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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนภำรกิจหลักไตรมำส 4 

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 4 ปี (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2562) มีผลเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 52,173,185.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.58 (52,173,185.15 / 
77,205,400) มี เงินกัน เบิกเหลื่ อมปี  เป็น เงิน  17,519,737.65 บาท  และคิด เป็นร้อยละ 22.69 
(17,519,737.65 / 77,205,400) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลื่อมปี เป็นเงิน 69,692,922.80 
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 22 โครงการ แบ่งเป็นโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 13 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จ านวน 9 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 47,005,245.02 บาท สามารถด าเนินโครงการบรรลุผลผลิตตามที่ก าหนดได้ 38 ใน 47 ผลผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 80.85 และสามารถด าเนินโครงการได้บรรลุตัวชี้วัดได้ 29 ใน 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.44 
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 28,071,864.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.72 (28,071,864.10 / 
47,005,245.02) มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี  เป็นเงิน 13,850,508.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของงบ
ด าเนินงาน (13,850,508.05 / 47,005,245.02) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลื่อมปี เป็นเงิน 
41,922,372.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของงบด าเนินงาน ส าหรับรายจ่ายประจ า งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 24,769,673.98 บาท มีผลเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 23,086,371.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 
(23,086,371.40 / 24,769,673.98) มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี เป็นเงิน 269,229.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 
ของงบรายจ่ายประจ า (269,229.60 / 24,769,673.98) รวมผลการเบิกจ่ายจริงและเงินกันเบิกเหลื่อมปี เป็น
เงิน 23,355,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29 ของงบรายจ่ายประจ า 

............................................................. 
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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 เพ่ือการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และ
เป็นธรรม 
 2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก สนับสนุนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 3) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศ 

4. กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 
ให้ความส าคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาที่จ าเป็นและขาดแคลนให้

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

 
เป้ำหมำย 

 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 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. โครงกำรบริหำรจัดกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน
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 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 

โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
1. โครงการวิจัยการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและ
บริหารจดัการวัคซีน  

เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูล
และบรหิารจดัการวัคซีน
ครอบคลมุวงจรวัคซีนท้ังระบบได้
อย่างเหมาะสม 

 แผนด าเนินงานการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 ตัวแบบหรือพิมพ์เขียว (Blueprint) 
ของระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
 ชุดข้อมูล (Factsheet) ของวัคซีน
อย่างน้อย 1 ชนิด (วิเคราะห์ด้วยตนเอง) 

 ชุดข้อมูล (Factsheet) ของวัคซีนอย่างน้อย 
1 ชนิด (โดยการวิเคราะหด์้วยตนเอง) ได้รับการ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ส าหรับการ
น าไปใช้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อย่างน้อย 
1 ช่องทาง เช่น เว็บไซด์ จดหมาย เป็นต้น  

 ความพร้อมของข้อมูลและ/หรือ
รายละเอียดของวัคซีนท่ีครบถ้วน  

2. โครงการความร่วมมือเพื่อ
ความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาค
อาเซียน 2562 

1) ผลักดันและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ที่เกิดจากการด าเนินงานภายใต้ 
Work plan ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากเวทีการประชุมผู้น า
ด้านสุขภาพอาเซียน และน าไปสู่
การปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
2) สนับสนุนการจดักิจกรรม
ภายใต้แนวคิดเรื่องความมั่นคง
และการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 ปฏิญญาผู้น าอาเซยีนว่าด้วยความ
มั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน  
 สัมมนาภายใต้แนวคิดเรื่องความ
มั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียน ในการประชุม ASEAN 
Vaccine Conference (ASVAC) ครั้งท่ี 
๗ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพมา่ 

 ระดับความส าเร็จของปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียนได้น าเสนอในเวท ีThe 14th 
ASEAN Health Minister Meeting (AHMM) 
และที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
 ระดับความส าเร็จของการสัมมนาภายใต้
แนวคิดเรื่องความมั่นคงและการพึง่ตนเองด้าน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุม ASEAN
โดยได้จัดท ารายงานการสัมมนาทีส่ะท้อนกรอบ
หรือแนวทางในการผลักดันและขบัเคลื่อน
กิจกรรมภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยความมั่นคงและ
การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนในภมูภิาคอาเซียน 
แต่ยังไมไ่ด้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ  

 ผู้บริหารระดับสูงและมีนโยบายด้านการ
สร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง 
รวมถึงสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ประเทศอย่างชัดเจน เห็นชอบต่อเป้าหมาย
ของโครงการ และร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ อีก
ทั้งเครือข่ายมีความเข้มแข็ง พร้อมให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี (สปสช. และ อย.) 
 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข เห็นความส าคัญของปฏิญญาฯ 
และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที ่
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
3. โครงการสร้างความเข้มแขง็
ของระบบการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย 

1) เพื่อติดตามการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอเชงินโยบายในการ
พัฒนาระบบสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศให้
สามารถด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน
ตามแผนเร่งรัดงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบและมาตรฐานของการ
ให้บริการวคัซีน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ด้วย
กระบวนการมีส่วนรว่มของ
เครือข่าย ภายใต้บริบทของ
พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
วัคซีนอย่างทัว่ถึง เป็นธรรม 
และทันการณ ์

 ผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ระยะต่าง ๆ ในการสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของประเทศไทย ส าเร็จตามตัวชี้วัด 

 มีการเสนอแผนงานเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-
2565 
 มีการจัดตั้งกลไกการพิจารณาน าวัคซีน
ใหม่มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รูปแบบใหม่  
 มีข้อเสนอเชงิวชิาการ และการบริหาร
จัดการเพื่อเร่งรัดการก าจัดโรคหดัของประเทศ
ไทย ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญา
นานาชาติ 
 มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการน า
ร่องการบูรณาการบรหิารจัดการ การจัดซ้ือ
และการส ารองวัคซีนรูปแบบใหม่เพื่อความ
ม่ันคงด้านวคัซีนของประเทศไทย ต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ 
 มีร่างต้นแบบการพัฒนางานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่างของประเทศ 

 การสนับสนุนทนุล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว ้ซ่ึงผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควร
ช่วยประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อแกป้ัญหาติดขัดที่เกิดขึ้น 
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
4. โครงการพัฒนางานจัดการ
ความรู้ด้านวัคซนี 

เพื่อพัฒนาระบบงานจัดการความรู้
ของสถาบันให้เป็นระบบและสื่อสาร
ความรู้/ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ
ได้ถูกต้อง ทันเวลา 
 

 ผลการสื่อสารประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารของสถาบันสู่สาธารณะ     

 จ านวนความรู้/ข้อมูลข่าวสารที่
สื่อสารสูส่าธารณะ จ านวน 97 เรือ่ง (ค่า
เป้าหมาย 50 เรื่อง)  
 จ านวนผู้สนใจข้อมลู ข่าวสาร ของ
สถาบันผ่านช่องทาง Facebook เพิ่มขึ้น
จากเดิมจ านวน 12,310 คน เป็น 16,360 
คน คิดเป็นร้อยละ 33 (ค่าเป้าหมายร้อย
ละ 20) 

 การจัดท าเนื้อหาให้น่าสนใจและอยู่ใน
ประเด็นที่คนสนใจช่วงนั้น ๆ /เหมาะกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วง 
 ยังมีผู้ที่สนใจภายในสถาบันถา่ยทอด
ข้อมูล/องค์ความรู้น้อย ควรมีการกระตุ้นให้
นักวิชาการมีการเขยีนบทความมากข้ึน 
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 แผนงำนตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 

โครงกำร 
วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
/ปัญหำอปุสรรค 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนของ
ประเทศอย่างยั่งยนื 

เพื่อสนับสนุนการสรา้งองค์ความรู้ด้าน
วัคซีน และการวิจัยพัฒนาดา้นวคัซีนที่เป็น
ความต้องการของประเทศ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ให้ทุนโครงการส่งเสรมิสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศ 

 ระดับความส าเร็จของการใหทุ้น
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนหรอืชีว
วัตถุท่ีเป็นเป้าหมายของประเทศ ได้ 
เสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันวัคซนี
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการวิชาการ 

 มีการวางแผนการด าเนินงานที่ดี และ
มีการตดิตามอย่างสม่ าเสมอ 
 โครงการส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือ
จากนักวิจัยเป็นอย่างด ี

 
2. โครงการบริหารจัดการ
งานวิจยัพัฒนาวัคซนี และการ
บริการอ่ืนๆ ของหน่วย
สนับสนนุทุน 

1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
ด้านการให้ทุน และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการบรหิารจัดการทุน
ของสถาบันฯ ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) เพื่อประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้าน
วัคซีนท่ีสถาบันฯ ให้การสนับสนุน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน 
3) เพื่อบริหารจัดการและสนับสนนุการเปิดใช้
งานระบบ NVIFDA ที่ด าเนินการผา่นความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และเครอืข่าย 

 รายงานและผลประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน ต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือบริหาร
จัดการทุนของสถาบันฯ 
 คู่มือการให้ทุนของสถาบันใน
รูปแบบ E-book จ านวน 1 เล่ม 
 รายงานผลการให้บริการระบบ 
NVIFDA  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อบริหารจดัการทุนของสถาบันฯ ได้
ร้อยละ 71.2 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 
 มีการเผยแพร่คูม่ือการให้ทุนของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติในรูปแบบ E-
book ผ่านเว็บไซตส์ถาบัน 
 มีการน าเสนอผลการให้บริการ
ระบบ NVIFDA ต่อผู้อ านวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการ
วิชาการ 

 มีการจดัท าระเบียบการให้ทุนใหม่ 
ภายใต้ พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรของสถาบัน จึงท าให้
ขั้นตอนการท างานของระบบบางส่วน ยัง
ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตจิรงิ 

 สถาบันขาดแคลนบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลระบบที่
เพียงพอ เมื่อระบบเกดิปัญหาหรือ
ต้องการปรับปรุง จึงไม่สามารถดูแล/ซ่อม
บ ารุงระบบเองได ้
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 

3.  โครงการส่งเสรมิการผลติ
วัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการใน
วาระแห่งชาต ิ

1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซนีเป้าหมาย 
(HPV, Pneumococcal, New TB) 
ร่วมกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
2) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
เครือข่ายการวิจัยสู่การผลิตวัคซนี
ไข้เลือดออกเด็งกี่ 
3) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน MR, 
Varicella, Pneumococcal (PWV-T) 
vaccine 
4) เพื่อติดตามความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินงานพัฒนาวัคซนีภายใต้วาระ
แห่งชาติ และให้การสนับสนนุเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการพัฒนา
วัคซีน 

