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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
........................................... 

 
 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 76,605,400 บาท และ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบงบประมาณเพ่ิมเติม อีก 600,000 บาท โดยให้น า
งบประมาณคงเหลือของสถาบันมาใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า รวมเป็นกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 77,205,400 บาท แบ่งเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 49,752,600 บาท และงบ
รายจ่ายประจ า จ านวน 27,452,800 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 1 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 
2561) คิดเป็นร้อยละ 59.10 (8,886,840.19 / 15,037,845) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็น
ร้อยละ 11.51 (8,886,840.19 / 77,205,400) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 9 โครงการ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 50.65 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ร้อยละ 30.03 (2,359,284.58 / 
7,857,445) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 4.74 (2,359,284.58 / 49,752,600) เมื่อ
เปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้ งหมด ส าห รับรายจ่ายประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 90.91 
(6,527,555.61 / 7,180,400) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 23.78 (6,527,555.61 
/ 27,452,800) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจ าทั้งหมด 

 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 กิจกรรม
ใน 77 กิจกรรม) สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนองค์กร
จากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการสถาบัน ท าให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน  
รวมถึงการก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ได้ทันในไตรมาส 1 
 ส าหรับแนวทางแก้ไข เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ เร่งรัดการด าเนินงานในไตรมาส 2 
ให้ได้ตามแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่ก าหนด รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบ 6 
เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

.................................................... 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ไตรมำส 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้  สถาบันได้ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนในประเทศมาโดยล าดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้
สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
บริหารจัดการให้ประเทศมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564  
 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค*์ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเก่ียวกับวัคซีน 
5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
*ตามพระราชบญัญัตคิวามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศำสตร์ 
1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ
และมาตรฐานของการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพ้ืนที่ ได้รับวัคซีนที่จ าเป็นอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และทันการณ์ในทุกสถานการณ์ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1)  บริหารกลไกในการจัดหาและการใช้วัคซีนของประเทศอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความมั่นคงด้านสังคม
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 หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุน ให้เกิดการลงทุน ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และสร้างหลักประกันทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงก าหนด
กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) แสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การผลิตวัคซีน เพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
เป็นธรรม 
 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศ 

4. กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสากล และมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างคุ้มค่า และการพัฒนาองค์กรด้านวัคซีน ทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายในวงจรวัคซีน และหน่วยงานกลางด้าน
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วัคซีนให้มีศักยภาพสูงในการด าเนินงานด้านวัคซีนที่สอดประสานและเชื่อมโยงอย่างครบวงจร และเป็น
เอกภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศให้มีความเพียงพอและเชี่ยวชาญต่อ
ภารกจิและยุทธศาสตร์วัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มีมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อการรองรับการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ 
 3) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายวัคซีนของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีนประเทศ 
 4) พัฒนาหน่วยงานกลางด้านวัคซีนให้เป็นองค์กรหลักของประเทศที่มีสมรรถนะสูงและมีขีด
ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
เป้ำหมำย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2564 
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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. พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององคก์รภำคี
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 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. 2562 
สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รวม 22 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และ
แผนงานพื้นฐาน จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 
แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562 
 3. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 
 4. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
 5. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ป ี ปี 2562 
 6. โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
 7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
 8. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 
 9. โครงการประชุมวิชาการ 
 10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
 11. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ 
 12. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติ

ด้านวัคซีน 
 13. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 

 แผนงำนพื้นฐำน 
  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
  3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร  
  4. โครงการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
  5. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสู่สาธารณะ 
  6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 
  7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
  8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่
เก่ียวข้อง 
  9. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอ่ืนของหน่วยทุน 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กับยุทธศำสตร์ของสถำบัน 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564)  
 
  
 

 
 

 

 

 

  
  

 

โครงการ 
5. โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ
วัคซีนของประเทศอย่ำงยัง่ยืน 

 บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนมีศักยภาพ  
และจ านวนเพียงพอในการด าเนินงานด้านวัคซีน 
รวมท้ังองค์กรเครือข่ายด้านวัคซีนมีความเข้มแข็ง 

สามารถด าเนินงานวัคซีนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ 

1. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

8. โครงกำรศึกษำและจดัท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยด้ำนวัคซีน 

9. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรด้ำนวัคซีน
ตำมควำมจ ำเป็นของประเทศ 

2. โครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ
บริหำรจดักำรวัคซีน 

6. โครงกำรบริหำรจัดกำรวิจัยพัฒนำวคัซีน
และกำรบริกำรอื่น                  

11. โครงกำรประชุมวิชำกำร 

10. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบคุลำกรด้ำนวัคซีน
อย่ำงครบวงจร 

12. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำร
ให้บริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 
ปี 2562 

13. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำวัคซีน 

 

วิสัยทัศน ์
 

บริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน ภำยในปี 2564 
 

พนัธกิจ 
 

  
การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้ม ี

ความเพียงพอและต่อเนื่อง 
 

บูรณำกำรและบริหำรจัดกำรงำนด้ำนวัคซีนอย่ำงมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ ์

 

การสนับสนุนการบริหารทรัพยากร 
ด้านวัคซีนของประเทศ 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน 
ในประเทศ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 
เพื่อต่อยอดสู่การผลิต 

ประเทศมีความม่ันคงทางสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเจบ็ปว่ยด้วย

โรคทีป่้องกันไดด้้วยวคัซนีลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิตวคัซีนในประเทศเตบิโต
และสามารถแข่งขันไดใ้นตลาดภูมิภาคและ

ตลาดโลก 

ประเทศสามารถผลิตวัคซีนรองรับปัญหา
สุขภาพทั้งในปัจจุบันละอนาคต 

ยุทธศำสตร์ 

7. โครงกำรส่งเสรมิกำรผลิตวัคซีนอยำ่งมี
ประสิทธภิำพและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
โครงกำรวำระแหง่ชำตดิ้ำนวัคซีน                  

3. โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อควำมมั่นคงด้ำน
วัคซีนในภูมิภำคอำเซียน 2562 

4. โครงกำรพัฒนำงำนจัดกำรควำมรูด้ำ้น
วัคซีน 
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกจิหลักและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน 

1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รับจ้างกับสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

1. เป็นไปตามแผน  2,500.00 2,880.00 115.20 

2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาโครงการความ
ร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 

1. เป็นไปตามแผน ได้จัดจ้างและท าสัญญา
จ้ า งเรี ยบ ร้ อยแล้ ว  จะมี ก าร เบิ กจ่ าย
งบประมาณในไตรมาส 2 

92,500.00 3,460.00 3.74 

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

1. จัดประชมุตดิตามความก้าวหนา้การด าเนินงาน 1. เป็นไปตามแผน 950,300.00 37,460.00 3.94 

2. สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการเร่งรดังานสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากส านักงาน
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 ได้เสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันฯ และ
ได้รับอนุมัติเมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 62 ท าให้ล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

3. ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงาน 3. เป็นไปตามแผน 
4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 1. ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวรายไตรมาส 1-4 1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง

ด าเนินการออกแบบจดัพิมพ ์
170,500.00 54,540.00 31.99 

2. จัดท าคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค 2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการเขียน 
content ของ infographics จึงยังไม่
สามารถจัดจ้างออกแบบได ้

3. ประชุม journal club 3. เป็นไปตามแผน 
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 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน 

- - - - - 

2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน 
และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน 1. เป็นไปตามแผน 512,850.00 154,248.66 30.08 
2. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีเจอีของประเทศ 2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้วจิัย

และผูร้ับการถา่ยทอดเทคโนโลยียงัไม่
สามารถตกลงเรื่องสิทธิในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนเจอีได้  

3. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีซิกาของประเทศ 3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผูจ้ดัการ
โครงการติดภารกิจมาก จึงได้ตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการผ่านช่องทางอื่น
เป็นระยะ  

4. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซนีป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ 

4. เป็นไปตามแผน 

5. การจ้างผู้เช่ียวชาญเพื่อเป็นหัวหน้าทีมศึกษาการ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีน 

5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่
ระหว่างการหารือกับผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อให้
ค าปรึกษาในการประเมินผลกระทบ  

6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ 6. เป็นไปตามแผน 
7. จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ธุรการและอบรม 7. ไม่ เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่

ระหว่างการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
ใหม่ในเดือนธันวาคม 

8. จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ประสานงานวิจัยวัคซีนป้องกันโรคซิกา 8. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน 
และการบริการอื่นๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน 
(ต่อ) 

