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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 3 

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 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561) คิดเป็นร้อยละ 91.95 (37,675,037.79/40,971,704.93)  
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ และคิดเป็นร้อยละ 46.14 (37,675,037.79/81,653,084)  
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 10 โครงการ สามารถ
ด า เนิ น งาน ได้ ต ามแผน  คิ ด เป็ น ร้ อยล ะ  77  ส ามารถ เบิ กจ่ าย งบ ป ระมาณ  ได้ ร้ อยละ  88 .63 
(20,887,134.85/23,566,647.17) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 36.41 
(20,887,134.85/57,364,705.57) เมื่อเปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับรายจ่ายประจ า สามารถ
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.45 (16,787,902.94/17,405,057.76) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็น
ร้อยละ 69.12 (16,787,902.94/24,288,378.43) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจ าทั้งหมด  
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 
กิจกรรม) กิจกรรมที่ไม่ส าเร็จตามแผน เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในประเทศ คนละ 2 หลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
เนื่องมาจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตาม TOR ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ผู้รับทุนส่งเอกสาร
การท าสัญญาและการส่งมอบงานล่าช้า ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปกว่าแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
กิจกรรมการจัดประชุมต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่ก าหนด อีกท้ังบางกิจกรรมมีการปรับรูปแบบ
การจัดประชุม ท าให้ไม่เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ   
  ดังนั้นบุคลากรควรจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง โดยระบุหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ด าเนินการ การพิจารณาสนับสนุนทุน ควรพิจารณาภาระงาน
ของผู้รับทุนประกอบด้วย อีกทั้งต้องมีมาตรการติดตามและก ากับผู้รับทุนให้ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
รวมทั้งการเร่งรัดการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ จัดจ้างพิมพ์หลักสูตร เป็นต้น ให้
แล้วเสร็จได้ทันในไตรมาส 4 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ไตรมำส 3 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

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

 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สถาบัน
ได้ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศมาโดยล าดับนับตั้ งแต่ก่อตั้ง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ยและนวัตกรรม 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 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
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 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 ที่สามารถต่อยอดสู่การผลิ ตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือต่อยอดเชื่อมโยงสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม 
รองรับการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคในปัจจุบันและอนาคต 
 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 
ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกั น
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้าน
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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 ได้แก่ 

 
 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. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำร
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 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงกำรศึกษำและจัดท ำขอ้เสนอ 
เชิงนโยบำยด้ำนวัคซีน 

 
 854,640 187,316.05 21.92  

กิจกรรมที่ 1.1 กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรระบำดใหญ ่
 ก.1 การจัดตั้งคณะท างานศึกษาและจัดท าแนวทางใน

การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับการ
ระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่อย่างยั่งยนื 

1. เป็นไปตาม    

ก.2 การจัดท าแผนยกระดับการผลิตวัคซีนจาก 
Seasonal Influenza Vaccine สู่ Pandemic 
Influenza Vaccine 

2. เป็นไปตามแผน    

ก.3 การจัดท าแผนขยายการใช้ Seasonal Influenza 
Vaccine 

3. ไม่ เป็ น ไปตามแผน  เนื่ องจากอยู่
ระหว่างการศึกษาเพื่อการจัดท าแผนการใช้ 
Seasonal Influenza Vaccine 

   

ก.4 การจัดท าแผนเผชิญเหต/ุตอบโต้การระบาดใหญ่ 
โดยเฉพาะการน าวัคซีนท่ีผลติได้และ/หรือน าเข้า ไปใช้
เพือ่ตอบโต้การระบาดใหญ ่ไข้หวัดใหญ ่

4. ด าเนินการได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนดไว้    
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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 (4 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดตั้ง
คณะท างานโครงการทบทวนและจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของ
ประเทศไทย แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
2560 ซึ่งท าให้สามารถจดัการประชุม
คณะท างานได้เพียง 3 ครั้ง 

   

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

6. ไม่ เป็น ไปตามแผน เนื่ องจากอยู่ ใน
ระหว่างการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

   

