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รายงานผลการดําเนินงานด้านภารกิจหลกั  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบัน
ได้ดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยลําดับนับต้ังแต่ก่อต้ัง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งกําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริม
ความร่วมมอืระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปน้ี 

 

1.  วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเช่ือถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนา

เพ่ือให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีน 
 

2.  พันธกิจ 
1) พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีน

แห่งชาติและภารกิจวัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 
3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ

นานาชาติ 
4) พัฒนาองค์ความรู้และบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีนของประเทศ    

 

3. วัตถุประสงค์* 
1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ 

สําหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 

*ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555
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4.  ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านวัคซีน  

เพ่ือให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การขับเคลื่อนผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์การบริหารงาน
ดังน้ี 

1) พัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืนโดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 
2) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพอย่างเพียงพอตลอดวงจรวัคซีน (การวิจัยพัฒนา การผลิต 

การประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค) ในระยะยาว จึงกําหนดกลยุทธ์ดังน้ี 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ 

องค์กรอิสระและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2) จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลน โดยผลักดันให้

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และประสานแหล่งทุนอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระยะสั้นในสาขาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

โดยอาศัยศักยภาพของเครือข่าย 
4) จัดทําแผนแม่บทและแนวทางสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบร่วมกับ

เครือข่าย เพ่ือรองรับโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีนและนโยบายวัคซีนแห่งชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เพ่ือให้เครือข่ายมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนที่จําเป็นในการพัฒนาและการผลิตวัคซีนอย่างเพียงพอ

และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ดังน้ี 
1) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือดําเนินการจัดต้ังและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น

เพ่ือการวิจัยพัฒนาและการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนระดับก่ึงอุตสาหกรรม โรงงานผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม  
คลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน และศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

เพ่ือให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐานสากล สําหรับจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ จึงกําหนดกลยุทธ์ ดังน้ี 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้เช่ียวชาญด้านวัคซีนภาครัฐ องค์กรอิสระ และ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างระบบบริหารจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เครือข่ายด้านวัคซีนดําเนินการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกัน
และควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสทิธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้สามารถนําองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวัคซีน

ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ คือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสทิธิภาพ 
2) บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือกับ

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 

5. เป้าหมาย 
 ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้ในด้านวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
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เป็นหน่วยงานกลางที่ได้รับความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนในการสรรสร้างและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ในด้านวัคซีน 

พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ในการบริหารจัดการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์วคัซีนแห่งชาติและภารกิจ
วัคซีนของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สงูสุด 

พัฒนาองค์ความรู้และ 

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัคซีนของประเทศ    

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

สถาบันเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่
มีประสิทธิภาพสูง 

ในการขับเคลือ่นผลักดันนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของประเทศ 

1. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสม 

2. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านวัคซีนทั้งในประเทศและ

นานาชาติ 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างเป็นระบบ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
และผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างระบบบริหาร

จัดการเครือข่ายให้มีประสิทธภิาพ  

มีโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
เพื่อการปิดช่องว่างการ
พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

2. บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ความร่วมมอืกับเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ 

เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถวิจัยพัฒนา 
และผลิตวัคซีนให้ได้มาตรฐาน สากลทั้งระดับ
ต้นน้ําและปลายน้ํา และจัดหาวัคซีนได้อย่าง

เพียงพอต่อความต้องการใช้ 

การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีน
แห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อน

โ ้ ั ี  

ประเทศไทยมีบุคลากรที่มี
ศักยภาพอย่างเพียงพอตลอด

วงจรวัคซีน 
 ในระยะยาว  

2. จัดให้มีงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่

จําเป็นและขาดแคลน 

3. สร้างและพัฒนาหลกัสูตรการ
พัฒนาบุคลากรระยะสัน้ในสาขาที่
มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยอาศัย

ศักยภาพของเครือข่าย 

1. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการจัดตั้งและ
บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงาน
เครือข่ายสามารถนําองค์ความรู้และ

สารสนเทศด้านวัคซีนไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตและพัฒนา
บุคลากรโดยความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ องค์กรอิสระและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของ
ประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 

ผลิต ควบคมคณภาพ และการใช้วัคซีน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
และผลักดันให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นอย่างครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล  

2. ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้เครือข่ายวิจัย
พัฒนา ผลิต ประกันและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่
ได้มาตรฐานสากล และการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกัน

โรคที่มีประสิทธิภาพ  

4. จัดทําแผนแม่บทและแนวทาง
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นระบบร่วมกับเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซนีแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2557 - 2560 
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6. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 สถาบันได้จัดทําโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบันประจําปี
งบประมาณ 2557 รวม 20 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวขอ้ง 
2. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 
3. โครงการพัฒนาองค์กร 
4. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันฯ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันฯ 
6. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
7. โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือพัฒนาระบบงานของสถาบันฯ 
8. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
9. โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
10. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 
11. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 
12. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 
16. โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
17. โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
18. โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 
19. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
20. โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
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ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560)  
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7. ผลการดําเนนิงานด้านภารกิจหลักและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 
ด้านวัคซีน 

7.1.1 โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนานโยบายเพ่ือยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนสําหรับประเทศไทย ในระยะที่ 
2 และ 3 และเพ่ือทบทวนและจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่ 

ผลการดําเนินงาน 
1. การศึกษาการพัฒนานโยบายเพ่ือยกระดับความม่ันคงด้านวัคซีนสําหรับประเทศไทย ในระยะที่ 2 และ 

3 ได้จัดจ้างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัย โดยมีการจัดประชุมครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือกําหนดค่านํ้าหนักและจัดลําดับความสําคัญของชุดตัวช้ีวัดความมั่นคงด้าน
วัคซีนพ้ืนฐาน จัดประชุมคร้ังที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 และ 21 พฤษภาคม 2558 ตามลําดับ  
เพ่ือ (1) สรุปค่านํ้าหนัก และระดับความสําคัญของชุดตัวช้ีวัดที่เป็นดัชนีสะท้อนระดับความม่ันคงด้านวัคซีน
พ้ืนฐาน โดยวิธี Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) (2) พิจารณา (ร่าง) ทางเลือกเชิงนโยบายท่ีเป็นไปได้ 
เพ่ือยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนพ้ืนฐานสําหรับประเทศไทย ทั้งน้ี ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดทําทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับความมั่นคงด้านวัคซีนพ้ืนฐานสําหรับประเทศไทย จากกรณีศึกษาวัคซีน
พ้ืนฐาน 1 รายการ คาดว่าจะได้รับรายงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

2. การทบทวนและจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่ ได้ดําเนินการศึกษา
วิเคราะห์และทบทวน และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์และการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2548 และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง การจัดทําร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 และคร้ัง
ที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 เพ่ือจัดทําร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับใหม่
อย่างมีส่วนร่วม จากน้ัน จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติฉบับใหม่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และรับฟังความเห็นฯ 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติฉบับ
ใหม่ แล้วเสนอร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จึงเสนอร่างนโยบายฯ ต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 
ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
2,504,800 1,128,892 1,158,500 2,287,392 217,408 91.32 
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7.1.2 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง เพ่ือพิจารณาระเบียบ

วาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับนโยบายและการบริหารงานของสถาบัน 
2. การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์และวิชาการ จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณา

ประเด็นสําคัญเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาวานด้านวัคซีนของประเทศ 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารของสถาบัน จัดขึ้นทั้งหมด 8 ครั้ง  
4. การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล จัดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง  
5. การพัฒนาศักยภาพของกรรมการบริหารสถาบัน มีกรรมการเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรการกํากับ

ดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
นอกจากน้ีสถาบันได้จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง Public Private Partnership และพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแก่คณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ รวมทั้งเชิญกรรมการบริหารขององค์การ
มหาชนทุกแห่งเข้าร่วมรับฟังด้วย 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
1,820,550 1,190,036.40 - 1,190,036.40 630,513.60 65.37 

 

7.1.3 โครงการประชาสัมพนัธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรกุ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสื่อภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุกและเสรมิสรา้งคุณค่าให้กับการพัฒนางานด้านวัคซีน 
 

ผลการดําเนินงาน 
สามารถดําเนินการได้ตามแผนประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 
1. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของสถาบันในงานมหกรรมรับสมัครงานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 และการประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 

2. จัดทําจดหมายข่าว รายไตรมาส รวม 4 ฉบับ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน รวมท้ังข่าวสารด้าน
วัคซีนที่น่าสนใจ 

3. จัดการประกวดเรียงความ เรื่อง “วัคซีนในฝัน” และรวบรวม เรียบเรียงเน้ือหาจากเรียงความท่ีได้รับ
รางวัลรวมทั้งเรื่องที่มีความน่าสนใจ เพ่ือนํามาจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับเรื่องวัคซีน และวิเคราะห์
เน้ือหาจากเรียงความ เพ่ือจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจากมุมมองภาคประชาชน 

4. จัดการประกวดแต่งเพลงสถาบัน เพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และบทบาทหน้าที่ของสถาบันให้เป็นที่รู้จัก 
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5. ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันให้ 
6. จัดทําแผ่นพับเผยแพร่ผลงานเด่นของสถาบัน รวม 11 เรื่อง 
7. จัดทําข่าวแจก และประชาสัมพันธ์ข่าววัคซีนที่อยู่ในความสนใจ รวมท้ังข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน 

เช่น การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ประจําปี 2557 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติ (ฉบับใหม่) เป็นต้น 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
2,721,000 1,682,587.50 589,020 2,271,607.50 449,392.50 83.49 

 
7.1.4 โครงการพัฒนาองค์กร 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ได้แก่ การทบทวนและปรับแก้ SOP งานบริหารเพ่ิมเติม เช่น  

การจัดซื้อจัดจ้าง มีการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรด้วยการออก
กําลังกาย ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนามตําแหน่งของบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล การตรวจสุขภาพประจําปี 2558 การส่งเสริมโภชนาการท่ีดี  

ทั้งน้ี มีการปรับแผนพัฒนาองค์กรในเดือนมิถุนายน 2558 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานด้าน 
อ่ืน ๆ ของสถาบัน โดยในไตรมาส 4 เน้นกิจกรรมการรักษาค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร PERFECT และปลูกฝัง
จริยธรรม โดยการจัดทําแผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และปลูกฝังในการประชุมประจําเดือน อย่างไรก็ตาม กิจกรรม
ดังกล่าวยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ต้องดําเนินการอย่างจริงจังในปีงบประมาณ 2559 และบางกิจกรรมต้อง
ดําเนินการต่อเน่ืองในปี 2559 ด้วย จึงจะจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์กรประจําปี 2559-2562 (แผนระยะ 4 ปี) 
ต่อไป 
ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  

 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
979,995 645,603.96 270,000 915,603.96 64,391.04 93.43 
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7.1.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบัน 

 2. เพ่ือการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของทุก
สํานัก/หน่วย ในสถาบัน 

3. เพ่ือทบทวนและปรับแก้ไขระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ แนวปฏิบัติการดําเนินงานของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

4. เพ่ือจัดทําระเบียบย่อยต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินงานต่อจากระเบียบหลัก 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดซื้อวัสดุสํานักงานและอํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
2. จัดประชุมประจําเดือน รวม 5 ครั้ง 
3. จัดทําระเบียบ ประกาศ ดังน้ี 

3.1 ด้านการเงินการบัญชี 
- ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 และยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วย การเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2555  

- ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเก็บ
รักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2556 

- ออกประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 

3.2  ด้านบุคลากร 
 - ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

3.3  ด้านงานสารบรรณ 
- ออกระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 
3.4  ด้านพัสดุ 

- ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง การยืม การดูแล และการเก็บรักษาพัสดุของสถาบัน  
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 

3.5  ด้านการให้ทุน 
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ทุน พ.ศ. 2558  

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
1,537,400 1,299,494.40 - 1,299,494.40 237,905.60 84.53 
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7.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามสมรรถนะที่กําหนด 
 2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของสถาบันให้แข็งแรงสมบูรณ์ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. จ้างผู้ฝึกสอนในการสร้างเสริมสุขภาพ 
2. บุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชุม ดังน้ี 

      - The 15th International Advanced Course on Vaccinology in Asia-Pacific Region (IVI, 
Seoul, May 11-15, 2015)   
      - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทํา Master Cell Bank (MCB) Working Cell Bank (WCB) 
และ Master Seed Bank (MSB) Working Seed Bank (MSB) สําหรับการผลิตวัคซีนเจอี วันที่ 18-30 
พฤษภาคม 2558  
      - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" รุ่นที่ 17 
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2558  
      - การฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชํานาญการ  
รุ่นที่ 10 วันที่  2-12 มิถุนายน 2558  
      - Policy Communication Workshop วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558  
      - มาตรฐานการสอบบัญชีสําหรับ SMEs และ Update มาตรฐานสอบบัญชีสําหรับปี 2015 วันที่ 16 
กันยายน 2558  
      - ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่ 22 กันยายน 2558 
 

  ผลการเบิกจ่ายและภาระผกูพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
770,820 524,905 - 524,905 245,915 68.10 

     
7.1.7 โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เก่ียวข้อง 

 

ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติรวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และ
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2558 และคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 
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3. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 

4. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาการข้างเคียงภายหลังได้รับ
วัคซีนบีซีจี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
313,900 224,624.20 - 224,624.20 89,275.80 71.56 