 MOA การรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีน HPV 
ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีและผู้รบั
ถ่ายทอด 
 แผนที่ทางเดินเพื่อพัฒนาการ
วิจัยสู่การผลิตวัคซีนชนิดใหมป่้องกัน
วัณโรค (New TB vaccine) 
 แผนการด าเนินงานในการรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
MR/ Varicella 
 รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการภายใต้วาระแห่งชาติดา้น
วัคซีนฉบับสมบรูณ ์
 รายงานผลการพิจารณาคัดเลอืก
วัคซีนต้นแบบ dengue ที่เหมาะสม
ส าหรับการทดสอบใน Non-clinical 
study 

 เจ้าของเทคโนโลยีและผูร้ับ
ถ่ายทอดลงนาม MOA 
 คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติเห็นชอบแผนที่ทางเดินเพือ่
พัฒนาการวิจัยสู่การผลิตวัคซีนชนิดใหม่
ป้องกันวัณโรค (New TB vaccine) 
 คณะผูเ้ชี่ยวชาญเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร
ผลิตวคัซีนชนิดใหม่ ได้แก่ วัคซีน MMR 
 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ
ภายใต้วาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
 คณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าการวิจยัพัฒนาวัคซนี 
dengue เห็นชอบผลการคดัเลือกวัคซีน
ต้นแบบ dengue เพื่อใช้ทดสอบ Non-
clinical study   

 ผลติภณัฑ์วัคซีนยังไม่ได้รับทะเบียน
จากหน่วยงานควบคุมก ากับของประเทศ
จีน ท าให้ก าหนดการลงนามใน MOA 
ต้องเลื่อนออกไป 
 
 
 
 
 ภายหลังจากการประกาศใช้ พรบ.
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 
ท าให้ไม่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการภายใต้วาระแห่งชาติดา้นวัคซีน
ต่อครม.อีก 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 

โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
1. โครงการศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน
ของประเทศ ปี 2562 

1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท า 
(ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมภมูิคุ้มกัน
โรคแห่งประเทศไทย ปี 2562 
2) เพื่อศึกษาแนวทางและความเปน็ไปได้ใน
สนับสนุนผู้ผลิตและการขยายตลาดวัคซีนสู่
ภูมิภาค 
3) เพื่อศึกษาศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาและผลติวัคซีนนิวโมค็อคคัสชนิด 
whole cell ในประเทศไทย 
4) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วม
จ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ 
(Copayment) ในประเทศไทย 
5) เพื่อจัดท าแนวทางในการพัฒนาระบบการ
เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดใหญ่
ไข้หวัดใหญ ่

 รายงานผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดท า (ร่าง) กฎหมายว่าด้วย
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่ง
ประเทศไทย ปี 2562 จ านวน 1 ฉบับ 

 รายงานผลการศึกษาการสนับสนุน
ผู้ผลิตและการขยายตลาดวัคซีนสู่
ภูมิภาค จ านวน 1 ฉบับ 

 รายงานผลการศึกษาแนวทางความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาและผลิตวัคซีน
นิวโมค็อคคัสในประเทศไทย จ านวน 1 
ฉบับ 

 รายงานผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการร่วมจ่ายเงินเพื่อรับบริการ
วัคซีนใหม่ (Copayment) ในประเทศ
ไทย จ านวน 1 ฉบับ 

 แผนงานในการพัฒนาระบบการ
เตรียมความพร้อมรองรับการระบาด
ใหญ่ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 3 แผนงาน 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนจากผล
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และ/หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงาน
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วม
จ่ายเงินเพื่อรับบริการวัคซีนใหม่ 
(Copayment) ในประเทศไทย 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ 

โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
1. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบ
วงจร 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นวัคซีน
อย่างครบวงจรให้มสีมรรถนะเพียงพอต่อการ
พัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศ  
2) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพ การควบคุม
คุณภาพวัคซีน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ให้ทุนโครงการเสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน 

 ระดับความส าเร็จของการใหทุ้น
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน 
โดยมีการน าเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการวิชาการ 
 สามารถด าเนินการให้ทุนสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนไดต้าม
แผน อย่างน้อย ร้อยละ 90 

 มีการติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 มีการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อจัดท า
กรอบการให้ทุนในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนและแผนแมบ่ท
พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 

2. โครงการประชุมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาการด้าน
วัคซีนแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวัคซีนซึ่งกันและกัน อย่างครบ
วงจรการพัฒนาวัคซีน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การ
ผลิต การควบคุมก ากับคุณภาพวัคซีน และการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 องค์ความรู้ด้านวัคซีนในงาน
ประชุมวิชาการ  

 ร้อยละ 80 ของหัวข้อการประชุม มี
ระดับผลการประเมินความพึงพอใจสูง
กว่าระดับความคาดหวัง 

 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด เป็นการตดัสินใจครั้งสุดท้าย
เพียงครั้งเดียวของผูเ้ข้าร่วมการประชุม และ
ท าให้ไม่ทราบว่าปจัจัยที่ท าให้ผูเ้ข้ารว่ม
ประชุมมีความพึงพอใจน้อยกว่าความ
คาดหวัง คือปัจจัยใด ในขณะที่ผลความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการให้บริการสร้าง
เสรมิภูมคิุ้มกันโรคของประเทศ
ไทย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีและเภสัช
กรผู้ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคให้มี
ความรู้และทักษะในการให้บริการ รวมทั้งการ
บริหารจดัการงานสร้างเสรมิภูมิคุม้กันโรค 

 ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสรา้งเสริมภมูิคุ้มกันโรค 

 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัตกิาร
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและเภสัชกรผู้ใหบ้ริการ
งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ ร้อยละ 99.65 
ของจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80) 

 วิทยากรในหลักสูตรมคีวามรู้ ทกัษะใน
งานสรา้งเสรมิภมูิคุ้มกันโรค สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ และการใช้สื่อ
ประกอบการเรียน ท าใหผู้้เรียนเกิดความ
เข้าใจ และจดจ าเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ผู้เรยีนมสี่วนร่วมและมีการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
4. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาวัคซีนของประเทศ 

1) เพื่อสนับสนุนการจดัตั้งโครงสรา้งพื้นฐานท่ี
มีความจ าเป็นด้านการทดสอบวัคซีน (Animal 
testing center ตามหลักการ OECD GLP) 
2) เพื่อสนับสนุนการจดัตั้งโครงสรา้งพื้นฐานท่ี
มีความจ าเป็นด้านการผลิตวัคซีน 
(โรงงานผลติวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
ได้รับมาตรฐาน GMP PIC/s) 

 มาตรฐานการปฏบิัติงาน (SOPs) 
และเอกสารเพื่อรองรบัระบบคณุภาพ 
GLP ของ Animal testing center  
 รายงานผลการประชุม และแผน
กิจกรรม ระหว่าง NBF และ NRA ในการ
ขับเคลื่อนให้โรงงานผลติวัคซีนระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมได้รับมาตรฐาน GMP/PICs 

 มีรายงานผลความก้าวหน้าในการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 
และเอกสารเพื่อรองรับระบบคุณภาพ 
GLP ของ Animal Testing Center 
 NBF มีแนวทางในการปฏิบัติที่ประยุกต์
จากข้อแนะน าของส านักยา อย. เพื่อน าสู่
การประเมินรับรองมาตรฐาน GMP/PICs 

 การติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง ความ
ตั้งใจของผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ 
 ความร่วมมือทุกภาคส่วนของหนว่ยงาน
เครือข่ายดา้นวัคซีนและยาชีววัตถ ุ

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านวัคซีนตามความ
จ าเป็นของประเทศ 

1) เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นวัคซีนให้
มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการพัฒนางาน
วัคซีนของประเทศ โดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาและหนว่ยงาน
เครือข่ายดา้นวัคซีนทั้งในและต่างประเทศ 
2) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายด้าน
วัคซีน ให้ท าหน้าท่ีเป็นแกนหลักในการพัฒนา
บุคลากรในสาขาท่ีมีความจ าเป็นหรือขาด
แคลนของประเทศ  
3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านวัคซีนที่จ าเป็นในการขับเคลื่อน
โยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนของชาต ิ

 บันทึกเนื้อหาการอบรมที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร 
 รายงานความพึงพอใจและ
รายงานผลการประเมินบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดวงจร
วัคซีนผ่านการประเมินผลตามเกณฑ ์
 ข้อเสนอปรับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาเภสชั
ศาสตร์ในหลักสูตรเภสัชกรรมอุตสา
หการต่อสภาเภสัชกรรม 
 วิดีทัศน์ภาพรวมของลักษณะงาน
ในโรงงานผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 
 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ
ในการเป็นผู้วิจยัหลักในการทดสอบ
คุณภาพผลติภณัฑ์ในสตัว์ทดลองตาม
หลักการ OECD GLP 

 สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยแพร่
เนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนบนเว็บไซต ์
 ผลการประเมินความพึงพอใจและผล
การประเมนิบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพตลอดวงจรวคัซีนผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ รอ้ยละ 85.4 (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80) 
 สภาเภสัชกรรมรับข้อเสนอแก้ไขเกณฑ์
มาตรฐานประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ในหลกัสตูรเภสัชกรรมอุตสา
หการ เพื่อพิจารณาด าเนนิการ 
 วิดีทัศนย์ังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการ
เผยแพร ่
 
 

 ไม่สามารถเข้าไปถ่ายท าขณะ
ปฏิบัติงานจริงได้เนื่องจากผู้ผลิตเกรงว่า
จะท าให้เกิด contamination ระหว่าง
การผลิต และเกิดความลา่ช้าของการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิบางส่วนของวิดีโอจาก
ผู้ผลิต จึงต้องเลือกใช้ animation 
บางส่วนจากผู้เผยแพร่จากต่างประเทศ
ที่สามารถให้ใช้วิดีโอนั้นได้แทน 
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 รายงานผลการปฏิบัติการในฐานะ
นักวิจัยด้านการด าเนินการทดสอบวัคซีน
และชีววัตถุในสัตว์ทดลองในระยะก่อนคลินิก 
และเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพและเป็นไปตามหลักการของ 
OECD GLP จ านวน 2 เรื่อง (ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 1 เรื่อง) 
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 แผนงำนพื้นฐำน 
 

โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
1. โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 

1) เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมของสถาบันที่ก าหนด
ไว้ประจ าปี สามารถด าเนินการไดต้ามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด 
2) เพื่อสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 

