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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 2 

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 2 ปี (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
2562) คิดเป็นร้อยละ 59.88 (20,868,505.55 / 34,852,510) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิด
เป็นร้อยละ 27.03 (20,868,505.55 / 77,205,400) เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 9 สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณ ได้ร้อยละ 47.62 (9,984,881.37 / 20,967,710) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิดเป็น
ร้อยละ 20.07 (9,984,881.37 / 49,752,600) เมื่อเปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับรายจ่าย
ประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 78.39 (10,883,624.18 / 13,884,800) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
และคิดเป็นร้อยละ 39.64 (10,883,624.18 / 27,452,800) เมื่อเปรียบเทียบกับงบรายจ่ายประจ าทั้งหมด 

 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนองค์กรจาก
หน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ท าให้บาง
กิจกรรมต้องชะลอออกไป การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน การก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนการ
เบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 2 รวมทั้งการปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ส่งผลกระทบกับแผนการเบิกจ่าย 
  เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่เพ่ิมเติม
จากแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานรอบ 6 
เดือนหลัง โดยพิจารณากิจกรรมการด าเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของการบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายต่อไป 
 

.................................................... 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ไตรมำส 2 
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 หรือระเบียบปฏิบัติที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุน 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
ภารกิจและยุทธศาสตร์วัคซีน 
 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. 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 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 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบกับ

แผน 
1. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน 

1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รบัจ้างกับสถาบนัวัคซีน
แห่งชาต ิ

1. เป็นไปตามแผนงาน 5,000 3,600 72.00 

2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 2562 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นทีป่รึกษาโครงการ
ความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาค
อาเซียน 

1. เป็นไปตามแผนงาน 184,000 115,060 62.53 

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 1. ไม่เป็นไปตามแผน จะด าเนินการจัด
ประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2562 

1,044,600 39,860 3.82 

2. สนับสนุนการด าเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสรา้ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการท า
สัญญา  

3. ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงาน 3. ไม่เป็นไปตามแผน จะด าเนินหลังจาก
ที่กิจกรรมที่  2 ด าเนินการได้ในระยะ
หนึ่งแล้ว 

4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้าน
วัคซีน 

1. ออกแบบและจัดพิมพจ์ดหมายข่าวรายไตรมาส 
1-4 

1. ไม่เป็นไปตามแผน จดหมายข่าว ไตร
มาสที่ 2 อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบ
จัดพิมพ์ 

338,000 209,813 62.07 

2. จัดท าคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค 2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่า
ด าเนินการ 

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

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบกับ

แผน 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน 

1. การศึกษาการป้องกันของซิกาวัคซีนชนิดเชื้อตายใน
สัตว์ทดลอง 

1. ไม่เป็นไปตามแผน ผลการวิจัย
ในปีที่ 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับแผนการ
ด าเนินโครงการในปีที่ 2 ท าให้ไม่
สามารถท าสัญญาได้ทันตาม
ก าหนด 

1,400,000 - - 

2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
วัคซีน และการบริการอ่ืนๆ ของหน่วย
สนับสนุนทุน 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน 1. เป็นไปตามแผน 1,155,100 
 
 
 
 
 
 

691,824.53 59.89 
2. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซีนเจอีของประเทศ 2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการ

เจรจาเพ่ือรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างองค์การเภสัชกรรมและ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการยุติ
ชั่วคราว 

3. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซีนซิกาของประเทศ 3. เป็นไปตามแผน  
4. ประชุมคณะท างานพัฒนาวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศ 

4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง
ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ
ประเทศ  
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5. ประชุมพัฒนาระบบ FUNVI การน าเสนอ
รายละเอียดและการสอนใช้งาน 

5. ไม่เป็นไปตามแผน ปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุน 
ท าให้ผู้พัฒนาระบบต้อง
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนของระบบ 
FUNVI ให้เป็นไปตามแนวทางของ
สถาบัน 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบกับ

แผน 

2. โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนา
วัคซีน และการบริการอ่ืนๆ ของหน่วย
สนับสนุนทุน (ต่อ) 

6. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นหัวหน้าทีมศึกษาการ
ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านวัคซีน 

6. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ประเมินโดยสถาบันจะด าเนินการ
เอง 

   

7. จัดจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุน 7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมี
การประกาศ พรบ.ความมั่นด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ท าให้
ต้องมีการร่างระเบียบใหม่ อีกทั้ง
สถาบันมีการปรับรูปแบบการให้
ทุนในปีงบประมาณ 2563 และ
ต้องเสนอคณะกรรมการบริหาร
ก่อนจึงจะสามารถจัดท าสื่อต่างๆ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ได้ 

8. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ 8. เป็นไปตามแผน  
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9. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการและอบรม 9. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
ธุรการลาออก 

10. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยวัคซีนป้องกัน
โรคซิกา 

10. เป็นไปตามแผน 

11. บริหารจัดการระบบ NVIFDA 11. เป็นไปตามแผน 
12. ค่าบริหารจัดการอ่ืนๆ 12. เป็นไปตามแผน 

 
 
 
 
 

     

      

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบกับ

แผน 
3. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมี
ประสิทธผิล และติดตามความกา้วหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติดา้นวคัซีน 

