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ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ภารกิจหลักและการเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

................................................................ 
 
สรุปผลงานส าคัญของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ   
- จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย ได้แก่ กำรประเมินระบบบริหำรจัดกำรวัคซีนของประเทศไทย กลไก

งบประมำณและแหล่งทุนส ำหรับกำรจัดซื้อวัคซีนในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและวัคซีนในภำวะฉุกเฉิน  
แนวทำงส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนในประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่อย่ำงยั่งยืน 

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

- รวมทั้งเป็นผู้น ำในกำรผสำนควำมร่วมมือกับประชำคมอำเซียน สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน
ระดับภูมิภำค 

 ด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตเพื่อการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 
 ส่งเสริมกำรวิจัย อำทิ วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีน

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

 ด้านบุคลากร 
- จัดประชุมวิชำกำรวัคซีนแห่งชำติ ครั้งที่  8 ประจ ำปี 2560 โดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นองค์ประธำนเปิดกำรประชุม ภำยใต้แนวคิด “ควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็งกับกำร
พ่ึงตนเองด้ำนวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่ำงยั่งยืน” โดยมีกำรบรรยำย จ ำนวนหัวข้อทั้งหมด 22 
หัวข้อ กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร แบบ  Oral Presentation จ ำนวน 10 เรื่อง และ Poster Presentation 
จ ำนวน 10 เรื่อง กำรแสดงบูธโดยหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนวัคซีน จ ำนวน 20 หน่วยงำน กำรแสดงนิทรรศกำร
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำ
นุวงศ์ กำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ และผลกำรประกวดหนังสั้น Luncheon 
Symposium จ ำนวน 3 เรื่อง และกำรพระรำชทำนรำงวัลบุคลำกรและหน่วยงำนดีเด่นด้ำนวัคซีน 

- จัดอบรมบุคลำกรด้ำนกำรผลิตวัคซีนในหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Chromato- 
graphy for vaccine production และ Filtration Techniques for Downstream Purification and 
Formulation  

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

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ร่วมกับมหำวิทยำลัยนเรศวร สนับสนุนกำรพัฒนำศูนย์ทดสอบวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตำมหลักกำร 

OECD GLP รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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- ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติพัฒนำศูนย์ทรัพยำกรชีวภำพทำง
กำรแพทย์ให้มีระบบในกำรจัดเก็บและกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลกำรด ำเนินงำนทั้ง 19 โครงกำร ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผน 
สำมำรถจ ำแนกผลงำนตำมรำยยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน : 
ประกอบด้วย 9 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขป ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้าน
วัคซีนสู่สาธารณะ 
 

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

1.2 โครงกำรสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของ
สถำบันฯ 
 

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

1.3 โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
และองค์กร 
 

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

1.4 โครงกำรศึกษำและจัดท ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน
ของประเทศ 
 

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

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

1.6 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของสถำบัน 

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

 

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

1.8 โครงกำรปฐมนิเทศ
เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันและ
ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

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

1.9 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์
วัคซีนแห่งชำติ ฉบับที่ 2 
 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผน
ยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ ฉบับที่ 2 รวม 2 ครั้ง (พฤษภำคม และมิถุนำยน 2560) 
- จัดท ำวีดิทัศน์ ชุดแผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ 
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2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร: ประกอบด้วย 3 โครงกำร มีผลกำรด ำเนินงำน
โดยสังเขป ดังนี้  
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
2.1 โครงกำรประชุมวิชำกำร
แห่งชำติ ครั้งที่ 8 ประจ ำปี 
2560 

 

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

2.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำรสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หลักสูตร สถานที่จัดอบรม ระยะเวลาที่จัด
อบรม 

ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

ห ลั ก สู ต ร เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร
ส ำหรับเภสัชกร 

จังหวัดขอนแก่น 2-3 กุมภำพันธ์  40 
จังหวัดเชียงใหม่ 18-19 

พฤษภำคม  
37 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

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

ธำนี 
28-30 มิถุนำยน 41 

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

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

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
3.1 โครงกำรสนับสนุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรพัฒนำวัคซีนของ
ประเทศ 
 

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

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.1 โครงกำรสนับสนุนทุนเพื่อ
พัฒนำวัคซีนเป้ำหมำยของ
ประเทศ 
 

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

4.2 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
วัคซีนในประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิผล 
 

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

 
 
 
 
 



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
4.3 โครงกำรสนับสนุน
เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ
วัคซีนของประเทศ 
 

