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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  

........................................... 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
รวมเป็นเงิน 81,653,084 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 55,124,200 บาท และงบรายจ่ายประจ า 
จ านวน 26,528,884 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมการก่อหนี้ผูกพัน) ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1  ตุ ล าคม  2560 ถึ ง  31 มีน าคม  2561 ) คิ ด เป็ น ร้อยละ 54 .64 (17 ,780,515.13/32 ,539 ,332 )  
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ และคิดเป็นร้อยละ 21.78 (17,780,515.13/81,653,084)  
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 10 โครงการ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 49 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 37.57 (6,999,472.70/ 
18,628,890) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 12.70 (6,999,472.70/55,124,200) 
เมื่อเปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับรายจ่ายประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 77.50 
(10,781,042.43/13,910,442) เมื่ อ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ าย และคิด เป็นร้อยละ 40.64 
(10,781,042.43/26,528,884) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจ าทั้งหมด  

โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 
กิจกรรม) กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตาม
จ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม  บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต่อ
เนื่องมาจาก ปี 2560 ซึ่งมีความล่าช้า จึงท าให้การด าเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไปด้วย รวมทั้งภาระงาน
ของสถาบันที่มีเป็นจ านวนมาก ท าให้บางกิจกรรมล่าช้าและเลื่อนการด าเนินงานไปในไตรมาส 3 นอกจากนี้ 
บางกิจกรรมมีผลด าเนินงานโดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายให้มีการยกเลิกบาง
กิจกรรม เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปี 2561 ท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนการ
เบิกจ่ายที่ก าหนดไว้  

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานรอบ  
6 เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการด าเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้มีการทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา และจะได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ไตรมำส 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  
-------------------------------------------------- 

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบัน
ได้ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยล าดับนับตั้งแต่ก่อตั้ง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
บริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี พ.ศ. 2564  
 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค*์ 
1) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

วัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ 

ส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3) ศึกษา วิเคราะห์  และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน 
6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 

 

*ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 
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ยุทธศำสตร์ 
1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

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

 2. กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่จ าเป็นต่อการป้องกันและควบคุมการ

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

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการก าหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงก าหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การผลิตวัคซีน เพ่ือการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
เป็นธรรม 
 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศ 

4. กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
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ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้
เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้าน
วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็น
เอกภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ 
 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ 
 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
เป้ำหมำย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงทางสุขภาพทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
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เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์
      

ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2561 - 2564 

  

9. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำน
วัคซีนของประเทศให้มีควำมเพียงพอและ
เชี่ยวชำญต่อภำรกิจและยุทธศำสตร์วคัซีน 

 

6. แสวงหำและส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งรัฐกับเอกชน 
และภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศในกำรผลิตวัคซีน 

เพื่อกำรป้องกันโรคแก่ประชำชนทั้งในภำวะปกติและ
ภำวะฉุกเฉินอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม 

 

4. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน 
เพื่อต่อยอดสู่กำรผลิตระดับอตุสำหกรรม รองรับ

กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปัจจุบัน        
และอนำคต 

     2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถ และมำตรฐำน
กำรจัดบรกิำรวัคซีนแก่สถำนบริกำรสำธำรณสุข 
มุ่งให้ประชำชนทุกกลุ่ม ทกุพื้นที่ ไดร้ับวคัซีน

อย่ำงทั่วถึง เปน็ธรรม และทันกำรณ ์
 

8. สร้ำงหลักประกันทำงกำรผลิต กำรตลำด 
และมำตรกำรจูงใจกำรลงทุนแก่อุตสำหกรรม

วัคซีนภำยในประเทศ 

 

    7. เสรมิสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
วัคซีนมำตรฐำนสำกลเพื่อกำรส่งออก 

สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
  

     11. พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคี
เครือข่ำยวัคซนีของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภำพ 

ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์      
วัคซีนประเทศ 

 

10. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวัคซีนของ
ประเทศให้มีมำตรฐำนสำกล และเพียงพอต่อ

กำรรองรบักำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนวัคซีน 

 

 
5. เสริมสรำ้งศักยภำพกำรผลิตวัคซีน เพื่อ

ควำมมั่นคงและกำรพึ่งพำตนเองของประเทศ 
 

     12. พัฒนำหน่วยงำนกลำงด้ำนวัคซีนให้เป็น
องค์กรหลักของประเทศท่ีมีสมรรถนะสูงและมีขีด

ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์วัคซีนของชำติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

1. บริหำรกลไกในกำรจัดหำและกำรใช้วัคซีน

ของประเทศอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อควำมมั่นคง

ด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

   
3. สื่อสำรประชำสมัพันธ์ และสรำ้งควำม
ตระหนักในคุณค่ำของวัคซีนแก่ประชำชน 

 

วิสัยทัศน ์
 

บริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน ภำยในปี พ.ศ. 2564  
 

พนัธกิจ 

ยุทธศาสตร ์ การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้ม ี
ความเพียงพอและต่อเนื่อง 

บูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ ์
 

การสนับสนุนการบริหารทรัพยากร 
ด้านวัคซีนของประเทศ 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน 
ในประเทศ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

ประเทศมีความม่ันคงทางสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเจบ็ปว่ยด้วย

โรคทีป่้องกันไดด้้วยวคัซนีลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิตวคัซีนในประเทศเตบิโต
และสามารถแข่งขันไดใ้นตลาดภูมิภาคและ

ตลาดโลก 

ประเทศสามารถผลิตวัคซีนรองรับปัญหา
สุขภาพทั้งในปัจจุบันละอนาคต 

บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนมีศักยภาพ  
และจ านวนเพียงพอในการด าเนินงานด้านวัคซีน 
รวมท้ังองค์กรเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง 

สามารถด าเนินงานวัคซีนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รวม 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 13 โครงการ และ
แผนงานพื้นฐาน จ านวน 10 โครงการ ไดแ้ก่ 

 
 โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 
  2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ 
  3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
   4. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระ

 แห่งชาติด้านวัคซีน  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย  

  6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
   7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
   8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน 
  9. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                10. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(NVIFDA) 
  11. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
   12. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management 

Unit; VIMU) 
  13. โครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561 
 

โครงกำรตำมแผนงำนพื้นฐำน 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี 2561 

  2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
  3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
  4. โครงการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
  5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่
 เกี่ยวข้อง 
  7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2561 
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  8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน   
  9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และ  
          คณะท างานที่เก่ียวข้อง 
  10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กับยุทธศำสตร์ของสถำบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564)  
 
  
 

 
 
 
 
 

  
  
 

โครงการ 4. โครงกำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวคัซีนที่
เป็นเป้ำหมำยของประเทศ 

 บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนมีศักยภาพ  
และจ านวนเพียงพอในการด าเนินงานด้านวัคซีน 
รวมท้ังองค์กรเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง 

สามารถด าเนินงานวัคซีนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ 

1. โครงกำรศึกษำและจดัท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยด้ำนวัคซีน 

6. โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตวัคซีนอย่ำงมีประสิทธิผล 
และติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรในวำระแห่งชำติ
ด้ำนวัคซีน 

7. โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้เครือข่ำยด้ำนวัคซีน 

2. โครงกำรจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบรหิำร
จัดกำรวัคซีน 

5. โครงกำรบริหำรจัดกำรงำนสนับสนุนทุนพัฒนำ
วัคซีนเป้ำหมำยของประเทศอย่ำงมีประสทิธิภำพ                  

9. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำน
วัคซีนอย่ำงครบวงจร 

8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ให้บริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

3. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงด้ำน
วัคซีนในภูมิภำคอำเซียน ปี 2561 

 
10. โครงกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรพัฒนำวัคซนีของประเทศ 

11. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนวัคซีน
ตำมควำมจ ำเป็นของประเทศ 

 12. โครงกำรสนับสนุนเครือข่ำยกำรประกนั
คุณภำพวัคซีนของประเทศ 

 13. โครงกำรน ำร่องกำรใช้ระบบจัดเตรียม
เอกสำรทะเบียนต ำรับยำชีววัตถุแผนปัจจบุันแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

วิสัยทัศน ์
 

บริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน 
 

พนัธกิจ 
 

  
การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้ม ี

ความเพียงพอและต่อเนื่อง 
 

บูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ ์

 

การสนับสนุนการบริหารทรัพยากร 
ด้านวัคซีนของประเทศ 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน 
ในประเทศ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

ประเทศมีความม่ันคงทางสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเจบ็ปว่ยด้วย

โรคทีป่้องกันไดด้้วยวคัซนีลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิตวคัซีนในประเทศเตบิโต
และสามารถแข่งขันไดใ้นตลาดภูมิภาคและ