 
7.1.8 โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบงานของสถาบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานหน่วยงานต้นแบบ ที่มี
ระบบงาน/การบริหารจัดการงานที่ดี  
 2. เพ่ือนําผลการศึกษาระบบงาน การบริหารจัดการ และมุมมองแนวใหม่ในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ต้นแบบมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการดําเนินงานของสํานักหรือสถาบันต่อไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ ดังน้ี 

- วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)                                                   
- วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

2. สรุปการศึกษาดูงาน และจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบงาน ของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 
3. นําผลการศึกษาดูงานมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ดังน้ี 

- ปรับปรุงระบบการบริหารพัสดุ 
- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโครงการ 
- ปรับปรุงแนวทางในการสนับสนุนทุน 
- เป็นแนวทางในการจัดทําระเบียบเก่ียวกับการให้ทุน 

      - เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการขอรับทุน  
4. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง 

 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
16,800 12,716 - 12,716 4,084 75.69 
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7.1.9 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนกฎหมายจากพระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคง

ด้านวัคซีน  
2. เพ่ือยกร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดประชุมคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติโดยเชิญผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ความเห็น 

2. ดําเนินการหารือกับกรมบัญชีกลาง เน่ืองจากร่าง พ.ร.บ. จะมีเน้ือหายกเว้นไม่ต้องนําเงินรายได้ส่งคลัง 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
19,400 9,422 - 9,422 9,978 48.57 
 
7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
7.2.1 โครงการสนบัสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบการวิจัยพัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ
วัคซีน ให้สามารถดําเนินงานได้ตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีน 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. สนับสนุนทุนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการ แก่นางสาวนัทธิกา นันทจิต นักศึกษาปริญญาเอก 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมASTMH 64th Annual Meeting ที่ 
Philadelphia, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 2. สนับสนุนทุนเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จากสํานักโรคติดต่อทั่วไป จํานวน 2 ราย 
  3. สนับสนุนทุนแก่ ดร.วันดี ยินดีย่ังยืน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ หัวข้อ International Conference on Tuberculosis and Respiratory Medicine (TRM 
2015) ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ทุน 

4. สนับสนุนทุนการวิจัยพัฒนาจํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
4.1 การค้นพบแอนติเจนอิพิโทปใหม่ของเช้ือวัณโรค (DosR epitopes) โดยวิธี high-content 

peptide microarray  
4.2 การพัฒนา Pre-validation platform strategy เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้ในการผลิตตามระบบ 

GMP สําหรับการขยายขนาดเซลล์ไตลิงบน Micro- carrier ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ได้ดําเนินการติดตาม
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ความก้าวหน้ารอบที่ 1 แล้ว พบว่าการวิจัยมีความล่าช้ากว่าแผนที่กําหนด ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการเบิกจ่ายของต้น
สังกัดผู้รับทุน ทําให้นักวิจัยไม่สามารถนํางบประมาณไปใช้ได้ 

4.3 โครงการวิจัยการสร้าง non glycosylated truncated Japanese Encephalitis protein E 
and subsequent เพ่ือใช้เป็น recombinant sub-unit vaccine โดยเช้ือ Pichia pastoris 

4.4 การผลิตอนุภาคเสมือนของ influenza vaccine ชนิด NA-VLP 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. กระบวนการพิจารณาสัญญาทุน สัญญาจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า เน่ืองจากต้องผ่านนิติกร 

และมีความหลากหลายในแนวทางการทําสัญญาของแต่ละแห่ง ซึ่งมีผลทําให้เกิดความล่าช้าในการใช้จ่าย
งบประมาณของสถาบัน รวมถึงความสําเร็จของโครงการ 
 2. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน ทําให้นักวิจัยไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณไปใช้ในการวิจัยได้ ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงต่อการทําวิจัย และความล่าช้ากว่าแผนที่ได้เสนอไว้ 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
8,883,000 1,864,382 2,432,974 4,297,356 4,585,644 48.38 

 
7.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
2. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ 

ที่ต้องการใช้อย่างชัดเจน  
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร เพ่ือใช้ 

วางแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. โครงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) โดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  
 2. พิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยการศึกษานําร่องสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของความรุนแรงของเช้ือ BCG  
ในเด็กไทย จํานวน 2 โครงการ โดยผ่านการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และวิชาการ  
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้แก่ 
 - การวิเคราะห์ลําดับเบสทั้งหมดของวัคซีน BCG ในประเทศไทย 
 - การตรวจสอบลักษณะของปัจจัยความสามารถในการก่อโรคของ ของ Mycobacterium bovis 
BCG ที่เพาะแยกได้จากผู้ป่วย: ลักษณะโคโลนี ระดับ nitrate reductase activity และการผลิต ไนอาซิน  
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 3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Technique  for Master Cell Bank, Working Cell Bank 
and Master Seed Bank, Working Seed Bank for Japanese Encephalitis Vaccine Production ระหว่าง
วันที่ 18-29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lyophilization technology for vaccine  ระหว่างวันที่  
27-29 กรกฎาคม 2558 ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
บุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายเข้าอบรมท้ังสิ้น 38 คน 
 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักสูตรสําหรับเภสัชกร ร่วมกับ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน 2 รุ่น (ผู้เข้าประชุมรวม 90 คน) รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-18 กันยายน 2558 
 6. ส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงใน
การผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าฝึก
ปฏิบัติงาน ณ Fraunhofer Institute for Toxicology and Experiment Medicine (ITEM) ประเทศเยอรมนี 

7. สนับสนุนทุนในการฝึกงานด้านวัคซีน แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. หน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนส่งโครงการล่าช้า ทําให้การดําเนินการต่อไป มีความล่าช้า 
และส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต้องต้ังงบประมาณสนับสนุนในปี 2558) 

2. หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบการจัดอบรมยังไม่มีความพร้อม จึงไม่สามารถดําเนินการตามหลักสูตร
ที่วางแผนไว้ได้ ทําให้ต้องเลื่อนการดําเนินงานเป็นปีงบประมาณ 2559  

3. การรวบรวมผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยเป็นไปได้อย่างล่าช้า เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีอยู่จํากัด 
และประอบกับมีภารกิจมาก 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
3,488,200 1,099,275 443,900 1,543,175 1,945,025 44.24 

 
7.2.3 โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาการด้านวัคซีนแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัคซีนของประเทศ

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนซึ่งกันและกัน อย่างครบวงจรการพัฒนาวัคซีน ต้ังแต่
การวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมกํากับคุณภาพวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําร่างกําหนดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ จัดทําเน้ือหาเพ่ือใช้ในการจัดทําสื่อโปสเตอร์  

โบรชัวร์ และคัทเอาท์ในการประชาสัมพันธ์  
2. จัดพิมพ์หนังสือสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก 
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3. จัดประชุมคณะทํางานฯ รวม 5 ครั้ง 
4. ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง ได้แก่ โรงแรมที่ใช้ในการจัดประชุม 

