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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักไตรมาส 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

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

 

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ ไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เปนเงิน 43,262,800 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ มีมติในการประชุม

ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 19 กันยายน 2562 ใหใชงบประมาณสะสมของสถาบันเพ่ิมเติมเปนเงิน 32,737,200 บาท 

รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงินท้ังสิ้น 76,000,000 บาท 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 ป (1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 

2562) คิดเปนรอยละ 91.23 (8,658,577.80 / 9,490,504) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย และคิดเปน

รอยละ 11.39 (8,658,577.80 / 76,000,000) เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท้ังหมด 

 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 โครงการ แบงเปนโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ สามารถเบิกจาย

งบประมาณไดรอยละ 71.51 (1,656,378.42 / 2,3156,220) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย และคิดเปน

รอยละ 3.62 (1,656,378.42 / 45,704,750) เม่ือเปรียบเทียบกับงบดําเนินงานท้ังหมด สําหรับรายจายประจํา 

สามารถเบิกจายไดรอยละ 97.61 (7,002,199.38 / 7,174,284) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจายและคิด

เปนรอยละ 23.11 (7,002,199.38 / 30,295,250) เม่ือเปรียบเทียบกับงบรายจายประจําท้ังหมด 

 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก การปรับแผนและรูปแบบการ

ดําเนินงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายงบประมาณท่ีกําหนดไว อีกท้ังภารกิจ

ดวนหรืองานนอกแผนการดําเนินงาน เกิดการขอใชงบประมาณในกิจกรรมอ่ืนไปพลางกอน นอกจากนี้ การ

กําหนดแผนการใชจายและแผนการดําเนินงานท่ีเร็วเกินไป การกําหนดจํานวนผูเขารวมประชุมสูงเกินกวา

ความเปนจริง ทําใหมีงบประมาณเหลือจากแผนท่ีกําหนด รวมถึงการดําเนินการท่ีลาชาท้ังปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอก ทําใหยังไมสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ (วิจัย) อีกท้ัง

ยังไมสามารถจัดประชุมอ่ืนๆ ไดตามแผนท่ีกําหนด 

สําหรับแนวทางแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 2 

ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนด รวมท้ังทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป รอบ 6 

เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

.................................................... 
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รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก ไตรมาส 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
-------------------------------------------------- 

 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 โดยไดรับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ สถาบันไดดําเนินงานเพ่ือบริหารจัดการดานการวิจัยพัฒนาและผลิต

วัคซีนในประเทศมาโดยลําดับ (โดยเปนหนวยงานภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงกําหนดให

สอดคลองกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตรของรัฐบาล ท้ังในดานนโยบายความม่ันคงแหงรัฐ นโยบายสังคม

และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

นวัตกรรม และการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนดังตอไปนี้ 
 

วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานระดับชาติในการบริหารจัดการใหประเทศมีความม่ันคงดานวัคซีนอยางยั่งยืน ภายในป 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานดานวัคซีนอยางมีสวนรวม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค* 

1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติเพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 

2) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนใหมี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับท่ีจะใชท้ังในสถานการณปกติและในสถานการณฉุกเฉิน 

3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ 

4) สรางเครือขายผู เชี่ยวชาญดานวัคซีน และประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการเก่ียวกับวัคซีน 

5) เปนศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลและความรูเชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเก่ียวกับวัคซีน เพ่ือใหบริการทางวิชาการ พัฒนาขอมูลและสรางองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานวัคซีน 

6) สงเสริม สนับสนุน หรือดําเนินการใหมีการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานวัคซีนของประเทศ 

*ตามพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร 

1. การสงเสริมการจัดการวัคซีนใหมีความเพียงพอและตอเนื่อง 

 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดหาวัคซีนของประเทศ และมุงสงเสริมการพัฒนารูปแบบ

และมาตรฐานของการใหบริการวัคซีน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ทุกพ้ืนท่ี ไดรับวัคซีนท่ีจําเปนอยางมี

คุณภาพ ท่ัวถึง และทันการณในทุกสถานการณ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1)  บริหารกลไกในการจัดหาและการใชวัคซีนของประเทศอยางมีสวนรวม เพ่ือความม่ันคงดานสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศ 

 2) พัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานการจัดบริการวัคซีนแกสถานบริการสาธารณสุข มุงให

ประชาชนทุกกลุม ทุกพ้ืนท่ี ไดรับวัคซีนอยางท่ัวถึง เปนธรรม และทันการณ 

 3) สื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักในคุณคาของวัคซีนแกประชาชน 

 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือตอยอดสูการผลิต 

ใหความสําคัญกับการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีจําเปนตอการปองกันและควบคุมการ

ระบาดของโรคท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศและภูมิภาค ท่ีสามารถตอยอดสูการผลิตวัคซีนในระดับ

อุตสาหกรรม โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1) เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือตอยอดเชื่อมโยงสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม 

รองรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบันและอนาคต 

 2) เสริมสรางศักยภาพการผลิตวัคซีน เพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเองของประเทศ 

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 

ใหความสําคัญกับการแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังการกําหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน ความ

รวมมือระหวางรัฐและเอกชน และสรางหลักประกันทางการตลาดแกอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกําหนด

กลยุทธ ดังนี้ 

 1) แสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน และภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใน

การผลิตวัคซีน เพ่ือการปองกันโรคแกประชาชนท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินอยางท่ัวถึง ครอบคลุม และ

เปนธรรม 

 2) เสริมสรางขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนมาตรฐานสากลเพ่ือการสงออก สนับสนุนเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 3) สรางหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแกอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศ 
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4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดานวัคซีนของประเทศ 

ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาท่ีจําเปนและขาดแคลนให

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานสากล และมีการใชประโยชนรวมกัน

อยางคุมคา และการพัฒนาองคกรดานวัคซีน ท้ังองคกรภาคีเครือขายในวงจรวัคซีน และหนวยงานกลางดาน

วัคซีนใหมีศักยภาพสูงในการดําเนินงานดานวัคซีนท่ีสอดประสานและเชื่อมโยงอยางครบวงจร และเปน

เอกภาพ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานวัคซีนของประเทศใหมีความเพียงพอและเชี่ยวชาญตอ

ภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีน 

 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีมาตรฐานสากล และเพียงพอตอการรองรับการ

เสริมสรางความม่ันคงดานวัคซีนของชาติ 

 3) พัฒนาขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายวัคซีนของประเทศใหเขมแข็ง มีเอกภาพ ในการ

ขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีนประเทศ 

 4) พัฒนาหนวยงานกลางดานวัคซีนใหเปนองคกรหลักของประเทศท่ีมีสมรรถนะสูงและมีขีด

ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรวัคซีนของชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

เปาหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงดานวัคซีน ภายในป 2564 
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(ราง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563– 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดําเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจดัการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานวคัซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวคัซีนไดอยางเหมาะสม 

5.เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวคัซีนของประเทศ 

กลยุทธ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหรองรบั
ประชากร 

ทุกกลุม 

เปาหมาย 

1.2 
สนบัสนนุใหมี

การจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายป

และ 

หลายราย 

1.3  
เพิ่ม 

ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การนําวัคซีน
ใหมบรรจุใน
แผนงานสราง
เสริมภูมิคุม 

กันโรค 

1.5 
สงเสริม
ใหมีแผน 

การ
สํารอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 

พฒันา
คณุภาพ

รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ใหบรกิารและ
การบรหิาร

จัดการวัคซีน 

ในสถาน

 

1.6
พฒันา
ระบบ
ฐาน 

ขอมูล
ดาน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 

สราง
ความ

ตระหนกั
ในคณุคา

ของ
วัคซีน
ใหแก

ประชาชน 

2.1 สนบัสนุนทนุ
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อตอ 
ยอดสูการผลติ 

 2.2 สนบัสนนุให
เกดิการถายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 สงเสริมใหมีการ
รวมทุนระหวางรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สรางหลกัประกนั

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแกอตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตวภายในประเทศ 

4.4 สงเสรมิใหมี
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนคนและ
สัตวสนับสนนุให
ไดรบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนุน
ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จําเปนและขาด
แคลนในงานดาน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
รวมมือกบั

สถาบันการศกึษา
และหนวยงาน

เครือขายในการจัด
ใหมีหลักสตูร

เกี่ยวกบัอตุสาหกรรม
วัคซีน หรือหลกัสูตร

อื่น 
ที่จําเปน 

4.5  
สงเสริมใหมีการใช
ประโยชนโครงสราง
พืน้ฐานดานวัคซีน

อยางมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3  
สรางกลไกการ

พฒันาบคุลากรใน
ประเทศ และ

เสริมสรางกําลังใจ
ใหสามารถทํางาน
ไดอยางตอเนือ่ง 

5.1 สรางกลไก 
ดานการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนใหเกดิ
การทํางานรวมกันของ
เครอืขายดานวัคซีน 

5.2 สนบัสนุน
งบประมาณ ขอมูลเชิง
ลึกทั้งดานเทคนคิและ
วิชาการแกเครือขาย

ดานวัคซีน 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สถาบันไดจัดทําโครงการตาง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรสถาบัน เนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

และหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยโครงการท้ังหมดของสถาบัน

ประจําปงบประมาณ 2563 รวม 14 โครงการ แบงเปน แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และ

แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

แผนงานตามยุทธศาสตร 

  1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

 2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 

 3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

 4. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 

 5. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 

 6. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

 7. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

 8. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 

 9. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

  

 แผนงานพ้ืนฐาน 

  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบนัวคัซีนแหงชาติ ป 2563 

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

  3. โครงการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

  4. โครงการบริหารจัดการองคกร 

  5. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565    
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  (ราง) นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดําเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจดัการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสทิธภิาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานวคัซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวคัซีนไดอยางเหมาะสม 

5.เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวคัซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

โครงการ 5. โครงการสรางความ

เขมแข็งดานการวจิัยพัฒนา

และการใชวัคซีน 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและ

ความมั่นคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

8. โครงการสงเสริมการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนตาม

เปาหมายของประเทศ 

9*. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตาม

นโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 
6*. โครงการสนับสนุนทุน

การพัฒนาวัคซีนตาม

นโยบายและแผน

ยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครอืขายดานวัคซีน 

7. โครงการบริหารจัดการ

งานพัฒนาศักยภาพดาน

วัคซีน และการบริหาร

จัดการอื่นๆ 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบ

ขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

4. โครงการความรวมมือเพื่อความมั่นคงดาน

วัคซีนระหวางประเทศ 2563 



8 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 อยูระหวางดําเนินกิจกรรม คาดวาจะแลวเสร็จ

ในเดือนมกราคม 

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 ขาวสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

จํานวน 2 ขาว 

 

ผลการดําเนินงาน 

เผยแพรขาวช้ินท่ี 1 เรียบรอยแลว 

ช้ินท่ี 2 อยูระหวางปรับแก 

  

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 จดหมายขาว

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ฉบับ

  

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางดําเนินการปรับแก

การออกแบบ คาดวาจะเบิกจาย

ไดภายในเดือนมกราคม 2563  

 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรู

ดานวัคซีน 

ไมไดจัดประชุมเตรยีมประเด็นขาวตามแผนท่ี

กําหนด 

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

5. จดหมายขาว E-book อยูระหวางดําเนินการปรับแกการออกแบบเลม

ท่ี 1 คาดวาจะเบิกจายไดภายในเดือนมกราคม 

2563 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสาร

สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน ยังไมไดดําเนินการ จะดําเนินการภายใน 

ไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ 

และการบริหารจัดการวัคซีน 

มีการเปล่ียนแปลงหัวขอการศึกษาและจัดทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย และตอนน้ีอยูระหวางกระบวนการจัดจาง 

ผลผลิตที่กําหนด 

 1. โครงรางการศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการงบประมาณ 

และการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย 1 ฉบับ 

 2. โครงรางการศึกษาความคุมคาในการใหวัคซีนมะเร็ง

ปากมดลูกในหญิงอาย ุ 15-28 ป 1 ฉบบั 

ผลการดําเนินงาน 

ผลผลิตที่ 1 และ 2 มกีารเปล่ียนแปลงหัวขอการศึกษาและ

จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และตอนนีอ้ยูระหวางกระบวนการ

จัดจาง 

 3. ขอสรุปการประชุมหารือเร่ืองการนําวัคซีนใหมมาใชใน

แผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ผลการดําเนินงาน  ไมม ี

 4. ขอสรุปการจัดประชุมหารือเร่ืองการรวมจายเงินเพื่อ

รับบริการวัคซีน  (co-payment) 

ผลการดําเนินงาน ยกเลิกกิจกรรม และรอปรับแผน 6 เดือน 

 5. บันทึกขอตกลงความรวมมือในการการพัฒนาระบบ

ขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 

ผลการดําเนินงาน 

ปรับรูปการการดําเนินงานและการสนับสนุนการพัฒนาระบบ

ขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน  

ตัวชี้วดัท่ีกําหนด 

 1. โครงรางการศึกษาจาํนวน 2  

ฉบับ 

ผลการดาํเนินงาน 

อยูระหวางการดําเนินการจัดจาง เกิด

ความลาชากวาแผนเนื่องจากตอง

หารือถึงความเหมาะสมของหวขอใน

การศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบายหลายคร้ัง และการ

เปล่ียนแปลงหัวขอการศึกษาทําให

ตองจัดทํา TOR จัดจางขึ้นใหม  

 2. ความรวมมอืในการพัฒนา

ระบบขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 

ผลการดําเนินงาน 

ปรับรูปการการดําเนินงานและการ

สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสวน

บุคคลดานวัคซีน ทําใหตองปรับแก

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานเปนการนํารองการใช

แอพพลิเคชั่นใน 1 จังหวัด 

 

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวคัซีน

มะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 

มีการเปล่ียนแปลงหัวขอการศึกษาและจัดทําขอเสนอ

เชิงนโยบาย และตอนน้ีอยูระหวางกระบวนการจัดจาง 

3. การจัดประชุมหารือเร่ืองการนําวัคซีนใหม

มาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. การจัดประชุมหารือเร่ืองการรวมจาย