ตลาดโลก 

ประเทศสามารถผลิตวัคซีนรองรับปัญหา
สุขภาพทั้งในปัจจุบันละอนาคต 

ยุทธศำสตร์ 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลักและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงกำรศึกษำและจัดท ำขอ้เสนอ 
เชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 

 
 1,072,140 61,540 5.74  

กิจกรรมที่ 1.1 กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ่ 
 1. การจัดตั้งคณะท างานศึกษาและจัดท าแนวทางใน

การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืน  
(จัดประชุมคณะท างาน 3 คร้ัง) 

1. ไม่เปน็ไปตามแผน เนื่องจากการ
ด าเนินงานโครงการประเมินระบบการ
เตรียมความพร้อมรองรับการระบาด
ใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยืน ในปี 2560 
เสร็จสิ้นเมื่อมีนาคม 2561 ท าให้การ
ด าเนินงานต่อเนื่องในปี 2561 ล่าชา้กว่า
ก าหนด สามารถจัดประชุมได้เพียง 1 
คร้ัง 

   

2. การจัดท าแผนยกระดบัการผลิตวัคซีนจาก 
Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic 
Influenza Vaccine (จัดประชมุเพื่อจัดท าแนวทาง
ในการจัดท าแผน 2 ครั้ง) 

2. ไม่เป็นไปตามแผน    

3. การจัดท าแผนขยายการใช้ Seasonal 
Influenza Vaccine (จัดประชมุ 2 คร้ัง) 

3. ไม่เป็นไปตามแผน    

4. การจัดท าแผนเผชิญเหตุ/ตอบโต้การระบาดใหญ่ 
โดยเฉพาะการน าวัคซนีที่ผลิตได้และ/หรือน าเข้า ไป

4. ไม่เป็นไปตามแผน    
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ใช้เพื่อตอบโต้การระบาดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ (จัด
ประชุมระดมสมองเพื่อจัดท าแผน 2 ครั้ง) 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

กิจกรรมที่ 2.1 กำรทบทวนและจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรสร้ำงเสริมฯ ของประเทศไทย 
 5. จัดประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ SWOT และ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย (3 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดตั้ง
คณะท างานได้แล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 
2560 จึงสามารถจดัการประชุม
คณะท างานได้เพียง 2 ครั้ง  

   

6. จัดประชุมน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคของประเทศไทยต่อคณะท างานและ
ผู้เกี่ยวข้อง (1 ครั้ง) 

6. มากกว่าแผน (จัดประชุมได้ 2 ครั้ง)    

กจิกรรมที่ 2.2 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำ ร่ำง พ.ร.บ. กำรสร้ำงเสริมฯ 
 7. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าเสนอผลการทบทวน

พระราชบัญญัติการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค (1 ครั้ง) 
7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผูร้บัผิดชอบ
มีภาระงานเร่งด่วนท่ีจะต้องจัดท าโครงการ 
AVSSR 

   

8. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

8. ไม่เป็นไปตามแผน    

กิจกรรมที่ 2.3 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดต้ังกองทุนวัคซีนแห่งชำติ 
 9. สัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน

วัคซีน 
9. ไม่ เป็นไปตามแผน อยู่ ระหว่างการ
ทบทวนวรรณกรรม 

   

กิจกรรมที่ 2.4 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรเปลี่ยนจำกสมุดสุขภำพเป็น Health card 
 10. สัมภาษณห์น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยน

จากสมดุบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็น Health Card 
10. เป็นไปตามแผน    

11. จัดประชุมและสรุปงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
สมุดบันทึกสุขภาพฯ (2 ครั้ง) 
 

11. ไมเ่ป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่
ระหว่างน าเสนอผลการศึกษาต่อ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการที่
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เกี่ยวข้อง 



13 
 

 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจดัการ
วัคซีน 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า พัฒนา และออกแบบ
ระบบข้อมลูตลาดกลางด้านวัคซีน 

1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการร่าง 
TOR คาดว่าจะจัดจ้างได้ในไตรมาส 3 

513,000 -  -  

2. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลให้กับบุคลากรของสถาบันฯ 

2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มีการ
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า พัฒนา และ
ออกแบบระบบข้อมูล จึงยังไม่สามารถจัด
อบรมได ้

3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ 1. เป็นไปตามแผน 2,638,600 826,082.46  31.31  
2. เยี่ยมชมประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน   

2. เป็นไปตามแผน 

3. จัดพิมพ์รายงานการส ารวจข้อมลูพื้นฐาน รวมถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซนีและการสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขัน้ตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลล่าช้ากว่าก าหนด ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและตีพิมพ์ได้ ในไตรมาส 3 
 