บริษัทเอกชนรับผิดชอบพิธีเปิดและการจัดนิทรรศการ  กองราชพิธี สํานักพระราชวัง และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  

5. จัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้ง ที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ณ รร.สวิสโฮเต็ล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ  โดยมี 
 - ผู้เข้าประชุมทั้ง 3 วัน แบ่งเป็นวันที่ 7 ก.ค. 58 จํานวน 543 คน, วันที่ 8 ก.ค. 58 จํานวน 474 คน 
และวันที่ 9 ก.ค. 58 จํานวน 461 คน  
  - หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนที่ร่วมจัดนิทรรศการ รวมท้ังสิ้น 18 หน่วยงาน 
  - การนําเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ 18 เรื่อง และนําเสนอด้วยวาจา 4 เรื่อง 
 - การประเมินผลความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตลอดการประชุมทั้ง  
3 วัน โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
 6. จัดทําสรุปผลการจัดประชุมฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในบางกิจกรรมของการจัดประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการวัคซีน
แห่งชาติในปีต่อไป 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติในครั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทําให้การ
ลงทะเบียนไม่สะดวกและใช้เวลานาน รวมทั้งห้องประชุมย่อยมีที่น่ังไม่เพียงพอกับจํานวนผู้ที่สนใจ ซึ่งสถาบันได้
ดําเนินการจัดทําแผนรองรับปัญหาดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
4,196,112 3,739,041.44 - 3,739,041.44 457,070.56 89.11 

 
7.2.4 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่มีศักยภาพในแต่ละด้านของวงจรการพัฒนาวัคซีนในประเทศให้ทํา
หน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจําเป็นของประเทศ  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนให้มีความสามารถ และสมรรถนะเพียงพอต่อการพัฒนางาน
วัคซีนของประเทศ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน และสถาบันการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 
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2. จัดจ้างทําโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558 แก่คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค 

3. จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2558 4 รุ่น 
4. สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับสํานัก

อนามัย กทม. จํานวน 2 รุ่น โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน และ 17-19 ธันวาคม 2557 
5. จัดทํารายงานประเมินผลการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

สํานักอนามัย กทม. ในภาพรวม 
6. การสร้างเครือข่ายบุคลากร และผู้เช่ียวชาญ 

 6.1 เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้านระบบนําส่งวัคซีนของไทย มีการจัด
ประชุมระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าประชุมและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมท้ังสิ้น 35 คน จําแนกเป็นผู้เช่ียวชาญด้านระบบนําส่งของประเทศ และสมาชิกเครือข่าย 
31 คน และผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ จํานวน 4 คน โดยการจัดประชุมประกอบด้วย 1) การบรรยายเรื่องการ
พัฒนาระบบนําส่งวัคซีนด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ จากวิทยากรท้ังในและต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง 2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าประชุม และ 3) การระดมสมองเพ่ือพัฒนางานด้านระบบนําส่งของประเทศ 
ในประเด็นต่าง ๆ ที่สําคัญต่อการพัฒนางานด้านระบบนําส่งวัคซีนของประเทศ 
 6.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาวัคซีนระหว่างประเทศ และ
ศูนย์วิจัยช้ันนําระดับโลก  โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน จัดประชุมในลักษณะ 
International workshop ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2558            
 7. การจัดทําหลักสูตรเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท-เอก) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยการดําเนินงานมีความล่าช้าเล็กน้อย เน่ืองจากมีการปรับแก้วิธีการดําเนินงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้การจัดทํา
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. การปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานของผู้รับทุน ทําให้โครงการมีความล่าช้า 
 2. ผู้รับทุนหรือผู้ร่วมดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างเครือข่าย ที่ขาดการประสานงานกับสถาบัน 
ทําให้มีข้อผิดพลาดและก่อให้เกิดความล่าช้า 
 3. หน่วยงานเครือข่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรมมีภารกิจมาก ทําให้การดําเนินงาน 
ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรจะเป็น 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
2,800,000 1,764,616 688,000 2,452,616 347,384 87.60 
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7.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีความ

ทันสมัย เป็นไปตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมท้ังสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
แนวทางปฏิบัติทางคลินิกในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาและจัดทําสื่อการสอนต้นแบบสําหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีขึ้น 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นวิทยากรด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิทยากรสําหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศให้เพียงพอ 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้มีความรู้และทักษะในการ
ให้บริการและการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน  
 1. การจัดทําหนังสือหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ฉบับปรับปรุง 

1.1 จัดประชุมผู้เช่ียวชาญและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุงเน้ือหาฯ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
4 พฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

1.2 รวบรวมต้นฉบับจากผู้ เ ช่ียวชาญ และดําเนินการปรับแก้เน้ือหา และจัดพิมพ์หลักสูตร 
เชิงปฏิบัติการ สําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับปรับปรุง ปี 2558 

1.3 จัดจ้างเพ่ือออกแบบหนังสือ "หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค"  

1.4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค"   
2. การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยจัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิเคราะห์

คุณภาพข้อสอบ เพ่ือคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพ และรวบรวมจัดทําคลังข้อสอบ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งรายงานผลการ
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบแล้วในวันที่ 6 มกราคม 2558  

3. การพัฒนาและจัดทําสื่อการสอนต้นแบบในการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ 
3.1 แจ้งเวียนผู้เช่ียวชาญในการปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตร ให้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาสื่อการสอน

ต้นแบบทั้ง 7 หมวดเน้ือหาตามที่ผู้เช่ียวชาญบางท่านได้เสนอมา 
3.2 จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาสื่อการสอนต้นแบบทั้ง  

7 หมวดเน้ือหา  
3.3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 

2558 และขอขยายเวลาส่งงานการพัฒนาสื่อการสอนต้นแบบทั้ง 7 หมวดเน้ือหา เป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2558 
4. การจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการฯ 

4.1 อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
และอบรมการเป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 และวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 
ตามลําดับ 
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4.2 อยู่ในระหว่างดําเนินการขออนุมัติจัดจ้างทํากระเป๋าเอกสารเพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดําเนินงานจากการปรับปรุงเน้ือหาเพียงบางส่วน โดยการจัดพิมพ์
เอกสารแทรก (supplementry booklet) เป็นการปรับปรุงเน้ือหาท้ังฉบับ ซึ่งกําหนดการเดิมวางแผนจะ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2559 จึงทําให้งานล่าช้ากว่ากําหนด เน่ืองจากเน้ือหาในหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับ
เจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีค่อนข้างมาก 
 2. การออกแบบหนังสือเพ่ือจัดพิมพ์ ต้องตรวจสอบเน้ือหาทั้งเล่มโดยละเอียดหลายคร้ัง ทําให้การส่ง
ต้นฉบับให้ผู้รับจัดจ้างพิมพ์ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 
  3. การจ้างพัฒนาสื่อต้นแบบล่าช้ากว่าที่กําหนดมาก และหนังสือหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการยังไม่
สามารถจัดพิมพ์ได้แล้วเสร็จ ทําให้ต้องเลื่อนการจัดอบรมท้ัง 2 รุ่นออกไปในเดือนธันวาคม 2558 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
4,686,510 230,268 2,406,640 2,636,908 2,049,602 56.27 

