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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 3 

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 ต่อมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนหลังประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิม คือ 77,205,400 บาท ซึ่งงบด าเนินงานเดิมได้รับ
จัดสรร จ านวน 49,752,600 บาท ภายหลังทบทวนปรับแผนได้รับจัดสรร จ านวน 47,005,235.02 บาท  
งบรายจ่ายประจ าเดิมได้รับจัดสรร จ านวน 27,452,800 บาท ภายหลังทบทวนปรับแผนได้รับจัดสรร จ านวน 
24,769,673.98 บาท และเงินส ารอง จ านวน 5,430,481 บาท 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 3 ปี (1 ตุลาคม ถึง 30 มิถุนายน 
2562) คิดเป็นร้อยละ 88.12 (33,619,129.16 / 39,113,280.38) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และคิด
เป็นร้อยละ 43.55 (33,619,129.16 / 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 89.01 (16,548,518.67 / 18,592,630.97) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย และ
คิดเป็นร้อยละ 35.21 (16,548,518.67 / 47,005,235.02) เมื่อเปรียบเทียบกับงบด าเนินงานทั้งหมด ส าหรับ
รายจ่ายประจ า สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 95.05 (16,871,685.49 / 17,749,499.08) เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่าย และคิดเป็นร้อยละ 68.11 (16,871,685.49 / 24,769,673.98) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบรายจ่ายประจ าทั้งหมด 

 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน ได้แก่ การชะลอการด าเนินงาน
บางกิจกรรมเพ่ือรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ การจัดจ้างต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากกระบวนการจัดท า TOR ที่ล่าช้า การก าหนดแผนการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่าย และ
กลุ่มเป้าหมายที่สูงเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 3 การปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานที่ส่งผลกระทบกับแผนการเบิกจ่าย และปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากหน่วยงานภายนอกแต่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของสถาบัน เช่น การมอบอ านาจ การท าสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเร่งรัดการด าเนินการ
จัดจ้างต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 รวมทั้งกิจกรรมที่ยังไม่ได้มีการด าเนินงานในไตรมาส 3 ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 

.................................................... 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลัก ไตรมำส 3 
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 ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 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 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 และทันกำรณ์ 
 

8. สร้ำงหลักประกันทำงกำรผลิต กำรตลำด 
และมำตรกำรจูงใจกำรลงทุนแก่อุตสำหกรรม

วัคซีนภำยในประเทศ 

 

    7. เสรมิสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
วัคซีนมำตรฐำนสำกลเพื่อกำรส่งออก 

สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
  

     11. พัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรภำคี
เครือข่ำยวัคซนีของประเทศให้เข้มแข็ง มีเอกภำพ 

ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์      
วัคซีนประเทศ 

 

10. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนวัคซีนของ
ประเทศให้มีมำตรฐำนสำกล และเพียงพอต่อ

กำรรองรบักำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน 

 

 
5. เสริมสรำ้งศักยภำพกำรผลิตวัคซีน เพื่อ

ควำมมั่นคงและกำรพึ่งพำตนเองของประเทศ 
 

     12. พัฒนำหน่วยงำนกลำงด้ำนวัคซีนให้เป็น
องค์กรหลักของประเทศท่ีมีสมรรถนะสูงและมีขีด

ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์วัคซีนของชำติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

1. บริหำรกลไกในกำรจัดหำและกำรใช้วัคซีน

ของประเทศอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อควำมมั่นคง

ด้ำนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 

   
3. สื่อสำรประชำสมัพันธ์ และสรำ้งควำม
ตระหนักในคุณค่ำของวัคซีนแก่ประชำชน 

 

วิสัยทัศน ์
 

บริหำรจัดกำรให้ประเทศมีควำมมั่นคงด้ำนวัคซีน ภำยในปี 2564 
 

พนัธกิจ 

ยุทธศาสตร ์ การส่งเสริมการจัดการวัคซีนให้มี 
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. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  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 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง 
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำยเทียบ
กับแผน 

1. โครงการวิจัยการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบข้อมูลและบรหิารจัดการวคัซีน  

1. จัดประชุมหารือระหว่างผู้รับจา้งกับสถาบนั
วัคซีนแห่งชาติ 

คณะอนกุรรมการวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 20 มิ.ย. 62 มีมติเห็นชอบแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูลวคัซีนรายชนิด และแนวทางการน าเสนอ
ข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างท าสัญญาจัดจ้าง Biophics 

5,100 7,810 153.14 

2. วิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบขอ้มูลและบริหาร
จัดการวัคซีน 

2. โครงการความร่วมมือเพือ่ความ
ม่ันคงด้านวคัซีนในภูมิภาคอาเซียน 
2562 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นทีป่รึกษาโครงการ
ความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาค
อาเซียน 

ผู้เชี่ยวชาญไดต้รวจทานและปรับแก้ร่างปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยความม่ันคงด้านวคัซีนและการพึ่งพา
ตนเองในภูมิภาคอาเซียน และสถาบันวคัซีนแหง่ชาติจะ
ให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้น าทางสุขภาพอาเซียน 
(AHC3/SOMHD) ในไตรมาส 4 

228,560     226,020  
 

98.89 

3. โครงการสร้างความเข้มแขง็ของ
ระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 

1. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเสนอเชิง
นโยบาย จ านวน 14 ข้อเสนอ ซึ่งมีข้อเสนอที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 9 ข้อเสนอ และอยู่
ระหว่างการด าเนินงานอีก 5 ขอ้เสนอ 

1,064,960 71,589 6.72 

2. สนับสนนุการด าเนินงาน โครงการเร่งรัดงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาทุนด าเนินงานโครงการ
ตามแผนเร่งรัดฯ 

3. ลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงาน ร่วมประเมินหลกัสูตร EPI training ส าหรับน าไปปรับ
ใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง 
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำยเทียบ
กับแผน 

4. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้
ด้านวัคซนี 

1. ออกแบบและจัดพิมพจ์ดหมายข่าวรายไตร
มาส 1-4 

จัดท าจดหมายขา่วเสร็จสิน้แล้ว 3 ฉบับ และอยู่
ระหว่างการด าเนนิงานอีก 1 ฉบับ ในไตรมาส 4 

414,740 335,433 80.88 

2. จัดท าคลังข้อมูล/สารสนเทศ วัคซีนรายโรค จัดท า infographic วัคซีนรายโรคเสร็จเรียบร้อย 15 
เร่ือง อยู่ระหว่างออกแบบ infographic จ านวน 5 
เร่ือง และอยู่ระหว่างการจัดท าเนื้อหา 10 เร่ือง 

3. ประชุม journal club ด าเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 10 ครั้ง 
ตามแผน 
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 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบ

กับแผน 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนนุการวิจัย
พัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยัง่ยืน 

1. การพัฒนาการผลิตและสูตรส่วนผสมของ

วัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาชนิดเชือ้ตายใน

โรงงานขนาดเล็กข้ันทดลอง 

สนับสนนุทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน “การพัฒนาการผลิตและ
สูตรส่วนผสมของวัคซีนป้องกันโรคไข้ซิกาชนิดเชื้อตายใน
โรงงานขนาดเล็กข้ันทดลอง”เลขที่สัญญา 2562.1/3 
(ดร.ณรงค์ นิทัศน์พฒันา) 

707,515.95 707,515.95 100.00 

2. สนบัสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซนีหรือชีววัตถุ
เป้าหมายอื่นๆ 

สนับสนนุทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน 
1. "การกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในหนูสายพนัธุ์ 
BALB/c ของโปรตีนลูกผสม Enterovirus A71 
subgenotype B5 ประเทศ" ปีที่ 1 (อ.ดร.นิพัฒธา อิส
โร) สัญญา เลขที่ 2562.1/2 
2. "การพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพต ารบัวัคซีน
ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีกับช่องทางการบริหารเข้า
สู่ร่างกาย (ปีที่ 1)" (นายเอกชัย ด าเกลี้ยง) สัญญาเลขที่ 
2562.1/4 

2. โครงการบริหารจัดการงานวจิัย
พัฒนาวัคซีน และการบริการอ่ืนๆ 
ของหน่วยสนับสนนุทุน 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาจัดสรรทุน จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ จ านวน 24 
ทุน 

817,784.53 816,725.53 99.87 

2. ประชุมคณะท างานพฒันาวัคซีนซิกาของ
ประเทศ 

จัดท า Roadmap วัคซีนซิกาและติดตามความก้าวหนา้
การด าเนินงาน ขณะนีไ้ด้ seed vaccine ซึ่งอยู่ระหว่าง
การทดสอบในหนู  
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบ

กับแผน 
2. โครงการบริหารจัดการงานวจิัย
พัฒนาวัคซีน และการบริการอ่ืนๆ 
ของหน่วยสนับสนนุทุน (ต่อ) 

3. ประชุมคณะท างานพฒันาวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบา้ของประเทศ 

ประชุมความก้าวหนา้โครงการคัดเลือกสายพันธุไ์วรัสพิษ
สุนัขบา้ ซึ่งสามารถคัดเลือก seed ได้ 1 สายพันธุ์จาก
สมองสุนัข 

   

4. ประชุมพัฒนาระบบ FUNVI การน าเสนอ
รายละเอียดและการสอนใช้งาน 

จะด าเนนิการจัดประชุมเพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสอนการใช้
ระบบแก่ผู้รับทุนในเดือนสิงหาคม 2562 

5. จัดจ้างท าสื่อประชาสัมพนัธท์ุน อยู่ระหว่างการจัดท า e-book ส าหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสถาบัน  

6. ค่าตอบแทนผู้ทบทวนโครงการ ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 
7. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีธุ่รการและอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการลาออก 
8. จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ระสานงานวิจัยวัคซนี
ป้องกันโรคซิกา 

ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 

9. บริหารจัดการระบบ NVIFDA จัดจ้าง บ. โคว คอปอเรชั่นพัฒนาระบบจัดเตรียมเอกสาร
ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจบุันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
NVIFDA ระยะที่ 3  

10. ค่าดูแลและบริหารจัดการนกัเรียนทุนใน
ต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียน (นางสาวเกวลิน รักษา
สรณ์) ในขณะที่ศึกษาต่ออยู่ต่างประเทศ สาขา Drug 
discovery and Development ณ University of 
Aberdeen สหราชอาณาจักร ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 
1 ปี 1 เดือน 

11. ค่าบริหารจัดการอ่ืนๆ ด าเนินการตามแผน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำร
เบิกจ่ำยเทียบ

กับแผน 
3. โครงการส่งเสรมิการผลติวัคซีนอย่างมี
ประสิทธิผล และตดิตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซนี 

1. ประชุมหารือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวคัซีน HPV 

อยู่ระหว่างการรอลงนาม MOA ระหว่าง Innovax กับ GPO-
MBP คาดว่าจะเกดิขึ้นภายในเดือนสิงหาคม 2562 

592,655.00 594,032.00 100.23 

2. ประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ป้องกันไข้เลือดออกของประเทศ 

คณะกรรมการการติดตามความกา้วหน้าการวิจัยพัฒนา
วัคซีนไข้เลือดออกมีมติใหยุ้ติการท างานเป็นการชั่วคราว
จนกว่าจะมผีลการด าเนินงานวิจยัพัฒนาท่ีพร้อมส าหรบัการ
พิจารณาตัดสิน ซึ่งมีก าหนดจัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 
2562 

3. ประชุมคณะท างานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกัน
โรคปอดอักเสบ 

คณะท างานเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบมมีติยตุิ
โครงการ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแนวโนม้ที่จะใช้วัคซีน
ชนิดนี้ และมีวัคซีนอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า  

