห็นชอบในหลักการของกรอบ
จํานวนวัคซีน แหลงท่ีมาของวัคซนี 
งบประมาณ 
ท่ีควรจัดทําเปนคาํขอเสนอรัฐบาล 
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตเพ่ือการเขาถึงวัคซีนปองกันโรค 
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) สําหรับประชาชนไทย 

ปญหาอปุสรรค 
ปญหาทางเทคนิคระหวาง 
GPO-MBP และ INNOVAX 
สงผลใหตัวช้ีวัดความสําเรจ็
ในการรับถายถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีน 
HPV ไมบรรล ุ
แนวทางแกไข 
ขอปรับรายละเอียดตัวช้ีวัด
ใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ี
เหลืออยู 

ก.2 ประชุมคณะทํางานจัดซื้อจดัหา
วัคซีน 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.3 ประชุมติดตามความกาวหนา
การสนับสนุนวัคซีน HPV และ
คาใชจายอ่ืนๆ 

ปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยจัดการประชุมผาน
ระบบ Tele conference และตดิตาม
ความกาวหนาทางอีเมลและโทรศพัท ทําใหลด
คาใชจายในการจัดประชุม 

 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 
ก.1 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
เอกสารท่ีเก่ียวของ 

อยูระหวางจัดทําคลิปวิดโีอเปดงานประชุม ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

- 
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ก.2 คาบริหารจดัการประชุม
วิชาการวัคซีนแหงชาต ิ

อยูระหวางการจัดจางบริษํทออแกไนซ การจดัทํา
เว็บไซตรับสมัครเขารวมประชุม และ Production 
Live 

ก.3 คาใชจายอ่ืน ๆ   เน่ืองจากเลื่อนกําหนดการจดัประชุมวิชาการ ทํา
ใหยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

ก.4 จัดประชุมคณะทํางานตางๆ ท่ี
เก่ียวของและสํานักพระราชวัง 

จัดประชุมคณะทํางานจัดประชุมวิชาการวัคซีน
จํานวน 2 ครั้งและคณะกรรมการพิจารณารางวัล
ผูทําคุณประโยชนในการพัฒนางานดานวัคซีน
เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3  

ก.1 ประชุมหารือการจัดทําบันทึก
ความรวมมือ 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากการสนับสนุนทุนอุดหนุน
ใหแกหนวยงานภาครัฐ ไมจําเปนตองทํา MOU กับ
หนวยงานผูรับทุน สามารถดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑการใหทุนฯ และระเบียบวาดวย
การเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ของสถาบันไดเลย 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 
 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 
 

ปญหาอุปสรรค  
การสงงานงวดที่ 1 ลาชากวาแผน 
เน่ืองจากระบบ ABSL-3 ตองผาน
การรับรองคุณสมบัติของการ
ติดต้ังและการปฏิบัติงานกอนเร่ิม
ใชงานระบบ ทําใหการจัดซ้ือ ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิม ผูรับทุนสงงานงวดท่ี 1 มายังสถาบันแลว เมื่อวันท่ี 
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ศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ 19 ก .พ . 64 แตยั งขาดใบสั่ งจอง Container 
ABSL-3 พรอมระบบตางๆ ภายในตู คกก.จึงยังไม
สามารถตรวจรับงานได ทําใหการเบิกจายลาชา
กวาแผน 

Container ABSL-3 พรอมระบบ
ตางๆ ภายในตูจะตองผานการ
รับรองจากผูเชี่ยวชาญดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพกอน จึง
สามารถสั่งจองครุภัณฑดังกลาวได 
แนวทางแกไข 
ขอรับการสนับสนุนการจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เพื่อรับรองคุณสมบัติ
ข อ งก าร ติ ด ต้ั ง  ( IQ) แ ละก าร
ปฏิบัติงาน (OQ) กอนเร่ิมใชงาน
ระบบ ABSL-2/3 

ก.3 บริหารจัดการโครงการ อยู ระหวางการสั่ งซื้ อและสั่ งจอง Container 
ABSL-3 พรอมระบบตางๆ ภายในตู จึงยังไมไดจัด
กิจกรรมการติดตามความกาวหนา และเยี่ยมชม
สถานท่ี  

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือขาย QA/QC 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดโรคโควิด -19 จึงปรับ
รูปแบบการประชุมคณะกรรมการเครือขาย QAQC 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ 27 ม.ค. 2564 เปนรูปแบบ
ออนไลน ทําใหผลการเบิกจายนอยกวาแผน 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน
ไตรมาส 2 

 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามแผนดําเนินงานประจําป 
2564 อยางนอย 1 เครือขาย 
ผลการดําเนินงาน 
มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตามแผนดําเนินงานประจําป 2564 
ภายใตการดําเนินการของ
คณะกรรมการเครือขาย QAQC ซึ่ง
จะจัดในไตรมาส 3 วันท่ี 29 เม.ย.