  ผลการจัดหาวสัดสุ านักงานและเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ครบถ้วน สามารถตอบสนองความตอ้งการในการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรในองค์กร ไดอ้ย่างเพียงพอ
และเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  รายงานความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ปี 2562 

 ร้อยละของการจัดหาพสัดุ อุปกรณ์ 
ได้ตามแผน ได้ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100) 
 ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 ร้อยละ 
68.80 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบันวคัซีนแห่งชาติ 
ปี 2562 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติตามสมรรถนะที่ก าหนด 
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสถาบัน 
 รายงานผลโปรแกรมปฐมนเิทศ 
 

 ร้อยละบุคลากรของสถาบันท่ีได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา ร้อยละ 
90.54 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
 ไมไ่ดป้ระเมินร้อยละบุคลากรของ
สถาบันผ่านเกณฑโ์ปรแกรมปฐมนเิทศ 
(เนื่องจากปรับโครงสร้างสถาบันใหม่) 

 บุคลากรของสถาบันเห็น
ความส าคญัของการพัฒนา
ตนเองเพื่อการพัฒนางานของ
ตนเองให้ดีขึ้นและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพใน
อนาคต 

3. โครงการพัฒนาโครงสรา้งและ
อัตราก าลังขององค์กร 2562 

1) เพื่อวิเคราะห์ร่างโครงสร้างองค์กรและ
อัตราก าลังของสถาบันและน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานจริง 
2) เพื่อน าร่างกรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(career path) มาใช้ในการประเมินการเลื่อน
ระดับ สายวิชาการและสนับสนุน 
3) เพื่อได้ร่างกรอบอัตราเงินเดือน โครงสรา้ง 
ผลตอบแทนและสวัสดิการ และสามารถน าไปใช้ได้
จริง 

 โครงสรา้งองค์กรและอัตราก าลัง 
 กรอบอัตราเงินเดือน 
 กรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career 
path) 
 

 โครงสรา้งองค์กรและอัตราก าลัง ได้
ประกาศใช้แล้ว ส่วนกรอบอัตรา
เงินเดือนและกรอบความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (career path) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รอพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ 
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
4. โครงการจดัท าอนุบัญญัตภิายใต้
พระราชบญัญตัิความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาต ิ

เพื่อให้มีอนุบัญญัติ (กฎหมายลูก) ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีนแห่งชาติ ซึ่ง
ใช้ในการด าเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

 อนุบัญญัติใช้บังคับตามพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ จ านวน 10 
ฉบับ (ค่าเป้าหมาย 11 ฉบับ) 

 อนุบัญญัติใช้บังคับตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวคัซีน
แห่งชาติ จ านวน 10 ฉบับ (ค่าเป้าหมาย 
11 ฉบับ) ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นฉบับท่ี 11 อยู่
ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การรอประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการนาน   

5. โครงการเผยแพรค่วามรู้ด้าน
วัคซีนและความมั่นคงดา้นวัคซีนสู่
สาธารณะ 

1) เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและงานความ
มั่นคงด้านวัคซีน 
2) เพื่อเสริมสร้างคณุค่าให้กับการพัฒนางานด้าน
วัคซีน 

 ข่าวภาพลักษณ์องค์กรและงานด้านความ
มั่นคงด้านวัคซีนท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณอ์งค์กร
และงานด้านความมั่นคงด้านวคัซนีได้รับ
การเผยแพร่ผา่นหนังสือพิมพ์ จ านวน 22 
เรื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด (ค่า
เป้าหมาย 20 เรื่อง) 

 

6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และ
องค์กร ปี 2562 

1) เพื่อปฏิรูปกลไกการด าเนินงานของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (Retreat) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
2) เพื่อให้มีการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
สร้างความตระหนักในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี การจัดท าแผนการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ผลการทบทวนยุทธศาสตร์และกลไกการ
ด าเนินงานของสถาบัน (retreat) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 75 (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80) 
  
 

 การก ากับติดตามงานอยู่
เสมอ เมื่อมีปัญหาใหร้ีบ
ด าเนินการแกไ้ข และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะ 
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โครงกำร วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

/ปัญหำอปุสรรค 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบนัวัคซีน
แห่งชาตแิละคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งให้กรรมการ อนุกรรมการได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

  ผลการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหง่ชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบรหิาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ไมน่้อย
กว่า 2 ครั้ง) 
 จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 

 คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักถึงความส าคญัและให้
ความร่วมมือเป็นอย่างด ี

8. โครงการสนับสนนุการ
ด าเนนิงานของคณะกรรมการวคัซีน
แห่งชาต ิคณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ที่เกี่ยวข้อง 

  ผลการจดัประชุมของคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ  

 ร้อยละความส าเร็จของการจดั
ประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
ร้อยละ 100 (สามารถจัดประชุมได้ 3 
ครั้ง ซึ่งค่าเป้าหมายจ านวน 2 ครั้ง) 

การประชุมในแต่ละครั้ง 
กรรมการบางท่านไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากตดิ
ราชการหรือภารกิจอ่ืน 

9. โครงการจดัท า (ร่าง) นโยบาย
และแผนยุทธศาสตรค์วามมัน่คง
ด้านวคัซีน พ.ศ. 2563 -2565 

1) เพื่อจัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 
2) เพื่ อ แ จ้ ง เวี ย น  (ร่ า ง ) น โยบ ายแ ละแ ผ น
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-
2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้
หน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนและหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการตามแผน 

 (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรค์วาม
มั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 1 ฉบับ 
 

