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 สถาบันวัคซีนแหงชาติ จัดตั้งข้ึนภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561  

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหมีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจาย

วัคซีนใหมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอท้ังในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน สรางเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญดานวัคซีนและประสานงานหรือรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการดานวัคซีน 

และเปนศูนยกลางการบริหารจัดการขอมูลดานวัคซีน เพ่ือเปาหมายสูงสุด คือ การพ่ึงตนเองและความม่ันคง

ดานวัคซีนของประเทศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

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

มีมติในการประชุมครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 19 กันยายน 2562 ใหใชงบประมาณสะสมของสถาบันเพ่ิมเติมเปนเงิน 

32,737,200 บาท รวมกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนเงินท้ังสิ้น 76,000,000 

บาท ตอมา คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

มีมติเห็นชอบการทบทวนปรับแผนปฏิบัติงานรอบ 7 เดือนหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตกรอบวงเงิน

งบประมาณเดิม คือ 76,000,000 บาท โดยมีงบดําเนินงานจํานวน 45,905,718.02 บาท งบรายจายประจํา 

จํานวน 29,242,904.53 บาท และเงินสํารอง จํานวน 851,377.45 บาท 

สถาบันจัดทําแผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 โครงการ แบงเปนโครงการ

ตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ผลการ

ดําเนินงานสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแก  

1. การกําหนดแนวทางการออกประกาศ ตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติความม่ันคง 

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 

 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 กําหนดวา ในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน เพ่ือประโยชนสาธารณะ เพ่ือปองกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือ

เพ่ือความม่ันคงของประเทศ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเรื่อง

หนึ่งเรื่องใด ดังตอไปนี้ 

  (1) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณท่ีกําหนด 

 (2) สัดสวนการสงออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ซ่ึงตองเหมาะสมกับสัดสวนการใช

วัคซีนภายในประเทศ 

 (3) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน 
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 (4) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การใหบริการวัคซีน หรือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ี

เหมาะสม 

 (5) เรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน 

 สถาบันไดจัดทํา (ราง) แนวทางในการออกประกาศตามมาตราดังกลาว เพ่ือเตรียมความพรอมให

สามารถออกประกาศไดอยางรวดเร็ว เอ้ือประโยชนใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือตอบสนอง

ความตองการวัคซีนของประเทศไดทันการณ และเปนหลักประกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงวัคซีน

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน ประกอบดวย  1) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการผลิตวัคซีน และ

การสงออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักร 2) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการประกันและการควบคุมคุณภาพ

วัคซีน 3) แนวทางการออกประกาศ เรื่องการจัดหาผลิตภัณฑวัคซีนสําเร็จรูป 4) แนวทางการออกประกาศ

เรื่องการบริหารจัดการ การกระจาย การใหบริการวัคซีน หรือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคท่ีเหมาะสม และ  

5) แนวทางการออกประกาศเรื่องอ่ืนท่ีเก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน 
 

2. การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการจัดซ้ือยาท่ีเปนวัคซีนท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน 

สถาบันอยูในระหวางยกรางระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑการคัดเลือก และ

วิธีการจัดซ้ือยาท่ีเปนวัคซีนท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... ประกอบกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยกําหนดคุณสมบัติของยาท่ีเปน

วัคซีนใหเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ไดแก 1) ผลิตในประเทศโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน  

2) ข้ึนทะเบียนในประเทศ และ 3) บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติ บรรจุในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของ

ประเทศ โครงการรณรงค/โครงการนํารองหรือโครงการสาธิต โครงการกําจัด กวาดลางโรคตามพันธะสัญญา

นานาชาติ หรือวัคซีนสําหรับผูเดินทางตางประเทศ ท้ังนี้ ยาท่ีเปนวัคซีนท่ีไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ

ดังกลาว จะพิจารณาใหการสนับสนุนเปนรอยละการจัดซ้ือตามมูลคาหรือปริมาณของวัคซีนตามแผนการจัดซ้ือ

รวมกับการกําหนดระยะเวลาการจัดซ้ือ ซ่ึงแตกตางกันตามกระบวนการผลิตวัคซีน 
 

3. การจัดทํา Blueprint เพ่ือการเขาถึงวัคซีนปองกัน COVID-19 ของประชาชนไทย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มแพรเขาสูประเทศไทยตั้งแตตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนใน

ท่ีสุดประเทศไทยไดประกาศใชพระราชกําหนดฉุกเฉินเพ่ือควบคุมสถานการณ แตสถานการณการระบาดยังคง