7. จัดท าแผนเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

7. เป็นไปตามแผน    

8. โครงการ HPV catch up program 8. เป็นไปตามแผน     
กิจกรรมที่ 2.2 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท ำ ร่ำง พ.ร.บ. กำรสร้ำงเสริมฯ 
 9. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อน าเสนอผลการทบทวน

พระราชบัญญัติการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรค (1 ครั้ง) 
9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผลการ
ทบทวนกฏหมายหรือกรอบกฎหมายว่าด้วย
การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคมคีวามล่าช้า
กว่าก าหนด คาดว่าการทบทวนดังกล่าวจะ
แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   

กิจกรรมที่ 2.3 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดต้ังกองทุนวัคซีนแห่งชำติ 
 10. สัมภาษณห์น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุน

วัคซีน 
10 . ไม่ เป็นไปตามแผน เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างติดภารกิจจึงขอเลื่อนเวลาที่ ให้
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สัมภาษณ์ และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเหลือท้ังหมด 

กิจกรรมที่ 2.4 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรเปลี่ยนจำกสมุดสุขภำพเป็น Health card 
 11. สัมภาษณห์น่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยน

จากสมดุบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเป็น Health Card 
11. เป็นไปตามแผน    

12. จัดประชุมและสรุปงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน
สมุดบันทึกสุขภาพฯ (1 ครั้ง) 

12. เป็นไปตาม     

 13. น าเสนอผลการศึกษาความเปน็ไปได้ของการเปลีย่น
สมุดบันทึกสุขภาพฯ 

13.เป็นไปตามแผน    
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจดัการ
วัคซีน 

ไม่มีแผนการด าเนินงานในไตรมาส 2  เป็นไปตามแผน - - -  

3. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ 1. เป็นไปตามแผน 2,294,618.46 
 
 

2,067,350.46 
 
 

90.10 
 
 

2. เยี่ยมชมประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน   

2. เป็นไปตามแผน 

3. จัดพิมพ์รายงานการส ารวจข้อมลูพื้นฐาน รวมถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซนีและการสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน คาดว่าจะตพีิมพ์ได้ 
ในเดือนกันยายน 2561 
 

4. เข้าร่วมประชุม Vaccine Procurement 
Practitioners Exchange Forum ครั้งท่ี 3 

4. เป็นไปตามแผน 

5. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและก าหนด 
Timeline ในการจัดท าปฏญิญาอาเซียน (1 ครั้ง) 

5. ไม่เป็นไปตามแผน จะจดัประชุมวันที่ 21 
สิงหาคม 2561 

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 
based on ASEAN Vaccine Baseline Survey (AVBS) 
in 2017 

6. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการวจิัยพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายของประเทศ 

1. สนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่  1. ด าเนินการได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 600,000 1,421,500 236.92 

2. สนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ ่ 2. เปน็ไปตามแผน 
2. โครงการบริหารจดัการงานสนบัสนุนทุน
พัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน 1. เป็นไปตามแผน  754,266.80 631,724.80 83.75 
2. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีเจอีของประเทศ 2. เป็นไปตามแผน 
3. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีซิกาของประเทศ 3. เป็นไปตามแผน 
4. หารือแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน 4. เป็นไปตามแผน 
5. จัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ FMP 5. เป็นไปตามแผน 
6. ประชาสัมพันธ์ทุนและสนับสนนุการจัดพิมพ์วารสาร 6. เป็นไปตามแผน 
7. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ 7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผูท้บทวน

โครงการยังส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ไม่ครบ 

8. จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ธุรการ 8. เป็นไปตามแผน  
9. บริหารจัดการอื่นๆในหน่วยทุน 9. เป็นไปตามแผน 
10. ค่าดูแลและบริหารจัดการนักเรียนทุนใน
ต่างประเทศ 

10. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับ
เอกสารประกอบการท าสัญญารบัทุนล่าช้า 

11. ประชุมหารือแนวทางสนับสนนุการวิจัยพัฒนา
วัคซีนเป้าหมาย 

11. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีน
ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิผลและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการในวาระแหง่ชาติด้าน
วัคซีน 

1. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอี 

1. เป็นไปตามแผน 1,389,669.24 918,709.24 66.11 

2. ประชุมเครือข่ายการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกของประเทศ 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ประชุมคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการในวาระแหง่ชาติด้านวัคซีน 