9. บริหารจัดการระบบ NVIFDA 9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการลง
นามสัญญาจ้างเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 
2562 โดยมีก าหนดส่งงานงวดที่  1  
ในวันที่ 5 มกราคม 2562  ขณะนี้ผู้รับ
จ้างได้ส่งรายงานทางอีเมล์ เรียบร้อย
แล้ว โดยจะส่งงานอย่างเป็นทางการ
ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 

512,850.00 154,248.66 30.08 

10. ค่าบริหารจดัการอื่นๆ 10. ไม่เป็นไปตามแผน 
3. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีนอย่างมี
ประสิทธิผล และตดิตามความก้าวหน้าโครงการ
ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 

1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV 

1. เป็นไปตามแผน 173,800.00 190,847.00 123.08 

2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกของประเทศ 

2. เป็นไปตามแผน 

3. ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอด
อักเสบ 

3. เป็นไปตามแผน 

4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนาเพื่อการ
ผลิตวคัซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม ่

4. เป็นไปตามแผน 

5. ประชุมเจรจาศึกษาความเป็นไปได้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีน 

5. เป็นไปตามแผน 

6. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน 6. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 
  

1. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการจัดท า (ร่าง) กฎหมายว่า
ด้วยการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรคแห่งประเทศไทย 

1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่าง
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ด้านวัคซีนและการจัดท า Proposal ของ
การศึกษา  

1,005,000.00 108,000.00 10.75 

2. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการจัดท าร่างกฎหมาย 

2. เป็นไปตามแผน 

3. จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการจดัท า (ร่าง) กฎหมาย
ว่าด้วยการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรคแห่งประเทศไทย   

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดท า
แบบสอบถามข้อคิดเห็นของการจัดท าร่าง
กฎหมายฯทางสื่ อออนไลน์  และการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะด าเนินการจัดประชุม
ภายในไตรมาสที่ 3 

4. จัดท ารายงานผลการศึกษาการจัดท าร่างกฎหมาย
ฉบับสมบรูณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยูร่ะหว่าง
การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการจดัท า
แบบสอบถามข้อคิดเห็นของการจดัท าร่าง
กฎหมายฯ ทางสื่อออนไลน์ และการ
สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะจัดท ารายงานฉบบั
สมบูรณไ์ด้ภายในไตรมาสที่ 3  

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญโครงการการศึกษาการสนับสนุน
การผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค 

5. ไม่เป็นไปตามแผน ท าสญัญาจดัจ้างแล้ว
ในเดือนธ.ค. แต่ยังไม่ไดเ้บิกจ่าย งปม.  



12 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 (ต่อ) 
 

6. จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องการศึกษาการ
สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค 

6. เป็นไปตามแผน 1,005,000.00 108,000.00 10.75 

7. ค่าจา้งท าวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วม
จ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม ่

7. ไม่ เป็นไปตามแผน เนื่ องจากอยู่ ใน
ระหว่างการเชิญคณะวิจัยมาน าเสนอร่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัคซีน
นิ วโมคอคคัส ในประ เทศไทย และได้
ด าเนินการขออนุมัติในหลักการจัดจ้างทีม
วิจัยในเดือนธันวาคม 2561 แล้ว และคาด
ว่าจะสามารถท าสัญญาจัดจ้างทีมวิจัย
ภายในเดือนมกราคม 2561  

8. การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมลู
ออนไลน์การไดร้ับวัคซีนส่วนบุคคล 

8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ศทส. อยู่
ระหว่างด าเนินการจดัแผนปฏิบัตกิารระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านสุขภาพของ
ประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้ทั้งใน
และต่างประเทศ ยกขอชะลอการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
สถาบันออกไป 

9. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นวคัซีนปี 2562 

9. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1  - - - - 

2. โครงการประชุมวิชาการ 1. จัดประชุมคณะท างานตา่งๆที่เกี่ยวข้องและส านัก
พระราชวัง 

1. เป็นไปตามแผน 12,000.00 164,405.00 1,370.04 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 2. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2) 
3. การประชมุโรคพิษสุนัขบ้าในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ครั้งท่ี 1 

3. เป็นไปตามแผน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1. การผลติสื่อการสอนประกอบการบรรยาย 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการ
ปรับเปลีย่นต าแหน่งอธิการบดี มธ. ซึ่งเป็น
ผู้มีอ านาจลงนามในสญัญาจา้ง ท าให้ยังไม่
สามารถท าสัญญาจดัจ้างผู้เชี่ยวชาญได ้