ปญหาอุปสรรค  
สถานการณการระบาดของโรค
โควิด 19 ทําใหไมสามารถจดั
กิจกรรมบางอยางได  
แนวทางแกไข 
ปรับรูปแบบกิจกรรมแบบ
ผสมผสาน ระหวาง face-face 
รวมกับออนไลน หรือปรับเปน
รูปแบบออนไลนเพียงอยางเดียว 

ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณของหนวยงาน
เครือขาย QA/QC 

จากมตท่ีิประชุมคณะกรรมการเครือขาย QAQC ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อ 27 ม.ค. 2564 ใหจัดกิจกรรมน้ี ในไตร
มาส 2 ดวยรูปแบบออนไลน หัวขอ “Participatory 
action to move forward to local vaccine 
development” และ “Intellectual property (IP) 
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management between stakeholders” 2564 ดวยรูปแบบออนไลน    เพ่ือลดระยะหางและจาํกัด
จํานวนผูเขารวม 
 

ก.3 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนความ
จําเปนของหนวยงานเครือขาย
สําหรับวัคซีนเปาหมาย 

มีการจัดประชุมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานเครือขาย เชน จัดประชุมจัดทําแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรดานวัคซีนของประเทศ ,จัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นตอรางแผนการพัฒนาบุคลากรดาน
วัคซีน ของประเทศ และจัดประชุมหารือโครงการ
ภายใต พรก.เงินกู กับ บริษัท องคการเภสัชกรรม-เม
อรริเออรชีววัตถุ จํากัด (GPO-MBP)  

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ (ตอ) 
ก.4 ติดตามความพรอมดานการ
ผลิตของหนวยงานเครือขาย (site 
visiting) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2    

ก.5 ติดตามความกาวหนาของการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนเปาหมาย 

มีการตดิตามความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
เปาหมายผานรายงานความกาวหนาของงานวิจัย โดยไมมี
การจัดประชุม จึงไมมีการเบิกจาย 

ก.6 ติดตามการทดลองใช 
ระบบ E-course training ของ
หนวยงานเครือขาย 

ไดมีการจัดประชุมติดตามการทดลองใชระบบ แลวในไตร
มาส 1 เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 โดยดําเนินการไดเร็วกวาแผน 
และดําเนินการเสรจ็สิ้นแลว 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 
  แผนการ

ดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 

ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาต ิป 2564    
ก.1 บริหารงานท่ัวไป ดําเนินการไดตามแผน ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 

ไตรมาส 2 
ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

- 
ก.2 งานสารสนเทศ ดําเนินการไดตามแผน 
ก.3 งานยานพาหนะ ดําเนินการไดตามแผน 
ก.4 คาซอมแซมและบํารุงรักษา ดําเนินการไดตามแผน 
ก.5 คาใชจายในการประชุม ดําเนินการไดตามแผน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564      
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน
ประเทศ 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม ทําใหการอบรมตางๆ เลื่อนออกไปอยางไมมีกําหนด 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 2 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

- 

ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ประเทศ 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม ทําใหมีการยกเลิกการอบรม และจะปรับรูปแบบการ
อบรมเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบในครึ่งปหลัง 

ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in 
house 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

ก.4 Journal club ดําเนินการไดตามแผน 
ก.5 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน
ตางประเทศ 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก
ใหม ทําใหมีการยกเลิกการอบรม 

ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ตางประเทศ 
ก.7 การพัฒนาองคกร (OD) ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
ก.1 แบงปนความสุขเพ่ือนองป 5 จัดทํามาสคอตเรียบรอยแลว สวน