  (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2563-2565 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนของ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ) 

 กระบวนการพิจารณาแผน
ของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใช้
ระยะเวลานานกว่าที่คาดหมาย
ไว ้
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยโครงกำร ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
(บำท) 

เบิกจ่ำยจริง 
(บำท) 

เงินกัน 
(บำท) 

รวมเบิกจ่ำยจริง
และเงินกนั 

(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3,045,349.60 1,743,453.90 677,773.50 2,421,227.40  624,122.20 79.51 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ 1,584,139.00 983,128.00    - 983,128.00 601,011.00 62.06 
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร - - - - - - 
4. โครงการจัดท าอนุบญัญตัิภายใต้พระราชบัญญตัิความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 99,100.00 60,062.00     - 60,062.00 39,038.00 60.61 
5. โครงการเผยแพร่ความรูด้้านวัคซีนและความมั่นคงด้านวัคซีนสูส่าธารณะ 1,260,250.00 990,375.00  85,000.00 1,075,375.00 184,875.00 85.33 
6. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และองค์กร ปี 2562 1,524,249.50 659,064.50 766,400.00 1,425,464.50 98,785.00 93.52 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

1,483,390.00 1,474,168.00 
  

- 1,474,168.00 9,222.00 99.38 

8. โครงการพัฒนาซอฟต์แวรร์ะบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 810,000.00 9,985.00  800,000.00 809,985.00 15.00 100.00 
9.  โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภมูิภาคอาเซยีน 2562 882,960.00 640,575.01  110,000.00 750,575.01 132,384.99 85.01 
10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

2,210,208.00 1,946,938.45       - 1,946,938.45 263,269.55 88.09 

11 โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน 732,980.00 619,813.00  20,000.00 639,813.00 93,167.00 87.29 
12. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคของประเทศ
ไทย 

1,124,160.00 561,311.00  482,650.00 1,043,961.00 80,199.00 92.87 

3. โครงการจัดท า (รา่ง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้นวัคซีน พ.ศ. 
2563-2565 

387,390.00 210,424.00 - 210,424.00 176,966.00 54.32 

14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอยา่งยั่งยืน 9,307,594.00 1,734,938.00  6,580,734.00 8,315,672.00 991,922.00 89.34 
15. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร  8,236,089.00 4,021,059.44 4,010,398.55 8,031,457.99 204,631.01 97.52 
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โครงกำร 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
(บำท) 

เบิกจ่ำยจริง 
(บำท) 

เงินกัน 
(บำท) 

รวมเบิกจ่ำยจริง
และเงินกนั 

(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 
16. โครงการจัดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอื่นของหน่วยทุน 895,084.53 847,395.99  22,000.00 869,395.99 25,688.54 97.13 
17. โครงการพัฒนางานจัดการความรู้ด้านวัคซีน 677,480.00 574,843.00 71,620.00 646,463.00 31,017.00 95.42 
18. โครงการประชุมวิชาการ 5,068,000.00 4,439,885.03  8,000.00 4,447,885.03 620,114.97 87.76 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรคของ
ประเทศไทย 

2,340,515.00 2,265,510.00 - 2,265,510.00 75,005.00 96.80 

20. โครงการสนับสนุนการจดัตั้งโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาวัคซีน
ของประเทศ 

373,262.00 296,931.64  6,500.00 303,431.64 69,830.36 81.29 

21. โครงการส่งเสริมการผลิตวคัซนีอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้า
โครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซนี 

1,055,655.00 873,040.00     - 873,040.00 182,615.00 82.70 

22. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดา้นวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 3,907,389.39 3,118,963.14  209,432.00 3,328,395.14 578,994.25 85.18 
รวม 47,005,235.02 28,071,864.10  13,850,508.05 41,922,372.15 5,082,872.87 89.19 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) รำยยุทธศำสตร์ ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 

 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร (บำท) 
เบิกจ่ำยจริง 

(บำท) 
เงินกัน 
(บำท) 

รวมเบิกจ่ำยจริง
และเงินกนั (บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

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

3,494,600.00 1,786,714.01  1,464,270.00 3,250,984.01 243,615.99 93.03 

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

11,258,333.53 3,455,373.99    6,602,734.00  10,058,107.99   1,200,225.54 89.34 

3. กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ  
(โครงการที่ 11)  

732,980.00 619,813.00    20,000.00 639,813.00 93,167.00  87.29 

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

19,925,255.39 14,142,349.25   4,234,330.55 18,376,679.80 1,548,575.59 92.23 

รวม 35,411,168.92 20,004,250.25 12,321,334.55 32,325,584.80 3,085,584.12 91.29 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไตรมำส 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
 

รำยกำร งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรร (บำท) 

เบิกจ่ำยจริง 
(บำท) 

เงินกัน 
(บำท) 

รวมเบิกจ่ำยจริง 
และเงินกนั (บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
เทียบกับ 