28,000.00 12,000.00 42.86 

4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานเพื่อประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

1. เป็นไปตามแผน 104,000.00 78,290.74 75.28 

2. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลติ
วัคซีน 

2. เป็นไปตามแผน 

3. จ้างเหมาบริการธุรการ 3. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ 

1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพือ่พิจารณาเนื้อหาใน
การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ

1. เป็นไปตามแผน 1,986,975.00 213,909.78 4.27 

2. การจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2. ไม่เป็นไปตามแผนอยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตระยะสั้น
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 

3. สนับสนุนการพัฒนาความเช่ียวชาญในการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลอง 

3. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2) 

4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน   

4. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2) 

5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดา้น Process 
development 

5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยูร่ะหว่าง
การประสานการศึกษาดูงานกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยฝึกอบรมต่างๆ 
ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยก าหนดศึกษาดูงาน
ระหว่างวันท่ี 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 

6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญด้าน
ระบบควบคมุคุณภาพ 

6. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากโรงงาน
ต้นแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงาน คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้
ในไตรมาสที่ 3 

7. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากร
ต่างชาติ 

7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถาบันยัง
ไม่ได้ข้อสรปุในการจัดประชุมร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เนื่องจากต้อง
มีการหารือผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย  

8. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการ
ด าเนินงานของ PM 

8. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ (ต่อ) 

9. กิจกรรม workshop ของ PM 9. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2) 1,986,975.00 213,909.78 4.27 
10. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ 10. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจดัจ้าง

ผู้จัดการโครงการวัคซีนไข้ซิก้าเพียง 1 ท่าน
และปรับเปลีย่นการด าเนินงานโดยจะมีการ
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญท าหน้าท่ีเป็นครพูี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษา เป็นรายครั้งตามความจ าเป็น 

11. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้ง 
VIMU 

11. เป็นไปตามแผน 

12. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีน 

12. เป็นไปตามแผน 

13. สนับสนุนการด าเนินงานของ NRA  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

13. ไมเ่ป็นไปตามแผน สถาบันไดร้ับ
โครงการจากส านักยาเมื่อเดือนธันวาคม 
ขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการด าเนินกิจกรรม
ในไตรมาสที่ 2 

14. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาร่วมระหว่าง
ผู้ผลิต (NRA, NCL) และสถาบันการศึกษา 

14. เป็นไปตามแผน  

15. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงาน
นักศึกษาเภสัชศาสตร ์

15. เป็นไปตามแผน 
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 แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

1. บริหารงานท่ัวไป 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ทบทวน
ความจ าเป็นและเหมาะสมของการจัดท า
ของที่ระลึก และเอกสารเผยแพร่ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลัง จึง
ได้เลื่อนการด าเนินการกิจกรรมออกไป 

911,320.00 236,527.60 25.95 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและอปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ 2. เป็นไปตามแผน 
3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง 3. เป็นไปตามแผน 
4. ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมทางบัญชีและซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ ์

4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากครุภัณฑ์ยัง
ไม่มีการช ารุดเสียหาย ส่วนการบ ารุงรักษา
โปรแกรมทางบัญ ชีอยู่ ในระหว่างการ
ทบทวนความคุ้มค่าและเหมาะสม  

5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 5. เป็นไปตามแผน 
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 6. ไม่ เป็นไปตามแผน อยู่ ระหว่างการ

ด าเนินการ โดยจัดท าสัญญาจ้างแล้วใน
เดือนธันวาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 2  

7. จัดประชุมประจ าเดือน 7. เป็นไปตามแผน 
8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ของสถาบัน 

8. ไม่เป็นไปตามแผน การจดัประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ เปน็ไปตาม
แผน ส่วนคณะอนุกรรมการอื่นๆ ไม่ไดม้ี
การประชุมทุกเดือนข้ึนอยู่กับระเบียบวาระ
ของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ) 

9. สารสนเทศ 9. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ การหารือกับคณะกรรมการ
ก าหนดคุณสมบตัิ เพื่อจัดท าขอบเขตงาน
จ้างพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและมาตรฐาน พร้อมทัง้ให้ตอบ
วัตถุประสงค์การใช้งานของสถาบัน 

911,320.00 236,527.60 25.95 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
ปี 2561 

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ในช่วง
รับสมัครผู้อ านวยการสถาบันและ
ผู้บริหารใกล้เกษียณ 