4. ประชุมคณะท างานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวคัซีนชนิดใหม่ในประเทศ 

ประชุม working group เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสตัว์ของ
ประเทศ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 

5. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยพัฒนา
เพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ 

จัดท า Roadmap การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคชนิด
ใหม ่และประชุมตดิตามความก้าวหน้า 

6. ประชุมเจรจาศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ
วัคซีน MR 

7. จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลิตวัคซีน จัดจ้างผู้ประสานงานโครงการผลติวัคซีน จ านวน 2 คน 
8. การประเมินและติดตามโครงการภายใต้วาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน 

ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้วาระแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ1 ก.ค. 2562 ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นวัคซีนของประเทศ ปี 2562 
  

1. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการจัดท าร่างกฎหมายวา่ด้วยการสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคแห่งประเทศไทย   

สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 7 ท่าน  619,980.00 543,708.00 87.70 

2. จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการจดัท า (ร่าง) 
กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสรมิภมูคิุ้มกันโรคแห่ง
ประเทศไทย   

จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษา ที่ประชุมเห็นว่ายังไม่มี
ความจ าเป็นที่จะร่างกฎหมายฉบบันี้ข้ึนมา เนื่องจากมี
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องบังคับใช้อยู่แล้ว เช่น พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558  

3. จัดท ารายงานผลการศึกษาการจัดท าร่าง
กฎหมายฉบับสมบรูณ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหากอ่นจัดพิมพ์เลม่ 

4. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญโครงการการศึกษาการ
สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่
ภูมิภาค 

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดท ารา่งแนวทางการการสนับสนุน
การผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค 

5. จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อน าเสนอ
ผลการศึกษาการสนับสนุนการผลติและขยาย
ตลาดวคัซีนสูภู่มิภาค 

จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษาและแนวทางการ
สนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีนสู่ภมูิภาค โดยที่
ประชุมเห็นชอบแผนสนับสนุนการผลิตและขยายตลาดวัคซีน
สู่ภูมภิาค 

6. จดัจ้างการศึกษาแนวทางการพฒันาและผลิต
วัคซีนนิวโมค็อคคลั 

จัดจ้างทีม ดร.ศิริพร ภูริภสัสรกุล ศึกษาแนวทางการพัฒนา
และผลิตวัคซีนนิวโมค็อคคัล  

7. การจ้างเหมาลูกจ้างโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
8. สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมลู
ออนไลน์การไดร้ับวัคซีนส่วนบุคคล 

จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบข้อมลูออนไลน์การ
ได้รับวัคซีนส่วนบุคคลร่วมกับศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และกองโรคป้องกันดว้ยวัคซีน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายดา้นวัคซีนของประเทศ ปี 2562 
(ต่อ) 
 

9.จัดท าแนวทางในการพัฒนาระบบการเตรียม
ความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่
อย่างยั่งยืน 

จัดท าแผนเตรียมความพร้อมรองรบัการระบาดใหญไ่ข้หวัด
ใหญ่อย่างยั่งยืน จ านวน 3 แผน 
1. แผนขยายการใช้ Seasonal Influenza Vaccine (อยู่
ระหว่างด าเนินการจดัท าแผน) 
2. แผนยกระดับการผลติวัคซีนจาก Seasonal Influenza 
Vaccine สู่ Pandemic Influenza Vaccine (ด าเนินการ
เสร็จแล้ว) 
3. แผนตอบโต้การระบาดใหญ่ไขห้วัดใหญ่ด้วยวัคซีน 
(ด าเนินการเสรจ็แล้ว) 

   

10. การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมจา่ยเงิน
เพื่อรับบริการวัคซีนใหม ่

น าเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากร
ด้านวัคซีนอย่างครบวงจร 

1. สนับสนุนทุนนักศึกษาเภสัชศาสตรส์ าหรับการ
ฝึกงานในโรงงานผลติวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชน 

สนับสนุนการฝึกงานดา้นวัคซีนส าหรับนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 6 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 ทุน 

1,324,030.00 1,404,030.00 106.04 

2. การเสรมิสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการใน
การเตรียม pseudovirions ส าหรบั HPV 9 สาย
พันธุ์   

สนับสนุนทุนด าเนินงานด้านวัคซีน “การเสรมิสร้าง
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการเตรียม 
pseudovirions ส าหรับ HPV ๙ สายพันธ์ุ” ต่อเนื่อง 2 
ปี (นางสาวพยอม เอกศิริ) สญัญาเลขท่ี 2562.4/5 

3. การพัฒนากลไกการส่งเสรมิความครอบคลุม
ของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ในพื้นท่ี 4 จังหวัด
ชายแดนใต ้

สนับสนุนทุนด าเนินงานด้านวัคซีน "การพัฒนากลไกการ
ส่งเสริมความครอบคลุมของวัคซีนในเด็กอายุ 0-5 ปี ใน
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้" (ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ) 
สัญญาเลขท่ี 2562.4/1 

4. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาธิวิทยา 
(Pathology) ประเทศเกาหลีใต ้

สนับสนุนทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สาขา พยาธิวิทยา ณ 
Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้ 
(นางสาววริศราภรณ์ แตงช้าง) สัญญาเลขท่ี 2562.2/1 

5. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Drug 
discovery and Development 
development 

สนับสนุนทุนศึกษาต่อในระดับปรญิญาโท สาขา Drug 
discovery and Development ณ University of 
Aberdeen สหราชอาณาจักร (นางสาวเกวลิน รักษา
สรณ์) สัญญาเลขท่ี 2562.2/2 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

2. โครงการประชุมวิชาการ 1. จัดประชุมคณะท างานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชุมร่วมกับส านักพระราชวัง 