บริการวัคซีน (co-payment) 

ยกเลิกกิจกรรม และรอปรับแผน 6 เดือน 

5. การจัดประชุมหารือเร่ืองการพฒันาระบบ

ขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 

จัดประชุมหารือแนวการพัฒนาระบบใหบริการขอมูล

สวนบุคคลดานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน

รวมกับกรมอนามัย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สป. กรมควบคุมโรคและทีมพัฒนาแอพ

พลิเคชัน ม.แมโจ ตลอดจนลงพื้นทีติ่ดตาม

ความกาวหนาการดําเนินงาน ณ จ.เชียงใหม 

6. จัดจางที่ปรึกษาโครงการ ดําเนินการจัดจางเรียบรอยแลวและเบิกจายไปแลว 2 

งวดงาน 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

จัดประชุมหารือวิเคราะหความตองการ

ของระบบขอมูลและบริการจัดการวัคซีน 

(VIMS) รวมกับ Biophics และศึกษาดู

งานดานการจัดการสารสนเทศท่ีศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. แผนการดําเนินการ

พัฒนาซอฟตแวรระบบขอมูลฯ 

ผลการดําเนินงาน 

มีแผนการดําเนินการพัฒนาฯ 

 2. ผลการวิเคราะหความ

ตองการของกลุมเปาหมาย /

ขอมูลสําหรับการจัดทําสื่อฯ 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการวิเคราะหแตอยู

ระหวางการแกไขเพ่ิมเติม 

  

ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

 1. แผนการดําเนินการ

พัฒนาซอฟตแวรระบบ 

ขอมูลฯ ท่ีผานความ

เห็นชอบจากผูบริหาร

สถาบัน  

ผลการดําเนินงาน 

ผูบริหารสถาบันไดเห็นชอบ

แผนการดําเนินการพัฒนา

ซอฟตแวรระบบขอมูลฯ ใน

การประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 

2562 

 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับระบบขอมูล 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือ

ความม่ันคงฯ 

จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนความรวมมือดาน

วัคซีนระหวางประเทศ จํานวน 3 ครั้งและจดั

ประชุมระดมสมองเพ่ือรวมกันแสวงหาโอกาสใน

การขับเคลื่อนความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ

ในระยะยาว โดยอาศยัปฏิญญาผูนําอาเซียนฯ เปน

เครื่องมือหน่ึงในการดําเนินงาน  

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. ปฏิญญาอาเซยีนวาดวย

ความมั่นคงและการพ่ึงตนเองดาน

วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ไดรับการ

นําเสนอในท่ีประชุมสุดยอดผูนํา

อาเซียน (ASEAN Summit)  

ผลการดําเนินงาน 

ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความมั่นคง

และการพ่ึงตนเองดานวัคซีนใน

ภูมิภาคอาเซียน ไดรับความ

เห็นชอบอยางเปนทางการ 

(Adoption) ในท่ีประชุมสดุยอด

ผูนําอาเซียนครั้งท่ี 35 (35th 

ASEAN Summit) เมื่อวันท่ี 2 

พฤศจิกายน 2562 ณ 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

    

  

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. รางปฏิญญาฯ ไดรับการ

ประกาศและลงนามโดยผูนํา

อาเซียน ในการประชุม ASEAN 

Summit    

ผลการดําเนินงาน 

รางปฏิญญาฯ ไดรับการ

ประกาศและลงนามโดยผูนํา

อาเซียน ในการประชุม ASEAN 

Summit เปนท่ีเรียบรอยแลว 

  

ปญหาอุปสรรค 

องคประกอบของคณะทํางานมี

จํานวนนอยกวาที่ต้ังเปาไว ดวย

ขอจํากัดดานภารกิจและ

ภาระหนาที่ของผูที่ถกูเสนอชือ่ ทาํ

ใหไมสะดวกในการเขารวมเปน

คณะทํางานได ทําใหผลการ

เบิกจายไมเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว อีกทั้ง 

ขอเสนอแนะ 

การจัดประชุมเพือ่การเตรียมการฯ 

จะมีความถี่ในการจัดประชุมมาก

ขึ้น เน่ืองจากตองเตรียมการ

สําหรับการประชุมใหญในเดือน

กุมภาพันธ 2563 ใหมีความรัดกุม

มากขึ้น และมีแผนการขยาย

จํานวนผูเขารวมประชุมมากขึ้นให

เหมาะสมกับภารกิจที่สถาบันฯ

ตองดําเนินการตอไป  

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและ

การพ่ึงพาตนเองดานวัคซีนใน

อาเซียน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. เขารวมประชุม the 5th 

ASEAN Health Cluster 3 ใน

ประเทศไทย 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. เขารวมประชุม The 15th 

Senior Official Meeting on 

Health Development 

(SOMHD) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 ผลผลิตท่ีกําหนด 

 ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนา

วัคซีนรายชนิดและการใชวัคซีนใน

ปจจุบัน  

  

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการทบทวนการวิจัยพัฒนา

วัคซีนรายชนิดและการใชวัคซีนใน

ปจจุบัน   

   

  

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 ผลการทบทวนการวิจัย

พัฒนาวัคซีนรายชนิดและการใช

วัคซีนในปจจุบัน อยางนอย 5 

ชนิด    

ผลการดําเนินงาน 

ผลการทบทวนการวิจัยพัฒนา

วัคซีนรายชนิดและการใชวัคซีน

ในปจจุบัน จํานวน 7 ชนิด  

  

 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอเชิงนโยบายในการ

พัฒนาระบบงานสรางเสริมภมูิคุมกัน

โรคของประเทศ 

ไดจัดประชุมหารือแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือ

สรางความเขมแข็งของระบบงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงาน

สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดชายแดนใต 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความ

พรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการ

ระบาดใหญของไขหวัดใหญ 

สถาบันฯ เขารวมการจัดทําแผนเตรียมความพรอม

รับการระบาดใหญไขหวัดใหญในภาพรวมอยาง

ตอเน่ืองรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งดําเนินการ

โดยผูรับผิดชอบหลักคือกองโรคตดิตอท่ัวไป กรม

ควบคุมโรค และคาดวาสถาบันฯ จะจัดประชุม

บูรณาการแผนงานดานวันซีนท่ีสอดรับกับแผนงาน

ภาพรวมของประเทศไดภายในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนเรื่อง ประสิทธิผล

ของวัคซีนเอชพีวีในกลุมผูหญิงอายุเทากับหรือ

มากกวา 20 ป" (ปท่ี 2) (ศ.พญ.พรรณี ปติสุทธิ

ธรรม) สญัญาเลขท่ี 2563.1/1 ลว. 14 พ.ย. 62 

- 

  

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. ประชาสัมพันธและคัดเลือก

ผูรับทุนตามชนิดและความเช่ียวชาญ  

ผลการดําเนินงาน 

ประกาศรับสมคัรทุนวิจัยและทุน

ดําเนินงานผานเว็บไซตสถาบันแลว

เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562  

 2. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 

2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการพิจารณาจัดสรรทุนให

เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีน ป 2563-2565 

  