 
7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

7.3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นนโยบายของประเทศ และส่งเสริมศักยภาพของ
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนให้มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการพัฒนาวัคซีนที่สําคัญภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
และนโยบายของประเทศ 

3. เพ่ือติดตามการดําเนินงานด้านวัคซีนตามมติของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานที่เก่ียวข้อง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยพัฒนาตามที่ระบุในสัญญารับทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยใน
ไตรมาสที่ 4 มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และมีการทําสัญญาสนับสนุนทุนปีที่ 2 โดยใช้งบประมาณปี 2558 
จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

- การศึกษาทางภูมิคุ้มกัน วิทยาของแอนติเจนไกลแคน โปรตีน คอนจูเกตสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนาเป็น
วัคซีนต่อต้านวัณโรค (ปีที่ 2) โดย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
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- การพัฒนา Recombinant BCG เพ่ือผลิตวัคซีนต้านวัณโรค (ปีที่ 2) โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเน้ือหาโครงร่างวิจัยเพ่ือเตรียมสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 ทั้งน้ี  
เพ่ือแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการดําเนินงาน การประสานงาน และการจัดทําสัญญา ทั้งในฝ่ายของสถาบัน และ
ผู้รับทุน 

3. มีการติดตามความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนประจําปี 2558 
โดยจัดประชุม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ผลจากการติดตามความก้าวหน้า มีดังน้ี 

- มีโครงการที่ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดจํานวน 4 โครงการจาก 10 โครงการหลัก  
- โครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีนส่วนใหญ่มีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ทั้งน้ี 

เน่ืองมาจากปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน และความไม่ชัดเจนในด้าน
นโยบาย เป็นต้น  

- จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้วาระแห่งชาติให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านงบประมาณ 
รูปแบบการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

- นอกจากการนําเสนอความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคแล้ว ยังมีการนําเสนอโครงการใหม่เพ่ือบรรจุเข้า
เป็นโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน จํานวน 3 โครงการ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและจะต้องนําเข้าสู่การ
พิจารณาโดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงาน และการปรับแก้ไขโครงการภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558  

5. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเดงก่ีของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองทั้งหมด 3 โครงการ  
ไม่สามารถดําเนินการให้ทุนได้ เน่ืองจากการดําเนินงานวิจัยมีความล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้ในสัญญา ทําให้ต้องขอ
ขยายเวลา รวมทั้งต้องใช้เวลาในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ทําให้ไม่สามารถใช้งบประมาณของปี 
2558 ได้ทัน  

6. สําหรับโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน inactivated Japanese Encephalitis Vaccine in Vero cell เป็น
โครงการต่อเน่ือง 2 ปี แต่เน่ืองจากปัญหาด้านสถานที่ทําให้ล่าช้ามาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 และเน่ืองจาก
นโยบายการใช้วัคซีนชนิดเช้ือเป็น ผู้วิจัยจึงขอยุติโครงการปีที่ 2 ดังน้ันจึงไม่ได้ให้การสนับสนุนต่อในปีงบประมาณ 
2558 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้วิจัยไม่ดําเนินการ และรายงานความก้าวหน้าตามที่สถาบันกําหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่ตรง

ตามแผนที่วางไว้      
2. เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยไม่รายงานสถาบันในทันที แต่รายงานในช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการ  
3. การพิจารณาเอกสารสัญญาของคู่สัญญา (ผู้รับทุน) เป็นไปอย่างล่าช้า แม้ว่าจะมีการพิจารณามาแล้ว

หลายรอบ  
4. บางโครงการจําเป็นจะต้องมีการประเมินผล ทําให้ไม่สามารถดําเนินการสนับสนุนได้ในปี 2558 และ

ต้องเลื่อนให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 แทน จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้งบประมาณ เน่ืองจาก
โครงการน้ีเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
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ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
12,827,960 2,353,171 2,028,800 4,381,971 8,445,989 34.16 

 
7.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครอืข่าย 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดต่างๆ ได้แก่ วัคซีนที่บรรจุใน

วาระแห่งชาติด้านวัคซีน และวัคซีนอ่ืน ๆ ที่เป็นความต้องการของประเทศ 
2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายร่วมกันในการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของ

ประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นความเช่ียวชาญ ทันสมัย และได้
มาตรฐานสากล 

3.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน และด้านการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ผ่านเครือข่าย
ที่ได้จัดต้ังขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาของวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. ประชุมการพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงก่ี 2 ครั้ง 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมและ 20 พฤศจิกายน 2557 ทําให้ได้แนวทางการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเดงกี่ 

2. ประชุมเพ่ือสนับสนุนการจัดต้ัง Animal testing Lab สําหรับการพัฒนาวัคซีนในประเทศ 2 ครั้ง  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และ 24 พฤศจิกายน 2557 ทําให้ได้แนวทางการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมโครงการ
พัฒนา Animal testing lab ตามหลักการ OECD GLP โดยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอ
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง มาตรฐานสากล สถาบันได้นําโครงการเข้าสู่วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีนโดยเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

3. ยุติโครงการภายใต้เครือข่ายวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โดยเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 

4. ประชุมเพ่ือหารือและจัดต้ังเครือข่ายการควบคุมคุณภาพวัคซีน จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
และ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีการนําเสนอโครงการเพ่ือดําเนินงานในปี 2558 จํานวน 3 โครงการ 
 5. สนับสนุนโครงการภายใต้เครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน ได้แก่ 
 5.1 สนับสนุนโครงการกําหนดวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกัน โรคไข้สมองอักเสบเจอี 
โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการศึกษาดูงาน ณ NIID ญี่ปุ่น  
 5.2 โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตยาตามมาตรฐาน PIC/S โดยสํานักยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 5.3 มีการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีน ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 
กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดบ้าน (open house) ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. และการ
ประชุมเครือข่ายเพ่ือนําเสนอกิจกรรมหรือโครงการเพื่อดําเนินการในปี 2559 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 คน 
จากการประชุมสามารถรวบรวมโครงการสําคัญที่จะสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 โครงการ 
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 6. โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง Animal testing Lab สําหรับการพัฒนาวัคซีนในประเทศ ซึ่งขณะน้ี
สถาบันฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอการรับรอง OECD-GLP ส่วนการก่อสร้าง Animal 
testing Lab ได้นําไปบรรจุเป็นโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน และมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่  
 7. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยการ
ประชุมประกอบด้วย  