4. เข้าร่วมประชุม Vaccine Procurement 
Practitioners Exchange Forum ครั้งท่ี 3 

4. เป็นไปตามแผน 

5. จัดประชมุเพื่อเตรียมความพร้อมและก าหนด 
Timeline ในการจัดท าปฏญิญาอาเซียน (1 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน    

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่อง 
Preparatory Meeting for Development of ASEAN 
Leader's Declaration on Vaccine Security and 
Self-Reliance และ Workshop on Development of 
Regional Strategic and Action Plans for AVSSR 

6. เป็นไปตามแผน  
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based on ASEAN Vaccine Baseline Survey (AVBS) 
in 2017 
7. เข้าร่วมประชุม ASEAN Summit 7. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจัดท า

ร่างปฏิญญาอาเซียนให้แล้วเสร็จกอ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการวจิัยพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายของประเทศ 

ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาส 2 ตามแผน - - - 

2. โครงการบริหารจดัการงานสนบัสนุนทุน
พัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน (4 ครั้ง) 1. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง) 1,014,420 279,466.80 27.55 
2. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีเจอีของประเทศ  
(3 ครั้ง) 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีซิกาของประเทศ 
(4 ครั้ง) 

3. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง) 

4. หารือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน 
(2 ครั้ง) 

4. ไม่เป็นไปตามแผน มีการยกเลิกกิจกรรม
การหารือรูปแบบการจดัประชุม 1 ครั้ง 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนเป็นการ conference 
ทาง social media แทน 

5. ประชาสัมพันธ์ทุน 5 ไม่เป็นไปตามแผน มีแผนการปรับ
กิจกรรมในไตรมาส 3 

6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ 6. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการ
ทบทวนเพียง 1 โครงการ 

7. จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ธุรการ 7. เป็นไปตามแผน 
8. บริหารจัดการอื่น ๆ ในหน่วยทุน 8. เป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณต่ า
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กว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีการจัดประชุม
หน่วยทุนจ านวน 8 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีน
ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิผลและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการในวาระแหง่ชาติด้าน
วัคซีน 

1. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอี (2 ครั้ง) 

1. เป็นไปตามแผน 889,700 340,169.24 38.23 

2. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกของประเทศ (2 ครั้ง) 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการในวาระแหง่ชาติด้านวัคซีน 
(1 ครั้ง) 

3. เป็นไปตามแผน 

4. จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านการผลิตวัคซนีระดับประเทศ  
(5 คน) 

4. เป็นไปตามแผน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร

เบิกจ่ำย 
เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

เทียบกับแผน 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ   

1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพือ่พิจารณาเนื้อหาใน
การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ (2 ครั้ง) 

1. เป็นไปตามแผน 464,100 
 
 

1,174,812.50 253.14 

2. การจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน  

2. เป็นไปตามแผน 

3. จ้างเหมาจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ

3. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างหารือ 
ผู้รับจ้างจดัท าเนื้อหา 

4. จัดพิมพ์หลักสตูรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิ

4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างหารือ 
ผู้รับจ้างจดัท าเนื้อหา 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีนของประเทศ   

1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพ (2 ครั้ง) 1. เป็นไปตามแผน 199,200 17,000 8.53 
2. สนับสนุนกิจกรรมการและเปลีย่นเรียนรู้ภายใต้
เครือข่าย (1 ครั้ง) 

2. ไม่เป็นไปตามแผน ทาบทามวิทยากรได้
ในไตรมาส 3 

3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ   

1. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน (2 ครั้ง) 

1. เป็นไปตามแผน 1,197,200 260,897.96 21.79 

2. สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP 

2. เป็นไปตามแผน    

3. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องใน
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนุน (2 ครั้ง) 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโครงการ
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการ
ผลิตวคัซีนและชีววัตถุอยู่ในข้ันตอนการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารองค์การ
เภสัชกรรม จึงยังไม่สามารถประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานโครงการ
ดังกล่าวได ้

   

4. จ้างเหมาบริการธุรการ 4. เป็นไปตามแผน    
5. สนับสนุนการสร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานที่มี
ศักยภาพในระดับภูมภิาค และระดับนานาชาต ิ

5. เป็นไปตามแผน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

1. จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในการอบรม
หลักสตูรเชิงปฏิบตัิการฯ 