157,000.00 48,460.00 30.87 

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ 2. เป็นไปตามแผน 
3. การประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก สรรหา สัมภาษณ์ 
และปฐมนเิทศ 

3. เปน็ไปตามแผน 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 4. เป็นไปตามแผน 
5. ส่งบุคลากรศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 5. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยูร่ะหว่าง

การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ส่งบุคคลกรไปศึกษาต่อ รวมทั้งการเข้ารับ
การอบรม การศึกษาดูงานระยะสัน้ 

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังของ
องค์กร 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการสรร
หาผู้อ านวยการสถาบัน จึงชะลอการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญไว้ก่อน  โดยจะจดัท าขออนุมัติ
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

122,000.00 - - 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจรับงาน 2. ไม่เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ 

1. จัดประชุมคณะท างานจดัท าอนุบัญญัต ิ 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากปรบั
รูปแบบการด าเนินงานท าให้ผลเบกิจ่ายไม่
เป็นไปตามแผน 

167,600.00 700.00 0.42 

2. ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าอนุบญัญัติด้านวัคซีน 2. ไม่เป็นไปตามแผน ด าเนินการมอบให้แต่
ละส านักท่ีด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกบัอนุ
บัญญัติในเรื่องต่างๆ ทบทวนสาระส าคัญ
และเนื้อหาท่ีมีอยู่เพื่อประกอบการยกร่าง
ระเบียบต่างๆ แทนการจา้งผู้เชี่ยวชาญ 

3. จัดประชุมคณะท างานการบริหารงานของสถาบัน 3 . ไม่ เป็ น ไปตามแผน  เนื่ อ งจาก เป็ น
ผู้เช่ียวชาญที่มีภารกิจมาก ท าให้จัดประชุม
ได้ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  แ ล ะ เป ลี่ ย น ช่ื อ
คณะท างานเป็น “คณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิ จ เพื่ อ จั ด ท า ร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ภ าย ใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562” 

5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความ
มั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 

1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3 1. เป็นไปตามแผน 147,400.00 23,000.00 13.19 
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรูด้้านวัคซีน
ประจ าเดือน 

2. เป็นไปตามแผน 

3. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้และความตระหนักด้าน
วัคซีน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากแผนท่ีอยู่
ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ  ซึ่งอยู่ในระหว่าง
ทบทวนและปรับแกไ้ข จึงชะลอการจัดท า 

4. จัดประกวดสุนทรพจน ์ 4. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  ไม่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 1 - - - - 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหง่ชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเลือ่นการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
อินโดนีเซียไปในเดือนมกราคม 2562 

503,000.00 - - 

8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 1. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2)    
2. จัดประชุมคณะท างานภายใต้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ 

2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก พรบ.
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤศจิกายน 
2 5 6 1  ท า ให้ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใต้
คณะกรรมการวัคซีนแห่ งชาติภายใต้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีถูกยกเลิก จึง
ต้องชะลอการจัดประชุมไปจนกว่าจะ
แต่งตั้ งคณะกรรมการวัคซีนแห่ งชาติ 
ภ าย ใต้  พ รบ . ดั งกล่ าว  และแต่ งตั้ ง
คณะท างาน/คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ 

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคและคณะท างาน 

3. เร็วกว่าแผน (แผนไตรมาส 2) 

4. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 4. เป็นไปตามแผน 
9. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรว์ัคซีน 20 ปี 1. จัดพิมพ์เล่มแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2560-2564) 
1. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิมใหส้อดคล้องกับ 
พรบ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2561) 

 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2,846,000.00 911,320.00 236,527.60 2,609,472.40 25.95 8.31 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 998,000.00 157,000.00 48,460.00 949,540.00 30.87 4.86 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร 246,000.00 122,000.00 - 246,000.00 - - 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้พระราชบัญญตัิความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 502,800.00 167,600.00 700.00 502,100.00 0.42 0.14 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 1,455,500.00 174,400.00 23,000.00 1,432,500.00 13.19 1.58 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 2,056,000.00 - 35,000.00 2,021,000.00 - 1.70 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

881,000.00 503,000.00 - 881,000.00 - - 

8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 810,000.00 2,500.00 2,880.00 807,120.00 115.20 0.36 

9.  โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน 2562 841,200.00 92,500.00 3,460.00 837,740.00 3.74 0.41 
10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