กิจกรรมอื่นๆ ยกเลิกกิจกรรมเน่ืองจาก
สถานการณระบาดโควิด 19 

 1. มาตรฐานการดําเนินงานการ
ส่ือสารดานวัคซีนในภาวะวกิฤติ (SOPs)  
ผลการดําเนนิงาน  
เน่ืองจากมีคําส่ังจัดต้ังคณะทาํงานดาน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร และส่ือสาร
ประชาสัมพันธ ภายใตคณะอนุกรรมการ
อํานวยการบริหารจัดการการใหวัคซีน
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังน้ัน สถาบันจึงไดรวมกัน
จัดทําขอเสนอตอกลไกและกระบวนการ
การส่ือสารสาธารณะประเด็นวัคซีนโค
วิด-19  
 2. ส่ือประชาสัมพันธงานดานวคัซีน   
ผลการดําเนินงาน  
มีการจัดทาํและเผยแพรส่ือผานชองทาง
ตางๆของสถาบันฯ ,จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธที่รวมจัดทาํกับ สสส. และ
ชุดความรูเร่ืองวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบ 
Infographic 

 มีการจัดทํา (ราง) แผน
ประชาสมัพันธสรางภาพลักษณดาน
วัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชนประจําป
งบประมาณ 2564 ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ
ผลการดําเนินงาน  
มีการจัดทําขอเสนอตอกลไกและ
กระบวนการการสื่อสารสาธารณะ
ประเด็นวัคซีนโควิด-19 ท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะทํางานดานการ
เผยแพรขอมลูขาวสาร และสื่อสาร
ประชาสมัพันธ ภายใต คอก.
อํานวยการบริหารจัดการการให
วัคซีนปองกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  

ปญหาอุปสรรค 
ยกเลิกกิจกรรมบางสวนเน่ืองจาก
สถานการณการระบาดของโรค
โควิด 19  
ขอเสนอแนะ 

ปรับเปลีย่นรูปแบบกิจกรรมและ
การใชงบประมาณ เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ 

ก.2 สื่อวิดีโอไวรลัเพ่ือสรางภาพลกัษณ
องคกร 

จัดทําคลิปวิดีโอสําหรับใชในพิธลีงนาม
ในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 
โดยการจองลวงหนา 

ก.3 แถลงขาวรวมคาสถานท่ีคาจางออแกไน
เซอรและเลี้ยงรับรองนักขาว 

อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมเสวนา   

ก.4 สื่อสารดานวัคซีนในภาวะวิกฤต ยกเลิกกิจกรรม มีการดําเนินการรวมกับ
คณะทํางานดานการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และส่ือสารประชาสัมพันธ จึง
ไมใชงบประมาณ 

ก.5 ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ดําเนินการไดตามแผน  

ก.6 ประกวดสื่อประชาสมัพันธเพ่ือสราง
ความตระหนักรูดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

ก.7 คาจางเหมาบริการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.8 จางเหมาบริการประเมินผลการรับรู
ขาวสารดานวัคซีนของสถาบันในชองทาง
ตางๆ 

จัดจางเรียบรอยแลวอยูระหวาง
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
4. โครงการบริหารจัดการองคกร 
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2  ผลการศึกษาดูงานดาน

วัคซีน ณ บริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ จํากัด 
ผลการดําเนินงาน  
เน่ืองจากสถานการณระบาดโควิด 
19 ทําใหตองเลื่อนการศึกษาดูงาน 
 
 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

-  
ก.2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

ก.3 จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
ประเมินผูอํานวยการสถาบันวัคซนีแหงชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีน
แหงชาติ ป 2564 

จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีน
แหงชาติ ป 2564 เรียบรอยแลว 

ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

กรรมการตรวจสอบเขารับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน 2 หลักสตูร 

ก.5 ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
ก.6 จัดจางประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 
2564 

จัดจางประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 
2564 เรียบรอยแลว 

 

 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
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5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ก.1 จัดประชุม working group  เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโค

วิด-19 จึงปรับรูปแบบของกิจกรรม ทําให
ไมตองจายคาตอบแทนของผูเช่ียวชาญ 
สงผลใหผลเบิกจายไมเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด 

   (ราง) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 
2566-2570 ท่ีผานการประชา
พิจารณ 
ผลการดําเนินงาน  
(ราง) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 
2566-2570 ท่ีผานการประชา
พิจารณแบบออนไลน 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 2 