1.เป็นไปตามแผน 3,882,000 448,865 11.56 

2. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสตูรเชงิปฏิบัติการส าหรบั
เจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค ปี 2561 (1 รุ่น) 

2. มากกว่าแผน จัดจ้างได้ 4 รุ่น แต่ยังไมม่ี
ผลเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 2 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค (ต่อ) 

3. การปรับปรุงเนื้อหา “หลักสตูรเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค" 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการ
ปรับปรุงและอัพเดทเนื้อหาใหม่ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคมีการปรบัเปลีย่นเนือ้หา
ค่อนข้างมาก ผู้เช่ียวชาญจึงต้องอาศัย
ระยะเวลาในการปรับปรุงเนื้อหา รวมทั้ง
ขั้นตอนการประกวดราคาของโรงพิมพ์ที่มี 
ผู้ผ่านคณุสมบัตเิพียง 1 รายเท่าน้ัน จึงต้อง
ประกวดราคาใหม ่

   

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดัอบรมตามโครงการฯ  4. เป็นไปตามแผน รวมอยู่ในแผนจัดซื้อ
จัดหาพัสด ุ

5. จัดประชุมคณะท างาน (ยกเลิกกิจกรรม) ยกเลิกกิจกรรม 
6. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ยกเลิกกิจกรรม) 
7.ส ารวจความต้องการอบรมหลักสูตรด้านวัคซีน 
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินหลักสตูร (ยกเลิก
กิจกรรม) 
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยกเลิกกิจกรรม) 

5. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาส 2 ตามแผน - - - 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ด าเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน 

ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาส 2 ตามแผน - - - 

7. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร
ทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผนปัจจบุันแบบ

1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัการและใช้งาน
ระบบ (1 ครั้ง) 

1. เป็นไปตามแผน 367,500 9,511.95 2.59 
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อิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA) 2. จัดซื้อครุภณัฑ์เพื่อรองรับระบบ 2. เป็นไปตามแผน 
3. เชา่สัญญาณอินเตอร์เนต็ ยกเลิกกิจกรรม 
4. จ้างเหมา junior programmer 4. เป็นไปตามแผน ท าสญัญาจัดซือ้จัดจ้าง

แล้ว แต่ยังไมม่ีการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 

แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
ปี 2561 

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร (3 คน) 1. เป็นไปตามแผน 675,750 497,706.30 73.65 
2. จัดอบรมหลักสตูรเฉพาะส าหรบับุคลากร  
(1 หลักสูตร) 

2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท า
แบบส ารวจหลักสูตรการอบรมของบุคลากร 

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ 3. เป็นไปตามแผน 
4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก สรรหา และ
สัมภาษณ์ (2 ครั้ง) 

4. เป็นไปตามแผน 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
(2 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดประชุม
แล้วเสร็จภายใน 1 ครั้ง 

6. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (6 ครั้ง) 6. ไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกกิจกรรม
เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรมลด
น้อยลง 

7. จ้างเหมาบริการ  7. ไม่เป็นไปตามแผน ยังไม่มีการจดัจ้าง 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาผู้ที่
มีประสบการณ์และเช่ียวชาญ 

2. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบัน 

1. บริหารงานท่ัวไป 1. เป็นไปตามแผน 988,600 1,144,848.05 115.80 
2. จัดประชุมประจ าเดือน (3 ครั้ง) 2. เป็นไปตามแผน 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ 3. ไม่เป็นไปตามแผน (14 ครั้ง) เนื่องจากมี
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ชุดต่าง ๆ (18 ครั้ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
คณะอนุกรรมการชุดใหม่ ท าให้ไมส่ามารถ
จัดประชุมไดต้ามแผนท่ีก าหนด 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 1. จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพสัดุ (1 ครัง้) 

1. เป็นไปตามแผน 136,500 54,319 39.79 

2. จ้างลูกจ้างเหมาบริการ 
2. ไม่เป็นไปตามแผน ลูกจา้งเหมาลาออก 
ท าให้ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

3. ประชุมชี้แจงวิธีการใช้ระบบการเบิกจ่ายพสัดุ 3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มีการ
พัฒนาระบบการเบิกจ่าย คาดว่าจะจัดจ้าง
ได้ช่วง 6 เดือนหลัง 

4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ 

1. จัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารเกี่ยวกบั พรบ. ความมั่นคง
ด้านวัคซีนแห่งชาติ (1 ครั้ง)  

1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไดน้ าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน
แทน 