3. เป็นไปตามแผน 

4. จัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านการผลิตวัคซนีระดับประเทศ 

4. เป็นไปตามแผน 

5. จัดประชุมผู้จัดการโครงการเพือ่หารือแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค 

5. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ   

1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพือ่พิจารณาเนื้อหาใน
การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ

1. เป็นไปตามแผน ด าเนินการเสรจ็สิ้นใน
ไตรมาส 2 แล้ว 

1,569,312.50 
 
 

1,274,813 81.23 

2. การจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน  

2. เป็นไปตามแผน ด าเนินการเสรจ็สิ้นใน
ไตรมาส 2 แล้ว 

3. จ้างเหมาจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ 

3. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานและจะสามารถจัดจ้างได้ใน
เดือนสิงหาคม 2561 

4. จัดพิมพ์หลักสตูรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตั ิ

4. เป็นไปตามแผน 

5. การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรแก่
หน่วยงานเครือข่าย 

5. เป็นไปตามแผน 

6. การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประชุมวิชาการ
แก่หน่วยงานเครือข่าย 

6. เป็นไปตามแผน 

2. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีนของประเทศ   

ก.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคุณภาพ 1. เป็นไปตามแผน 161,950 205,882.50 127.13 
ก.2 สนับสนุนกิจกรรมการและเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใต้
เครือข่าย 

2. เป็นไปตามแผน 

ก.3 ประชุมหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กิจกรรมเปิดบ้าน 

3. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

3. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ   

ก.1 ประชุมคณะท างานเพื่อจัดตั้งและพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

1. เป็นไปตามแผน 989,397.96 662,096.55 66.92 

ก.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP 

2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผูเ้ช่ียวชาญ
จากประเทศเกาหลีใต้ท่ีจะด าเนินการ
ทดสอบตามหลักการ OECD GLP ติด
ภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อยการเดินทาง 

ก.4 จัดท ารายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

3. เป็นไปตามแผน 

ก.5 จ้างเหมาบริการธุรการ 4. เป็นไปตามแผน 
ก.6 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมี
ศักยภาพในระดับภูมภิาค และระดับนานาชาต ิ 

5. เป็นไปตามแผน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 

1. จัดจ้างท ากระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบัติการฯ 

1.เป็นไปตามแผน 2,851,965 3,095,330 108.53 

2. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ประเมินผลการจัดจ้าง อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2561 

3. เป็นไปตามแผน 

4. จัดจ้างการจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเภสัช
กร ป ี2561  

4. เป็นไปตามแผน 

5. สนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการจัดอบรม
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคภายในพื้นท่ี (แผนไตรมาส 4) 

5. ด าเนินการได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนด 

6. ประเมินผลการจัดจ้างอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
ส าหรับเภสัชกร ปี 2561   

6. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค (ต่อ) 

7. การปรับปรุงเนื้อหา “หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" 

7. เป็นไปตามแผน    

5. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

1. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตรส์ าหรับการฝึกงาน
ในโรงงานผลติวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน  

1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการท า
สัญญาล่าช้ากว่าที่ก าหนด 2 ทุน 

1,511,830 1,289,520 85.30 

2. ทุนเพื่อศึกษาดูงาน สัมมนา หรือน าเสนอผลงาน
วิชาการในต่างประเทศ  

2. เป็นไปตามแผน 

3. สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรด้าน
วัคซีน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผูร้บัทุนส่ง
งานงวดที่ 2 ล่าช้ากว่าท่ีก าหนดในสัญญา 

6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ด าเนินงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน 

1. สนับสนุนการพัฒนาห้องปฏบิัตกิารด้านสัตว์ทดลอง
ตามมาตรฐาน OECD GLP 

1. เป็นไปตามแผน 3,528,296 3,028,296 85.83 

2. สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดเก็บชีววัสดุของศูนย์
ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย ์ 

2. เป็นไปตามแผน 

3. สนับสนุนการด าเนินงานภายใตว้าระแห่งชาติด้าน
วัคซีน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการท า
สัญญาล่าช้ากว่าก าหนด 