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

4.4 โครงกำรควำมร่วมมือเพ่ือ
ควำมมั่นคงด้ำนวัคซีนใน
อำเซียน 
 

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

4.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรงำน
สนับสนุนทุนพัฒนำวัคซีน
เป้ำหมำยของประเทศ 

- จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรทุน รวม 7 ครั้ง 
- ประสำนแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนให้ทุนในประเทศ รวม 9 หน่วยงำน 
- จัดประชุมรับทรำบควำมก้ำวหน้ำโครงกำรที่ได้รับทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
และก ำหนดหัวข้อกำรให้ทุน ประจ ำปีงปบระมำณ พ.ศ. 2561 
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5. การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ: มี 1 โครงกำร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดยสังเขปได้ดังนี้ 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
5.1 โครงกำรกำรจัดกำรระบบ
ฐำนข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศของสถำบันให้เป็น
ระบบ 

1. จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญของประเทศ โดย  
- รวบรวมรำยชื่อและรำยละเอียดข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนวัคซีนโดยกำรติดต่อขอข้อมูลจำก
ผู้เชี่ยวชำญโดยตรงและกำรสืบค้นจำกเอกสำรออนไลน์ สำมำรถรวบรวมรำยชื่อบุคลำกร
และผู้เชียวชำญครอบคลุมวงจรวัคซีนทุกด้ำนทั่วประเทศท้ังหมด 152 คน 
- เชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่มีผลงำนวิจัยที่เกี่ยวกับงำนด้ำนวัคซีน 
(ส ำนักงำนงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ดึงข้อมูลโดยตรงผ่ำนเว็บเซอร์วิส และ 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) น ำส่งข้อมูลอัพเดททุกๆ 1)  
- พัฒนำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญแบบออนไลน์ อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและทดสอบระบบ 
2. จัดท ำจดหมำยข่ำวรำยไตรมำส 1-4 
3. จัดกิจกรรม Journal Club รวม 6 ครั้ง ในหัวข้อ  
- ข้อเสนอรำยกำรวัคซีนที่ควรพิจำรณำน ำมำใช้ในโครงกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ระดับชำติส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
- กำรส ำรวจควำมต้องกำรใช้สัตว์ทดลองและงำนบริกำรทดสอบในสัตว์ทดลอง เพื่อกำร
พัฒนำงำนด้ำนวัคซีนและงำนวิจัยพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
- Vaccine Market Intelligence Unit 
- กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรร่วมวิจัยพัฒนำวัคซีนในระดับนำนำชำติ 
- กำรประเมินประสิทธิผล หลักสูตรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัคซีน 
- แบบจ ำลองกำรให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่เด็กในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

โครงการ เงินงบประมาณ 

รับจัดสรร 
(1) 

เบิกจ่าย 
(2) 

คงเหลือ 
(1-2) = (3) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน (19 โครงการ) 42,584,977.00 35,371,611.47 7,213,365.53 83.06 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำบันวคัซีนแห่งชำติ     4,633,170.00     3,877,398.21       755,771.79  83.69 
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ    1,402,300.00     1,318,865.20         83,434.80  94.05 
3. โครงกำรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำทีข่องสถำบันและส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรปฏิบัติงำน      420,000.00       328,928.00         91,072.00  78.32 
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัคซีนและควำมมั่นคงดำ้นวัคซนีสู่สำธำรณะ    3,330,000.00     2,955,701.28       374,298.72  88.76 
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซนีแห่งชำติและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง    1,390,030.00     1,290,030.00       100,000.00  92.81 
6. โครงกำรพัฒนำยทุธศำสตร์และองค์กร    2,436,000.00     1,780,806.00       655,194.00  73.10 
7. โครงกำรกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยสีำรสนเทศของสถำบันให้เป็นระบบ       883,300.00       562,968.00       320,332.00  63.73 
8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค    2,782,000.00     2,254,082.00       527,918.00  81.02 
9. โครงกำรประชุมวิชำกำรวัคซนีแห่งชำติ ครั้งที่ 8 ประจ ำปี 2560    5,559,900.00     5,232,792.22       327,107.78  94.12 
10. โครงกำรศึกษำและจัดท ำขอ้เสนอเชิงนโยบำยดำ้นวัคซนีของประเทศ ปี 2560      454,321.00       360,821.00         93,500.00  79.42 
11. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนยทุธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ ฉบบัที่ 2      293,000.00       172,230.00       120,770.00  58.78 
12. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ คณะอนุกรรมกำร รวมทั้งคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง    1,137,020.00       934,606.36       202,413.64  82.20 
13. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงดำ้นวัคซนีในภูมิภำคอำเซียน      960,200.00       378,786.65       581,413.35  39.45 
14. โครงกำรสนบัสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพฒันำวัคซีนของประเทศ      907,000.00       856,192.50         50,807.50  94.40 
15. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตวคัซีนในประเทศอย่ำงมปีระสทิธผิล      892,491.00       623,924.00       268,567.00  69.91 
16. โครงกำรสนบัสนุนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพวัคซีนของประเทศ      860,000.00       692,650.00       167,350.00  80.54 
17. โครงกำรสนบัสนุนกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงครบวงจร และติดตำมควำมกำ้วหน้ำโครงกำรในวำระแห่งชำติ      705,000.00       669,861.35         35,138.65  95.02 
18. โครงกำรสนบัสนุนทนุเพื่อพัฒนำวัคซีนเปำ้หมำยของประเทศ  13,309,837.00   10,927,913.00     2,381,924.00  82.10 
19. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนสนับสนนุทุนพัฒนำวัคซนีเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงมปีระสิทธิภำพ      229,408.00       153,055.70         76,352.30  66.72 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