ไมสามารถวางใจได โดยมีการระบาดในกรุงเทพและกระจายไปในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหคนไทยมีวัคซีนใช ประเทศไทยจําเปนตองมี Blueprint เพ่ือการเขาถึงวัคซีนปองกัน COVID-19 ของ

ประชาชนไทย เปนกรอบนโยบายในการประสานงานสรางความรวมมือ ระหวางหนวยงานทุกภาคสวน ในการ

บรรลุเปาหมายการเขาถึงวัคซีนใหทันทวงทีและสรางขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาผลิตวัคซีน

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

Blueprint มีเปาหมายในเชิงยุทธศาสตร 2 ดาน ไดแก 1) นําวัคซีนตนแบบท่ีมีศักยภาพสูงจาก

ตางประเทศมาทดสอบในประเทศไทยและขอรับการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต (เปาหมายระยะสั้นและ

ระยะกลาง) และ 2) พัฒนาวัคซีนตนแบบในประเทศไทยตั้งแตตนน้ํา (เปาหมายระยะกลางและยาว)  
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สาระสําคัญของ Blueprint ประกอบดวย 

1. สงเสริมกลไกการประสานนโยบายและสรางสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการวิจัยพัฒนาวัคซีน  

กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การยกระดับการพัฒนาผลิตวัคซีนเปนประเด็นเรงดวนระดับชาติ  

บูรณาการกลไกนโยบายดานวัคซีนและนโยบายวิจัย การประสานกลไกการสนับสนุนทุน การกําหนดใหมี

ผูจัดการระดับประเทศดูแลงานวิจัยวัคซีนครบวงจร และการประสานกับกลไกระหวางประเทศเพ่ือสรางความ

รวมมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขอรับเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตวัคซีนเพ่ือนามาใช 

2. เรงรัดกระบวนการวิจัยพัฒนาวัคซีน กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การจัดทํา Roadmap 

การวิจัยพัฒนาวัคซีน เพ่ือปดชองวางสําคัญ (โครงสรางพ้ืนฐาน , กําลังคน, IP management, animal 

model, จริยธรรม) การเรงรัดโดยการเตรียมความพรอมกระบวนการทําวิจัยในคน การประกันและควบคุม

คุณภาพ การจัดทําแนวทาง/มาตรฐานตาง ๆ และการพัฒนา Information sharing platform 

3. เตรียมการผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับเทคโนโลยีจากวัคซีนท่ีประสบความสําเร็จ กําหนดมาตรการ/ 

กลยุทธสําคัญ ไดแก ชวง 6 เดือนแรก กําหนดแผนเตรียมความพรอมในการผลิตและแผนลงทุนท่ีรัฐบาลให

ความเห็นชอบ และแผนเสนอขอทุนตางประเทศพรอมท้ังการขอรับการถายทอดเทคโนโลยี ชวง 6 ถึง 18 

เดือน ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เตรียมเครื่องมือ และเตรียมกระบวนการเพ่ือรับถายทอดเทคโนโลยี หากมี

วัคซีนท่ีสําเร็จประเทศไทยสามารถรับเทคโนโลยีมาผลิตไดเอง 

4. พัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ กําหนดมาตรการ/กลยุทธสําคัญ ไดแก การ 

ใชกลไกนโยบายภาครัฐท่ีมีอยู และเสริมดวยกลไก Think tank ท่ีสนับสนุนแนวคิดระดับยุทธศาสตร และ

กลไกระดับติดตามงานท่ีมีผูเชี่ยวชาญท่ีรูจริงคอยแกปญหาดําเนินงานในระดับปฏิบัติ 
 

4. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน COVID-19 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ในฐานะหนวยงานกลางดานวัคซีนของประเทศ ไดเขามามีสวนรวมในประเด็น

การวิจัยพัฒนาวัคซีนตัวเลือก รวมกับกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย ภาคมหาวิทยาลัย และ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขณะนี้สถาบันอยูระหวางจัดทํา Roadmap ของ

วัคซีน COVID-19 โดยเบื้องตนไดมีการเปรียบเทียบขอดี-ขอจํากัดของวัคซีนตัวเลือกแตละชนิด รวมถึง

พิจารณาหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และแหลงทุนเพ่ือบูรณาการการสนับสนุนรวมกับสถาบัน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน ไดพิจารณาสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน COVID-19

รวม 4 โครงการ ไดแก   

1. การพัฒนาเอ็มอารเอ็นเอวัคซีนเพ่ือปองกันและรักษาการติดเชื้อ โดยศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

การวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2. การสราง S-glycoprotein vaccine ปองกันไวรัสอูฮ่ันหรือ SARS-CoV-2 โดย คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การศึกษาการเพ่ิมความเขมขนของโควิด-19 ไวรัสใน WHO Vero cell โดย ศูนยวิจัยและพัฒนา

วัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. การศึกษาระดับภูมิคุมกันในสัตวทดลองท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรค COVID-19 โดย สถาบันชีววัตถุ 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 ป (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 

มีนาคม 2563) คิดเปนรอยละ 99.96 (18,702,563.95 / 18,709,136.21) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย 

และคิดเปนรอยละ 24.61 (18,702,563.95 / 76,000,000) เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณท้ังหมด 

 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 14 โครงการ แบงเปนโครงการตาม

แผนยุทธศาสตร จํานวน 9 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ สามารถเบิกจาย

งบประมาณไดรอยละ 102.45 (4,786,958.68 / 4,672,533.68) เม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจาย และคิด

เปนรอยละ 10.43 (4,786,958.68 / 45,905,718.02) เม่ือเปรียบเทียบกับงบดําเนินงานท้ังหมด สําหรับ

รายจายประจํา สามารถเบิกจายไดรอยละ 99.14 (13,915,605.27 / 14,036,602.53) เม่ือเปรียบเทียบกับ

แผนการใชจายและคิดเปนรอยละ 47.59 (13,915,605.27 / 29,242,904.53) เม่ือเปรียบเทียบกับงบรายจาย

ประจําท้ังหมด 

 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID-19 ท่ีกําลังเกิดการระบาดอยูในขณะนี้ สงผลใหสถาบันจําเปนตองทบทวนปรับแผนการ

ดําเนินงานและปรับรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว ประกอบกับสํานักงาน 

ก.พ.ร. เห็นควรใหหนวยงานภาครัฐเรงแกไขปญหาหรือปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 และนํางานนี้

มากําหนดเปนตัวชี้วัดใหม เพ่ือใชแทนตัวชี้วัดตามภารกิจปกติท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ซ่ึง

สถาบันไดเสนอตัวชี้วัดเก่ียวกับ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นชอบหลักการ ในการ

ประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563  

.................................................... 
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รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก ไตรมาส 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ภายใตพระราชบัญญัติความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 โดยไดรับ

การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช ต้ังแตวันถัดจาก 

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

การผลติวัคซีน 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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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  
สรางหลกัประกัน

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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  นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยมคีวามมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลุม เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน 

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 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 ดําเนินกิจกรรมเสรจ็สิ้นแลว เมื่อวันท่ี 11 

มกราคม 2563 

 1. ขาวสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

จํานวน 2 ขาว 

ผลการดําเนินงาน 

ขาวจํานวน 2 เรื่อง ไดรับการเผยแพร

ผานหนังสือพิมพและเว็บไซตออนไลน 

1. สถาบันวัคซีนฯ ระดมสมอง

ผูเชี่ยวชาญของประเทศ ทํา“พิมพ

เขียว”วิจัยพัฒนา 

วัคซีนปองกันไวรัส COVID- 19 

2. “ปลัด ก.สธ.” ลงนามเอ็มโอยู  

“ประชาคมวัคซีน” 11 หนวยงาน 

รัฐ-เอกชนพัฒนาวัคซีนปองกัน 

COVID-19 

 2. จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 1 ฉบับ   

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางปรับแกการออกแบบกับ

ผูออกแบบ คาดวาจะเสร็จส้ินภายใน

วันท่ี 10 เมษายน 2563 

ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดในไตรมาส 2 

 

  

 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรู

ดานวัคซีน 

เผยแพรผานขาวผานหนังสือพิมพและเว็บไซต

ออนไลนแลวจาํนวน 4 เรื่อง   

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากปรับรูปแบบการ

ดําเนินงานเปน infographic 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาต ิ

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาดของ COVID-19 

5. จดหมายขาว E-book อยูระหวางปรับแกการออกแบบ คาดวาจะ

เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสาร

สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ

อยูระหวางการสํารวจการรบัรูขาวสารดาน

วัคซีนและภาพลักษณองคกร 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ 

และการบริหารจัดการวัคซีน 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงหัวขอการวิจัย 

 1. โครงรางการศึกษาทบทวนขอมูลการ

บริหารจดัการระบบการเงินการคลังดาน

วัคซีนระดับนานาชาต ิ

 2. โครงรางการศึกษาทบทวนและจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการระบบ

การเงินการคลังดานวัคซีนของประเทศไทย 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัปรับแกโครงรางฯ ตาม

ขอคิดเห็นจากกรรมการตรวจรับ คาดวาจะ

ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 

2563 

 3. โครงรางการศึกษาทบทวนและ

จัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาวัคซีนใน

ระดับประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัจัดทําโครงรางฯ คาดวาจะ

แลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 

 โครงรางการศึกษาจํานวน 3 

ฉบับ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางผูวิจยัปรับแกโครง

รางฯ 

ปญหาอุปสรรค 

ความลาชาในการลงนาม

สัญญา TOR ฉบับท่ี 3 

เน่ืองจากกระบวนการของ

มหาวิทยาลยั 

ขอเสนอแนะ  

เรงรัดติดตามการดําเนินการ

ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

   

   

  

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวคัซีน

มะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 

3. การจัดประชุมหารือเร่ืองการนําวัคซีนใหม

มาใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจาก ใชงบประมาณ

ของ อย. ในการจัดประชุม 

4. การจัดประชุมหารือเร่ืองการรวมจาย

บริการวัคซีน  

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบาย 

5. การจัดประชุมหารือเร่ืองการพฒันาระบบ

ขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

6. จัดจางที่ปรึกษาโครงการ ดําเนินการจัดจางเรียบรอยแลวและ

เบิกจายไปแลว 5 งวดงาน 

7. ประชุมคณะทํางานคัดเลือกฯ และติดตาม

การดําเนินงานตามมติ NVC 

จัดประชุมการคัดเลือกและวธิีการจัดซ้ือยา

ที่เปนวัคซีนที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุนฯ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2563 

8. ศึกษาทบทวนขอมูลการบริหารจัดการ

ระบบการเงินการคลังดานวัคซีนระดับ

นานาชาติ 

 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

2/2563  ลงวนัที่ 14 กุมภาพันธ 2563 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

9. ศึกษาทบทวนและจัดทาํขอเสนอเชิง

นโยบายการบริหารจัดการระบบการเงินการ

คลังดานวัคซีนของประเทศ 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

28/2563  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 

   

10. ศึกษาทบทวนและจัดลาํดับความสําคัญ

ของการพฒันาวัคซีนในระดับประเทศ 

จัดจางเสร็จเรียบรอยแลว ใบส่ังจางเลขที่ 

38/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม 63 

   

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการขอมลูดานวัคซีนและ

ประชุมหารือการจดัจางเพ่ือจัดทําสื่อชุด

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบอินโฟ

กราฟฟก 

 1. ผลการออกแบบหนาจอของทุก

ระบบงาน 

ผลการดําเนินงาน 
User Interface Design for VIMS 

 2. มีผูผลิตสื่อท่ีผานการคัดเลอืกโดย

สถาบัน   

ผลการดําเนินงาน 
จัดจางบริษัท ไลค มี จํากัด ทําสื่อขอมูลใน

รูปแบบอินโฟกราฟก (Infographic Fact 

Sheet)  

 มีการออกแบบหนาจอของ

ระบบท่ีผานความเห็นชอบจาก

ผูบริหารสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

User Interface Design for 

VIMS ท่ีผานความเห็นชอบจาก

ผูอํานวยการสถาบันวัคซีน

แหงชาติ 

 สัญญาการจดัซื้อจัดจาง 

บริษัทผูผลิตสื่อ 

ผลการดําเนินงาน 

จัดจางทําสื่อขอมลูในรูปแบบ

อินโฟกราฟก ใบสั่งจางเลขท่ี 

35/2563 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 

2563 

 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ

ระบบขอมูล 

ไมมแีผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการ

จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความ

ม่ันคงฯ 

จัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนความรวมมือ

ดานวัคซีนระหวางประเทศ และจดัประชุม

อ่ืนๆ แสวงหาโอกาสในการขับเคลือ่นความ

มั่นคงดานวัคซีนของประเทศในระยะยาว รวม 

8 ครั้ง 

ไมไดกําหนดผลผลิตในไตรมาส 2

  

 มี concept note ของการ

จัดทําแบบสํารวจขอมูลศักยภาพ

พ้ืนฐานดานวัคซีนในกลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียน ระยะท่ี 2 (ASEAN 

Vaccine Baseline Survey Phase 

2 : AVBS-2)  

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการดําเนินการจัดจาง

นักวิจัยหรือคณะผูวิจัยเพ่ือ

ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมลู

ศักยภาพพ้ืนฐานดานวัคซีนในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซยีน ระยะท่ี 2 