4. สนบัสนุนทุนภายใต้เครือข่ายการประกันและควบคุม
คุณภาพวัคซีนของประเทศ  

4. เป็นไปตามแผน 

7. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร
ทะเบียนต ารับยาชีววัตถุแผนปัจจบุันแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NVIFDA) 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมการจดัการและใช้งาน
ระบบ 

1. เป็นไปตามแผน 432,371.95 407,103.95 94.16 

2. จ้างเหมา junior programmer 2. เป็นไปตามแผน 
3. ประชุมประเมินตดิตามผล 3. เป็นไปตามแผน 
4. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ 4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยูใ่น

ระหว่างการปรับปรุงระบบ 
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แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
ปี 2561 

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร (3 คน) 1. เป็นไปตามแผน 782,706.30 685,148.27 87.54 
2. จัดอบรมหลักสตูรเฉพาะส าหรบับุคลากร (2 
หลักสตูร) 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ  3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเจา้หน้าท่ีมี
ภาระงานมากจึงท าให้ไมมีเวลาเขา้ร่วม
อบรม และหลักสูตรอบรมมเีนื้อหาไม่ตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ จึงไมส่ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานได ้

4.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตา่งประเทศ 4. เป็นไปตามแผน 
5. การประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก สรรหา และ
สัมภาษณ์ (3 ครั้ง) 

5. เป็นไปตามแผน 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
(2 ครั้ง) 

6. เป็นไปตามแผน 

7. การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (1 งาน) 7. เป็นไปตามแผน 
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบัน 

1. บริหารงานท่ัวไป 1. เป็นไปตามแผน 1,542,198.05 1,390,210.80 90.14 
2. จัดประชุมประจ าเดือน (4 ครั้ง) 2. เป็นไปตามแผน 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ (27 ครั้ง) 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากในไตรมาส 
2 สถาบันได้มีการสรรหาคณะ
กรรมการบริหารและอนุกรรมการต่างๆ ชุด
ใหม่ จึงไม่สามารถจดัประชุมได้ตามแผนท่ี
วางไว ้
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

3. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 1. พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลการเบิกจ่ายพสัด ุ 1. ไม่เป็นไปตามแผน ผูร้ับจ้างก าหนด
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ
พัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงานเดือน
กรกฎาคม 2561 จึงท าให้ไม่สามารถจัด
ประชุมชี้แจงไดต้ามที่ก าหนดไว ้

115,819 108,319 93.52 

2. จ้างลูกจ้างเหมาบริการ 2. เป็นไปตามแผน  
3. จัดจ้างพัฒนาระบบจดัการฐานข้อมูลการเบิกจ่าย
พัสด ุ

3. เป็นไปตามแผน  

4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าอนุบัญญัต ิ 1. เป็นไปตาม 240,557 73,612 30.60 

5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 

1. จัดนิทรรศการเชิงรุก (2 กิจกรรม) 1. เป็นไปตามแผน  1,515,986.41 1,364,764.90 90.20 
2. จัดจ้างประชาสมัพันธ์  2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไมส่ามารถ

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลนไ์ด้ทันใน
ไตรมาส 3 

3. จัดจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ (4 งาน) 3. เป็นไปตามแผน  
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหง่ชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1. ส่งกรรมการบริหารสถาบันวคัซนีแห่งชาติอบรมใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 

1. เป็นไปตามแผน 415,847 315,847 75.95 

2. จัดอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่เป็นไปตามแผน  
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานใน/ต่างประเทศ  3. เป็นไปตามแผน 

7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  
ปี 2561   

1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตาม
ภารกิจหลักประเทศ  

1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการส่งมอบ
งานยังไม่ครบตาม TOR จึงยังไม่สามารถ
เบิกงบประมาณ งวดที่ 2 ได ้

780,751 612,133 78.40 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาองค์การ (OD)  2. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

7. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  
ปี 2561 (ต่อ) 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ สถาบนัวัคซีนในฝัน 3. เป็นไปตามแผน    