- 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขซิกา 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบาย

ดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนคร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 

มกราคม 2563 

- 

  

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. มีการจัดประชุมหารือ

แนวทางในการวิเคราะหชองวางของ

บุคลากรดานวัคซีนและโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

ไมมีการจัดประชุมหารือแนวทางใน

การวิเคราะหชองวางของบุคลากร

ดานวัคซีนและโครงสรางพ้ืนฐาน 

 2. มีการจัดประชุมหารือ

แนวทางในการศึกษารูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ผลการดําเนินงาน 

ไมไดดําเนินการจดัประชุมหารือ

แนวทางในการศึกษารูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ปญหาอุปสรรค 

1. มีการเปล่ียนแปลงโครงสราง

สถาบันฯ จึงตองจัดทําคําส่ัง

แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรรทุนใหม ทําใหการทาบทาม

และนัดหมายคณะกรรมการเพื่อ

ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนลาชา

กวาทีก่ําหนด  

2. มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

บริหารจัดการงบประมาณทุนวิจัย

ในระดับประเทศ จึงทําใหตอง

ทบทวนรูปแบบการศึกษาระบบ

การสนับสนุนทุน 

ขอเสนอแนะ 

ปรับแผนการดําเนินงานให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

ระบบบริหารทุนวิจัยของประเทศ

   

    

2. ประเมินและตดิตาม

ความกาวหนาโครงการ 

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขซิกา

ของประเทศ ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2562 

3. วิเคราะหชองวางของ

บุคลากรดานวัคซีนและ

โครงสรางพ้ืนฐาน  

หารือแนวทางในการวิเคราะหชองวางของบุคลากรดาน

วัคซีนและโครงสรางพื้นฐานกับผูที่เกี่ยวของผานทาง

โทรศัพทและอีเมล 

4. การศึกษารูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ไมไดดําเนินการจัดประชุมหารือแนวทางในการศึกษา

รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

5. คาบํารุงรักษาระบบ 

NVIFDA 

จัดจางบํารุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตารับ

ยาแผนปจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส (NVIFDA 

6. บริหารจัดการระบบ E-

course training และการนํา

รองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

จัดประชุมรับฟงและใหขอเสนอแนะผลการดําเนินงาน

และความพรอมใชงานระบบ จํานวน 2 คร้ัง 

ความเห็นของฝายติดตามและประเมินผล มีการประมาณ

การจํานวนผูเขาประชุมและคาใชจายที่สูงเกินจริง 

รวมถึงผูเขาอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงไมมีการ

เบิกจายคาใชจายในการเดินทาง 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

7. จัดทําแนวทางบริหาร

จัดการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 -  3. มีการจัดประชุมหารือ

แนวทางในการนํารองการใชงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ประชุมหารือแนวทางการนํารองใช

งานระบบ E-course tranining ใน

ระดับพ้ืนท่ีรวมกับกองโรคปองกัน

ดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค เมื่อวันท่ี 

25 พฤศจิกายน 2562  

 4. มีการจัดทํากรอบเพ่ือจดัจาง

ผูเช่ียวชาญในการจดัทําแนวทาง

บริหารจดัการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน   

ผลการดําเนินงาน 

จัดทํากรอบการดําเนินงานเพ่ือจดั

จางผูเช่ียวชาญ และมีการหารือกับ

ผูเช่ียวชาญท่ีจะจดัทําแนวทาง

บริหารจดัการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชนแลวเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 

2562    

 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ ไดจัดประชุมหารือการบริหารจัดการงานพัฒนา

ศักยภาพดานวัคซีน จํานวน 4 ครั้ง  

ความเห็นของฝายติดตามและประเมินผล  

มีงานประชุมเรงดวนของทางสํานักจึงมีการขอใช งปม.

ในกิจกรรมน้ี 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 

1. ประชุมคณะทํางานติดตาม

ความกาวหนาการวิจัยพัฒนา

วัคซีนไขเลือดออกเด็งก่ี 

มีการพิจารณาแนวทางการวิจยัพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกสูการผลติ โดยคณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ  และจะมีการจัดตั้งคณะทํางานติดตาม

ความกาวหนาตอไป ในไตรมาสท่ี 2 

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. แผนกิจกรรมในการรับถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ระหวาง

หนวยงาน ที่สอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

ผลการดําเนินงาน 

ปรับกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีหลังการ

เจรจากับ INNOVAX เม่ือวันที่ 17 ธ.ค. 62  

 2. มีคณะกรรมการติดตามความกาวหนา

การวิจัยพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ H7N9 (cell 

based)   

ผลการดําเนินงาน 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการ ตามคําส่ังสถาบัน

วัคซีนแหงชาติที่ 66/2562 ลงวันที่ 4 

ธันวาคม 2562   

 

- 

 

- 

2. จัดจางผูเชี่ยวชาญ

โครงการวิจัยพัฒนาสูการผลิต

วัคซีนปองกันไขเลือดออกเด็งก่ี 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. จัดประชุมหนวยงาน

เครือขายการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ปองกันไขเลือดออกเด็งก่ี 

มีการจัดประชุมตามแผนฯ แตดวยจํานวนผูเขา

ประชุมนอยกวาแผนท่ีตั้งไว และบางการประชุมไม

มีการใชงบประมาณ ทําใหใชงบประมาณต่ํากวา

แผนฯ 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับ

การวิจัยพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกเด็งก่ี 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

5. ประชุมหนวยงานเครือขาย

การวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาของประเทศ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

6. ติดตามความกาวหนาการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ 

มีการประชุมตอเน่ืองเปนระยะแตไมไดใช

งบประมาณเน่ืองจากเปนการเขาพบเพ่ือหารือใน

ระยะเวลาสั้นๆ และการสื่อสารทางออนไลน 

 3. ผลการคัดเลือกวัคซีนตัวเลือก

ไขเลอืดออกเด็งกี่เพื่อการผลิตในประเทศที่

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ 

ผลการดําเนินงาน 

รายงานเสนอขอความเห็นชอบตอคณะ

กรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันท่ี 20 

ธันวาคม 2562  

 4. ผลประเมินความสําเร็จในการ

คัดเลือกกลาเช้ือเพ่ือนําสูกระบวนการผลิต

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในมนุษย 

ผลการดําเนินงาน 

มีรายงานผลการประเมินความสําเร็จใน

เบ้ืองตน และอยูระหวางการทบทวนเกณฑ

ในการพิจารณาคัดเลือกกลาเช้ือ และตดิตาม

ผลประเมินความกาวหนาโครงการ จาก

ผูวิจัย    

 5. ผลประเมินความสําเร็จในการ

คัดเลือกกลาเช้ือเพ่ือนําสูกระบวนการผลิต

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสตัว 

ผลการดําเนินงาน 

ยังไมไดกลาเช้ือท่ีมีการเจริญเติบโตเพียงพอ

สําหรับการนําไปพัฒนาเพ่ือการผลิต ขณะน้ี

อยูระหวางการปรับวิธีการเลี้ยงเช้ือ 

  