-  

ก.2 จัดประชุมรบัฟงความคิดเห็นของภาคี
เครือขาย 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ก.3 ผูประสานงานดานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร 

เปนไปตามแผน 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 64 

จายจริง คงเหลือ 
รายจายประจําข้ันต่ํา 34,474,890.00   15,615,951.08 18,858,938.92 
แผนงานยุทธศาสตร 5,550,701,410.00 3,082,912,821.29 2,467,788,588.71 

แผนงานพ้ืนฐาน 11,464,300.00 2,917,606.32 8,546,693.68 
รวมท้ังส้ิน 5,596,640,600.00   3,101,446,378.69 2,495,194,221.31 

    
  

 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายประจํา 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 64 

จายจริง คงเหลือ 
รายจายประจําข้ันต่ํา 34,474,890.00 15,615,951.08 18,858,938.92 
เงินเดือนและคาจางประจํา 21,897,600.00 10,127,690.00 11,769,910.00 
เบี้ยประชุม 4,543,000.00 1,984,000.00  2,559,000.00 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 850,906.00 373,780.84 477,125.16 
สวัสดิการ 863,500.00 220,415.75 643,084.25 
คาจางเหมาบริการ 2,240,400.00 795,012.00 1,445,388.00 
คาเชาอาคาร 949,224.00 474,612.00 474,612.00 
คาเชารถยนต 456,000.00 190,000.00 266,000.00 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร 480,000.00 188,809.38 291,190.62 
คาสวนกลางเชาสํานักงาน 222,000.00 111,000.00 111,000.00 
คาสาธารณูปโภค 924,360.00 385,357.71 539,002.29 
คาครุภัณฑ 1,047,900.00 765,273.40 282,626.60 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 64 
จายจริง คงเหลือ 

แผนงานยุทธศาสตร 5,550,701,410.00  3,082,912,821.29 2,467,788,588.71 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,905,000.00 47,850.00 5,857,150.00 
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2. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

682,000.00 246,165.00 435,835.00 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
(VIMS) ระยะท่ี 2  

2,340,880.00 1,594,700.02 746,179.98 

4. โครงการสงเสรมิสนับสนุนเพ่ือสรางความมั่นคงดาน
วัคซีนของประเทศ  

70,000.00 31,025.00 38,975.00 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือ
รองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภยั
ทางชีวภาพระดับท่ี 3  

35,046,490.00 0.00 35,046,490.00 

6. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

600,076,400.00 357,754,070.00 242,322,330.00 

7. โครงการสงเสรมิการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง  

31,523,960.00 25,219,775.00 6,304,185.00 

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-
19 ชนิด mRNA  

355,092,600.00 143,826,694.11 211,265,905.89 

9. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความมั่นคงดาน
วัคซีนระหวางประเทศ 2564  

861,800.00 176,146.66 685,653.34 

10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดาน
วัคซีนและยาชีววัตถุ  

1,113,120.00 67,290.00 1,045,830.00 

11. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ
ของประเทศ 

153,975,410.00 2,343,445.50 151,631,964.50 

12. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทาง
ปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ  

566,150.00 
 

153,600.00 412,550.00 

13. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาและผลิต 
Botulinum antitoxin 

6,807,000.00 5,491,460.00 1,315,540.00 

14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,545,960,600.00  2,545,960,600.00 0.00 

15. โครงการเรงรดัการเขาถึงวัคซนี COVID-19 1,810,680,000.00 0.00 1,810,680,000.00  
16. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจาก
องคการอนามัยโลก 

0.00 0.00 0.00 

  
รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 64 

จายจริง คงเหลือ 
แผนงานพ้ืนฐาน 11,464,300.00 2,791,382.32 8,546,693.68 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

4,583,700.00 1,550,361.07 3,033,338.93 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 

1,872,600.00 332,018.25 1,540,581.75 

3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 

1,930,000.00 188,128.00 1,741,872.00 
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4. โครงการบริหารจัดการองคกร 2,398,000.00 474,710.00 1,923,290.00 
5. โครงการจัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

680,000.00 372,389.00 307,611.00 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,596,640,600.00 3,101,446,378.69  2,495,194,221.31  
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  ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดาน
วัคซีนของประเทศ 