(ASEAN Vaccine Baseline 

Survey Phase 2 : AVBS-2) คาดวา

การจัดจางจะแลวเสรจ็ในเดือน

เมษายน 2563  

 

 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการ

พ่ึงพาตนเองดานวัคซีนในอาเซียน 

จัดจางผูบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และมีการเบิกจาย งปม. 1 งวด ภายหลังไดมี

การยกเลิกการจดัประชุมดังกลาว 

3. เขารวมประชุม the 5th ASEAN 

Health Cluster 3 ในประเทศไทย 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติด

เช้ือ COVID-19 สถาบันฯ ประเมินสถานการณ

รวมกับผูเช่ียวชาญดานการตางประเทศจึงมี

ความเห็นใหเลื่อนการ ประชุมดังกลาวออกไป

โดยไมมีกําหนด จนกวาสถานการณการ

ระบาดของ COVID-19 จะเขาสูภาวะปกติ หรือ

มีประกาศจากรัฐบาลตอไป 

4. เขารวมประชุม The 15th 

Senior Official Meeting on 

Health Development 

(SOMHD) 

5. จัดจางนักวิจัย AVBS-2 และผู

ประสานงาน 

จัดจางผูประสานงานโครงการความรวมมือ

ดานวัคซีนระหวางประเทศและอยูระหวาง

การดําเนินจัดจางนักวิจัย AVBS-2   
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการ

วิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  

จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการรณรงค

การกวาดลางโปลโิอ และการเตรียมความพรอม

ดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุน เพ่ือรองรับ

การผลิตวัคซีน COVID-19 

 แนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศ  

ผลการดําเนินงาน 

มีแนวทางในการวิเคราะหชองวาง

การวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศ 

 แนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศ อยางนอย 1 ชนิด 

ผลการดําเนินงาน 

มีแนวทางในการวิเคราะห

ชองวางการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกท่ีผานความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

วิชาการฯ 

 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน

ตามขอเสนอเชิงนโยบายในการ

พัฒนาระบบงานสรางเสริมภมูิคุมกัน

โรคของประเทศ 

ปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยการติดตาม

ความกาวหนาโครงการผานกระบวนการใหทุน 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงาน

สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 

จังหวัดชายแดนใต 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีการติดตาม

ความกาวหนาโครงการผานกระบวนการใหทุน 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความ

พรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการ

ระบาด 

จัดประชุมเตรียมความพรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับ

การระบาดของโรคและจดัประชุมหารือการวิจัย

พัฒนาวัคซีนและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใน

สถานการณ เพ่ือตอบสนองตอการระบาดของ 

Corona virus 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง จัดทําสญัญาเรียบรอยแลว จํานวน 3 

ทุน 

 รายงานการติดตาม

ความกาวหนา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการรายงานความกาวหนาการให

ทุนผานการประชุมสถาบันฯ วันท่ี 

27 มีนาคม 2563 

 1. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน 

ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการสนับสนุนทุนตามกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-

2565 

 2. รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนาวัคซีน

หรือชีววัตถุตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนทุนจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ แบงเปนทุน

วิจัย 5 โครงการ และทุนดําเนินงาน  4 โครงการ 

โดยทุนวิจัย จํานวน 1 โครงการ จดัทําสัญญา

เรียบรอยแลว และโครงการท่ีเหลอื อยูระหวางการ

จัดทําสญัญา ซึ่งคาดวาจะดาํเนินการจัดทําสัญญา

แลวเสร็จในเดือนเมษายน 

 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันโรคไขซิกา 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบาย

ดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนา

วัคซีน COVID-19 และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหารจัดการอ่ืนๆ 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนคร้ังที่ 1 ในวันที่ 7 