7. ประชุมหารือการขอข้ึน

ทะเบียนวัคซีน HPV กับ

หนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

มีการประชุมหารือเรื่องการขอข้ึนทะเบียน

ผลิตภณัฑวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกแบบ

สําเรจ็รูปเพ่ือแกปญหาวัคซีนขาดคราวของประเทศ

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันท่ี 7 

มกราคม 2563 อยางไรก็ตามมีการใชงบประมาณ

นอยกวาแผน เน่ืองจากไมไดจายคาตอบแทน

ผูเขารวมประชุม 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทาง

ในการนําวัคซีน HPV ไปใชใน

โปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกัน

ของประเทศ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ 

H7N9 (cell based) 

จะจัดการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1 ใน วันท่ี 

31 มกราคม 2563 ลาชากวากําหนดเน่ืองจากมี

การแตตั้งคณะกรรมการแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 4 

ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการติดภารกิจ ไม

สามารถนัดหมายจัดประชุมภายในไตรมาส 1 ได

ตามท่ีคาดการณไว 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพผูดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 - 

   

 

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. ประชาสัมพันธและคัดเลือก

ผูรับทุนตามชนิดและความเช่ียวชาญ  

ผลการดําเนินงาน 

ประกาศรับสมคัรทุนวิจัยและทุน

ดําเนินงานผานเว็บไซตสถาบันแลว

เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562  

 2. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 

2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการพิจารณาจัดสรรทุนให

เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีน ป 2563-2565 

- 

2. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน 

(HRD) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. สนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

เครือขาย QA 

มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

จากเดิมจะดําเนินการจดัประชุมแบบเปนทางการ แตในการ

ประชุมครั้งแรก (14 พ.ย.2562) เปนการประชุมรูปแบบไม

เปนทางการ (pre-meeting) ซึ่งมีจํานวนคณะกรรมการฯ 

นอย จึงทําใหผลการเบิกจายไมเปนไปตามท่ีกําหนด 

- ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. มีการรวบรวมบุคลากรเพ่ือ

ดําเนินงานในรูปแบบเครือขายเฉพาะ

ผลการดําเนินงาน 

มีการหารือของคณะกรรมการ

เครือขาย QA/QC เพ่ือดําเนินงานใน

รูปแบบเครือขายเฉพาะ ในการ

ประชุมอยางไมเปนทางการ (pre-

meeting)   

 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประสบการณของ

หนวยงานเครือขาย QA 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. จัดประชุมหนวยงาน

เครือขายดานงานวิจัยวัคซีน  

เครือขาย QA/QC เปนการดําเนินงานท่ีเพ่ิมเติมเขามา

สําหรับคณะกรรมการฯ จึงจะมีการจัดประชุมอยางเปน

ทางการในวันท่ี 6 ม.ค.2563 เพ่ือหารือการดําเนินงานใน

รูปแบบเฉพาะ และการเปลีย่นแปลงวัคซีนเปาหมายทําให

ตองปรับหนวยงานเครือขายอ่ืนๆ ท่ีเขารวม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

Practice for cell based 

techniques    

 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดาน

วัคซีนท่ีเปนความจําเปนของ

เครือขาย 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนบัสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. บริหารงานท่ัวไป ดําเนินการไดตามแผน ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. รายงานผลการ

จัดหาพัสดุ ตามแผนการ

จัดซ้ือจัดจางและความ

ตองการของบุคลากร ไตร

มาส 1   

ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการจดัซื้อจัด

จางแบบ สขร. 1  

ประจําเดือน ตุลาคม 

พฤศจิกายน และธันวาคม

   

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. รอยละของการจัดหาพัสดุ ได

ตามแผนท่ีกําหนด ของไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 100   

ผลการดําเนินงาน 

มีดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด รอย

ละ 100   

  

 

2. งานสารสนเทศ ครุภณัฑคอมพิวเตอรยังไมมีการชํารุดเสียหาย จึงไมมีการ

ซอมแซม 

3. งานยานพาหนะ ดําเนินการไดตามแผน 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา ครุภณัฑสาํนักงานยังไมมีการชํารดุเสียหาย จึงไมมีการ

ซอมแซม 

5. คาใชจายในการประชุม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันและอนุกรรมการ 

ตลอดจนการประชุมอ่ืน แตแผนไดกําหนดผูเขารวมประชุม

และคาใชจายท่ีสูงกวาความเปนจริง อีกท้ังไมมีการจดัตั้ง

คอก.ภายใตคกก.วัคซีนแหงชาติ (วิจัย) จึงทําใหไมมีการจัด

ประชุม และไมมีการจดัประชุมคอก.ดานวิชาการ 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง 

server สพร. 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ประเทศ 

ผูบริหารยังไมไดรับการพัฒนาสมรรถนะในไตร

มาส 1 เน่ืองจากยังไมมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม  

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. รายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 

ตามแผนการพฒันาบุคลากร ไตร

มาส 

ผลการดําเนินงาน 

ไมเปนไปตามแผน เน่ืองจาก

ผูบริหาร และเจาหนาท่ีภาระงาน

มาก หรือยังไมมีการเปดอบรม 

สัมมนา ในชวงไตรมาสน้ี 

    

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. รอยละบุคลากรของสถาบันท่ี

ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากร ไตรมาส 1  (ไมนอยกวา

รอยละ 10)   

ผลการดําเนินงาน 

ไมมผีลการดําเนินงาน 

   

 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ประเทศ 

การอบรม สัมมนาตามแผน IDP บางครั้ง ไมตรง

กับชวงเวลาท่ีบุคลากรสะดวก ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in 

house 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ตางประเทศ 

ผูบริหารไดเขารวมพัฒนาสมรรถนะ จํานวน 1 

คน (เกาหลีใตและมาเลเซีย) 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ตางประเทศ 

เจาหนาท่ีไดเขารวมพัฒนาสมรรถนะ จํานวน 3 

ทาน (มาเลเซยีและอินเดีย) 

6. การพัฒนาองคกร (OD) ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ

หาแนวทางในการจัดทําอนุ

บัญญัติ 

จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการ

จัดทําอนุบัญญตัิ จํานวน 4 ครั้ง ไดขอสรุปท่ี

สามารถนํามาใชเปนเน้ือหาประกอบการยกราง

อนุบัญญัตไิด จึงทําใหจัดประชุมจาํนวนครั้งนอย

กวาแผนท่ีกําหนด 

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. ระเบียบคณะกรรมการ

วัคซีนแหงชาติวาดวยการสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค 1 เร่ือง  

ผลการดําเนินงาน 

ระเบียบดังกลาวผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ

วัคซีนแหงชาติแลว เมื่อวันท่ี 28 

พ.ย. 62  ขณะน้ีอยูระหวางการ

ดําเนินการประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับ

เปนกฎหมายตอไป  

   

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. ระเบียบคณะกรรมการวัคซีน

แหงชาติวาดวยการสรางเสรมิ

ภูมิคุมกันโรค มผีลบังคับใช 

    

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใชบังคับเปน

กฎหมายตอไป  

  

 

2. จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  

จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (ราง) ระเบียบ

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติวาดวยการสงเสรมิ 

การสนับสนุน และการใหความรวมมือเพ่ือการ

บริหารจดัการ การจัดหา การกระจายวัคซีน และ

การสรางเสริมภมูิคุมกันโรคใหแกประชาชน พ.ศ. 

... วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทํา

อนุบัญญัติและระเบียบของ

สถาบัน 

จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือประสานงานและให

คําปรึกษาในการจดัทําระเบียบและประกาศตาง 

ๆ ภายใตพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีน 

พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ทาน 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา

ระเบียบของสถาบัน 

จัดประชุมเพ่ือจัดทําระเบียบของสถาบันวัคซีน

แหงชาติ จํานวน 1 ครั้ง 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4. โครงการบริหารจัดการองคกร 

1. จัดประชุม Retreat 

ยุทธศาสตรสถาบัน   

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 ไมมกํีาหนดผลผลิตและตัวช้ีวัด ไตรมาส 1 - 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ 

2564  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. จัดจางประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีน

แหงชาติ ป 2563 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

4. จัดจางประเมินความพึงพอ

ตอการใหบริการของสถาบัน

วัคซีนแหงชาติ ป 2563 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพกรรมการบริหาร

สถาบัน 

กรรมการตรวจสอบไดเขารับการศกึษาอบรม 

หลักสตูร Director Accreditation Program 

(DAP)  และหลักสตูร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) ซึ่งดําเนินการได

เร็วกวาแผน 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีน

ตางประเทศ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 - - - 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีน

ภายในประเทศ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

1. จัดประชุมชี้แจงแผน

ยุทธศาสตรความม่ันคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-

2565 

ยังไมสามารถจดัประชุมช้ีแจงแผนไดเน่ืองจาก

ตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก

สภาพัฒนและครม. กอน ขณะน้ีอยูระหวางการ

นําเสนอรางแก ครม. 

ผลผลิตท่ีกําหนด 

 1. สรุปผลการประชุมช้ีแจง

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

ยังไมไดดําเนินการ โดยอยู

ระหวางการนําเสนอนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรแกคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

คาดวาจะดําเนินการแลวเสรจ็ใน

ไตรมาส 2   

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 1. รอยละของหนวยงานภาค

เครือขายเขารวมการประชุมช้ีแจง

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565 ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตร ี   

ผลการดําเนินงาน 

ยังไมไดดําเนินการ   

    

- 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความ

ม่ันคงดานวัคซีน ระยะท่ี 2  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 

3. จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตร

ความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 1 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรบั/ลด

งบประมาณ 

งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 

ผลเบิกจาย ณ 31 ธ.ค. 62 

จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500 5,458,590 - 19,866,090 4,842,463.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15,023,626.24 

รายจายประจํา - 10,429,160 -  10,429,160 2,159,735.62 8,269,424.38 

แผนงานบูรณาการ 20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 800,786.60 36,570,113.40 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300 - - 498,450 8,333,850 855,591.82 7,478,258.18 

รวมท้ังส้ิน 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 8,658,577.80 67,341,422.20 

  หมายเหตุ ปรับลดงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 498,450 บาท และเพ่ิมงบประมาณในแผนงานบูรณาการ 

จํานวน 498,450 บาท  

 

 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายประจํา 

ประเภท งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น ผลเบิกจาย ณ 31 ธ.ค. 62 

จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500 5,458,590 - 19,866,090 4,842,463.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            15,023,626.24 

เงินเดือนและคาจางประจํา 14,407,500 4,722,470 - 19,129,970 4,703,191.00  14,426,779.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ -  736,120 - 736,120   139,272.76  596,847.24 

รายจายประจําอ่ืน ๆ - 10,429,160 - 10,429,160 2,159,735.62 8,269,424.38 

เบ้ียประชุม - 4,147,000 - 4,147,000   799,000.00    3,348,000.00  

สวัสดิการ - 465,000 - 465,000   30,576.00   434,424.00  

คาจางเหมาบริการ - 1,573,200  1,573,200   381,672.00    1,191,528.00  

คาเชาอาคาร - 889,200 - 889,200   608,282.00    280,918.00  

คาเชารถยนต - 456,000 - 456,000   76,000.00    380,000.00  

คาเชาเครื่องถายเอกสาร - 498,000 - 498,000   30,060.35    467,939.65  

คาสวนกลางเชาสํานักงาน - 314,400 - 314,400   52,400.00    262,000.00  

คาสาธารณูปโภค - 996,360 - 996,360   173,745.27    822,614.73  

คาครุภณัฑ - 1,090,000 - 1,090,000   8,000.00    1,082,000.00  
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 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน ผลเบิกจาย ณ 31 ธ.ค. 62 

จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบูรณาการ 20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 800,786.60 36,569,303.40 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและ

ความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

1,588,300 - - 1,588,300 -  1,588,300.00

  

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,691,000 - - 1,691,000  113,301.20  1,577,698.80  

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบ

ขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน  

415,050 - - 415,050     8,765.00   406,285.00  

4. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัย

พัฒนาและการใชวัคซีน 

131,250 - - 131,250   2,250.00    129,000.00  

5. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ตามเปาหมายของประเทศ 

8,068,750 - - 8,068,750   7,042.00   8,061,708.00  

6. โครงการความรวมมือเพือ่ความม่ันคง

ดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

1,861,500 - - 1,861,500   11,690.00   1,849,810.00  

7. โครงการสนับสนุนทุนการพฒันาวัคซีน

ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวคัซีน

แหงชาติ 

3,652,100 16,849,450 498,450 21,000,000  530,250.00 

  

20,469,750.00  

8. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขาย

ทางดานวัคซีน 

792,450 - - 792,450   7,650.00    784,800.00  

9. โครงการบริหารจัดการงานพฒันา

ศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการ

อื่นๆ 

1,822,600 - - 1,822,600  119,838.40 

  

 1,702,761.60 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300 - - 498,450 8,333,850 855,591.82 7,478,258.18 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

2,082,200 - - 2,082,200  375,548.18  1,706,651.82 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

1,859,700 - - 1,859,700  124,449.64   1,735,250.36  

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

752,300 - - 752,300  196,944.00    555,356.00 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 3,163,650 - - 3,163,650  149,800.00   3,013,850.00  

5. โครงการขับเคลื่อนและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน

แหงชาติ พ.ศ. 2563-2565 

476,000 - - 476,000   8,850.00

 

  

  467,150.00 

 

  

รวมท้ังส้ิน 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 1,656,378.42 44,047,561.80 
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  ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 1,588,300.00 37,200.00 - 0.00 0.00 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 111,150.00 15,000.00  - 0.00 0.00 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรูดานวัคซีน 502,000.00 400.00 - 0.00 0.00 

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน 140,000.00 - - 0.00 0.00 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ 537,150.00 - - 0.00 0.00 