682,000.00  
 

310,800.00 
 

246,165.00 
 

79.20 36.09 
 

1. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนเพ่ือความม่ันคง 

75,100.00  
 

22,450.00 0.00 0.00 0.00 

2. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดาน
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความม่ันคงของประเทศไทย 

75,100.00  
 

22,450.00 
 

0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 51,800.00  25,900.00 6,165.00 23.80 
 

11.90 
 

4. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 480,000.00 240,000.00 240,000.00 100.00 50.00 
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะท่ี 2 2,340,880.00  1,623,360.00 1,594,700.02 98.23 68.12 
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 40,880.00  23,360.00 19,700.00 84.33 48.19 
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 1,000,000.00  300,000.00 300,000.00 100.00 30.00 
3. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและปรบัปรุงระบบขอมูลฯ 1,300,000.00 1,300,000.00 1,275,000.02 98.08 98.08 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 
2564 

861,800.00  
 

309,400.00 
 

176,146.66 
 

56.93 
 

20.44 
 

1. จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนความรวมมือดานวัคซีนระหวางประเทศ 74,500.00  36,750.00 5,480.00 14.91 7.36 
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพ่ือพัฒนาและผลักดันกรอบการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

16,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และหารือกับเครือขายดานวัคซีน และผูมี
สวนไดสวนเสียภายในประเทศ เพ่ือการกําหนดกรอบการดําเนินงานรวมกัน 

14,800.00  
 

14,800.00 0.00 0.00 0.00 

4. ศึกษาความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและ
เอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจําเปนในประเทศ 

245,000.00  
 

120,000.00 85,333.33 
 

71.11 38.83 

5. จัดประชุมขับเคลื่อนความรวมมือตามขอตกลงระหวางสถาบันวัคซีนแหงชาติ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของจากตางประเทศ 

21,700.00  
 

10,350.00 0.00 0.00 0.00 

6. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํากรอบการสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสําคัญ เพ่ือความม่ันคง
ดานสุขภาพของประเทศ 

240,000.00  
 

120,000.00 85,333.33 
 

71.11 35.56 

7. ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

124,900.00  
 

0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 15th ASEAN Health Minister 
Meeting 

124,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 
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4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,545,960,600.00  2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 100.00 100.00 
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 100.00 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

600,076,400.00   
 

540,038,200.00 
 

357,754,070.00 
 

66.25 
 

59.62 
 

1. สนับสนุนการดําเนินงานการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน 600,000,000.00  540,000,000.00 357,742,260.00 66.25 59 
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ชนิด Viral vector    62 
2. ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 49,800.00  24,900.00 11,810.00 47.43 23.71 
3. ติดตาม ประเมินความกาวหนาโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดําเนนิการและคาใชจายอ่ืนๆ 

26,600.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 

2. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวย
เทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง 

31,523,960.00  
 

18,912,980.00 
 

25,219,775.00 
 

133.35 
 

80.00 
 

1. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิโครงการใหกับองคการเภสัชกรรม 31,510,000.00  18,906,000.00 25,208,000.00 133.33 80.00 
2. จัดประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 13,960.00 6,980.00 11,775.00 168.70 84.35 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด 
mRNA 

355,092,600.00 142,540,400.00 143,826,694.11 
 

100.90 
 

40.50 
 

1. ประชุมหารือการจัดทําบันทึกความรวมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ปองกันโควิด-19 ชนิด mRNA 

20,200.00  
 

20,200.00 
 

3,000.00 
 

14.85 14.85 

2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโควิด-19  355,000,000.00  142,500,000.00 143,823,694.11 100.93 40.51 
3. จัดประชุมติดตามความกาวหนาหรือหารือเชิงเทคนิค 40,400.00  20,200.00 0.00 0.00 0.00 
4. ตรวจเยี่ยมสถานท่ี (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19  32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 3,975,410.00  2,231,600.00 2,343,445.50 105.01 58.94 
1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง 405,610.00 0.00 245,287.50 100.00 60.47 
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนาและประเมินผลโครงการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 

170,400.00 85,200.00 
 

56,191.00 
 

65.95 32.98 

3. ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลความสําเร็จการพัฒนาวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19 (COVID-19) 