1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV 

1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์วัคซนี HPV ยังไม่ได้ขึน้
ทะเบียนในประเทศจนี ท าให้การ
ด าเนินการในไทยล่าช้าลงไปด้วย 

453,900 390,455 86.02 

2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกของประเทศ 

2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีมติ
ยุติการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดนี้ชั่วคราว และจะมีการประชุมอีก
ค รั้ ง เ มื่ อ มี  candidate vaccine 
พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณา 



12 
 

3. ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกนัโรคปอด
อักเสบ 

3. เป็นไปตามแผน 

4. ประชุมคณะท างานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนชนดิใหม่ในประเทศ 

4. เป็นไปตามแผน 

5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพฒันาเพื่อการ
ผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ 

5. เป็นไปตามแผน 

6. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน 6. เป็นไปตามแผน 

 

 

 

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 เนื่องจากผู้วจิัย 
ได้หารือผู้เชี่ยวชาญทีเ่กี่ยวข้อง จึงไม่ได้ท า
การจัดประชุมดังกล่าว 

1,238,000 301,980 24.39 

2. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการจัดท าร่างกฎหมาย 

2. เป็นไปตามแผน  

3. จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการจดัท า (ร่าง) กฎหมาย
ว่าด้วยการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรคแห่งประเทศไทย   

3. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดประชุมในวันท่ี 29 เมษายน 
2562 

4. จัดท ารายงานผลการศึกษาการจัดท าร่างกฎหมาย
ฉบับสมบรูณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างด าเนิน 
การจัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษา 



13 
 

คาดว่าจะด าเนินงานในไตรมาส 3 
5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญโครงการการศึกษาการสนับสนุน
การผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค 

5. ไม่เป็นไปตามแผน จัดจา้งที่ปรกึษา
โครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 แต่ยังไม่
มีการเบิกจา่ยงบประมาณ  

6. จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องการศึกษาการ
สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค 

6. ไม่เป็นไปตามแผน  อยู่ระหว่าง 
การรวบรวมผลการศึกษาและให้ท่ีปรึกษา
ตรวจก่อนจะน าเสนอผลการศึกษา โดยคาด
ว่าจะด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3  

7. ค่าจ้างท าวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วม
จ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม ่

7. เป็นไปตามแผน 

  
 

    

      
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร

เบิกจ่ำย 
เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

เทียบกับแผน 
1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 (ต่อ) 

8. การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมลู
ออนไลน์การไดร้ับวัคซีนส่วนบุคคล 

8. ไม่เป็นไปตามแผน ชะลอการด าเนินงาน
เนื่องจาก ศทส. อยู่ระหว่างด าเนินการจัด
แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศดา้น
สุขภาพของประเทศ 

   

9. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นวัคซีนปี 2562 

9. เป็นไปตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรด้าน
วัคซีนอย่างครบวงจร 

1. การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ การวิจัย
พัฒนา และเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

1. ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผู้ขอรับทุนตาม
กรอบท่ีประกาศ 

1,650,000 924,030 56.00 

2. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตรส์ าหรับการฝึกงาน
ในโรงงานผลติวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการท า
สัญญา 

3. การพัฒนาวิธีมาตรฐาน การวิเคราะห์คณุภาพ การ
ติดตามสายพันธ์ุของเชื้อ การวิเคราะห์คุณลักษณะของ
เซลล์ และการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 

3. ไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผู้ขอรับทุนตาม
กรอบท่ีประกาศ 

4. การพัฒนาระบบให้บริการข้อมลูส่วนบุคคลด้านการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคด้วยวัคซีน 

4. เป็นไปตามแผน 

5. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยา 
(Pathology) ประเทศเกาหลีใต ้

5. เป็นไปตามแผน 
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2. โครงการประชุมวิชาการ 1. จัดประชุมคณะท างานตา่งๆที่เกี่ยวข้องและส านัก
พระราชวัง 

1. เป็นไปตามแผน 548,000 262,866 47.97 

2. ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกีย่วข้อง 2. ไม่เป็นไปตามแผน เลื่อนก าหนดการจัด
ประชุมวิชาการฯ จากวันที่ 18-20 มิ.ย. 62 
เป็นวันท่ี 20-22 สิงหาคม 62 จึงเลื่อน
กิจกรรมการจ้างพิมพ์และตดิตั้งคทัเอ้าท์ ไป
ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 

3. ค่าบริหารจดัการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาต ิ 3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อน
ก าหนดการจดัประชุมวิชาการฯ จงึเลื่อน
กิจกรรมการจัดจ้างผู้บรหิารจดัการประชุม
ไปด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการประชุมวิชาการ (ต่อ) 4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเลื่อน
ก าหนดการจดัประชุมวิชาการจึงเลื่อน
กิจกรรมเงินรางวัลส าหรับกจิกรรมไป
ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 

   

5. การประชุมโรคพิษสุนัขบ้าในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ครั้งท่ี 1 

5. เป็นไปตามแผน  

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1. จัดจ้างคณะพยาบาลแมคคอรม์คิ มหาวิทยาลยัพายัพ   1. เป็นไปตามแผน 449,000 726,783 161.87 
2. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2. เป็นไปตามแผน 
3. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการสอนและหนังสือประกอบการ
อบรมในหลักสูตร 