8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 
 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาวารสารของสถาบัน 1. เป็นไปตามแผน  368,688 346,126.33 93.88 
2. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4 2. เป็นไปตามแผน 
3. พัฒนาระบบงานจัดการความรูข้องสถาบัน 3. เป็นไปตามแผน 
4. ประชุม journal club  4. เป็นไปตามแผน 
5. จ้างเหมาบริการธุรการ 5. เป็นไปตามแผน 

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (2 ครั้ง) 1. เป็นไปตามแผน  871,352 728,227 83.57 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส ารองวัคซีนแห่งชาติ  2. ไม่เป็นไปตามแผน (1 ครั้ง) ไมส่ามารถ

จัดประชุมได้ในไตรมาส 3 เนื่องจากไม่มี
วาระเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

3. จัดประชุมคณะท างานภายใต้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ/คณะกรรมการบริหารสถาบัน/
คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เป็นไปตามแผน  



21 
 

 

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

1. ไม่เป็นไปตามแผน ขณะนี้ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเสนอส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

98,104.50 73,104.50 74.52 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม – 30 มิถุนำยน 2561) 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 
ร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร 

แผนงำนตำมยุทธศำสตร ์       
1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,821,980.00 854,640.00 187,316.05 1,634,663.95 21.94 10.28 
2. โครงการจัดต้ังหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information 
and Management Unit; VIMU) 

504,000.00 - - 504,000.00 - - 

3. โครงการความร่วมมือเพือ่ความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ปี 2561 2,634,018.46 2,294,618.46 2,067,350.46 566,668 90.10 78.49 
4. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ                  

1,289,447.80 754,266.80 631,724.80 657,723.00 83.75 48.99 

5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 14,313,600.00 600,000.00 1,421,500.00 12,892,100.00 236.92 9.93 
6. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

1,949,169.24 1,389,669.24 918,709.24 1,030,460.00 66.11 47.13 

7. โครงการสนับสนุนเครือข่ายการประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ 342,900.00 161,950.00 205,882.50 137,017.50 127.13 60.04 
8. โครงการน าร่องการใช้ระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนต ารับยาชีววตัถุแผน
ปัจจุบันแบบอิเล็กทรอนกิส์ (NVIFDA) 

548,111.95 432,371.95 407,103.95 141,008.00 94.16 74.27 

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 1,924,312.50  1,569,312.50 1,174,812.50 749,500.00 74.86 61.05 
10. โครงการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

1,740,897.96 989,397.96 762,096.55 978,801.41 77.03 43.78 

11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 8,401,770.00 1,511,830.00 1,289,520.00 7,112,250.00 85.30 15.35 
12 . โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย 

4,145,265.00 2851,965.00 3,095,330.00 1,049,935.00 108.53 74.67 

13. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนินงานภายใต้เครือขา่ยด้าน
วัคซีน 

7,424,497.00 3,528,296.00 3,028,296.00 4,396,201.00 85.83 40.79 

รวม 47,039,969.91 16,938,317.91 15,189,642.05 31,850,327.86 89.68 32.29 
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โครงกำร 
งบประมำณ 

ท่ีได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลอื 
ร้อยละ 

กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

แผนงำนพ้ืนฐำน       
1. โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรของสถาบัน 1,359,706.30 782,706.30 685,148.27 674,558.03 87.54 50.39 
2.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน 2,152,068.05 1,542,198.05 1,390,210.80 761,857.25 90.14 64.60 
3. โครงการพัฒนาระบบพสัดุ (E-supply) 255,569.00 115,819.00 108,319.00 147,250.00 93.52 42.38 
4. โครงการจัดท าอนุบัญญัตภิายใต ้พรบ. ความม่ันคงด้านวัคซีน 240,557.00 136,877.00 73,612.00 166,945.00 53.78 30.60 
5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความม่ันคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 2,177,327.81 1,515,986.41 1,364,764.90 812,562.91 90.02 62.68 
6. โครงการพัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 

415,847.00 415,847.00 315,847.00 100,000.00 75.95 75.95 

7. โครงการพัฒนาองค์กร 1,450,751.00 780,751.00 612,133.00 838,618.00 78.40 42.19 
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 500,253.00 368,688.00 346,126.33 154,126.67 93.88 69.19 
21. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวขอ้ง 