 
 

ยุทธศาสตร์ เงินงบประมาณ 
รับจัดสรร 

(1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
คงเหลือ 

(1-2) = (3) 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมทั้งสิ้น 42,584,977.00 35,371,611.47 7,213,365.53 83.06 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านวัคซีน  15,495,841.00   13,019,386.05     2,476,454.95  84.02 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำบันวคัซีนแห่งชำติ     4,633,170.00     3,877,398.21        755,771.79  83.69 
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ    1,402,300.00     1,318,865.20         83,434.80  94.05 
3. โครงกำรปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำทีข่องสถำบันและส ำรวจควำมพงึพอใจในกำรปฏิบัติงำน       420,000.00        328,928.00         91,072.00  78.32 
4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัคซีนและควำมมั่นคงดำ้นวัคซนีสู่สำธำรณะ    3,330,000.00     2,955,701.28        374,298.72  88.76 
5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซนีแห่งชำติและคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง    1,390,030.00     1,290,030.00        100,000.00  92.81 
6. โครงกำรพัฒนำยทุธศำสตร์และองค์กร    2,436,000.00     1,780,806.00        655,194.00  73.10 
7. โครงกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยดำ้นวัคซนีของประเทศ ปี 2560       454,321.00        360,821.00         93,500.00  79.42 
8. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์วัคซีนแห่งชำติ ฉบบัที่ 2       293,000.00        172,230.00        120,770.00  58.78 
9. โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติ คณะอนุกรรมกำร รวมทั้งคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง    1,137,020.00        934,606.36        202,413.64  82.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร    9,046,900.00     8,156,735.57       890,164.43  90.16 
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรให้บริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค    2,782,000.00     2,254,082.00        527,918.00  81.02 
2. โครงกำรประชุมวิชำกำรวัคซนีแห่งชำติ ครั้งที่ 8 ประจ ำปี 2560    5,559,900.00     5,232,792.22        327,107.78  94.12 
3. โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงครบวงจร และตดิตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในวำระแห่งชำติ       705,000.00        669,861.35         35,138.65  95.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล       907,000.00       856,192.50         50,807.50  94.40 
1. โครงกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพฒันำวัคซีนของประเทศ       907,000.00        856,192.50         50,807.50  94.40 

  



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 13 
 

ยุทธศาสตร์ เงินงบประมาณ 
รับจัดสรร 

(1) 
เบิกจ่าย 

(2) 
คงเหลือ 

(1-2) = (3) 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต 
ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน 

 16,251,936.00   12,776,329.35     3,475,606.65  78.61 

1. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงดำ้นวัคซนีในภูมิภำคอำเซียน       960,200.00        378,786.65        581,413.35  39.45 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนในประเทศอย่ำงมีประสิทธิผล       892,491.00        623,924.00        268,567.00  69.91 
3. โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพวัคซนีของประเทศ       860,000.00        692,650.00        167,350.00  80.54 
4. โครงกำรสนับสนุนทุนเพื่อพฒันำวัคซีนเปำ้หมำยของประเทศ   13,309,837.00    10,927,913.00     2,381,924.00  82.10 
5. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนสนับสนุนทุนพฒันำวัคซีนเปำ้หมำยของประเทศอย่ำงมปีระสิทธภิำพ       229,408.00        153,055.70         76,352.30  66.72 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ      883,300.00       562,968.00       320,332.00  63.73 
1. โครงกำรกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยสีำรสนเทศของสถำบันให้เป็นระบบ        883,300.00        562,968.00        320,332.00  63.73 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