3. เป็นไปตามแผน 

4. การผลติสื่อการสอนประกอบการบรรยาย 4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยกเลิก
กิจกรรมการจัดประชุมหารือกับผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อพิจารณารูปแบบสื่อการสอนและการ
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จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญผลิตสื่อการสอน  
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานเพื่อประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

1. เป็นไปตามแผน 350,000 138,290.74 39.51 

2. ประชุมคณะท างานตรวจติดตามและประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

2. เป็นไปตามแผน 

3. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลติ
วัคซีน 

3. เป็นไปตามแผน 

4. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน 

4. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อม จัดประชุมในวันท่ี 30 เม.ย. 
2562 

5. จ้างเหมาบริการธุรการ 5. เป็นไปตามแผน 
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร

เบิกจ่ำย 
เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

เทียบกับแผน 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ 

1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพือ่พิจารณาเนื้อหาใน
การจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัต ิ

1. เป็นไปตามแผน  4,631,750 1,769,461 38.20 

2. การจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 2. เป็นไปตามแผน  
3. สนับสนุนการพัฒนาความเช่ียวชาญในการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลอง 

3. เป็นไปตามแผน  
 

4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน   

4. เป็นไปตามแผน 

5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดา้น Process 
development 

5. ไมเ่ป็นไปตามแผน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
โครงการที่ให้ทาง NBF ท าการปรบัแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมพิจารณาทุน 
เพื่อด าเนินการท าสัญญาต่อไป 

6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญด้าน
ระบบควบคมุคุณภาพ 

6. เป็นไปตามแผน 
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7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศสิงคโปร ์

7. เป็นไปตามแผน 

8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากร
ต่างชาติ 

8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยังไม่มี
ข้อสรุปในการจดัประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
จากต่างประเทศ และมีการปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงาน 

9. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการ
ด าเนินงานของ PM 

9. เป็นไปตามแผน 

10. กิจกรรม workshop ของ PM 10. เป็นไปตามแผน 
11. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการโครงการ 11. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจดัจ้าง 

PM เพียง 1 ท่าน 
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร

เบิกจ่ำย 
เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย

เทียบกับแผน 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีน
ตามความจ าเป็นของประเทศ (ต่อ) 

12. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้ง 
VIMU 

12. เป็นไปตามแผน    

13. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการประกัน
คุณภาพวัคซีน 

13. เป็นไปตามแผน 

14. สนับสนุนการด าเนินงานของ NRA  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

14. เป็นไปตามแผน 

15. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาร่วมระหว่าง
ผู้ผลิต (NRA, NCL) และสถาบันการศึกษา 

15. เป็นไปตามแผน 

16. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติงาน
นักศกึษาเภสัชศาสตร ์

16. เป็นไปตามแผน 

17. จัดท าวิดโีอแนะน าการปฏิบัตงิานด้านการพัฒนา
และผลิตวัคซีน 

17. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างเตรียมการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาส าหรบัการจัดท า
วิดีโอ ในวันที่ 23 เม.ย. 62  
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18. ค่าด าเนินการโครงการเปิดบ้านส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร ์

18. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากที่ประชุม
เห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่สามารถสร้างจงูใจให้
นักศึกษาสนใจงานด้านวัคซีนได้ จงึมีแผน
ปรับกิจกรรมในรอบ 6 เดือน 

19. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และแนวทางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูผ้่านการจดัอบรมในหลักสูตร
เจ้าหน้าท่ีด้านสร้างเสรมิภูมคิุ้มกันโรค 

19. เป็นไปตามแผน 

20. จัดท าสื่อการเรียนการสอนเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ ์

20. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากยกเลิก
กิจกรรม 

 

 แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

1. บริหารงานท่ัวไป 1. ไม่เป็นไปตามแผน แต่เบิกจ่ายมากกว่า
แผนงบประมาณ เนื่องจากการเบกิจ่ายค่า
เช่าสถานท่ี 

1,767,360.00 974,975.60 55.17 

2. ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2. เป็นไปตามแผน 

3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง 
3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณ
การณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มาก
และถี่เกินไป 

4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณ
การณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มาก
และถี่เกินไป 

5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 5. เปน็ไปตามแผน 
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6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 6. เป็นไปตามแผน  

7. จัดประชุมประจ าเดือน 
7. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากภารกิจที่มี
เป็นจ านวนมาก ไม่สามารถก าหนดวัน
ประชุมของสถาบันได ้

8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ
ของสถาบัน 

8. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากประมาณ
การณ์ทั้งกิจกรรมและงบประมาณไว้มาก
และถี่เกินไป 

9. สารสนเทศ 9. ไม่ เป็นไปตามแผน อยู่ ระหว่างการ
พิจารณาจัดท า TOR การพัฒนาเว็บไซต์
สถาบัน คาดว่าจะจัดจ้างแล้วเสร็จใน 
ไตรมาส 3 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบัน
ปี 2561 

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ต าแหน่ง
ผู้บริหารว่างลง 3 ต าแหน่ง จึงไมส่ามารถ
เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะได ้

378,000.00 105,839.00 28.00 

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ เป็นไปตามแผน   
3. การประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก สรรหา สัมภาษณ์ 
และปฐมนเิทศ 