111,200.00  
 

55,600.00 
 

21,860.00 
 

39.32 19.66 
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4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน (HRD) 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. สนับสนุนทุนรวมคปก. 150,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน 138,200.00   90,800.00 20,107.00 22.14 14.55 
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศ 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 
5. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

566,150.00  
 

187,800.00 
 

153,600.00 
 

81.79 
 

27.13 
 

1. จัดทํา IP portfolio 28,350.00  18,900.00 1,600.00 8.47 5.64 
2. จัดทํารางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 37,800.00  18,900.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดจางท่ีปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 500,000.00 150,000.00 152,000.00 101.00 30.40 

 
 
 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 6,807,000.00  5,392,900.00 5,491,460.00 101.83 80.67 
1. จัดประชุมเตรียมความพรอมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สูการผลิต 14,600.00  14,600.00 0.00 0.00 0.00 
2. สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใตบันทึกขอตกลง 
(MOA) 

6,607,000.00  5,285,600.00 5,488,800.00 
 

103.84 83.08 

3. จัดประชุมติดตามความกาวหนา 28,800.00  14,400.00 2,660.00 18.47 9.24 
4. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 156,600.00 78,300.00 0.00 0.00 0.00 
7. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 1,810,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 1,810,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. จัดจางผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 70,000.00  38,450.00 31,025.00 80.69 44.32 
1. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกยาท่ีเปนวัคซีนฯ 49,800.00   24,900.00 19,565.00 78.57 39.29 
2. ประชุมคณะทํางานจัดซ้ือจัดหาวัคซีน 6,900.00 6,900.00 6,900.00 100.00 100.00 
3. ประชุมติดตามความกาวหนาการสนับสนุนวัคซีน HPV และคาใชจายอ่ืนๆ 13,300.00 6,650.00 4,560.00 68.57 34.29 
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  แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,905,000.00  490,000.00 47,850.00 9.77 0.81 
1. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธและเอกสารท่ีเก่ียวของ 650,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 
2. คาบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ 2,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. คาใชจายอ่ืน ๆ 3,122,500.00  150,000.00 30,000.00 20.00 0.96 
4. จัดประชุมคณะทํางานตางๆท่ีเก่ียวของและสํานักพระราชวัง 112,500.00  0.00 17,850.00 100.00 15.87 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบ
และวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 

35,046,490.00 35,023,970.00 
 

0.00 0.00 0.00 

1. ประชุมหารือการจัดทําบันทึกความรวมมือ 6,450.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 
2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาต ิ 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 
3. บริหารจัดการโครงการ 40,040.00 17,520.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 1,113,120.00  362,610.00 67,290.00 18.56 6.05 
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครอืขาย QA/QC 59,420.00 29,710.00 15,350.00 51.67 25.83 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของหนวยงานเครือขาย 
QA/QC 

194,000.00 97,000.00 
 

0.00 0.00 0.00 

3. สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนความจําเปนของหนวยงานเครือขายสําหรับวัคซีน
เปาหมาย 

219,200.00  209,600.00 
 

49,630.00 
 

23.68 22.64 

4. ติดตามความพรอมดานการผลิตของหนวยงานเครือขาย (site visiting) 595,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ติดตามความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเปาหมาย 38,400.00  19,200.00 0.00 0.00 0.00 
6. ติดตามการทดลองใชระบบ E-course training ของหนวยงานเครือขาย 7,100.00 7,100.00 2,310.00 32.54 32.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 4,583,700.00  2,215,100.00 1,550,361.07 69.99 33.82 
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ป 2564     
1. บริหารงานท่ัวไป 540,800.00 340,400.00 447,096.52 131.34 82.67 
2. งานสารสนเทศ 2,861,570.00 1,186,070.00 596,278.90 50.27 20.84 
3. งานยานพาหนะ 144,000.00  72,000.00 41,910.00 58.21 29.10 
4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา 370,800.00 284,400.00 153,041.35 53.81 41.27 
5. คาใชจายในการประชุม 666,530.00 332,230.00 312,034.30 93.92 46.81 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 1,872,600.00  1,158,600.00 332,018.25 28.66 17.73 
1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ 550,000.00  390,000.00 0.00 0.00 0.00 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 256,000.00  128,000.00 35,348.25 27.62 13.81 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 50,500.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
4. Journal club 40,000.00  20,000.00 21,110.00 105.55 52.78 
5. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในตางประเทศ 198,600.00  198,600.00 0.00 0.00 0.00 
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตางประเทศ 355,500.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
7. การพัฒนาองคกร (OD) 422,000.00 422,000.00 275,560.00 65.30 65.30 
3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 1,930,000.00  957,740.00 188,128.00 19.64 9.75 
1. แบงปนความสุขเพื่อนองป 5 134,500.00  134,500.00 34,500.00 25.65 25.65 
2. ส่ือวิดีโอไวรัลเพื่อสรางภาพลักษณองคกร 303,600.00  151,800.00 10,000.00 6.59 3.29 
3. แถลงขาวรวมคาสถานท่ีคาจางออแกไนเซอรและเล้ียงรับรองนักขาว 105,200.00  52,600.00 25,508.00 48.49 24.25 