รายละเอียด 

 เงินงบประมาณ 
  

 รับจัดสรร  เบิกจ่าย  คงเหลือ 
ร้อยละการเบิกจ่าย 

(1) (2) (1-2) = (3)  

งบด าเนินงาน (19 โครงการ) 42,584,977.00 35,371,611.47 7,213,365.53 83.06 
งบรายจ่ายประจ า 21,840,143.00 20,167,662.51 1,672,480.49 92.34 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,987,621.00 17,528,606.26 1,459,014.74   
 - เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 14,268,966.42 13,545,357.93 723,608.49   
 - เบี้ยประชุม 1,722,000.00 1,201,500.00 520,500.00   
 - เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 400,258.58 400,258.58 0.00   
 - สวัสดิกำร 286,496.00 175,174.75 111,321.25   
 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 2,309,900.00 2,206,315.00 103,585.00   
ค่าเช่า 567,424.00 552,007.10 15,416.90   
 - ค่ำเช่ำรถยนต์ 2 คัน 431,424.00 431,424.00 0.00   
 - ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 136,000.00 120,583.10 15,416.90   
ค่าสาธารณูปโภค 985,098.00 806,758.15 178,339.85   
ค่าครุภัณฑ ์ 1,300,000.00 1,280,291.00 19,709.00   
ภาระผูกพันและเงินกัน 8,241,080.00 16,924,365.00 -8,683,285.00   

รวมทั้งสิ้น 72,666,200.00 72,463,638.98 202,561.02 99.72 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
 

ผลการเบิกจ่ายท้ังงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า 
 ผลกำรเบิกจ่ำยจริงทั้งงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ เป็นเงิน 55,539,273.98 บำท อยู่ที่ร้อยละ 76.43 
ของวงเงินงบประมำณ 72,666,200.00 บำท โดยมีรำยละเอียด ของงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ ดังนี้ 
  
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์  
 ผลกำรเบิกจ่ำยจริงของรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 83.06 ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยตำม
ยุทธศำสตร์ โดยสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 กิจกรรม ภำยหลังกำร
ทบทวนปรับแผน รอบ 6 เดือนหลัง) ทั้งนี้  สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและภำรกิจหลักรำย
ยุทธศำสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านวัคซีน 
 มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์รวม 9 โครงกำร ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,495,841 บำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 13,019,386.05 บำท คิดเป็นร้อยละ 84.02 สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรได้ร้อยละ 
71.11 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตำมแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกำรจัดประชุม ซึ่งไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำม
จ ำนวนครั้งที่ก ำหนดไว้ในแผนหรือบำงกิจกรรมยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม เช่น ประชุมคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 
ภำยใต้คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์รวม 3 โครงกำร ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,046,900 บำท  
ผลกำรเบิกจ่ำยจริง 8,156,735.57 บำท คิดเป็นร้อยละ 90.16 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 85.71 
โดยมีกิจกรรมกำรจัดอบรมหลักสูตร Chromatography for Vaccine Manufacturing Separation and 
Filtration ที่ด ำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ กิจกรรมกำรปรับปรุงเนื้อหำหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐาน 
สากล  

มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพียง 1 โครงกำร ได้รับงบประมำณ เป็นเงิน 907,000 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย
จริง 856,192.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 94.40 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยมีกำร
ประชุมหำรือควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง Animal testing center ร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน และ
กำรประชุมแก้ไขปัญหำกรณีกำรใช้สัตว์ทดลองเพ่ือกำรพัฒนำวัคซีนและกำรควบคุมคุณภำพวัคซีนน้อยกว่ำที่
วำงแผนไว้ อย่ำงละ 1 ครั้ง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ 
มีโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพียง 1 โครงกำร ได้รับงบประมำณ เป็นเงิน 883,300 บำท ผลกำรเบิกจ่ำย

จริง 562,968.00 บำท สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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รายจ่ายประจ า 
 ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  
4) สวัสดิกำร 5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 6) ค่ำเช่ำรถยนต์ 2 คัน 7) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 8) ค่ำสำธำรณูปโภค  
และ 9) ค่ำครุภัณฑ์ ได้รับงบประมำณรวมทั้งสิ้น 21,840,143 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยจริง เป็นเงิน 20,167,662.51 
บำท คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ ทั้งนี้ ผลกำรเบิกจ่ำยค่อนข้ำงเป็นไปตำมแผนกำร
เบิกจ่ำย 