9,000 33,197 368.86 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าอนุบัญญัต ิ 2. เป็นไปตามแผน 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 

1. จัดนิทรรศการเชิงรุก (2 กิจกรรม) 1. เป็นไปตามแผน  1,612,000 450,848.94 27.97 
2. จัดจ้างประชาสมัพันธ์  2. ไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับลดจ านวน

บทความเนื่องจากภารกิจที่มีเป็นจ านวน
มาก 

3. จัดจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ (4 งาน) 3. ไม่เป็นไปตามแผน (1 งาน) จัดท าคลิป
วิดีโอผลการด าเนินงานสถาบัน ส่วนคลิป
วิดีโอความปลอดภยัเลื่อนการด าเนินงาน
ออกไปภายในไตรมาส 4 

4. จัดประกวดคลิปวิดโีอ (1 ครั้ง) 4. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนการด าเนินงาน
ออกไปในไตรมาส 3 

5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์ (1 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน 
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหง่ชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1. ส่งกรรมการบริหารสถาบันวคัซนีแห่งชาติอบรมใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นไปตามแผน 953,000 315,847 33.14 

2. จัดให้มีการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง) 

2. เป็นไปตามแผน (2 ครั้ง) 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  
ปี 2561   

1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตาม
ภารกิจหลักประเทศ 

1. เป็นไปตามแผน  450,000 390,751 86.83 

8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 
 

1. จัดตั้งคณะท างานจดัท าวารสารสถาบัน 1. ไม่เป็นไปตามแผน ผู้บริหารมีนโยบายให้
ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท าวารสาร
ของสถาบัน 

 550,600 220,253 40.00 

2. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว 
รายไตรมาส 1-4 

2. เป็นไปตามแผน 

3. พัฒนาระบบงานจัดการความรูข้องสถาบัน 3. ไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกการจดัจ้าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์และยังไมม่ีการจัด
จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาต้นแบบการ
จัดการความรู้ดา้นวัคซีนรายโรค 

4. ประชุม journal club (4 ครั้ง) 4. ไม่เป็นไปตามแผน (3 ครั้ง) จะปรับ
แผนการประชุม Journal club ในรอบ 6 
เดือนหลัง 

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง) 1. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) เนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงท าให้ไม่
สามารถจัดประชุมได้ครบตามแผน 

715,100 400,252 55.97 

2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส ารองวัคซีนแห่งชาติ  
(2 ครั้ง) 

2. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) ไมส่ามารถ
จัดประชุมได้ในไตรมาส 1 และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการส ารองวัคซีนแหง่ชาติ 
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ครั้งท่ี 1/2561 ในไตรมาส 2 วันท่ี 25 
มกราคม 2561 

3. จัดประชุมคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการ
ส ารองวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง) 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่ได้มี
การจัดตั้งคณะท างาน จึงไม่สามารถจัด
ประชุมคณะท างานได้ทันในไตรมาส 1  
และ 2 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคและ
คณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค  

4. เป็นไปตามแผน    

5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานใน
โครงการ                  

5. เป็นไปตามแผน 

10. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วคัซีน
แห่งชาติ 

1. จัดประชุมท าแผนปฏิบตัิการ 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแจง้เวียน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแทนการจัดประชุม 

300,480 73,104.50 24.33 

2. จัดท าวิดีทัศน์แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2560-2564) 

2. เป็นไปตามแผน 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม – 31 มีนำคม 2561) 
 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร 

แผนงำนตำมยุทธศำสตร์       
1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,500,000.00 1,072,140.00 61,540.00 1,438,460.00 5.74 4.10 
2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจดัการวัคซีน (Vaccine Information 
and Management Unit; VIMU) 

1,576,500.00 513,000.00 - 1,576,500.00 - - 

3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน ปี 2561 3,077,100.00 2,638,600.00 826,082.46 2,251,017.54 31.31 26.85 
4. โครงการบริหารจดัการงานสนบัสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ                  

1,542,000.00 1,014,420.00 279,466.80 1,262,533.20 27.55 18.12 

5. โครงการสนับสนุนการวจิัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 9,090,000.00 - - 9,090,000.00 - - 
6. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการในวาระแหง่ชาติด้านวัคซีน 

1,769,700.00 889,700.00 340,169.24 1,429,530.76 38.23 19.22 

7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคณุภาพวัคซีนของประเทศ 320,700.00 199,200.00 17,000.00 303,700.00 8.53 5.30 
8. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผน
ปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA) 