1,674,552.00 871,352.00 728,227.00 946,325.00 83.57 43.49 

22. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ 98,104.50 98,104.50 73,104.50 25,000.00 74.52 74.52 
รวม 10,324,735.66 6,628,329.26 5,697,492.80 4,627,242.86 85.96 55.18 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม – 30 มิถุนำยน 2561) 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ

แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอ 
และต่อเนื่อง  (โครงการที่ 1-3) 

4,959,998.46 3,149,258.46 2,254,666.51 2,705,331.95 71.59 45.46 

2. กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอด 
สู่กำรผลิต (โครงการที่ 4-5) 

15,603,047.80 1,354,266.80 2,053,224.80 13,549,823.00 151.61 13.16 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 6)  

1,949,169.24 1,389,669.24 918,709.24 1,030,460.00 66.11 47.13 

4. กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
(โครงการที่ 7-13) 

24,527,754.41 11,045,123.41 9,963,041.50 14,564,712.91 90.20 40.62 

รวม 47,039,969.91 16,938,317.91 15,189,642.05 31,850,327.86 89.68 32.29 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลำคม – 30 มิถุนำยน 2561) 
 

รำยกำร 
งบประมำณ 

ทีไ่ด้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย

เทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 

งบด ำเนินงำน 57,364,705.57 23,566,647.17 20,887,134.85 36,477,570.72 88.63 36.41 
งบรำยจ่ำยประจ ำ 24,288,378.43 17,405,057.76 16,787,902.94 7,500,475.49 96.45 69.12 
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  16,040,000.00 11,559,232.00 11,308,627.00 4,731,373.00 97.83 70.50 
 - เบี้ยประชุม 2,065,000.00 1,249,000.00 1,108,000.00 957,000.00 88.71 53.66 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 527,000.00 383,901.14 379,987.34 147,012.66 98.98 72.10 
 - สวัสดิการ 290,000.00 195,253.25 81,253.75 208,746.25 41.61 28.02 
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000.00 1,061,857.32 1,031,790.65 468,209.35 97.17 68.79 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 431,424.00 323,568.00 287,616.00 143,808.00 88.89 66.67 
 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 440,000.00 261,233.01 261,233.01 178,766.99 100.00 59.37 
 - ค่าเช่าส านักงาน 889,200.00 666,900.00 666,900.00 222,300.00 100.00 75.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 936,354.43 637,313.04 632,499.69 312,854.74 97.83 66.59 
 - ค่าสนับสนุนการใช้สิ่งอ านวยประโยชน์และอาคารสถานที่ 314,400.00 235,800.00 235,800.00 78,600.00 100.00 75.00 
 - ค่าครุภัณฑ์ 536,000.00 512,000.00 485,191.50 50,808.50 94.76 90.52 
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงหลังคา) 319,000.00 319,000.00 318,004.00 996.00 99.69 99.69 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ 81,653,084.00 40,971,704.93 37,675,037.79 43,978,046.21 91.95 46.14 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า เป็นเงิน 37,675,037.79 บาท อยู่ที่ร้อยละ 
46.14 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 91.95) โดยมีรายละเอียดของ
งบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ อยู่ที่ร้อยละ 89.68 เทียบกับแผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 
โดยสามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 กิจกรรม) ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 4,959,998.46 บาท มี
แผนการเบิกจ่าย 3,149,258.46 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,254,666.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.59 เทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 61.11 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตาม
แผนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการจัดประชุม ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ตามจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในแผน การจัดท า
แผนการขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพ่ือจัดท าแผน และการสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนวัคซีน ยังไม่สามารถสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้ครบตามแผนที่
ก าหนดไว้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 2 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,603,047.80 บาท 
มีแผนการเบิกจ่าย 1,354,266.80 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,053,224.80บาท คิดเป็นร้อยละ 151.61 เทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยสามารถด าเนินการสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนด  ส่วนกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตามแผน ได้แก่ การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ทบทวนโครงการ เนื่องจากยังได้รับเอกสารจากผู้ทบทวนโครงการไม่ครบ และการ
เบิกจ่ายค่าดูแลและบริหารจัดการนักเรียนทุนในต่างประเทศ เนื่องจากได้รับเอกสารประกอบการท าสัญญาล่าช้า 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,949,169.24 บาท มีแผนการ