 

 แผนงานพ้ืนฐาน (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

3 โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
(ตอ) 

1,930,000.00  957,740.00 188,128.00 19.64 9.75 

4. ส่ือสารดานวัคซีนในภาวะวิกฤต 106,680.00  53,340.00 0.00 0.00 0.00 
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5. ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน 727,800.00  353,900.00 117,400.00 33.17 16.13 
6. ประกวดส่ือประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักรูดานวัคซีน 126,960.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
7. คาจางเหมาบริการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 120,000.00  60,000.00 0.00 0.00 0.00 
8. จางเหมาบริการประเมินผลการรับรูขาวสารดานวัคซีนของสถาบันในชองทาง
ตางๆ 

305,260.00 151,600.00 720 0.47 0.24 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 2,398,000.00  1,106,200.00 474,710.00 42.91 19.80 
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน 85,000.00   0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน) 85,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงาน, ประเมินผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 

1,011,250.00  403,900.00 190,000.00 47.04 18.79 

4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการท่ี
เกี่ยวของ 

600,000.00 500,000.00 185,110.00 37.02 30.85 

5. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ 106,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. จัดจางประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 
2564 

510,250.00 202,300.00 99,600.00 49.23 19.52 
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 แผนงานพ้ืนฐาน (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดสรร 

5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน
แหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

680,000.00  
  

410,000.00 
 

372,389.00 
 

90.83 
 

54.76 

1. จัดประชุม working group 45,000.00  45,000.00 7,389.00 16.42 16.42 
2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของภาคีเครือขาย 95,000.00  95,000.00 95,000.00 100.00 100.00 
3. ผูประสานงานดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร 540,000.00 270,000.00 270,000.00 100.00 50.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 4,583,700.00 2,215,100.00 1,550,361.07 3,033,338.93 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 1,872,600.00 1,158,600.00 332,018.25 1,540,581.75 
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,905,000.00 490,000.00 47,850.00 5,857,150.00 
4. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 1,930,000.00  957,740.00 188,128.00 1,741,872.00 
5. โครงการบริหารจัดการองคกร 2,398,000.00 1,106,200.00 474,710.00 1,923,290.00 
6. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของ
ประเทศ 

682,000.00  310,800.00 246,165.00 435,835.00 

7. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยทุธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะ
ท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

680,000.00  
 

410,000.00 372,389.00 307,611.00 

8. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะท่ี 2 2,340,880.00  1,623,360.00 1,594,700.02 746,179.98 
9. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 70,000.00  38,450.00 31,025.00 38,975.00 
10. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัย
โรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 

35,046,490.00 35,023,970.00 0.00 35,046,490.00 

11. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

600,076,400.00 540,038,200.00 357,754,070.00 242,322,330.00 

12. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการ
ใชเซลลเพาะเลี้ยง 

31,523,960.00 18,912,980.00 25,219,775.00 6,304,185.00 

13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 355,092,600.00 142,540,400.00 143,826,694.11 211,265,905.89 
14. โครงการเครือขายความรวมมอืเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 861,800.00 309,400.00 176,146.66 685,653.34 

   

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 
เบิกจาย 

งบประมาณคงเหลือ 
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15. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ  1,113,120.00 362,610.00 67,290.00 1,045,830.00 
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 3,975,410.00   2,231,600.00 2,343,445.50 151,631,964.50 
17. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิง
พาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