687,500.00 367,500.00 9,511.95 677,988.05 2.59 1.38 

9. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 1,712,600.00  464,100.00 1,174,812.50 537,787.50 253.14 68.60 
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

2,203,200.00 1,197,200.00 260,897.96 1,942,302.04 21.79 11.84 
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11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 5,750,000.00 - - 5,750,000.00 - - 
12 . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการให้บริการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกัน
โรคของประเทศไทย 

6,240,000.00 3,882,200.00 448,865.00 5,791,135 11.56 7.19 

13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานภายใต้เครอืข่ายด้าน
วัคซีน 

8,186,000.00 - - 8,186,000.00 - - 

รวม 43,655,300.00 12,237,860.00 3,418,345.91 40,236,954.09 27.93 7.83 
 
 

 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร 

แผนงำนพื้นฐำน       
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 1,751,000.00 675,750.00 497,706.30 1,253,293.70 73.65 28.42 
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบัน 1,670,900.00 988,600.00 1,144,848.05 526,051.95 115.80 68.52 
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E-supply) 256,500.00 136,500.00 54,319.00 202,181.00 39.79 21.18 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้ พรบ. ความมั่นคงดา้นวัคซีน 600,000.00 9,000.00 33,197.00 566,803.00 368.86 5.53 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 2,502,000.00 1,612,000.00 450,848.94 2,051,151.06 27.97 18.02 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1,053,000.00 953,000.00 315,847.00 737,153.00 33.14 29.99 

7. โครงการพัฒนาองค์กร 955,800.00 450,000.00 390,751.00 565,049.00 86.83 40.88 
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 1,188,200.00 550,600.00 220,253.00 967,947.00 40.00 18.54 
21. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1,130,200.00 715,100.00 400,252.00 729,948.00 55.97 35.41 

22. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วคัซีนแห่งชาต ิ 361,300.00 300,480.00 73,104.50 288,195.50 24.33 20.23 

รวม 11,468,900.00 6,391,030.00 3,581,126.79 7,887,773.21 56.03 31.22 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม - 31 มีนำคม 2561) 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ

แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอ 
และต่อเนื่อง  (โครงการที่ 1-3) 

6,153,600.00 4,223,740 887,622 3,336,118 21.02 14.42 

2. กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอด 
สู่กำรผลิต (โครงการที่ 4-5) 

10,632,000.00 1,014,420 279,466.80 10,352,533.20 27.55 2.63 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 6)  

1,769,700.00 889,700 340,169.24 1,429,530.76 38.23 19.22 

4. กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 25,100,000.00 6,110,000 1,911,087 23,188,912.59 31.28 7.61 
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(โครงการที่ 7-13) 
รวม 43,655,300.00 12,237,860 3,418,345.91 40,236,954.09 27.93 7.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม – 31 มีนำคม 2561) 
 

รำยกำร 
งบประมำณ 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย

เทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 

งบด ำเนินงำน 55,124,200.00 18,628,890.00 6,999,472.70 48,124,727.30 37.57 12.70 
งบรำยจ่ำยประจ ำ 26,528,884.00 13,910,442.00 10,781,042.43 15,747,841.57 77.50 40.64 
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 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  18,573,700.00  9,441,850.00 7,619,107.00 10,954,593.00 80.70 41.02 
 - เบี้ยประชุม     1,844,000.00  975,000.00 517,000.00 1,327,000.00 53.50 28.04 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ        515,000.00  245,000.00 245,901.14 269,098.86 100.37 47.75 
 - สวัสดิการ        525,000.00  220,000.00 60,753.25 464,246.75 27.62 11.57 
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,398,000.00  699,000.00 639,457.32 758,542.68 91.48 45.74 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน        431,424.00  215,712.00 179,760.00 251,664.00 83.33 41.67 
 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร        240,000.00  120,000.00 95,529.18 144,470.82 79.61 39.80 
 - ค่าเช่าส านักงาน 889,200.00 444,600.00 444,600.00 444,600.00 100.00 50.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค    812,160.00  406,080.00 378,273.04 433,886.96 93.15 46.58 
 - ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยประโยชน์และอาคารสถานที่ 314,400.00 157,200.00 157,200.00 157,200.00 100.00 50.00 
 - ค่าครุภัณฑ์  486,000.00  486,000.00 443,461.50 42,538.50 91.25 91.25 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00 0.00 0.00 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ 81,653,084.00 32,539,332.00 17,780,515.13 63,872,568.87 54.64 21.78 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า เป็นเงิน 17,780,515.13 บาท อยู่ที่ร้อยละ 
21.78 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 54.64) โดยมีรายละเอียดของ
งบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 27.93 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 
โดยสามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 กิจกรรม) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,153,600 บาท มี
แผนการเบิกจ่าย 4,223,740 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 887,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.02 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 30.00 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยัง
ไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2560 ซึ่งมีความล่าช้า ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไป  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,632,000 บาท  
ผลการเบิกจ่ายจริง 279,466.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.55 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของ
ประเทศ สามารถท าสัญญาสนับสนุนทุนได้ 2 สัญญา แต่ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายในรอบ 6 เดือนแรก 2) โครงการ
บริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ไม่บรรลุตาม
แผนส่วนใหญ่ เป็นการจัดประชุมได้น้อยกว่าแผนที่ก าหนด เนื่องจากการปรับรูปแบบการหารือเป็นการ 
Conference ท าให้ไม่ใช้งบประมาณ การวางแผนจ านวนครั้งการประชุมที่มากเกินไป และการปรับบางกิจกรรมไป
ด าเนินการในไตรมาส 3  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,769,700 บาท ผลการ