เป็นไปตามแผน   

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 เป็นไปตามแผน   
5. ส่งบุคลากรศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก ไม่เป็นไปตามแผน อยูร่ะหว่างการศึกษา

ระเบียบ ข้อบังคับ  
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังของ
องค์กร 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 1. ไม่เป็นไปตามแผน  เนื่องจาก
คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ มคีวามเห็น
ให้ผู้บริหารสถาบันระดมสมองเพื่อจัด
โครงสร้างดังกล่าว จึงไม่ได้มีการจดัจ้าง 

246,000.00 - - 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจรับงาน 
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4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ 

1. จัดประชุมคณะท างานจดัท าอนุบัญญัต ิ 1. ไม่เป็นไปตามแผน ด าเนินการหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์หรือไปขอค าปรึกษา
จึงไม่ได้ด าเนินการจดัประชุมดังกล่าว 

682,400.00 341,970.00 50.11 

2. ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าอนุบญัญัติด้านวัคซีน 2. ไม่เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจ้างผู้เช่ียวชาญ 

3. จัดประชุมคณะท างานการบริหารงานของสถาบัน 3. ไม่เป็นไปตามแผน ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือ
เป็น “คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
จัดท าร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2562” และใช้งบประมาณในกิจกรรมอื่น
แทน 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความ
มั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 

1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3 1. เป็นไปตามแผน 682,000.00 341,970.00 50.11 
2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรูด้้านวัคซีน
ประจ าเดือน 

2. เป็นไปตามแผน 

3. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้และความตระหนักด้าน
วัคซีน 

3. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเปน็แผนที่
อยู่ภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างทบทวน และปรับแก้ไข จงึชะลอ
การด าเนินงาน 

4. จัดประกวดสุนทรพจน ์ 4. ไม่เป็นไปตามแผน 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  1. จัดจ้างประเมินความพึงพอใจการให้บริการตาม

ภารกิจหลัก ปี 2562 
1. ไม่เป็นไปตามแผน พรบ. มผีลบังคับใช้
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 จึงรอการ
พิจารณาปรับตัวช้ีวัดเพื่อใหส้อดคล้องกับ
พรบ. 

1,086,000.00 591,539.50 54.47 
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2. จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 3 ปี (2559-
2561) 

2. ไม่เป็นไปตามแผน พรบ. มผีลบังคับใช้
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง
สถาบันยังไมต่้องมีการประเมินรอบ 3 ปี 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อปฏิรูปกลไกการ
ด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (Retreat) 

3. เป็นไปตามแผน 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาองค์การ (OD) 
ประจ าปี 2562 

4. เป็นไปตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหง่ชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 1. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไดม้ีการใช้
งบประมาณในกิจกรรมนี้ในการศกึษาดูงาน
ต่างประเทศ ซึ่งจะด าเนินการภายหลัง
ทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน 

521,000.00 881,000.00 169.10 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 2. เป็นไปตามแผน 
8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 1. ไม่เป็นไปตามแผน ชะลอการจดัประชุม
คณะท างาน/คณะอนุกรรมการทั้งหมด 
จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ ภายใต้ พรบ.ฯ และแต่งตั้ง
คณะท างาน/คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ 

1,883,600.00 1,400,844.00 74.37 
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส ารองวัคซีนแห่งชาติ 
3. จัดประชุมคณะท างานภายใต้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ 

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 
และคณะท างาน 

4. เป็นไปตามแผน 

5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5. เป็นไปตามแผน 
9. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรว์ัคซีน 20 ปี 1. จัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์วคัซีน 20 ปี 1. เป็นไปตามแผน 537,000.00 110,090.00 20.50 

2. จัดพิมพ์ร่างแผนแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี   2. ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก พรบ.ฯ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 22 พ.ย. 2561 จึงได้
ด าเนินการยก (ร่าง) นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563-2565 ก่อนด าเนินการจัดพิมพ์  

3. จัดพิมพ์เล่มแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2560-2564) 

3. เป็นไปตามแผน 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 

 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับ 
งปม.ที่ได้รับจัดสรร 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 2,846,000.00     1,767,360.00 974,975.60 1,871,024.40 55.17 34.26 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 998,000.00 378,000.00 105,839.00 892,161.00 28.00 10.61 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร 246,000.00 246,000.00 -    246,000.00 0.00 0.00 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้พระราชบัญญตัิความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 502,800.00 419,000.00 4,600.00 498,200.00 1.10 0.91 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 1,455,500.00 682,400.00 341,970.00 1,113,530.00 50.11 23.50 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 2,056,000.00 1,086,000.00 591,539.50 1,464,460.50 54.47 28.77 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

881,000.00 521,000.00 881,000.00 -    169.10 100.00 

8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 810,000.00 5,000.00 3,600.00 806,400.00 72.00 0.44 
9.  โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน 2562 841,200.00 184,000.00 115,060.00 726,140.00 62.53 13.68 
10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

       3,025,800.00  1,883,600.00 1,400,844.00 1,624,956.00 74.37 46.30 

11 โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 1,494,000.00 1,238,000.00 301,980.00 1,192,020.00 24.39 20.21 
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1,104,600.00 1,044,600.00 39,860.00 1,064,740.00 3.82 3.61 

13. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี  ปี 2562 537,000.00 537,000.00 110,090.00 426,910.00 20.50 20.50 
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอยา่งยั่งยืน 8,700,000.00 1,400,000.00 -    8,700,000.00 0.00 0.00 