       3,025,800.00         456,950.00    1,101,512.00  1,924,288.00 241.06 
 

241.06 
 

11 โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,494,000.00 1,005,000.00 108,000.00 1,386,000.00 10.75 7.23 
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1,104,600.00 950,300.00 37,460.00 1,067,140.00 
 

3.94 
 

3.39 
 

13. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี  ปี 2562 537,000.00 527,000.00 - 537,000.00 - - 
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอยา่งยั่งยืน 8,700,000.00 - - 8,700,000.00 - - 

15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  5,600,000.00 - - 5,600,000.00 - - 



21 
 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน 1,903,500.00 312,600.00 154,248.66 1,749,251.34 49.34 8.10 
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 630,000.00 170,500.00 54,540.00 575,460.00 31.99 8.66 
18. โครงการประชุมวิชาการ 4,700,000.00 12,000.00 164,405.00 4,535,595.00 1,370.04 3.50 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 

2,600,000.00 28,000.00 12,000.00 2,588,000.00 42.86 0.46 
 

20. โครงการสนับสนุนการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ 

476,000.00 104,000.00 78,290.74 397,709.26 75.28 
 

16.45 
 

21. โครงการส่งเสริมการผลิตวคัซนีอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซนี 

1,881,900.00 173,800.00 213,909.78 1,667,990.22 123.08 
 

11.37 
 

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 6,463,300.00 1,986,975.00 84,890.80 6,378,409.20 4.27 1.31 
รวม 49,752,600.00 7,857,445.00 2,359,284.58 47,393,315.42 30.03 4.74 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2561) 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ

แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1. กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอ 
และต่อเนื่อง  (โครงการที่ 8, 9, 12, 17) 

 3,385,800.00   1,215,800.00   98,340.00   3,287,460.00  8.09 2.90 

2. กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอด 
สู่กำรผลติ (โครงการที่ 14, 16, 21) 

 12,485,400.00   486,400.00   368,158.44   12,117,241.56  75.69 2.95 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 11)  

 1,494,000.00   1,005,000.00   108,000.00   1,386,000.00  10.75 7.23 

4. กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
(โครงการที่ 15, 18, 19, 20, 22) 

 19,839,300.00   2,130,975.00   339,586.54   19,499,713.46  15.94 1.71 

รวม  37,204,500.00   4,838,175.00   914,084.98  36,290,415.02 18.89 2.46 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2561) 

 

รำยกำร งบประมำณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

 

คงเหลือ ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย

เทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 

งบด ำเนินงำน  49,752,600.00   7,857,445.00   2,359,284.58  47,393,315.42 30.03 4.74 

งบรำยจ่ำยประจ ำ 27,452,800.00 7,180,400.00 6,527,555.61 20,925,244.39 90.91 23.78 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 17,650,400.00 4,475,100.00 4,980,327.74 12,670,072.26 111.29 28.22 
- เบี้ยประชุม 2,928,000.00 753,000.00 481,000.00 2,447,000.00 63.88 16.43 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   650,000.00    150,000.00  151,137.24  498,862.76         100.76  23.25 
 - สวัสดิการ 440,000.00 110,000.00 27,031.50 412,968.50 24.57 6.14 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2,054,840.00 440,960.00 337,212.00 1,717,628.00 76.47 16.41 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 456,000.00  114,000.00  76,000.00  380,000.00  66.67  16.67 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 492,000.00 123,000.00 42,638.50 449,361.50 34.67 8.67 
 - ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร 889,200.00 222,300.00 222,300.00 666,900.00 100.00 25.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 1,256,560.00 281,640.00 209,908.63 1,046,651.37 74.53 16.71 
 - ค่าครุภัณฑ์ 635,800.00 510,400.00 - 635,800.00 - - 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ  77,205,400.00   15,037,845.00   8,886,840.19  68,318,559.81 59.10 11.51 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า เป็นเงิน  8,886,840.19 บาท อยู่ที่ร้อยละ 11.51 
ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 59.10) โดยมีรายละเอียดของงบ
ด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน  914,084.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.89 เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 โดยสามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 
กิจกรรมใน 77 กิจกรรม) ทัง้นี้ สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,385,800 บาท  
มีแผนการเบิกจ่าย 1,215,800 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 98,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.09 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่าย สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ร้อยละ 62.50 โดยกิจกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
เร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวงเงินงบประมาณสูง ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการปรับแก้โครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 และ
โครงการดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งจะเข้ารั บต าแหน่งในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวไตรมาส 1 และการจัดท าคลังข้อมูล/สารสนเทศอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,485,400บาท  
แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 486,400 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 368,158.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 
75.69 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 60.00 โดยมี 2 โครงการ
ด าเนินงานได้ตามแผน และ 1 โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาวัคซีน 
และการบริการอ่ืนๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน เป็นกิจกรรมการจัดประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซีนเจอีและซิกา ยังมี
ปัญหาเรื่องการตกลงสิทธิประโยชน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนเจอีและผู้จัดการโครงการวัคซีนซิกาที่ติดภารกิจ
จ านวนมาก ส่วนการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นหัวหน้าทีมการศึกษาการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีนอยู่
ระหว่างการหารือแนวทางการประเมินผลกระทบ และการบริหารจัดการระบบ NVIFDA ที่ได้ลงนามสัญญาจ้างเมื่อ
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 จึงจะได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ NVIFDA ในไตรมาส 2 ต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท แผนการ