7.1 นําเสนอผลการศึกษาดูงาน โครงการกําหนดวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกัน  
โรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการศึกษาดูงาน ณ NIID ญี่ปุ่น  

7.2 การนําเสนอผลการสร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ 
7.3 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน ระดับปริญญาโท-เอก, ประกาศนียบัตร 
7.4 การนําเสนอผลการพัฒนางานด้านวัคซีน 

 

ปัญหาอุปสรรค 
1. มีการปรับแก้ผู้รับผิดชอบโครงการ ทําให้การดําเนินการล่าช้า                                    

 2. หน่วยงานเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุน ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 ทําให้ต้อง
เลื่อนการสนับสนุนเป็นปีงบประมาณถัดไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
8,862,273 2,870,313.70 1,622,415 4,492,728.70 4,369,544.30 50.70 

 
7.3.3 โครงการความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาค

อาเซียน (Workshop among ASEAN Countries on Opportunities for Regional Vaccine Security) ต่อที่
ประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Experts Group on Communicable 
Diseases; AEGCD) เพ่ือผลักดันเข้าสู่วาระอาเซียน (ASEAN agenda) 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบ/แนวทางความร่วมมือด้านการสื่อสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนภายในภูมิภาค 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําไฟล์นําเสนอ (power point) และรายงานสําหรับผู้บริหาร (executive summary) ซึ่ง

ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้นําเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD) 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และที่ประชุมมีคําแนะนําให้ส่ง executive summary และ full report 
ให้แก่ AEGCD Focal Points ของแต่ละประเทศเพ่ิมเติมด้วย   

2. จัดส่ง executive summary แก่วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อภายใน
ภูมิภาคอาเซียน (AEGCD FP) ตามคําแนะนําของที่ประชุม AEGCD ครั้งที่ 9 
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3. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการทํารายงานการประชุม Workshop among ASEAN countries on 
Opportunities for Regional Vaccine Security ณ จ.ภูเก็ต ฉบับสมบูรณ์ 

4. จัดทํา Concept paper เรื่อง Follow-up Workshop on Collaborative Models for the 
Effective Communication and Coordination among ASEAN Countries for Regional Vaccine 
Security เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งเห็นชอบให้จัดประชุมในประเทศไทย 

5. ติดต่อสมาชิกกลุ่ม Communication and Coordination ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดภูเก็ต 
(Phuket workshop) ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงวิทยากร เพ่ือเชิญข้าร่วมประชุมเรื่อง Follow-up 
Workshop on Collaborative Models for the Effective Communication and Coordination among 
ASEAN Countries for Regional Vaccine Security ซี่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม
รามาดา พลาซ่า บางกอก แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 

6. จัดทํา proposal เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมจากองค์การอนามัยโลก  
7. ส่งหนังเชิญประชุมไปยังสมาชิกกลุ่ม Communication and Coordination 8 ประเทศในอาเซียน 

รวมถึงวิทยากร และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกผู้แทนจากสํานักงานเลขาธิการอาเซียน และหนังสือเพ่ือขอ
เสนอรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (nominations) ไปยังประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และสิงคโปร์ 

8. ส่งหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม รวมถึง
ผู้บริหารของกระทรวงฯ  และกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

9. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Follow-up Workshop on Collaborative Models for the Effective 
Communication and Coordination among ASEAN Countries for Regional Vaccine Security 
(Bangkok follow up workshop) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า บางกอก 
แม่นํ้า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 

10. จัดทําไฟล์นําเสนอ (power point) ผลการประชุมฯ เพ่ือให้ผู้แทนกรมควบคุมโรคนําเสนอต่อที่
ประชุม AEGCD ตรั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม  

11. จัดทําไฟล์นําเสนอ (power point) ผลการประชุมฯ ทั้ง Phuket workshop และ Bangkok follow 
up workshop เพ่ือให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ นําเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
ครั้งที่ 10 (the 10th Senior Officials Meeting on Health Development; SOMHD) ระหว่างวันที่ 14-16 
กันยายน 2558 ณ เมืองดาลัด  ประเทศเวียดนาม  

12. จัดทํา executive summary ของ Bangkok follow up workshop 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารและการประสานงานท่ีดีระหว่างองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาค

แปซิฟิก-ตะวันตก (WPRO) ทําให้มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนบางอย่างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมประชุมของประเทศสมาชิกในเขตแปซิฟิก-ตะวันตก 

2. วิทยากรบรรยายจากต่างประเทศไม่ว่างในช่วงเวลาที่จัดประชุม จึงได้ทําวิดีโอส่งมาให้  และสถาบันฯ 
ได้จัดหาวิทยากรในประเทศไทย เพ่ือบรรยายเรื่องการสื่อสารเพ่ิมเติมด้วย 
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ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
830,280 830,280 - 830,280 0 100.00 

 
7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 

7.4.1 โครงการการพัฒนาศนูย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือทดลองและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีน ให้ตรงกับความต้องการใช้ของหน่วยงานเครือข่าย 
 

ผลการดําเนินงาน 
ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีน ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาได้

ดําเนินการเช่ือมโยงระบบย่อยจํานวน 4 ระบบ โดยออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลังข้อมูลกลาง NVI-
CMS จะอยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (web application) โดยใช้ภาษา PHP เวอร์ช่ัน 5.3.3 ฐานข้อมูล 
MySQL เวอร์ช่ัน 14.14 เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache 2.2.15  บนระบบปฏิบัติการ CentOS 6.5 และพัฒนาหน้า
เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลออนไลน์ด้านวัคซีน เสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนที่กําหนด สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ได้ที่ http://www.vacciknowlogy.org/VacciKM/ (รูปที่ 1)  ประกอบไปด้วย 3 เมนูหลัก 1) Disease Name สําหรับ
แสดงข้อมูลวัคซีน แบบบูรณาการข้อมูล 2) Search สําหรับสืบค้นข้อมูลจากคลังระบบฐานข้อมูล 3) Setting 
สําหรับบริหารจัดการระบบ 

 

 
 

รปูที ่1 หน้าจอเว็บไซต์คลังข้อมูลออนไลน์ 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่ายและ

ภาระผูกพัน 
525,000 356,702 150,000 506,702 18,298 96.52 
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7.4.2 โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินผลกระทบของการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค 
2. เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันการติดเช้ือฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี ในการนําเข้าสู่

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข                  
3. เพ่ือประเมินผลกระทบทางงบประมาณเมื่อมีการใช้วัคซีนป้องกันการติดเช้ือฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ 

ชนิด บี ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 
4. เพ่ือการศึกษาทบทวนข้อมูลเก่ียวกับวัคซีนรายชนิด เพ่ือการนํามาใช้ในประเทศไทย 
5. เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการนําวัคซีนเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. จัดจ้างผู้วิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เพ่ือวิจัยประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ และผลกระทบเชิงงบประมาณของวัคซีน Hib ในประเทศไทย และจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการนําวัคซีน Hib มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยมีการนําเสนอผลการศึกษา
ต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าในการนําวัคซีน Hib มาใช้ในแผนงานสร้าง
เสริมฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558  