5. จดหมายขาว E-book 80,000.00 20,000.00  - 0.00 0.00 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสารสถาบันวัคซีนแหงชาต ิ 200,000.00 - - 0.00 0.00 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน 18,000.00 1,800.00 - 0.00 0.00 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,691,000.00 513,000.00 113,301.20 6.70 22.09 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน 600,000.00 200,000.00  -  0.00 0.00 

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 600,000.00 200,000.00 - 0.00 0.00 

3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค 

38,850.00 12,950.00  

 

18,551.20 47.75 143.25 

4. การจัดประชุมหารือเรื่องการรวมจายบริการวัคซีน (co-payment) 46,900.00 15,700.00 -  0.00 0.00 

5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 42,250.00 18,350.00 42,250.00 100.00 230.25 

6. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 363,000.00 66,000.00 52,500.00 14.46 79.55 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 

(VIMS) 

415,050.00 9,250.00  

  

  8,765.00 

  

2.11 94.76  

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 30,050.00 9,250.00    8,765.00 29.17 94.76 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบขอมูล 285,000.00 - - 0.00 0.00 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส 100,000.00 - - 0.00 0.00 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 1,861,500.00 30,100.00       11,690.00  0.63 38.84 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงฯ 114,400.00 30,100.00   11,690.00  10.22 38.84 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเอง

ดานวัคซีนในอาเซียน 

1,577,900.00 - - 0.00 0.00 

3. เขารวมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย 50,300.00 - - 0.00 0.00 

4. เขารวมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health 

Development (SOMHD) 

118,900.00 - - 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 131,250.00 10,900.00    2,250.00  1.71 20.64 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  48,000.00 -   1,470.00  3.06 100.00 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

ระบบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

22,350.00 7,450.00   780.00 3.49 10.47 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต 

49,400.00 - - 0.00 0.00 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความพรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาดใหญ

ของไขหวัดใหญ 

11,500.00 3,450.00 - 0.00 0.00 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

14,500,000.00 -   530,250.00 

  

3.66 100.00 

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง 2,000,000.00 - 530,250.00 26.51 100.00 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 4,000,000.00 - - 0.00 0.00 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขซิกา 5,000,000.00 - - 0.00 0.00 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายดานวัคซีน 3,500,000.00 - - 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ 

1,822,600.00 437,970.00  

  

  119,838.40  6.58 27.36 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 76,200.00 25,400.00 - 0.00 0.00 

2. ประเมินและติดตามความกาวหนาโครงการ 38,400.00 -   2,384.00  6.21 100.00 

3. วิเคราะหชองวางของบุคลากรดานวัคซีนและโครงสรางพ้ืนฐาน  277,650.00 8,450.00  - 0.00 0.00 

4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  518,050.00 8,450.00  - 0.00 0.00 

5. คาบํารุงรักษาระบบ NVIFDA 360,000.00 360,000.00   107,984.40  30.00 30.00 

6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนํารองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

433,600.00 33,600.00   2,000.00  0.46 5.95 

7. จัดทําแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใชประโยชน 100,000.00 - - 0.00 0.00 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ 18,700.00 2,070.00   7,470.00  39.95 360.87 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 8,068,750.00 65,050.00    7,042.00  0.09 10.83 

1. ประชุมคณะทํางานติดตามความกาวหนาการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก

เด็งก่ี 

124,600.00 22,100.00 - 0.00 0.00 

2. จัดจางผูเชี่ยวชาญโครงการวิจัยพัฒนาสูการผลิตวัคซีนปองกันไขเลือดออก

เด็งก่ี 

270,000.00 - - 0.00 0.00 

3. จัดประชุมหนวยงานเครือขายการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันไขเลือดออกเด็งก่ี 42,250.00 8,450.00 2,100.00 4.97 24.85 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับการวิจัยพัฒนาวคัซีนไขเลือดออกเด็งก่ี 7,500,000.00 - - 0.00 0.00 

5. ประชุมหนวยงานเครือขายการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาของ

ประเทศ 

30,200.00 - - 0.00 0.00 

6. ติดตามความกาวหนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 

สายพันธุ 

36,300.00 12,100.00 1,360.00 3.75 11.24 

7. ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนวัคซีน HPV กับหนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

12,100.00 12,100.00 - 0.00 0.00 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการนําวัคซีน HPV ไปใชในโปรแกรมสราง

เสริมภูมิคุมกันของประเทศ 

12,100.00 - - 0.00 0.00 

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ H7N9 (cell based) 41,200.00 10,300.00 3,582.00 8.69 34.78 
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  แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

6,500,000.00 -   -  0.00 0.00 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

2,000,000.00 - -  0.00 0.00 

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน (HRD) 2,000,000.00 - - 0.00 0.00 

3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 2,500,000.00 - - 0.00 0.00 

 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีน 792,450.00 91,750.00     7,650.00  0.97 8.34 

1. จัดประชุมคณะกรรมการเครอืขาย QA 26,250.00 26,250.00 7,650.00 29.14 29.14 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของหนวยงานเครือขาย QA 48,500.00 - - 0.00 0.00 

3. จัดประชุมหนวยงานเครือขายดานงานวิจัยวัคซีน  131,000.00 65,500.00 - 0.00 0.00 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques    184,700.00 - - 0.00 0.00 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดานวัคซีนท่ีเปนความจําเปนของเครือขาย 402,000.00 - - 0.00 0.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563      

2,082,200.00 517,800.00  

  

  375,548.18 

  

18.04 72.53 

1. บริหารงานท่ัวไป 770,800.00 225,200.00   266,207.18  34.54 118.21 

2. งานสารสนเทศ 206,700.00 3,000.00 - 0.00 0.00 

3. งานยานพาหนะ 120,000.00 30,000.00   22,030.00  18.36 73.43 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา 247,030.00 108,000.00   22,120.00  8.95 20.48 

5. คาใชจายในการประชุม 647,670.00 151,600.00   65,191.00  10.07 43.00 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง server สพร. 90,000.00 -    - 0.00 0.00 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,859,700.00 89,000.00     124,449.64  6.69 139.83 

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ 380,000.00 20,000.00 - 0.00 0.00 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 350,000.00 69,000.00   17,464.00  4.99 25.31 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 85,500.00 - - 0.00 0.00 

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในตางประเทศ 337,200.00 -   49,245.39  14.60 100.00 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตางประเทศ 317,000.00 -   57,740.25  18.21 100.00 

6. การพัฒนาองคกร (OD) 390,000.00 - - 0.00 0.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 752,300.00 272,600.00    196,944.00  26.18 72.25 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการจัดทําอนุบัญญัติ 7,300.00 7,300.00   2,940.00  40.27 40.27 

2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  122,000.00 122,000.00   58,024.00  47.56 47.56 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทําอนุบัญญตัิและระเบียบของสถาบัน 540,000.00 135,000.00    135,000.00  25.00 100.00 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบของสถาบัน 83,000.00 8,300.00   980.00  1.18 11.81 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 3,163,650.00 40,000.00   149,800.00  4.74 374.50 

1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน   310,600.00  -   - 0.00 0.00 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564  85,000.00 - - 0.00 0.00 