เบิกจ่าย 1,389,669.24 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 918,709.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.11 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100   
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 7 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 24,527,754.41 บาท 
มีแผนการเบิกจ่าย 11,045,123.41 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 9,963,041.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.20 เทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายไตรมาส 3 สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 80.65 โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุผลตาม
แผนส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้าง ได้แก่ การจ้างเหมาจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม และการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
จากประเทศเกาหลีใต้ อีกท้ังการท าสัญญาทุนและเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้า เนื่องจากผู้รับทุนไม่ส่งงานตามเวลา
ที่ก าหนดในสัญญา 
 
 รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 10 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 10,324,735.66 
บาท มีแผนการเบิกจ่าย 6,628,329.26 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 5,697,492.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.96 
สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 76.47 โดยกิจกรรมท่ีไม่บรรลุผลตามแผนส่วนใหญ่เป็นการการจัด
ประชุมทีไ่ม่สามารถจัดประชุมได้ครบตามแผนที่วางไว้ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่
ผู้รับจ้างได้ทันในไตรมาส 3 การจัดอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องแก่กรรมการบริหารสถาบัน ซึ่งจะมีการปรับรูปแบบ
การจัดอบรมเป็นการจัดหัวข้อในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารแทน  
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 24,288,378.43 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็น
เงิน 16,787,902.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.12 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ ทีม่ีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50  
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ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนด าเนินงาน และงานบริหารจัดการ

ของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 16,426,128.65 1,850,216.15 

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

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 11,845,042 3,287,393 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 346,637.90 1,521,292.10 
รวมทั้งสิ้น 37,788,646.53 31,055,017.97 6,733,628.56 

 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  

 
ปัญหำ อุปสรรค 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 77 (77 กิจกรรมใน 100 กิจกรรม) 
สรุปปัญหาอุปสรรคได้ดังนี้  
 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ คนละ 2 หลักสูตรไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการอบรมได้
ครบตามแผนที่ก าหนดไว้ อีกทั้งยังไม่มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับผิดชอบได้ 
 2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องมาจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบตาม TOR 
ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ผู้รับทุนส่งเอกสารการท าสัญญาและการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ทบทวน
โครงการส่งเอกสารไม่ครบ รวมทั้งการท าสัญญาทุน สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ และสัญญาจ้างอ่ืนๆ ที่ล่าช้าออกไปกว่า
แผนที่ก าหนด ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าออกไปกว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
 3. กิจกรรมการจัดประชุมต่างๆ ที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่ก าหนด อีกทั้งบางกิจกรรมมีการปรับ
รูปแบบการจัดประชุม ท าให้ไม่เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณ   
 4. การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งไม่สามารถจัดประชุมคณะท างานได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 ที่มีล่าช้า ท าให้การด าเนินงานในปี 2561 ล่าช้าตามไปด้วย อีก
ทั้งบางกิจกรรมสามารถจัดประชุมแค่ 1 ครั้งก็สามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมได้  
 5. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในแผนมีภารกิจค่อนข้างมากมาก จึงท าให้ยังไม่สามารถสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ครบ 



29 
 

 แนวทำงแก้ไข 
 1. บุคลากรควรจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง โดยระบุหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ด าเนินการ 
 2. การพิจารณาสนับสนุนทุน ควรพิจารณาภาระงานของผู้รับทุนประกอบด้วย เนื่องจากถ้าผู้รับทุนมีภาระ
งานมากอาจจะมีความเสี่ยงต่อการส่งมอบงานและการส่งเอกสารเพ่ือท าสัญญารับทุนล่าช้า อีกทั้งต้องมีมาตรการ
ติดตามและก ากับผู้รับทุนให้ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด 
 3. การเร่งรัดการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดจ้างผู้ เชี่ยวชาญ จัดจ้างพิมพ์หลักสูตร เป็นต้น ให้
แล้วทันภายในไตรมาส 4 รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
  
  

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