15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  5,600,000.00 1,650,000.00 924,030.00 4,675,970.00 56.00 16.50 
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โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน 1,903,500.00 1,155,100.00 691,824.53 1,211,675.47 59.89 36.34 
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 630,000.00 338,000.00 209,813.00 420,187.00 62.07 33.30 
18. โครงการประชุมวิชาการ 4,700,000.00 548,000.00 262,866.00 4,437,134.00 47.97 5.59 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 

2,600,000.00 449,000.00 726,783.00 1,873,217.00 161.87 27.95 

20. โครงการสนับสนุนการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ 

476,000.00 350,000.00 138,290.74 337,709.26 39.51 29.05 

21. โครงการส่งเสริมการผลิตวคัซนีอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซนี 

1,881,900.00 453,900.00 390,455.00 1,491,445.00 86.02 20.75 

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 6,463,300.00 4,631,750.00 1,769,461.00 4,693,839.00 38.20 27.38 
รวม 49,752,600.00 20,967,710.00 9,984,881.37 39,767,718.63 47.62 20.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 

 

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  1,571,600.00 368,333.00 3,017,467.00 23.44 10.88 

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

 12,485,400.00  3,503,900.00 1,082,279.53 11,403,120.47 30.89 8.67 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 11)  

 1,494,000.00  1,238,000.00 301,980.00 1,192,020.00 24.39 20.21 

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

 19,839,300.00  7,628,750.00 3,821,430.74 16,017,869.26 50.09 19.26 

รวม  37,204,500.00  13,942,250.00 5,574,023.27 31,630,476.73 39.98 14.98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

 

คงเหลือ ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย

เทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 

งบด ำเนินงำน  49,752,600.00  20,967,710.00 9,984,881.37 39,767,718.63 47.62 20.07 

งบรำยจ่ำยประจ ำ 27,452,800.00 13,884,800.00 10,883,624.18 16,569,175.82 78.39 39.64 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 17,650,400.00 8,850,200.00 7,730,008.00 9,920,392.00 87.34 43.80 
- เบี้ยประชุม 2,928,000.00 1,443,000.00 838,000.00 2,090,000.00 58.07 28.62 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   650,000.00  300,000.00 286,762.20 363,237.80 95.59 44.12 
 - สวัสดิการ 440,000.00 220,000.00 69,830.25 370,169.75 31.74 15.87 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2,054,840.00 953,920.00 754,424.00 1,300,416.00 79.09 36.71 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 456,000.00  228,000.00 190,000.00 266,000.00 83.33 41.67 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 492,000.00 246,000.00 141,981.82 350,018.18 57.72 28.86 
 - ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร 889,200.00 444,600.00 444,600.00 444,600.00 100.00 50.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 1,256,560.00 563,280.00 378,277.91 878,282.09 67.16 30.10 
 - ค่าครุภัณฑ์ 635,800.00 635,800.00 49,740.00 586,060.00 7.82 7.82 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ  77,205,400.00  34,852,510.00 20,868,505.55 56,336,894.45 59.88 27.03 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า เป็นเงิน  20,868,505.55 บาท อยู่ที่ร้อยละ 
27.03 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 59.88) โดยมีรายละเอียดของ
งบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 13,447,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.45 เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักราย
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,385,800 บาท  
มีแผนการเบิกจ่าย 1,571,600 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 368,333 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.44 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  
   

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย
ไม่ได้ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการสร้างความ
เข้ มแข็ งของระบบการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย 

1.1 สนับสนนุการด าเนินงาน 
โครงการเร่งรัดงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

856,000 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวอยู่
ระหว่างการรอท าสัญญา คาดวา่จะ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาส 3 

1.2 ลงพื้นที่ติดตามการ
ด าเนินงาน 

115,570 หากกิจกรรมที่ 1.1 สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ในไตรมาส 3 จะลง
พื้นที่ติดตามการด าเนินงานในไตรมาส 
3 และ  4 ต่อไป 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,485,400บาท  
แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 เป็นเงิน 3,009,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 1,082,279.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.97 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 
ดังนี้  
 
 



28 
 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้ตำม

แผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการวิจัยพฒันา
วัคซีนของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

1.1 การศึกษาการป้องกันของ
ซิกาวัคซีนชนิดเชื้อตายใน
สัตว์ทดลอง 

1,400,000 ขณะนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดท าสัญญา
เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ในเดือนเมษายน 2562 

2. โครงการบริหาร
จัดการงานวิจัยพัฒนา
วัคซีน และการบริการ
อ่ืนๆ ของหน่วยสนบัสนนุ
ทุน 

2.1 ประชุมคณะท างานพัฒนา
วัคซีนซิกาของประเทศ 

19,400 ยกเลิกกิจกรรม 

2.2 ประชุมพัฒนาระบบ 
FUNVI การน าเสนอ
รายละเอียดและการสอนใช้
งาน 

19,200 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
พิจารณาจัดสรรทุน ท าให้ผู้พัฒนาระบบ
ต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้เป็นไปตาม
แนวทางของสถาบัน ซึ่งจะด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ในไตรมาส 4 

2.3 การจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
เป็นหัวหน้าทีมศึกษาการ
ประเมินผลกระทบจาก
งานวิจยัด้านวัคซีน 