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

ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรให้ทุนวิจัยพัฒนำวัคซีน ทุนพัฒนำบุคลำกร และงำนบริหำรจัดกำรของสถำบัน 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 

2559 
ภำระผูกพัน 
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 

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

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

2560 
ภำระผูกพัน 
(สัญญำให้ทุน และใบสั่งจ้ำง) 

15,076,435.00               -    15,076,435.00 

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

 
ภำระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยเมื่อสิ้นสุด

ระยะเวลำส่งมอบงำนในแต่ละรำยกำรต่อไป  
 
ปัญหา อุปสรรค 
 โดยภำพรวมสถำบันสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำน คิดเป็นร้อยละ 75.50 (77 กิจกรรมใน 102 
กิจกรรม) โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตำมแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกำรจัดประชุม ซึ่งไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำม
จ ำนวนครั้งที่ก ำหนดไว้ในแผนหรือบำงกิจกรรมยังไม่ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม และกำรสนับสนุนทุนยังไม่บรรลุผลตำม
แผน แม้สถำบันจะเร่งด ำเนินกำรในขั้นตอนประกำศรับสมัคร และพิจำรณำจัดสรรทุนแล้วก็ตำม ยั งไม่สำมำรถท ำ
สัญญำและเบิกจ่ำยเงินงวดแรกตำมสัญญำได้ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่ก ำหนดไว้ 
สรุปปัญหำอุปสรรคได้ดังนี้  
 

1. กำรประกำศทุนหลำยรอบภำยในปีงบประมำณ ท ำให้กำรท ำสัญญำและจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำ เนื่องจำก
ต้องเพ่ิมขั้นตอนในกำรพิจำรณำ นอกจำกนี้ กำรท ำสัญญำทุนของสถำบันและกำรจ่ำยงบประมำณเป็นแบบปีต่อปี 
หำกท ำสัญญำล่ำช้ำ จะส่งผลโดยตรงในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

2. ยังไม่สำมำรถน ำระบบทุนที่พัฒนำมำใช้ได้ เนื่องจำกมีกำรปรับกระบวนกำรและแนวทำงกำรให้ทุน 
นอกจำกนี้ Prototype version ที่มีอยู่ มีวิธีกำรแตกต่ำงจำกปัจจุบันหลำยจุด 

3. กำร turn over ของบุคลำกร ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนขำดควำมต่อเนื่อง โดยเฉพำะงำนที่ต้องประสำน
และติดตำม 
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4. ผู้รับทุนไม่ทรำบ หรืออำจไม่ได้ศึกษำระเบียบกำรให้ทุนของสถำบัน ท ำให้กำรจัดท ำสัญญำรับทุนล่ำช้ำ 
5. กำรบริหำรจัดกำรภำยในของหน่วยงำนผู้รับทุนส่งผลต่อควำมล่ำช้ำของกำรท ำสัญญำ (สูงสุด 5 เดือน) 
6. กำรขอขยำยระยะเวลำของผู้รับทุน ส่งผลต่อกำรวำงแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 
แนวทางแก้ไข 
 เนื่องจำกกำรสนับสนุนทุนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่ ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยที่
ก ำหนดไว้ เห็นควรจัดท ำแนวทำงแก้ไขรองรับปัญหำอุปสรรคดังกล่ำว ดังนี้ 

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

2. ปิดรับสมัครรับทุนภำยในไตรมำส 1 ของปีงบประมำณ เพ่ือให้มีเวลำด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรพิจำรณำ
ทุน ซึ่งควรแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ของปีงบประมำณ 

3. ทบทวนระเบียบและแนวทำงกำรให้ทุนของสถำบัน โดยน ำผลกำรศึกษำระบบบริหำรจัดกำรทุนของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ มำปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติจริง 

4. ปรับปรุงระบบ prototype กำรให้ทุน ให้สำมำรถใช้งำนได้จริงภำยในปีงบประมำณ 2561 เพ่ือเตรียม
รับทุนของปีงบประมำณ 2562 

5. จัดท ำคู่มือกำรให้ทุนท้ังฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ 
6. จัดประชุมชี้แจงผู้รับทุน รวมทั้งฝ่ำยบริหำรของหน่วยงำนผู้รับทุน เพ่ือท ำควำมเข้ำใจระเบียบ และ

แนวทำงปฏิบัติของสถำบัน 
 
 

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