ประชาสมัพันธ์งานประชุมวิชาการวัคซีนและรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมงาน ขณะนี้มผีูล้งทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
187 คน และผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน  
27 ผลงาน อีกทั้ง หน่วยงานแสดงความจ านงเข้าร่วม
แสดงบูธนิทรรศการและบูธผลิตภณัฑ์  จ านวน  29 
หน่วยงาน นอกจากน้ี สถาบันไดเ้ชิญแขกผู้มีเกียรติ (VIP) 
จ านวน  230 ท่าน 

1,113,457.00 1,015,573.26 91.21 

2. ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 
3. ค่าบรหิารจัดการประชุมวิชาการวัคซีน
แห่งชาติ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การให้บริการสรา้งเสริมภมูิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย 

1. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 13-15 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

1,712,015.00 2,113,463.00 123.45 

2. จัดจ้างคณะพยาบาลแมคคอรม์คิ มหาวิทยาลยั
พายัพ   

ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  
รุ่นที่ 1 วันท่ี 20-22 มีนาคม 2562 ณ วู๊ดฟิลด์ รสีอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม ่
รุ่นที่ 2 วันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอม็
เพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

3. จัดจ้างคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  
รุ่นที่ 1 วันท่ี 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล 
เรสซเิดนท์ จังหวัดปทุมธานี 
รุ่นที่ 2 วันท่ี 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนา
พาร์ค จังหวัดตรัง 

4. จัดจ้างส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 

ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 7-8 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

5. จัดจ้างส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม ่

อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งจะจัดกิจกรรมดังกล่าววันที่ 18-
19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัด
เชียงใหม่ 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

 6. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ
ประกอบการอบรมในหลักสูตร 

เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 3 รุ่น    

7. พัฒนาบุคลากรด้านงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรคในเขตพื้นท่ีชายแดนใต ้

ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันท่ี 15-17 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง 

8. การผลติสื่อการสอนประกอบการบรรยาย พัฒนาแบบทดสอบก่อน-หลังเรยีนส าหรับใช้ประเมินผลผู้
เข้าอบรมสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศไทยปี 2562 

4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาวัคซีนของประเทศ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะท างานเพื่อ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน 

247,462.00 224,301.74 90.64 

2. ประชุมคณะท างานตรวจติดตามและประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ติดตามผลการเตรยีมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ในช่วงเดือนกันยายน 2562 

3. สนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ผลิตวคัซีน 

อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าโครงการน าร่องเพ่ือ 
ขอรับการประเมินระบบมาตรฐานจาก อย. 

4. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน 

ได้แผนและตัวช้ีวัดของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์ บรรจุในร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาต ิ

5. จ้างเหมาบริการธุรการ ด าเนินการตามแผน 
6. การศึกษาดูงานหน่วยงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ 

1. จัดท าร่าง MOU ระหว่าง GPO, Bionet และสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติเพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตวัคซีน
ตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 

1. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพือ่พิจารณา
เนื้อหาในการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีและปฏิบัต ิ

ก าหนดเนื้อหา วิทยากร และก าหนดการจัดอบรม
หลักสตูรระยะสั้น 

2,259,419.39 2,192,118.14 97.02 

2. การจัดท าหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น 

จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น 2 หลกัสูตร 
1. Advanced Chromatography in Downstream 
Process for Vaccines and Biological Products ใน
วันท่ี 23-24 มกราคม 2562 
 2. Continuously Improving Bioprocesses 12-14 
มีนาคม 2562 

3. สนับสนุนการพัฒนาความเช่ียวชาญในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง 

จัดจ้างสัตวแพทย์ จ านวน 6 เดือน ปฏิบัติงาน ณ สถาน
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   

4. สนับสนุนการทดสอบผลิตภณัฑ์ในสัตว์ทดลอง
ตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน   

จัดจ้างนักวิจัย จ านวน 7 เดือน ปฏิบัติงาน ณ สถาน
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดา้น Process 
development 

ปรับรูปแบบการด าเนินงานและผูร้ับผิดชอบโครงการเป็น
การสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมชีวเภสัชภณัฑ์
ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ. 

6. การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรสูค่วามเชี่ยวชาญ
ด้านระบบควบคุมคณุภาพ 

สนับสนุนทุนโครงการ "พัฒนาบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญ
ด้านระบบควบคุมคณุภาพแกโ่รงงานต้นแบบผลิตยาชีว
วัตถุกึ่งอุตสาหกรรม" กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์)  สัญญาเลขท่ี 
2562.3/1 

7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศสิงคโปร ์

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความร่วมมือใน
การพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนหลักสูตรวิศวกรรม
ชีวเภสัชภณัฑ์ ปรญิญาตรี วันท่ี 12-14 ก.พ. 2562 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

 8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการวัคซีนโดยมี
วิทยากรต่างชาต ิ

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ The 13th TALAS 
International Conference and Workshop ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันท่ี 25-30 มิถุนายน 2562  

   

9. ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามผลการ
ด าเนินงานของ PM 

จัดประชุมหารือ เรื่อง Project manager ปี 2562  

10. กิจกรรม workshop ของ PM จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผูจ้ัดการ
โครงการ 

11. จัดจ้างบุคลากรเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการ
โครงการ 

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 คน 

12. จัดจ้างผู้ประสานงานระหว่างประเทศเพื่อการ
จัดตั้ง VIMU 

ด าเนินงานตามแผน 

13. ประชุมคณะกรรมการภายใต้เครือข่ายการ
ประกันคณุภาพวัคซีน 

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพวัคซีนชุดใหม่ และมี
แผนการด าเนินงานภายใต้เครือข่าย QA 

14. สนับสนุนการด าเนินงานของ NRA  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต ารับยาที่เป็น
ผลิตภณัฑ์ยาชีววัตถุและวัคซีนได้คนืเงินงบประมาณแก่
สถาบัน ซึ่งงบประมาณในส่วนน้ีสถาบันใช้สนับสนุนงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ the 13th Vaccine 
Congress  ระหว่างวันท่ี 15-18 กันยายน 2562 ณ 
โรงแรม Avani Riverside Bangkok โดย ศ.นพ.เกียรติ 
รักษ์รุ่งธรรม เป็น local chair ของการประชุม 

15. ประชุมหารือจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาร่วม
ระหว่างผูผ้ลติ (NRA, NCL) และ
สถาบันการศึกษา 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถุส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ์
ปริญญาตรี ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 18 มกราคม 2562  
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

 16. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรการ
ปฏิบัติงานนักศึกษาเภสัชศาสตร ์

ได้ข้อเสนอเพื่อปรับหลักสตูรการปฏิบัติงานนักศึกษา
เภสัชศาสตร ์

   

17. จัดท าวิดโีอแนะน าการปฏิบัตงิานด้านการ
พัฒนาและผลิตวัคซีน 

จัดท า TOR จัดจ้างท าวิดีทัศน์ภาพรวมของลักษณะงาน
ระดับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ  

19. สนับสนุนการพัฒนาความรู้และแนวทางใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจดัอบรมใน
หลักสตูรเจ้าหน้าที่ด้านสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 

ประเมินผลการจดัจ้างจัดอบรมและสังเกตการณห์ลักสูตร
เชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีสรา้งเสริม จ านวน 2 รุ่น 
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 แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

1. บริหารงานท่ัวไป ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้ 1,670,667.60 1,322,484.55 79.16 
2. ค่าวัสดุอปุกรณ ์ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้าน

งานครัวไดต้ามแผน 
3. ค่าใช้จ่ายพาหนะส่วนกลาง เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ได้ตามแผน 
4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ด าเนินการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์รวมถึง

อุปกรณ์ต่างๆ ไดต้ามแผน 
5. ค่าประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ประชาสมัพันธ์รับสมัครงานได้ครบทุกต าแหน่ง  
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แก้ไขป้ายช่ือสถาบันและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  
7. จัดประชุมประจ าเดือน จัดประชุมประจ าเดือนในไตรมาส 3 ได้เพียง 2 ครั้ง (ไม่

เป็นไปตามแผน) 
8. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการของสถาบัน 

ในไตรมาส 3 สามารถจดัประชุม  
- คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้อ านวยการสถาบัน จ านวน 3 ครัง้ (เป็นไปตามแผน) 
- กรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ครั้ง (เป็นไปตามแผน) 
- คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง 
(ด าเนินการได้มากกว่าแผน)  
- คณะอนุกรรมการด้านบริหารไมส่ามารถจัดประชุมได้
ตามแผน เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ) 

9. สารสนเทศ จัดซื้อการบริการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการ
โจมตีทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจัดซื้อบริการระบบ
อีเมลองค์กร จ านวน 50 อีเมลผู้ใช้ ทั้งนี้ การจ้างพัฒนา
เว็บไซต์ของสถาบัน มีการแก้ไข TOR ท าให้การจัดจ้างและ
แผนการใช้เงินล่าช้าตามไปด้วย 

   

10. ค่าปรับปรุงโถงหน้าลิฟต ์ ด าเนินการเรียกผู้รับจ้างมาประมาณการและวัดพื้นที่แล้ว 
ภายหลังติดต่อผู้รับจ้างไม่ได้ท าให้ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างเสนอ
ราคาค่าปรับปรุง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันปี 2561 

1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จ านวน 2 ท่าน  698,639.00 489,524.00 70.07 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในประเทศ จ านวน 22 คน 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ณ นคร

เจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ ระหว่างวันท่ี 20-28 พ.ค. 2562   
4. การประชุมคณะกรรมการคัดเลอืก สรรหา 
สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ 

คัดเลือก สรรหา และสัมภาษณ์ จ านวน 5 ต าแหน่ง 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2562 

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท าตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคลใน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2561  

6. จัดอบรมหลักสตูรเฉพาะส าหรบับุคลากร 
in house 

จัดอบรมบุคลากร เรื่อง อยู่อย่างไรให้มีความสุขกับสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและ
อัตราก าลังขององค์กร 

1. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญ จัดท าโครงสร้างและอัตราก าลังของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และประกาศใช้เมื่อวันท่ี 1 พ.ค. 62 ท้ังนี้ ได้จัดท าร่าง
กรอบอัตราเงินเดือนและกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ซึ่งจะเสนอต่อคณะท างานแผนพัฒนาบุคลากรสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ในวันท่ี 31 ก.ค. 62 

   
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจ
รับงาน 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีน
แห่งชาติ 

1. จัดประชุมคณะท างานจดัท าอนุบัญญัต ิ เนื่องจากอนุบัญญัติบางฉบับท่ีมีรา่งเดิมอยู่แล้ว จึงไมไ่ด้มี
การจัดประชุมเพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3 

89,900.00 36,575.00 40.68 

2. ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญจัดท าอนุบญัญัติด้าน
วัคซีน 

จ้างผู้เช่ียวชาญในการจดัท าอนุบญัญัติและจะด าเนินการ
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับอนุบัญญัติแตล่ะเรื่องมาให้ความเห็น
เพิ่มเตมิ 

3. จ้างแปล พ.ร.บ.   
 