126,000 ยกเลิกการจ้างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันจะเป็น
ผู้ด าเนินการประเมินเอง ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างวางแผนและจัดท าแนวทางใน
การศึ กษ า  ค าด ว่ าจะ ได้ ผ ลผลิ ต ใน
ปีงบประมาณ 2563 

2.4 จัดจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพนัธ์ทุน 

20,000 ด าเนินการร่างระเบียบใหม่ให้รองรับกับ 
พรบ.ความมั่นดา้นวัคซนีแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 อีกทั้งสถาบันจะมีการปรบัรูปแบบ
การให้ทุนในปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
จะต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบนัฯ ก่อนจึงจะสามารถจัดท าสื่อ
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพนัธไ์ด้ คาดว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ในไตรมาส 4 

3. โครงการส่งเสริมการ
ผลิตวัคซีนอยา่งมี
ประสิทธผิล และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
ในวาระแห่งชาติด้าน
วัคซีน 

3.1 ประชุมหารือการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีน HPV 

25,926 ผลิตภัณฑ์วัคซนี HPV ยังไม่ได้ขึน้ทะเบียน
ในประเทศจีน ท าให้การด าเนนิการในไทย
ล่าชา้ลงไปด้วย 

3.2 ประชุมคณะกรรมการการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน
ไข้เลือดออกของประเทศ 

28,075 ยุติการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้
ชั่วคราว จนกวา่จะมี candidate vaccine 
พร้อมให้คณะกรรมการพิจารณา 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 1,494,000.00 บาท แผนการเบิกจ่าย 
1,238,000 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 301,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.39 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมี
โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้ตำม

แผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้าน
วัคซีนของประเทศ ปี 
2562 

1.1 จัดประชุมผูเ้ชี่ยวชาญการ
จัดท า (ร่าง) กฎหมายว่าด้วย
การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคแห่ง
ประเทศไทย 

14,100 ไม่ได้จัดประชุม แต่ใช้วิธีหารือผูเ้ชี่ยวชาญแทน 

1.2 จัดประชุมเพื่อน าเสนอผล
การจัดท า (ร่าง) กฎหมายว่า
ด้วยการสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรค
แห่งประเทศไทย   

22,500 อยู่ระหว่างด าเนินการจดัประชุม ในวันที่ 29 
เมษายน 2562 

1.3 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการ
การศึกษาการสนับสนุนการผลิต
และขยายตลาดวัคซีนสู่ภูมภิาค 

176,500 การจัดจ้างผู้เช่ียวชาญมีแผนด าเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 โดยระบุแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายเดือน แต่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาโครงการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และ
สัญญาระบุการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 4 งวด 
ขณะนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1 งวด 

1.4 ค่าจ้างท าวิจัยการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการร่วม
จ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่
หรือการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและผลิตวัคซีนนิวโมค็อก
คัล 

589,000 - การจัดจ้างศึกษาแนวทางการพฒันาและผลิต
วัคซีนนิวโมค็อกคัลมี วงเงิน 500,000 บาท ขณะนี้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 1 งวด เป็นเงิน 
100,000 บาท และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณงวดที่ 2 อีก 150,000 บาท ท้ังนี้  
มีการยกเลิกสญัญางวดที่ 3 เนื่องจากสถาบันได้
พิจารณาแล้วว่า seed ดังกล่าวไมส่ามารถน ามา
ผลิตวคัซีนได ้
- ทั้งนีไ้ด้มีการด าเนินงานศึกษาความเป็นไปได้ใน
การร่วมจา่ยเงินเพื่อรับบริการวัคซนีใหม่ ใช้
งบประมาณวงเงิน 200,00 บาท  

1.5 การสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
ออนไลน์การไดร้ับวัคซีนส่วน
บุคคล 

27,000 ศทส. ให้สถาบันฯ ชะลอการด าเนนิการเรื่อง
ดังกล่าวก่อนเนื่องจาก ศทส. อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพของ
ประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
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ของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกันได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  

 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,839,300 บาท  
แผนการเบิกจ่าย 7,628,750 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 3,821,430.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.09 เทียบกับ
แผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้ตำม

แผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการเสริมสรา้ง
ศักยภาพบุคลากรดา้น
วัคซีนอย่างครบวงจร 

1.1 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคณุภาพ การวิจยัพัฒนา 
และเทคโนโลยีการผลติวัคซีน 

100,000 ไม่มผีู้สมัครขอรับทุนตามกรอบการให้ทนุด าเนินงาน
ที่ประกาศในปี 2562 โดยจะมีปรบัแผนรอบ 6 
เดือนหลัง 

1.2 สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ส าหรับการฝึกงานใน
โรงงานผลติวัคซีนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

250,000 ปรับเพิ่มจ านวนทุน จาก 5 ทุน เปน็ 8 ทุน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดท าสญัญาจ านวน 4 ทุนและอยู่
ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 อีก 4 ทุน 

1.3 การพัฒนาวิธีมาตรฐาน 
การวิเคราะห์คณุภาพ การ
ติดตามสายพันธ์ุของเชื้อ การ
วิเคราะหค์ุณลักษณะของเซลล์ 
และการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ 