เบิกจ่าย 1,005,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 108,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย 
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สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการจัดประชุม
ผู้เชี่ยวชาญการจัดท า (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการทบทวน
วรรณกรรม จึงท าให้การประชุมเพ่ือเสนอร่างและรายงานผลการศึกษาล่าช้าออกไปในไตรมาส 3 การจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาแนวทางการสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมิภาคซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ทบทวนวรรณกรรมก่อนท าสัญญาจ้าง ท าให้การจัดจ้างล่าช้ากว่าก าหนด โดยได้ท าสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญในเดือน
ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ การจ้างท าวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัคซีนนิวโมคอคคัสในประเทศไทย 
ยังอยู่ระหว่างการเชิญคณะวิจัยมาน าเสนอร่างการศึกษาฯ คาดว่าจะสามารถด าเนินการจัดจ้างแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม 2562 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  

 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,839,300 บาท  
แผนการเบิกจ่าย 2,130,975 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 339,586.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.94 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่าย สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 61.11 โดยมี 2 โครงการที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผน อีก 3 โครงการไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย และ 3) โครงการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมภายใต้ 3 โครงการดังกล่าว ซึ่งไม่
เป็นไปตามแผน เนื่องจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย ความ
ล่าช้าในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเครือข่าย ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่ก าหนดไว้  
 
รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,548,100 บาท  
มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 เป็นเงิน 3,019,270 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,445,199.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.87 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 40.74 โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ไม่
เป็นไปตามแผน ได้แก่ การจัดประชุมต่าง ๆ ทั้งการจัดประชุมที่จ านวนครั้งไม่ได้ตามแผนที่ก าหนด การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดประชุมเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญแทน รวมทั้งผู้เข้าประชุมมีภารกิจมากจึงไม่สามารถจัดประชุม
ได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนผ่านจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และการปรับเปลี่ยนต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้อง
ชะลอออกไป 
 

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 และ 10) ค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,452,800 บาท แผนการเบิกจ่าย 
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ในไตรมาส 1 เป็นเงิน 7,180,400 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 6,527,555.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.91 
เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 23.78 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ และ 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มีผลการ
เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50  

 
ภำระผูกพนัและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)  

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน
บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 16,808,466.37 1,467,878.43 

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

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 12,365,298 2,767,137 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 565,317.90 1,467,878.43 
2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 5,558,504.99 10,228,542.97 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49 37,734,796.68 16,006,164.14 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  
ปัญหำ อุปสรรค 
 โดยภาพรวมสถาบันสามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 50.65 (39 กิจกรรมใน 77 
กิจกรรม) โดยปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้  

1. การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการสถาบัน ท าให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป  

2. การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากต้องพิจารณารายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนท าการจัดจ้าง 

3. การก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ได้ทันในไตรมาส 1 
 4. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้า ได้แก่ หน่วยงานที่สถาบันประสานความร่วมมือด้วย มี
การปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน หน่วยงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่ง
รายละเอียดโครงการล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่สถาบันก าหนดไว้ ท าให้ต้องเลื่อนการด าเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณออกไป 
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แนวทางแก้ไข 
1. เร่งรัดการด าเนินงานในไตรมาส 2 ให้ได้ตามแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ 
2. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี รอบ 6 เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  
 

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