จัดจ้างแปลพระราชบญัญัตคิวามมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2561 จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับพัสด ุ

5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและ
ความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 

1. CSR แบ่งปันความสุขเพื่อน้อง ปี 3 จัดกิจกรรม CSR : ส่งต่อความสุขเพื่อน้อง (Forward 
happiness) ปี 3 วันท่ี 13 มกราคม 2562 

838,890.00 680,290.00 81.09 

2. จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรูด้้านวัคซีน
ประจ าเดือน 

จัดจ้างเผยแพร่ข่าวและความรู้ด้านวัคซีนประจ าเดือน  
ตามแผน 

3. จัดประกวดสุนทรพจน ์ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. จัดท าคลิปวิดโีอแนะน าสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

ด าเนินการผลติคลิปวิดีโอเองและมีแผนจะเผยแพร่ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ ของสถาบัน ท าให้ใช้งบประมาณน้อยกว่า
แผนที่ก าหนด 

6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร  1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อปฏิรูปกลไก
การด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(Retreat) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลไกการบริหารจัดการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่พึงประสงค”์ วันท่ี 21 - 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ เรือนเครือวัลย์ริเวอรไ์ซดร์ีสอร์ท & 
สปา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

414,249.50 414,249.50 100.00 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาองค์การ 
(OD) ประจ าปี 2562 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD) ประจ าปี 
2562 วันท่ี 7-9 กุมภาพันธ์ 2562.ณ ภูเขางามพาโนรามา 
รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. จัดอบรมหลักสตูรที่เกี่ยวข้อง - นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ เข้ารับการศึกษาอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสตูร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 279/2019    
- นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และดร.ภญ.ยุพิน ลาวณัย์
ประเสริฐ ข้ารับการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้า 
หลักสตูรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรก ากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกจิ และ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 20 

1,465,390.00 1,379,660.00 94.15 

2. การศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ณ ประเทศอินโดนีเซีย  ในวันที่ 7-10 
มกราคม 2562 

3. จัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ ศึกษาดูงานด้านวัคซีน ณ บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริ
เออร์ชีววัตถุ จ ากัด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

8. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแหง่ชาติ จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ จึง
ต้องชะลอการจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้ 
พรบ. ความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

   

2. จัดประชุมคณะท างานภายใต้คณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ หรืออนุกรรมการฯ 

จัดประชุมหารือการด าเนินการจัดซื้อวัคซีนร่วมกัน ในวันอังคาร
ที่ 19 มีนาคม 2562  

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค 
และคณะท างาน 

สนบัสนุนโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง กรม
ควบคุมโรคกับสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนนโยบายแผนงานสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค ปี 2562  
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โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
เบิกจ่ำย 

เบิกจ่ำยจริง ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับแผน 

8. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

5. การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าท่ีธุรการลาออก    

9. โครงการจัดท า (รา่ง) นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 

1. จัดประชุมท าแผนยุทธศาสตร์วคัซีน 20 ปี จัดประชุม 2 ครั้ง คือ 1) การจัดประชุมรับฟังความคดิเห็นต่อ 
(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ฯ  2) จัดประชุมช้ีแจง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงานปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

387,390.00 209,484.00 54.08 

2. จัดพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน 20 ปี   (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯอยู่ระหว่างการพิจารณา
กลั่นกรองของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
จึงยังไม่สามารถจดัพิมพ์เล่มได ้

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

จัดพิมพ์ร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2564) 
เพื่อประกอบการน าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์วัคซีน ฉบับท่ี 2 
จ านวน 40 เล่ม 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 มิถุนำยน 2562) 

 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,045,349.60 1,670,667.60 1,322,484.55 1,722,865.05 79.16 43.43 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 1,584,139.00 698,639.00 489,524.00 1,094,615.00 70.07 30.90 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร - - - - - - 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้พระราชบัญญตัิความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 99,100.00 89,000.00 36,575.00 62,525.00 40.68 36.91 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 1,260,250.00 838,890.00 680,290.00 579,960.00 81.09 53.98 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 1,524,249.50 414,249.50 414,249.50 1,110,000.00 100.00 27.18 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1,483,390.00 1,465,390.00 1,379,660.00 103,730.00 94.15 93.01 

8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 810,000.00 5,100.00 7,810.00 802,190.00 153.14 0.96 
9.  โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน 2562 882,960.00 228,560.00 226,020.00 656,940.00 98.89 25.60 
10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

2,210,208.00 1,919,826.00 1,763,932.00 446,276.00 91.88 79.81 

11 โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 732,980.00 619,980.00 543,708.00 189,272.00 87.70 74.18 
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1,124,160.00 1,064,960.00 71,589.00 1,052,571.00 6.72 6.37 

13. โครงการจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้นวัคซีน พ.ศ. 
2563-2565 

387,390.00 387,390.00 209,484.00 177,906.00 54.08 54.08 

14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอยา่งยั่งยืน 9,307,594.00 707,515.95 707,515.95 8,600,078.05 100.00 7.60 
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  8,236,089.00 1,324,030.00 1,404,030.00 6,832,059.00 106.04 17.05 
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โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย 

ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบ

กับแผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน 895,084.53 817,784.53 816,725.53 78,359.00 99.87 91.25 
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 677,480.00 414,740.00 335,433.00 342,047.00 80.88 49.51 
18. โครงการประชุมวิชาการ 5,068,000.00 1,113,457.00 1,015,573.26 4,052,426.74 91.21 20.04 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 

2,340,515.00 1,712,015.00 2,113,463.00 227,052.00 123.45 90.30 

20. โครงการสนับสนุนการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ 

373,262.00 247,462.00 224,301.74 148,960.26 90.64 60.09 

21. โครงการส่งเสริมการผลิตวคัซนีอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซนี 

1,055,655.00 592,655.00 594,032.00 461,623.00 100.23 56.27 

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 3,907,389.39 2,259,419.39 2,192,118.14 1,1715,271.25 97.02 56.10 
รวม 47,005,235.02 18,592,630.97 16,548,518.67 30,456,726.35 89.01 35.21 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 มิถุนำยน 2562) 

 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย คงเหลือ 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ

แผนกำรเบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำยเทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

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

3,494,600.00 1,713,360.00 640,852.00 2,853,748.00 37.40 18.34 

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

11,258,333.53 2,117,955.48 2,118,273.48 9,140,060.05 100.02 18.82 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 11)  