300,000 ไม่มผีู้สมัครขอรับทุนตามกรอบการให้ทุนด าเนินงาน
ที่ประกาศในปี 2562 โดยจะมีปรบัแผนรอบ 6 
เดือนหลัง 

2. โครงการประชุม
วิชาการ   

2.1 ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 

66,409 เลื่อนก าหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จากวันท่ี 18-
20 มิ.ย. 62 เป็นวันท่ี 20-22 สิงหาคม 62 จึงเลื่อน
กิจกรรมการจ้างพิมพ์และตดิตั้งคทัเอ้าท์ ไป
ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส่วนกิจกรรมค่าไปรษณีย์
ส่งหนังสือเชิญประชุมด าเนินการแล้วแต่ไม่มีการใช้
งบประมาณในโครงการ 

2.2 ค่าบริหารจดัการประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาต ิ

198,260 เลื่อนก าหนดการจัดประชุมวิชาการฯ จึงเลื่อน
กิจกรรมการจัดจ้างผู้บรหิารจดัการประชุมไป
ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4 

3. โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ

3.1 ประชุมคณะท างานตรวจ
ติดตามและประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

142,000 ได้จัดประชุมหารือโครงการจดัตั้งศูนย์ทดสอบใน
สัตว์ทดลอง ตามหลักการ OECD GLP ณ 
มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก ทั้งนี ้จะด าเนินการ
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การพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

ปรับแผนการด าเนินรอบ 6 เดือนหลัง 

 
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่

เบิกจ่ำยไม่ได้
ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

3. โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศ 

3.2 ประชุมคณะท างานเพื่อ
จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาวัคซีน 

41,000 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวันท่ี 
30 เมษายน 2562 

4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
วัคซีนตามความจ าเป็น
ของประเทศ 

4.1 การจัดท าหลักสูตรและจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 

153,043 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วท้ัง 2 หลักสูตร คืนเงิน
งบประมาณทีเ่หลือ 

4.2 สนับสนุนการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลอง 

508,064.52 แผนการใช้งบประมาณ 600,000 บาท แต่สัญญาระบุ
การจ้างนักวิจัย ส าหรับพัฒนาให้เกิดความเช่ียวชาญ
เพื่อรองรับการทดสอบวัคซีนในสตัว์ทดลองระยะก่อน
คลินิก ตามหลักการ OECD GLP เพื่อไปปฏิบตัิงาน ณ 
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน จ านวน 10 
เดือน 

4.3 สนับสนุนการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน   

204,000 แผนการใช้งบประมาณ 300,000 บาท แต่สัญญาระบุ
การจ้างนักวิจัย ส าหรับพัฒนาให้เกิดความเช่ียวชาญ
เพื่อรองรับการทดสอบวัคซีนในสตัว์ทดลองระยะก่อน
คลินิก ตามหลักการ OECD GLP เพื่อไปปฏิบตัิงาน ณ 
สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจยั มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระบุการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน จ านวน 10 เดือน 

4.3 การสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรด้าน Process 
development 

400,000 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอโครงการที่ใหท้าง NBF ท าการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมพิจารณาทุน 
เพื่อด าเนินการท าสัญญาต่อไป 

4.4 การสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบควบคมุคุณภาพ 

201,200 แผนการใช้งบประมาณ 400,000 บาท แต่สัญญา
สนับสนุนโครงการ "พัฒนาบุคลากรสู่ความเช่ียวชาญ
ด้านระบบควบคุมคณุภาพแกโ่รงงานต้นแบบผลิตยาชีว
วัตถุกึ่งอุตสาหกรรม ระบุการเบิกจ่ายเป็นรายงวด 

4.5 สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศสิงคโปร ์

175,752.39 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คืนเงินงบประมาณที่เหลือ 

4.6 สนับสนุนการจดัประชุม 100,000 ยังไม่มีข้อสรุปในการจดัประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
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วิชาการวัคซีนโดยมีวิทยากร
ต่างชาติ 

ต่างประเทศ และมีการปรับแผนการด าเนินงาน คาดว่า
จะสามารถด าเนินการได้ในไตรมาส 3 
 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้

ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้าน
วัคซีนตามความจ าเป็น
ของประเทศ (ต่อ) 

4.7 จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญ
เป็นผู้จัดการโครงการ 

525,000 แผนมีการจัดจ้าง PM จ านวน 4 ท่าน แต่มีการจดัจ้าง 
PM เพียง 1 ท่าน และปรับเปลีย่นการด าเนินงานโดย
จะมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่เป็นครูพี่เลีย้ง/ที่
ปรึกษา เป็นรายครั้งตามความจ าเป็น 

4.8 จัดท าวิดีโอแนะน าการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
ผลิตวคัซีน 

400,000 ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณา
เนื้อหาส าหรับการจัดท าวิดโีอ 

 
รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 12,548,100 บาท  
มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 เป็นเงิน 7,520,360 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 4,410,858.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 
58.65 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 
ดังนี้  
 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้

ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 

1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 147,120 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คืนเงินงบประมาณที่เหลือ 
1.2 สารสนเทศ 312,160 การทบทวนปรับคณะกรรมการจัดท า TOR ส่งผลให้

การจัดท า TOR ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนเมษายน 
 

 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

2.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บรหิาร 125,000 ต าแหน่งผู้บรหิารว่างลง 3 ต าแหนง่ จึงไม่มีการเข้า
ร่วมการพัฒนาสมรรถนะ 