566,150.00 187,800.00 153,600.00 412,550.00 

18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 6,807,000.00 5,392,900.00 5,491,460.00 1,315,540.00 
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 2,545,960,60 0.00  

20. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 1,810,680,000.00 0.00 0.00 0.00 
21. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 5,562,165,710.00 3,299,270,710.00 3,085,830,427.61 2,476,335,282.39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2564) 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบกับ 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบ
กับแผนเบิกจาย 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกนั
โรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  
(โครงการท่ี 6, 8, 14, 19) 

2,549,845,280.00   2,548,204,160.00 2,547,977,611.68 1,867,668.32  99.93 99.99 
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2. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีน
รองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 
(โครงการท่ี 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21) 

2,958,721,520.00 709,303,880.00 534,789,044.61  

 

2,423,932,475.39 18.08 75.40 

3. สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมี
ความเขมแข็ง (โครงการท่ี 9)  

70,000.00 38,450.00 31,025.00 38,975.00 44.32 80.69 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความมัน่คงดานวัคซีนได
อยางเหมาะสม (โครงการท่ี 3, 10) 

40,951,490.00 35,513,970.00 

 

47,850.00 

 

40,903,640.00 

 

0.12 0.13 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดาน
วัคซีนของประเทศ (โครงการท่ี 15) 

1,113,120.00 362,610.00 67,290.00 1,045,830.00 6.05 18.56 

รวม 5,550,701,410.00 3,293,423,070.00 3,082,912,821.29 2,467,788,588.71 55.54 93.61 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2564) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบ
กับแผนเบิกจาย 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบกับ 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

งบดําเนินงาน 5,562,165,710.00 3,299,270,710.00 3,085,830,427.61 2,476,335,282.39 93.53  55.48 

งบรายจายประจํา 34,474,890 17,657,013.00 15,615,951.08 18,858,938.92 88.44 55.42 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 21,897,600 10,948,800.00 10,127,690.00 11,769,910.00 92.50 46.25 
- เบี้ยประชุม 4,543,000 2,272,000.00 1,984,000.00 2,559,000.00 87.32 43.67 
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 850,906 406,321.00 373,780.84 477,125.16 91.99 43.93 

- สวัสดิการ 863,500 346,000.00 220,415.75 643,084.25 63.70 25.53 
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- คาจางเหมาบริการ 2,240,400 1,120,200.00 795,012.00 1,445,388.00 70.97 35.49 

- คาเชาอาคาร 949,224 474,612.00 474,612.00 474,612.00 100.00 50.00 

- คาเชารถยนต  456,000 228,000.00 190,000.00 266,000.00 83.33 41.67 

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 480,000 240,000.00 188,809.38 291,190.62 78.67 39.34 

- คาเชาพ้ืนท่ีสถาบันบําราศนราดูร 222,000 111,000.00 111,000.00 111,000.00 100.00 50.00 

- คาสาธารณูปโภค 924,360 462,180.00 385,357.71 539,002.29 83.38 41.69 

- คาครุภัณฑ 1,047,900 1,047,900.00 765,273.40 282,626.60 73.03 73.03 

รวมงบดําเนินงาน+งบรายจายประจํา 5,596,640,600.00 3,316,927,723.00 3,101,446,378.69 2,495,194,221.31 93.50 55.42 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564)  
ประกอบดวยคาใชจายในการใหทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ รายละเอียด จํานวนเงิน เบิกจาย คงเหลือ 
2563 เงินกันเหลื่อมป 15,732,915.22 9,351,382.62 6,381,532.60  

 

ภาระผูกพันท่ียังคงเหลือเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดดําเนินการติดตามการเบิกจายเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาสงมอบงานในแตละรายการตอไป  
 
วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลัก 
 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม ทําใหสถาบันจําเปนตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสมตอสถานการณ ซ่ึงสงผลกระทบตอ
แผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณท่ีกําหนดไว อีกท้ัง การดําเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีน
ตนแบบตั้งแตตนน้ําและเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ท่ีสถาบันใหการสนับสนุนมีเกิดความลาชาในการดําเนินงาน ทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด  

สําหรับแนวทางแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป รอบ 
6 เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเรงรัดการ
ดําเนินงานในไตรมาส 3 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนด 

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