732,980.00 619,980.00 543,708.00 189,272.00 87.70 74.18 

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

19,925,255.39 6,656,383.39 6,949,486.14 12,975,769.25 104.40 34.88 

รวม 35,411,168.92 11,107,678.87 10,252,319.62 25,158,849.30 92.30 28.95 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 มิถุนำยน 2562) 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ทีไ่ด้รับจัดสรร 

แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำร 
เบิกจ่ำย 

 

คงเหลือ ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ
แผนกำร
เบิกจ่ำย 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย

เทียบกับ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 

งบด ำเนินงำน 47,005,235.02 18,592,630.97 16,548,518.67 30,456,726.35 89.01 35.21 
- แผนงานยุทธศาสตร์ 35,411,168.92 11,107,678.87 10,252,319.62 25,158,849.30 92.30 28.95 
- แผนงานพื้นฐาน 11,594,076.10 7,484,952.10 6,296,199.05 5,297,877.05 84.12 54.31 
งบรำยจ่ำยประจ ำ 24,769,673.98 17,749,499.08 16,871,685.49 7,897,988.49 95.05 68.11 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 16,070,008.00 11,675,008.00 11,319,898.00 4,750,110.00 96.96 70.44 
- เบี้ยประชุม 2,239,000.00 1,565,000.00 1,447,000.00 792,000.00 92.46 64.63 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 556,762.20 421,762.20 420,223.42 136,538.78 99.64 75.48 
 - สวัสดิการ 339,830.25 204,830.25 80,050.75 259,779.50 39.08 23.56 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2,156,348.00 1,399,136.00 1,289,136.00 867,212.00 92.14 59.78 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 456,000.00 304,000.00 304,000.00 152,000.00 100.00 66.67 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 581,981.82 361,981.82 310,440.83 271,540.99 85.76 53.34 
 - ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร 889,200.00 666,900.00 666,900.00 222,300.00 100.00 75.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 925,603.71 645,940.81 599,096.49 326,507.22 92.75 64.72 
 - ค่าครุภัณฑ์ 554,940.00 504,940.00 434,940.00 120,000.00 86.14 78.38 
เงินส ำรอง 5,430,481.00 1,810,160.33 198,925.00 5,231,556.00 89.01 3.66 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ+เงินส ำรอง 77,205,400 38,152,290.38 33,619,129.16 43,586,270.84 88.12 43.55 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงาน รายจ่ายประจ า และเงินส ารองเป็นเงิน 33,619,129.16 บาท อยู่ที่
ร้อยละ 43.55 ของวงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายจะอยู่ที่ร้อยละ 88.12) โดยมี
รายละเอียดของงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 11,107,678.87 บาท อยู่ที่ร้อยละ 28.95 ของ
วงเงินงบประมาณ (หากเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 จะอยู่ที่ร้อยละ 92.30) ทั้งนี้ สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,494,600 บาท  
มีแผนการเบิกจ่าย 1,713,360 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 640,852 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.40 เทียบกับแผนการ
เบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  

  โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย
ไม่ได้ตำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการสร้างความ
เข้มแข็ งของระบบการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย 

1.1 สนับสนนุการด าเนินงาน 
โครงการเร่งรัดงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

965,300 การเบิกจ่ายได้ต่ ากว่าแผน เนื่องจาก 
โครงการเร่งรัดงานสรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีผู้รับผิดชอบหลักคือ
ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 
12 จังหวัดสงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การขอมอบอ านาจลงนามในสัญญา
ทุนด าเนนิงานจากอธิบดีกรมควบคุม
โรค 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,258,333.53 บาท  
แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 เป็นเงิน 2,117,955.48 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 2,118,273.48 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 100.02 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพียง 1 โครงการ ได้รับงบประมาณ เป็นเงิน 732,980 บาท แผนการ

เบิกจ่าย  619,980 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 543,708 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.70 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดย
มีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  

 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย
ไม่ไดต้ำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการศึกษา
และจัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้าน
วัคซีนของประเทศ ปี 
2562 

1. จัดท ารายงานผลการศึกษา
การจัดท าร่างกฎหมายฉบับ
สมบูรณ์และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 

5,000 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาของรายงานฉบบัสมบูรณ ์จึงไม่
สามารถด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ 

2. จัดประชุมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องการศึกษาการ
สนับสนนุการผลติและขยาย
ตลาดวัคซนีสู่ภูมิภาค 

15,647 สามารถจัดประชุมได้ตามแผน แต่ผู้เข้าร่วม
ประชุมหลายท่านติดภารกิจส าคัญ จึงท าให้มี
จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมตามทีไ่ด้ประมาณ
การงบประมาณไว ้

การสนับสนนุการด าเนนิงาน
พัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์
การได้รับวัคซีนส่วนบุคคล 

28,000 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ชะลอ
การด าเนินการพฒันาระบบข้อมูลออนไลน์
การได้รับวัคซีนส่วนบุคคลไปพลางก่อน จึง
ไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมดังกลา่วได้ 

จัดท าแนวทางในการพัฒนา
ระบบการเตรียมความพร้อม
รองรับการระบาดใหญ่ไข้หวัด
ใหญ่อย่างยั่งยืน 

20,685 จัดประชุมได้เพียง 2 คร้ัง เนื่องจากผู้เข้าร่วม
ประชุมติดภารกิจส าคัญและการจัดประชุม
คร้ังที่ 2 ล่าชา้กว่าแผนซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 3 
ก.ค. 2562 ที่องค์การเภสัชกรรม โดยไม่มี
การเบิกค่าใช้จ่ายจงึท าให้การเบกิจ่าย
งบประมาณไมต่รงตามที่คาดการณ์ไว้ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  

 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,925,255.39 บาท  
แผนการเบิกจ่าย 6,656,383.39 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง  6,949,486.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 104.40 เทียบกับ
แผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายสูง/ต่ ากว่าแผน ดังนี้  
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โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย

ไม่ไดต้ำมแผน (บำท) 
หมำยเหตุ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการให้บริการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคของประเทศไทย 
    