2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในประเทศ 

127,121 อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างสถาบันภายใต้ พรบ. รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน และศึกษาต่อ จึง
ขอยกเลิกกิจกรรมนีไ้ปก่อน และจะด าเนินกิจกรรม
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ดังกล่าวภายหลังระเบียบมีผลบังคบั  

 
 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้

ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

3. โครงการพัฒนา
โครงสร้างและ
อัตราก าลังขององค์กร 

3.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 240,000 ปี 2561 สถาบันได้จัดจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กรและกรอบ
อัตราก าลังของสถาบันในเบื้อต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มี
ความเห็นให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันร่วมกัน
ระดมสมองเพื่ อ ทบทวน โครงสร้ างและกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องภายใต้พรบ.ความมั่นคงฯ 
ประกอบกับผลการศึกษาของนิด้า จึงไม่มีการจัดจ้าง
ผู้เช่ียวชาญในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันได้น าเสนอ
ร่างโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ทบทวนแล้วต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2562 

4. โครงการจัดท าอนุ
บัญญัตภิายใต้
พระราชบัญญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ 

4.1 จัดประชุมคณะท างาน
จัดท าอนุบัญญตั ิ

187,400 ผู้รับผิดชอบได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานจาก
การจัดประชุมคณะท างานเป็นหารือกับผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์หรือขอค าปรึกษาที่หน่วยงาน 
ทั้งนี้ เห็นว่าวิธีการดังกล่าวท าให้ได้ผลงานตามที่
ก าหนดและเป็นการประหยัดงบประมาณให้แก่
หน่วยงานด้วย  

4.2 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าอนุ
บัญญัตดิ้านวัคซีน 

200,000 รอบ 6 เดือนแรก ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการเองและ
พบว่ามีอนุบัญญัติบางเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญประกอบการยกร่าง จึงจะด าเนินการจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญในรอบ 6 เดือนหลัง 

5. โครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านวคัซีนและ
ความมั่นคงด้านวัคซีนสู่
สาธารณะ 

5.1 จัดประกวดสุนทรพจน ์ 121,984 การจัดประกวดสุนทรพจน์ ไม่ได้จดัจ้างประชาสัมพันธ์
ผ่านทางหนังสือพิมพ์เดลินิวสต์ามแผน แต่ได้เผยแพร่
ในกิจกรรมการจัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้าน
วัคซีนประจ าเดือนแทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

6. โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และองค์กร 
ปี 2562 

6.1 จัดจ้างประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 3 ปี (2559-
2561) 

300,000 พรบ. มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
สถาบันจึงยังไมต่้องมีการประเมินรอบ 3 ปี ซึ่งจะ
ยกเลิกกิจกรรมภายหลังการทบทวนปรับแผนรอบ 6 
เดือน 
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โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่
เบิกจ่ำยไม่ได้

ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

7. โครงการสนับสนุน
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.1 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการส ารองวัคซีน
แห่งชาติ 

73,000 ชะลอการจัดประชุมคณะท างาน/คณะอนุกรรมการ
ทั้งหมด จนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ ภายใต้ พรบ.ฯ และแต่งตั้งคณะท างาน/
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ 

7.2 จัดประชุมคณะท างาน
ภายใต้คณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ 

312,250 

8. โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ป ี

8.1 จัดประชุมท าแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ป ี

372,000 เนื่องจาก พรบ.ความมั่นคงดา้นวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2561 โดยมาตรา 10 ก าหนดให้
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ สถาบันจึงไดย้ก 
(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 โดยผ่านการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียจากทุกภาค
ส่วน เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2562 และจะด าเนินการ
ทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน เพือ่จัดประชุมช้ีแจง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ ภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 ต่อไป 

 
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 
ในไตรมาส 1 เป็นเงิน 13,884,800 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 10,883,624.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.39 
เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 39.64 เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย
ค่อนข้างเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ และ 10) ครุภัณฑ์ มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อย
ละ 50  
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ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)  

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 1,886,400 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 565,317.90 1,193,272.10 
2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 12,185,814.99 3,601,232.97 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49 45,352,183.68 8,223,510.81 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  

 
ปัญหำ อุปสรรค 
 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้  

1. การปรับเปลี่ยนองค์กรจากหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาเป็นพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ท าให้บางกิจกรรมต้องชะลอออกไป  

2. การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดท า TOR ที่ล่าช้า หรือการพิจารณา
รายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับ และการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนท าการจัดจ้าง 

3. การก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเร็วเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน
ได้ทันในไตรมาส 2 
 4. การปรับรูปแบบการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบกับแผนการเบิกจ่าย 
แนวทางแก้ไข 
 เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ที่ยังมีการจัดจ้าง และกิจกรรมใหม่ที่ เพ่ิมเติมจาก
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกิจกรรมเดิมที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการวางแผนการด าเนินงานรอบ 6 เดือน
หลัง โดยพิจารณากิจกรรมการด าเนินงาน และงบประมาณที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
การบริหารงบประมาณ จึงจะได้ทบทวนปรับแผนกิจกรรมและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติพิจารณา รวมทั้งเร่งรัดผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลังให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายต่อไป 
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