งปม.ท่ีได้รับจัดสรร 

งบด ำเนินงำน 47,005,245.02 28,071,864.10  13,850,508.05 41,922,372.15 5,082,872.87 89.19 
- แผนงานยุทธศาสตร์ 35,411,168.92 20,004,250.25 12,321,334.55 32,325,584.80 3,085,584.12 91.29 
- แผนงานพื้นฐาน 11,594,076.10 8,067,613.85 1,529,173.50 9,596,787.35 1,997,288.75 82.77 
งบรำยจ่ำยประจ ำ 24,769,673.98  23,086,371.40   269,229.60   23,355,601.00   1,414,072.98  94.29 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 16,070,008.00 15,464,713.00 - 15,464,713.00 605,295.00 96.23 
- เบี้ยประชุม 2,239,000.00 1,989,000.00 - 1,989,000.00 250,000.00 88.83 
 - เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 556,762.20 555,204.64   - 555,204.64 1,557.56 99.72 
 - สวัสดิการ 339,830.25 207,047.75  207,047.75 132,782.50 60.93 
- ค่าจ้างเหมาบริการ 2,156,348.00 1,841,348.00 165,000.00 2,006,348.00 150,000.00 93.04 
 - ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 456,000.00 418,000.00 38,000.00 456,000.00  - 100.00 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 581,981.82 435,599.50 26,229.60 461,829.10 120,152.72 79.35 
 - ค่าเช่าพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร 889,200.00 889,200.00    - 889,200.00 - 100.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 925,603.71 828,038.51 - 828,038.51 97,565.20 89.46 
 - ค่าครุภัณฑ์ 554,940.00 458,220.00 40,000.00 498,220.00 56,720.00 89.78 
เงินส ำรอง 5,430,481.00 1,014,949.65   3,400,000.00 4,414,949.65   1,015,531.35 81.30 

รวมงบด ำเนินงำน+งบรำยจ่ำยประจ ำ+เงินส ำรอง 77,205,400 52,173,185.15   17,519,737.65 69,692,922.80 7,512,477.20 90.27 
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วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินและด้ำนภำรกิจหลัก 
 

ผลกำรเบิกจ่ำยท้ังงบด ำเนินงำนและรำยจ่ำยประจ ำ 
 ผลการเบิกจ่ายจริงทั้งงบด าเนินงาน รายจ่ายประจ า และเงินส ารองเป็นเงิน 52,173,185.15 บาท อยู่ที่
ร้อยละ 67.58 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 17,519,737.65 บาท รวมผล
เบิกจ่ายจริงและเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 69,692,922.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร โดยมีรายละเอียดของงบด าเนินงานและรายจ่ายประจ า ดังนี้ 
  
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์  
 ผลการเบิกจ่ายจริงของแผนงานตามยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 20,004,250.25 บาท อยู่ที่ร้อยละ 56.49 ของ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 12,321,344.55 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของ
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์และเงินกันเบิกเหลื่อมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 32,325,584.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.29 ของ
วงเงินรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักรายยุทธศาสตร์ได้
ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรวัคซีนให้มีควำมเพียงพอและต่อเนื่อง 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 4 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,494,600 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายจริง 1,786,714.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.13 มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 1,464,270 บาท 
รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 1 และเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,250,984.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 
93.03 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ า
กว่าแผน ดังนี้  
 การด าเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวน 7 ผลผลิต สามารถด าเนินงานจนบรรลุผล
ผลิตได้จ านวน 6 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 85.71 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 7 ใน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70 
โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือ โครงการวิจัยการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งมีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีได้ร้อยละ 100 ส่วนอีก 3 
โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีต่ ากว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากการปรับแผนการด าเนินงาน เช่น 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากรในการประชุมขอใช้งบประมาณจากต้นสังกัดหรือไม่ขอรับค่าตอบแทน เป็นต้น 
รวมถึงการปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยใช้วิธีการแจ้งเวียนผลทางอีเมล์แทนการจัดประชุม ตลอดจนความล่าช้า
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการเร่งรัดงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้
ไม่สามารถลงพ้ืนที่ไปติดตามผลการด าเนินงานได้  
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำวัคซีนเพื่อต่อยอดสู่กำรผลิต 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 3 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,258,333.53 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายจริง 3,455,373.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 6,602,734 บาท 
รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 2 และเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 10,058,107.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
89.34 ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ า
กว่าแผน ดังนี้ 
 การด าเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจ านวน 9 ผลผลิต สามารถด าเนินงานจนบรรลุผล
ผลิตได้จ านวน 8 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 88.89 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 6 ใน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 
โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาวัคซีนและการบริการอ่ืนๆ ของหน่วยสนับสนุนทุน ซึ่งมีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีได้ร้อยละ 
97.13 ส่วนอีก 2 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีต่ ากว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนของประเทศอย่างยั่งยืน  ที่มีแผนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษา
คุณสมบัติของไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ สายพันธุ์ H3N2 ที่สามารถเพ่ิมจ านวนได้ที่อุณหภูมิต่ า เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ชนิดเชื้อเป็นที่อ่อนฤทธิ์วงเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ไม่ผ่านการพิจารณาในขั้นของ
คณะอนุกรรมการวิชาการ  
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดประชุมที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดประชุมหารือการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน โดยยังไม่มีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเพ่ือประเมินการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ เนื่องจากความล่าช้าของการลงนาม MOA การรับถ่ายทอดการ
ผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ การจัดประชุมคณะกรรมการการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของ
ประเทศ เนื่องจากผลความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาคัดเลือกวัคซีนเด็งกี่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการทดสอบ Non-clinical study ท าให้ไม่สามารถจัด
ประชุมได้ตามแผนและงบประมาณทีก่ าหนดไว้ 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนอุตสำหกรรมวัคซีนในประเทศ 
 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 โครงการ ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 732,980 บาท มีผลการเบิกจ่ายจริง 
619,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.56 มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 20,000 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงินทั้งสิ้น 639,813 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.29 ของวงเงินงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้ 
 การด าเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวน 5 ผลผลิต สามารถด าเนินงานจนบรรลุผล
ผลิตได้จ านวน 4 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 80 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  โดยมี
โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ ปี 2562 มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อม
ปีร้อยละ 87.29 ซึ่งต่ ากว่าที่ก าหนด ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าแผนที่ก าหนด หรือ
จ านวนครั้งในการจัดประชุมที่ไม่เป็นไปตามแผน การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลออนไลน์การได้รับ
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วัคซีนส่วนบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข และปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงชะลอการสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนวัคซีนของประเทศ  

 มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์รวม 5 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 19,925,255.39 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายจริง 14,142,349.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.98 มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 4,234,330.55 บาท 
รวมผลเบิกจ่ายจริงของยุทธศาสตร์ที่ 4 และเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงิน18,376,679.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.23 
ของวงเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า
แผน ดังนี้ 
 การด าเนินงานของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวน 10 ผลผลิต สามารถด าเนินงานจนบรรลุผล
ผลิตได้จ านวน 9 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 90 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 9 ใน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.82 
โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 2 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร (ร้อยละ 97.52) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2562 (ร้อยละ 96.8) ส่วนอีก 3 โครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวม
เงินกันเบิกเหลื่อมปีต่ ากว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากโครงการประชุมวิชาการมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนที่
ก าหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ที่พัก ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ และค่าประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการ
จัดประชุมคณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส านักพระราชวัง มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าจ านวนที่คาดการณ์ไว้ 
และได้รับส่วนลดค่าจัดประชุมร่วมกับส านักพระราชวังจากทางโรงแรม  
 นอกจากนี้ การก าหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศ 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากทางกรมปศุสัตว์ยังไม่พร้อมให้สถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานด้านผลิตวัคซีนสัตว์ ดังนั้นจึงท าให้มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งการปรับแผนการ
ด าเนินงานซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนั้นต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้  
 
รำยจ่ำยตำมแผนงำนพื้นฐำน 
 มีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐาน 9 โครงการ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 11,594,076.10 บาท  
มีผลการเบิกจ่ายจริง 8,067,613.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.58 มีเงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 1,529,173.50 บาท 
รวมผลเบิกจ่ายจริงของแผนงานพ้ืนฐาน และเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงิน9,596,787.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77  
โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน ดังนี้  
 การด าเนินงานของโครงการภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน มีจ านวน 16 ผลผลิต สามารถด าเนินงานจนบรรลุผล
ผลิตได้จ านวน 11 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 68.65 และสามารถบรรลุตัวชี้วัด 7 ใน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.33 
โดยโครงการที่มีผลเบิกจ่ายรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีสูงกว่าร้อยละ 96 มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีก 8 โครงการที่มีผลเบิกจ่าย
รวมเงินกันเบิกเหลื่อมปีต่ ากว่าร้อยละ 96 เนื่องมาจากการประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการของแต่ละกิจกรรมสูง
เกินกว่าความเป็นจริง รวมถึงยังไม่สามารถด าเนินการจ้างปรับปรุงระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (E-Office) ได้
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากต้องรอให้เว็บไซต์สถาบันปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
นอกจากนี้ บางโครงการได้ปรับรูปแบบการด าเนินงานท าให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
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 มีผลการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน 
23,086,371.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 เงินกันเบิกเหลื่อมปี จ านวน 269,229.60 บาท รวมผลเบิกจ่ายจริงของ
รายจ่ายประจ าและเงินกันเหลื่อมปีเป็นเงิน 23,355,601 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29   
 
 

ภำระผูกพันและเงินกัน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมำณ รำยละเอียด จ ำนวนเงิน เบิกจ่ำย คงเหลือ 
2559 ภาระผูกพัน 

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
18,276,344.80 17,191,813.57 1,084,531.23 

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

(สัญญาให้ทุน และใบสั่งจ้าง) 
15,132,435.00 14,084,537.00 1,047,898.00 

เงินกันเหลื่อมปี 1,867,930.00 674,657.90 1,193,272.10 
2561 เงินกันเหลื่อมปี 15,787,047.96 14,788,387.88 998,660.08 

รวมทั้งสิ้น 53,575,694.49  49,176,605.77  4,399,088.72 
 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  

 
ปัญหำอุปสรรค 
 1. การวางแผนงบประมาณที่สูงกว่าความเป็นจริง เช่น การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนครั้งที่
จัดประชุม จ านวนวันที่จัดประชุม เป็นต้น 
 2. กระบวนงานบางขั้นตอนมีความซับซ้อน ท าให้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานมากกว่าที่คาดหมายและ
ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น กระบวนการพิจารณาเชิงเทคนิคส าหรับทุน 
 3. การประสานงานและการสื่อสาร สถาบันยังขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและ
หน่วยงานภายนอก 
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 4. ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานต้องล่าช้า เช่น งานที่ต้อง
ผ่านกระบวนการที่ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานอื่น 
   

 

แนวทำงกำรแก้ไข 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนงานให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติ 
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรน าเสรอความก้าวหน้าของงานต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ เพ่ือให้สามารถ
พิจารณาหาทางแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

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