1. จัดจ้างคณะพยาบาลแมค
คอร์มิค มหาวิทยาลัยพายพั   

 (245,000) เบิกจ่ายงบประมาณได้เร็วกว่าแผนที่ก าหนด 

2. จัดจ้างคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 (86,000) 

3. จัดจ้างส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ 

(140,000) 

4. ค่าขนส่งสื่อการเรียนการ
สอนและหนังสือประกอบการ
อบรมในหลักสูตร 

5,385 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนนิการมารับสื่อการสอนและหนังสือ
ประกอบการอบรมที่สถาบันฯ เอง ท าให้ไม่
มีผลเบิกจ่ายในรุ่นปทุมธานีและตรัง 

5. พัฒนาบุคลากรด้านงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขต
พื้นที่ชายแดนใต ้

64,167 บุคลากรในพืน้ที่ชายแดนใต้เข้าอบรมน้อย
กว่าที่คาดการณไ์ว้ เนื่องจากวนัจัดอบรม
ตรงกับช่วงรอมฎอน และบางทา่นติด
ภารกิจอ่ืนท าให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ อีก
ทั้งค่าใช้จา่ยส าหรับโรงแรมมีราคาต่ ากว่าที่
วางแผนไว ้

 
รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,594,076.10 บาท  
มีแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส 3 เป็นเงิน 7,484,952.10 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง 6,296,199.05 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 84.12 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน 
ดังนี้  
 

โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย
ไม่ไดต้ำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

1. โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาต ิ

1.1 สารสนเทศ 39,091 การจ้างพัฒนาเวบ็ไซต์ของสถาบัน มีการแก้ไข 
TOR ท าให้การจัดจ้างลา่ชา้ 

1.2 ค่าปรับปรุงโถงหนา้
ลิฟต ์

200,000  อยู่ระหว่างเสนอราคาค่าปรับปรุงโถงหน้าลิฟต์
กับผู้รับจ้างรายใหม่ 
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โครงกำร กิจกรรม งบประมำณที่เบิกจ่ำย
ไม่ไดต้ำมแผน (บำท) 

หมำยเหตุ 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
สถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิ
ปี 2562 

2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมต่างประเทศ 

128,970 เข้าร่วมการประชุมสมชัชาอนามัยโลก สมัย
ที่ 72 ณ นครเจนีวา สมาพันธรฐัสวิส 
ระหว่างวันที่ 20-28 พ.ค. 2562 จ านวน 1 
คน และอยู่ระหว่างท าขออนุมัตเิบิก
ค่าลงทะเบียน "หลักสตูรอบรม The 19th 
International Vaccinology Course" ณ 
The International Vaccine Institute 
(IVI) ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 4 คน 

2.2 การประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก สรร
หา สัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ 

19,090 ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบาง
ต าแหน่งที่รับสมัครไม่มีผูผ้่านคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง จงึท าให้ไมส่ามารถ
ด าเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์ต่อไปได้ 
และอยู่ระหว่างการด าเนินการคัดเลือกและ
สัมภาษณ์อีก 3 ต าแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการ
วัคซีน ,นักวิชาการวัคซีน  (สั ตวแพทย์ ) 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

2.3 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับบุคลากร in house 

12,880 ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
เลื่อนการจัดหลักสูตรบริหารความเสี่ยง เพื่อ
อบรมบุคลากรในสถาบัน เป็นวนัที่ 30 
กรกฎาคม 2562 

3. โครงการจัดท าอนุ
บัญญัติภายใต้
พระราชบญัญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาต ิ

3.1 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจดัท า 
อนุบัญญัติดา้นวัคซนี 

24,000 จะด าเนนิการเชิญผูท้ี่เก่ียวข้องกับอนุบัญญัติ
แต่ละเร่ืองมาให้ความเห็นเพิ่มเติม 

3.2 จ้างแปล พ.ร.บ. 26,400 จัดจ้างแปลพระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 จากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การตรวจรับพัสด ุ

4. โครงการจัดท า 
(ร่าง) นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 
2563-2565 

4.1 จัดพิมพ์ (ร่าง) นโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563-2565   

60,000 (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯอยู่
ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของ
ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติก่อนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จึงยังไม่สามารถจดัพิมพ์เล่ม
ได ้
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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 24,769,673.98 บาท แผนการเบิกจ่าย 
ในไตรมาส 3 เป็นเงิน 17,749,499.08 บาท ผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 16,871,685.49 บาท คิดเป็นร้อยละ  
95.05 เทียบกับแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ 68.11 เทียบกับวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายค่อนข้าง
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ยกเว้น หมวดที่ 4) สวัสดิการ มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 50  

 

ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 17,112,066.37 1,164,278.43 

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

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 13,246,035.00 1,886,400.00 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 674,657.90.00 1,193,272.10 
2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 13,306,009.88 2,481,038.08 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49 46,775,978.57 6,799,715.92 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  

 

ปัญหำ อุปสรรค 
 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน สรุปได้ดังนี้  

1. การชะลอการด าเนินงานบางกิจกรรมเพื่อรอการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างเป็นทางการ  
2. การจัดจ้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกระบวนการจัดท า TOR ที่ล่าช้า  
3. การก าหนดแผนการด าเนินงาน แผนการเบิกจ่าย และกลุ่มเป้าหมายที่สูงเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานตามแผนได้ทันในไตรมาส 3 
 4. การปรับรูปแบบการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบกับแผนการเบิกจ่าย 
 5. ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่กิดจากหน่วยงานภายนอกแต่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน เช่น การมอบ
อ านาจ การท าสัญญา เป็นต้น 
แนวทางแก้ไข เร่งรัดการด าเนินการจัดจ้างต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4 รวมทั้งกิจกรรมที่ยังไม่ได้มีการ
ด าเนินงานในไตรมาส 3 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 

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