2 จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการนําวัคซีน Hib และวัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

3. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือศึกษาทบทวนข้อมูลเก่ียวกับวัคซีนรายชนิด เพ่ือการนํามาใช้ในประเทศไทย 
 

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที ่30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพนั 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่ายและ
ภาระผูกพัน 

725,000 452,000 240,000 692,000 33,000 95.45 
 

7.4.3 โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวในการดําเนินงานความร่วมมือด้านวัคซีน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนจากประสบการณ์การดําเนินงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการร่วมทุน 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ผลการดําเนินงาน 
 จัดจ้างมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการ
ดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน (PPP)  

ผลการเบิกจ่ายและภาระผูกพัน  
งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่ายจริง 
ณ วันที ่30 ก.ย. 2558 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพนั 

คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่ายและ
ภาระผูกพัน 

470,000 120,945 280,000 400,945 69,055 85.31 
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ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
 
 

โครงการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร

ผลการ 
เบิกจ่ายจริง 

 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

และภาระผูกพัน 
1. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 830,280 830,280 0 830,280 0 100.00 
2. โครงการการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีนตามแผน Vacciknowlogy 525,000 356,702 150,000 506,702 18,298 96.52 
3. โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ 725,000 452,000 240,000 692,000 33,000 95.45 
4. โครงการพัฒนาองค์กร 979,995 645,603.96 270,000 915,603.96 64,391.04 93.43 
5. โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 2,504,800 1,128,892 1,158,500 2,287,392 217,408 91.32 
6. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจําปี 2558 4,196,112 3,739,041.44 0 3,739,041.44 457,070.56 89.11 
7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร 2,800,000 1,764,616 688,000 2,452,616 347,384 87.60 
8. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน 470,000 120,945 280,000 400,945 69,055 85.31 
9. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 1,537,400 1,299,494.40 0 1,299,494.40 237,905.60 84.53 
10. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก 2,721,000 1,682,587.50 589,020 2,271,607.50 449,392.50 83.49 
11. โครงการศึกษาข้อมูลหน่วยงานต้นแบบ เพื่อพัฒนาระบบงานของสถาบัน 16,800 12,716 0 12,716 4,084 75.69 
12. โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง 313,900 224,624.20 0 224,624.20 89,275.80 71.56 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 770,820 524,905 0 524,905 245,915 68.10 
14. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1,820,550 1,190,036.40 0 1,190,036.40 630,513.60 65.37 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4,686,510 230,268 2,406,640 2,636,908 2,049,602 56.27 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย 8,862,273 2,870,313.70 1,622,415 4,492,728.70 4,369,544.30 50.70 
17. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และยกร่างพระราชบัญญัติสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 19,400 9,422 0 9,422 9,978 48.57 
18. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 8,883,000 1,864,382 2,432,974 4,297,356 4,585,644 48.38 
19. โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ 3,488,200 1,099,275 443,900 1,543,175 1,945,025 44.24 
20. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

12,827,960 2,353,171 2,028,800 4,381,971 8,445,989 34.16 

รวม 58,979,000 22,399,275.60 12,310,249 34,709,524.60 24,269,475.40 58.85 
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ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 

 
 

ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร

ผลการ 
เบิกจ่ายจรงิ 

 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 
และภาระ
ผูกพัน 

1. การสรา้งความเข้มแข็งให้สถาบนัวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนา 
และขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน  
(โครงการที่ 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 17) 

10,684,665 6,718,281.46 2,017,520 8,735,801 1,948,864 81.76 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
(โครงการที่ 6, 7, 15, 18 และ 19) 

24,053,822 8,697,582.44 5,971,514 14,669,096 9,384,726 60.98 

3. การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
และได้มาตรฐานสากล และ  
4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพฒันา ผลิต ควบคุมคณุภาพ และการใช้วัคซีน 
(โครงการที่ 1, 16 และ 20) 

22,520,513 6,053,764.70 3,651,215 9,704,980 12,815,533 43.09 

5. การบริหารจัดการองคค์วามรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศ 
อย่างเปน็ระบบ 
(โครงการที่ 2, 3 และ 8) 

1,720,000 929,647.00 670,000 1,599,647 120,353 93.00 

รวม 58,979,00 22,399,275.60 12,310,249 34,709,524.60 24,269,475.40 58.85 
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ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) 
 
 

รายการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลการ 
เบิกจ่ายจรงิ 

 

ภาระผูกพัน รวมเบิกจ่าย 
และภาระผูกพัน 

คงเหลือ ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 
และภาระ
ผูกพัน 

งบดําเนนิงาน 58,979,000 22,399,275.60 12,310,249 34,709,524.60 24,269,475.40 58.85 
งบรายจ่ายประจํา 22,138,654 13,241,664 0 13,241,664.41 8,896,989.59 59.81 
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร  10,606,750 10,451,165.21 0 10,451,165.21 155,584.79 98.53 

 - เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 1,065,000 887,361.53 0 887,361.53 177,638.47 83.32 

 - ค่าจ้างเหมา 1,419,480 1,037,380.57 0 1,037,380.57 382,099.43 73.08 

 - ค่าเช่ารถยนต์ 431,424 431,424 0 431,424 0 100.00 

 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 72,000 72,000 0 72,000 0 100.00 

 - ค่าสาธารณูปโภค 144,000 144,000 0 144,000 0 100.00 

 - ค่าครุภัณฑ์ 400,000 218,333.10 0 218,333.10 181,666.90 54.58 

 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0.00 

รวมงบดําเนนิงาน+งบรายจา่ยประจํา 81,117,654 35,640,940.01 12,310,249 47,951,189.01 33,166,464.99 59.11 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2558  
 

รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

งบดําเนนิงาน 49,793,665 39,549,184 79.43 58,979,000 34,709,524.60 58.85 
1. การสร้างความเข้มแข็งใหส้ถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนา 
และขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน  

9,539,026 7,839,169 82.18 10,684,665 8,735,801 81.76 

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 9,791,646 9,140,008 93.34 24,053,822 14,669,096 60.98 

3. การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล และ  
4. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการ
ใช้วัคซีน 

29,024,293 21,307,636 73.41 22,520,513 9,704,980 43.09 

5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ 

1,438,700 1,262,371 87.74 1,720,000 1,599,647 93.00 

งบรายจ่ายประจํา 13,869,135 10,401,285.31 75.00 22,138,654 13,241,664 59.81 
รวมงบดําเนนิงาน+งบรายจา่ยประจํา 63,662,800 49,950,469.31 78.46 81,117,654 47,951,189.01 59.11 
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รูปที่ 1 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของงบดําเนินงานและงบรายจ่าย 
ประจําปี 2557-2558 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของงบประมาณประจําปี 2557-2558 
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8. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 