3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 611,900.00 - - 0.00 0.00 

4. จัดจางประเมินความพึงพอตอการใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 457,650.00  - - 0.00 0.00 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน 620,000.00  40,000.00   149,800.00  24.16 374.50 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีนตางประเทศ 960,000.00  - - 0.00 0.00 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ 118,500.00 - - 0.00 0.00 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

476,000.00 201,600.00  

  

  8,850.00

  

1.86 4.39 

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-

2565 

201,600.00 201,600.00   8,850.00 

  

4.39 4.39 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน ระยะท่ี 2  145,200.00 - - 0.00 0.00 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 129,200.00 - - 0.00 0.00 
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  ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

แผนการ

เบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 
เงินผูกพัน 

ผลเบิกจาย 

รวมผูกพัน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563       

2,082,200.00 517,800.00   375,548.18 

  

1,706,651.82  548,750.50

  

924,298.68  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,859,700.00 89,000.00   124,449.64  1,735,250.36  19,200.00 143,649.64  

3. โครงการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 752,300.00 272,600.00   196,944.00    555,356.00  0.00 196,944.00  

4. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความมั่นคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 1,588,300.00 37,200.00 0.00 1,588,300.00  862,510.00 862,510.00 

5. โครงการบริหารจัดการองคกร 3,163,650.00 40,000.00   149,800.00  3,013,850.00  802,940.00 952,740.00  

6. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,691,000.00 513,000.00   113,301.20  1,577,698.80  1,100,480.00 1,213,781.20  

7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565    

476,000.00 201,600.00   8,850.00 

  

  467,150.00 0.00 8,850.00 

  

8. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน  415,050.00 9,250.00   8,765.00   406,285.00  4,375.00  13,140.00  

9. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 131,250.00 10,900.00   2,250.00    129,000.00  900.00  3,150.00  

10. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 8,068,750.00 65,050.00   7,042.00  8,061,708.00  0.00 7,042.00  

11. โครงการความรวมมือเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 1,861,500.00 30,100.00    11,690.00  1,849,810.00  904,460.00 916,150.00  

12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ   

21,000,000.00 -      530,250.00  20,469,750.00 

  

0.00 530,250.00 

  

13. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 792,450.00 91,750.00   7,650.00    784,800.00  108,600.00 116,250.00  

14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ 

1,822,600.00 437,970.00   119,838.40    1,702,761.60 

  

23,293.00

  

143,131.40   

รวม 45,714,750.00 2,316,220.00 1,656,378.42 44,048,371.58 4,375,508.50 6,031,886.92  
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน  (โครงการท่ี 4, 6, 8, 11) 

5,555,850.00 589,550.00   133,756.20 

  

5,422,093.80 2.41 22.69 

2. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต

วัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของ

ประเทศ (โครงการท่ี 9, 12, 14) 

16,453,850.00 448,870.00   652,338.40 

  

15,801,511.60 3.96 145.33 

3. สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง (โครงการท่ี 10)  

8,068,750.00 65,050.00   7,042.00  8,061,708.00 0.09 10.83 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม (โครงการท่ี 12) 

6,500,000.00 - - 6,500,000.00 0.00 0.00 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี

เครือขายดานวัคซีนของประเทศ (โครงการท่ี 13) 

792,450.00 91,750.00   7,650.00  784,800.00 0.97 8.34 

รวม 37,370,900 1,195,220.00 800,786.60 36,570,113.40 2.14 67.00 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

งบดําเนินงาน 45,704,750.00 2,316,220.00 1,656,378.42 44,048,371.58 3.62 71.51 

งบรายจายประจํา 30,295,250.00 7,174,284.00   7,002,199.38  23,293,050.62 23.11 97.61 

- เงินเดือนและคาจางประจํา 19,129,970.00 4,596,344.00     4,703,191.00   14,426,779.00  24.59 102.31 

- เบี้ยประชุม 4,147,000.00 1,056,000.00    799,000.00   3,348,000.00 19.27 75.66 

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 736,120.00 152,650.00    139,272.76   596,847.24 18.92 91.24 

- สวัสดิการ 465,000.00 97,500.00   30,576.00   434,424.00 6.58 31.36 

- คาจางเหมาบริการ 1,573,200.00 393,300.00   381,672.00   1,191,528.00 24.26 97.04 

- คาเชาอาคาร 889,200.00 222,300.00     608,282.00   280,918.00 68.41 273.63 

- คาเชารถยนต  456,000.00 114,000.00   76,000.00   380,000.00 16.67 66.67 

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 498,000.00 124,500.00   30,060.35   467,939.65 6.04 24.14 

- คาเชาพ้ืนท่ีสถาบันบําราศนราดูร 314,400.00 78,600.00   52,400.00   262,000.00 16.67 66.67 

- คาสาธารณูปโภค 996,360.00 249,090.00    173,745.27   822,614.73 17.44 69.75 

- คาครุภัณฑ 1,090,000.00 90,000.00   8,000.00   1,082,000.00 0.73 8.89 

รวมงบดําเนินงาน+งบรายจายประจํา 76,000,000.00 9,490,504.00   8,658,577.80 67,341,422.20 11.39 91.23 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)  

ประกอบดวยคาใชจายในการใหทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ รายละเอียด จํานวนเงิน เบิกจาย คงเหลือ 

2560 ภาระผูกพัน 

(สัญญาใหทุน และใบสั่งจาง) 

15,132,435.00 14,084,537.00 1,047,898.00 

2561 เงินกันเหลื่อมป 15,787,047.96 15,088,335.88 698,712.08 

2562 เงินกันเหลื่อมป 17,519,737.65 7,733,818.20 9,785,919.45 

รวมท้ังส้ิน 48,439,220.61   36,906,691.08 11,532,529.53 
 

ภาระผูกพันท่ียังคงเหลือเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดดําเนินการติดตามการเบิกจายเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาสงมอบงานในแตละรายการตอไป  

 

วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลัก 

 ผลการเบิกจายและผูกพันในภาพรวมคอนขางเปนไปตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ โดยปญหาอุปสรรคใน

การผูกพันสัญญาและการเบิกจายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การปรับแผนและรูปแบบการดําเนินงาน ซ่ึงสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจาย

งบประมาณท่ีกําหนดไว อีกท้ัง ภารกิจดวนหรืองานนอกแผนการดําเนินงาน เกิดการขอใชงบประมาณในกิจกรรม

อ่ืนไปพลางกอน โดยจะตองมีการทบทวนปรับแผนรอบ 6 เดือน 

 2. การกําหนดแผนการใชจายและแผนการดําเนินงานท่ีเร็วเกินไป รวมท้ังกําหนดจํานวนผูเขารวมสูงเกิน

กวาความเปนจริง ทําใหมีงบประมาณเหลือจากแผนท่ีกําหนด 

 3. การดําเนินการท่ีลาชาท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ทําใหยังไมสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ภายใตคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ อีกท้ังยังไมสามารถจัดประชุมอ่ืนๆ ไดตามแผนท่ีกําหนด 

 
แนวทางแกไข 

1. เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 2 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนดไว 

2. ทบทวนแผนปฏิบัตงิานประจําป รอบ 6 เดือน เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลอง

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

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