เบิกจ่ายจริง 340,169.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.23 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถด าเนินงานได้
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100   

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  
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 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 25,100,000 บาท  
ผลการเบิกจ่ายจริง 1,911,087 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.28 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 2 สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 57.89 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัด
ประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการจัด
ประชุม การท าสัญญาจ้างที่ล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนการปรับแก้ไขสัญญาใช้ระยะเวลา และต้องอาศัยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 
 รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,468,900 บาท  
มีแผนการเบิกจ่าย 6,391,030 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 3,581,126.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.03 สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 44.12 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เนื่องมาจากการวางแผน
จ านวนครั้งของการประชุมที่มากเกินไป การปรับรูปแบบการหารือแทนการจัดประชุม การปรับลดกิจกรรม รวมทั้ง
การจัดจ้างต่าง ๆ มีความล่าช้า เป็นต้น   
 
รำยจ่ำยประจ ำ 
 ประกอบด้วย 1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2) เบี้ยประชุม 3) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
4) สวัสดิการ 5) ค่าจ้างเหมาบริการ 6) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8) ค่าเช่าส านักงาน      
9) ค่าสาธารณูปโภค 10) ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยประโยชน์และอาคารสถานที่ 11) ค่าครุภัณฑ์ และ 12) ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,528,884 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 
10,781,042.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.64 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้าง
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) และ 12) ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50  

 
ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)  

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนด าเนินงาน และงานบริหารจัดการ
ของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 16,119,848.65 2,156,496.15 

เงินกันเหลื่อมปี 2,511,936.73 2,437,209.42 74,727.31 
2560 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 9,826,256.00 5,306,179.00 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 346,637.90 1,521,292.10 
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รวมทั้งสิ้น 37,788,646.53 28,729,951.97 9,058,694.56 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  

 
ปัญหำ อุปสรรค 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 49 (42 กิจกรรมใน 85 กิจกรรม) 
สรุปปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้  
 1. กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตาม
จ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนหรือบางกิจกรรมยังไม่ได้ด าเนินการจัดประชุม 
 2. ภาระงานของสถาบันที่มีเป็นจ านวนมาก ท าให้บางกิจกรรมล่าช้าและเลื่อนการด าเนินงานออกไป 
ในไตรมาส 3 
 3. บางกิจกรรมมีการวางแผนด าเนินการเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ทันในไตร
มาส 2 
 4. บางกิจกรรมมผีลการด าเนินงานโดยไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

5. ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการยกเลิกบางกิจกรรม เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปี 
2561 ท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้  
 5. กิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 ล่าช้า จึงท าให้การด าเนินงานในปี 2561 ล่าช้าออกไปด้วย 
 6. การจัดจ้างต่าง ๆ มีความล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนการประกวดราคาที่บางกิจกรรมต้องมีการประกาศ
หลายครั้ง 
 7. การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินงาน ท าให้บางกิจกรรมด าเนินการไม่ตรงกับแผนที่วางไว้ เช่นการ
จัดประชุมเปลี่ยนเป็นการแจ้งเวียน หรือ conference แทน 
  
แนวทำงแก้ไข 
 เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่ เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
หลัง โดยพิจารณากิจกรรมการด าเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
การบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป 
  
 

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