 

8.1 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 37.98 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ตามยุทธศาสตร์ แต่เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 58.85 ซึ่งค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากหลาย
สาเหตุ โดยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ต่อเน่ืองมาจากปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนทุน
วิจัยพัฒนาวัคซีน ทําให้หลายกิจกรรมต้องล่าช้าออกไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งไม่เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว้ ทั้งน้ี สามารถสามารถสรุปผลการดําเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายด้านวัคซีน 
 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,684,665 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 62.88  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 81.76 โดยส่วนใหญ่โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
รวม 9 โครงการ สามารถดําเนินงานได้ตามแผน เน่ืองจากเป็นภารกิจที่สถาบันดําเนินการเอง จึงไม่มีปัจจัย
ภายนอกมากระทบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 24,053,822 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 36.16  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 60.98 ซึ่งค่อนข้างตํ่า โดยมี 2 โครงการที่การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
และโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร สําหรับสาเหตุหลักที่ทําให้การใช้จ่าย
งบประมาณตํ่ากว่าที่ควรในอีก 3 โครงการ ได้แก่ 

1) กระบวนการพิจารณาสัญญาทุน สัญญาจัดจ้าง ของหน่วยงานเครือข่ายบางแห่งมีความล่าช้า 
เน่ืองจากต้องผ่านนิติกร และมีความหลากหลายในแนวทางการทําสัญญาของแต่ละแห่ง ซึ่งมีผลทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน รวมถึงความสําเร็จของโครงการ 

2) หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบการบางกิจกรรมยังไม่มีความพร้อม จึงไม่สามารถดําเนินการตาม
หลักสูตรที่วางแผนไว้ได้ ทําให้ต้องเลื่อนการดําเนินงานเป็นปีงบประมาณ 2559 

3) การรวบรวมผลการทบทวนโครงร่างการวิจัยเป็นไปอย่างล่าช้า เน่ืองจากผู้เช่ียวชาญที่มีอยู่อย่าง
จํากัด และประกอบกับมีภารกิจมาก  

4) บางกิจกรรมยังไม่มีการดําเนินการ ส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่าย  
5) บางกิจกรรมประมาณการงบประมาณไว้สูงเกินไป ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หมด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มี
ความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน  
 ได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น เป็นเงิน 22,520,513 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 26.89  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 43.09 ซึ่งค่อนข้างตํ่ามาก โดยมี 1 โครงการที่การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการความร่วมมือเพ่ือความม่ันคงด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน สําหรับอีก 2 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างตํ่าถึงตํ่ามาก โดยมีสาเหตุ
มาจาก 
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1) หน่วยงานเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุน ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 2558 ทําให้

ต้องเลื่อนการสนับสนุนเป็นปีงบประมาณถัดไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2) บางโครงการจําเป็นจะต้องมีการประเมินผล ทําให้ไม่สามารถดําเนินการสนับสนุนได้ในปี 2558 

และต้องเลื่อนให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 แทน จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้งบประมาณ  
3) มีการปรับแก้ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมท้ังการพิจารณาเอกสารสัญญาของคู่สัญญา (ผู้รับทุน) 

เป็นไปอย่างล่าช้า  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็น
ระบบ 

ได้รับงบประมาณรวมท้ังสิ้น เป็นเงิน 1,720,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 54.05  
เมื่อรวมภาระผูกพัน ผลการเบิกจ่าย อยู่ที่ร้อยละ 93 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด โดยส่วนใหญ่
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวรวม 3 โครงการ สามารถดําเนินงานได้ตามแผน เน่ืองจากเป็นภารกิจที่
สถาบันดําเนินการเอง จึงไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบ 
 

8.2 รายจ่ายประจํา 
 ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 3) ค่าจ้างเหมา 
4) ค่าเช่ารถยนต์ 5) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6) ค่าสาธารณูปโภค 7) ค่าครุภัณฑ์ และ 8) ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ผลการเบิกจ่ายจริง อยู่ที่ร้อยละ 59.81 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจํา โดยไม่มีภาระผูกพัน 
ทั้งน้ี ผลการเบิกจ่ายค่อนข้างตํ่า แม้ว่าผลการเบิกจ่ายต้ังแต่หมวด 1)-6) จะค่อนข้างสูงถึงสูงมาก (ร้อยละ 
73.08-100) แต่รายจ่ายประจําในหมวด 7) ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 54.58 และ 8) หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เน่ืองจากยังอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้สถานที่จากกรมควบคุมโรค
และธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี และการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี ได้ดําเนินการจัดทํา
ขอบเขตการจ้างงานและกําหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ในปี 2559 
โดยใช้เวลา 210 วัน จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในปี 2558 ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายของรายจ่ายประจํา
ค่อนข้างตํ่า 
 

8.3 ภาระผูกพัน  
 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน
บริหารจัดการของสถาบัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,310,249 
 
9.  ปัญหา อุปสรรค 
 

 โดยภาพรวมสถาบันสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ แม้ว่าการเบิก
จ่ายเงินจะตํ่ากว่างบประมาณที่ต้ังไว้ โดยพบปัญหาอุปสรรคดังน้ี 

1. ลักษณะการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่ที่ใช้วงเงินงบประมาณเป็นจํานวนมาก คือ การให้ทุนต่าง ๆ 
ได้แก่ ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน และทุนพัฒนาบุคลากร ประสบปัญหาในด้านการพิจารณาสัญญาของผู้รับทุน  
การดําเนินงานของผู้รับทุน ไม่ดําเนินการและรายงานความก้าวหน้าตามที่สถาบันกําหนด ส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งบางโครงการท่ีขอรับทุนจําเป็นจะต้องมีการประเมินผล ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการสนับสนุนได้ในปี 2558 ต้องเลื่อนให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2559 แทน จึงส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากแผนงานและแผนการเบิกจ่ายเงินที่กําหนดไว้ 
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2. บางกิจกรรมเกิดการคลาดเคลื่อน หรือเลื่อนกําหนดการจัด เพ่ือความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ทําให้
ไม่เป็นไปตามแผน 

3. การประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเกินไป แม้จะดําเนินงานได้ตามแผนกิจกรรม  
แต่ไม่บรรลุผลตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
 
10.  แนวทางแก้ไข 
 

แนวทางแก้ไข เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 สถาบันควรดําเนินการ 

1. ปรับแผนประชาสัมพันธ์กรอบการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย โดยเร่ง
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับการขอทุนต่าง ๆ ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การจัดทํา
สญัญาแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

2. ประมาณการแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและตามความเป็นจริงมากที่สุด 
โดยพิจารณาจากข้อมูลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรอบ 6 เดือน เพ่ือให้การดําเนินงานและการเบิกจ่ายมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 

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