มกราคม 2563 

ไมมีการกําหนดผลผลิตในไตร

มาส 2  

 1. มีการจัดจางผูเช่ียวชาญในการ

วิเคราะหชองวางฯ 

ผลการดําเนินงาน 

ไดทาบทามผูเช่ียวชาญเพ่ือทําการศึกษา

ทบทวนและวิเคราะหชองวางฯ แลว  ขณะน้ี 

อยูระหวางการจัดทําขอบเขตการจัดจาง 

(TOR) ซึ่งคาดวาจะจัดจางแลวเสรจ็ภายในไตร

มาส 3 

ผลการดําเนินงาน 

 2. มีการประชาสัมพันธ ระบบ E-course 

training 

ผลการดําเนินงาน 

จัดทําหนังสือถึงผอ.สาํนักอนามัย กทม. เพ่ือ

ประชาสมัพันธใหเจาหนาท่ีภายใตสังกัดเขา

รวมโครงการนํารองระบบในกรุงเทพมหานคร

ไปแลว เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 

ปญหาอุปสรรค 

เน่ืองจากสถานการณการ

ระบาดของโรค COVID-19 ทาํ

ใหที่ปรึกษา IP ไมสามารถเขา

มาสัมภาษณเจาหนาที่สถาบัน

ฯ เพื่อเก็บขอมูลสําหรับจัดทาํ

นโยบายแกสถาบันฯ แบบ 

Face to face ได 

ขอเสนอแนะ 

ดําเนินการใหสัมภาษณแกที่

ปรึกษา IP ผานทางระบบ 

Teleconference 

2. ประเมินและตดิตาม

ความกาวหนาโครงการ 

จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาวัคซีนปองกันไขซิกาของ

ประเทศ ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 

3. วิเคราะหชองวางของ

บุคลากรดานวัคซีนและ

โครงสรางพ้ืนฐาน  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. การศึกษารูปแบบการ

สนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากระบบการใหทุนของประเทศมี

การปรับเปล่ียนทั้งรูปแบบโครงสรางและการดําเนินงาน 

ทําใหการศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมี

ประสิทธิภาพในปงบประมาณน้ีชะลอการดําเนินงาน  

5. คาบํารุงรักษาระบบ 

NVIFDA 

จัดจางบํารุงรักษาระบบจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตารับ

ยาแผนปจจุบันแบบอิเล็กทรอนิกส (NVIFDA) 

6. บริหารจัดการระบบ E-

course training และการนํา

รองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

จัดจางสํารวจความตองการดานเน้ือหาในระบบ E-

course training และนํารองใชงานระบบฯ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภมูิคุมกันโรคในเขต

กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว 

17 

 



แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

7. จัดทําแนวทางบริหาร

จัดการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน 

จัดจางท่ีปรึกษาบรหิารจดัการทรพัยสินทางปญญาและ

การใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

สัญญาจางเลขท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2563 

  3. มีการจัดจางหนวยงานเครอืขายเพ่ือนํา

รองการใชงานและประเมินประสทิธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการลงนามในสญัญาจาง ซึ่งคาดวา

จะจัดจางแลวเสร็จในเดือนเมษายน 63 

 4. มีการจัดจางผูเช่ียวชาญในการจัดทํา

แนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใช

ประโยชน 

ผลการดําเนินงาน 

จัดจางท่ีปรึกษาบรหิารจดัการทรพัยสินทาง

ปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดาน

วัคซีนและยาชีววัตถุ ตามสัญญาจดัจางเลขท่ี 

2/2563 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ จัดประชุมหารือการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา

วัคซีนรวมกับบริษัท ปตท., จดัประชุมหารือแนว

ทางการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันไวรัสโควิด 19 และจัด

ประชุมสาํนัก 

9. จัดจางผูเช่ียวชาญเพ่ือ

วิเคราะหโครงสรางและปรับ

พิมพเขียวโรงงานตนแบบ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 

1. ประชุมคณะทํางานติดตาม

ความกาวหนาการวิจัยพัฒนา

วัคซีนไขเลือดออกเด็งก่ี 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากพิจารณาผลการคัดเลือก

โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงไม

จําเปนตองมีการจัดประชุม  

 1. มีผลการประเมินสถานการณของวัคซีน 

HPV ที่มีใชในปจจุบัน 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานผลการประเมินสถานการณของ

วัคซีน HPV ที่มีใชในปจจุบัน 

 2. รายงานการคนหาหนวยงานที่มี

ศักยภาพในการถายทอด cell based 

technology แกผูผลิต 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานการคนหาหนวยงานที่มีศักยภาพใน

การถายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

เพื่อการผลิต Cell culture-based 

influenza vaccine แกองคการเภสัชกรรม 

และไดรายงานตอคณะกรรมการติดตาม

ความกาวหนาการวิจัยพฒันาการผลิตวัคซีน

ปองกันไขหวัดใหญ สายพันธุ H7N9 ชนิดเชื้อ

ตาย ดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง ใน

การประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2563 

เม่ือวันศุกรที่ 31 มกราคม 2563 

  

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การบริหารจัดการ

โครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการ

ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ

โครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนและยาชีว

วัตถุ 

3. จัดทําแผนท่ีทางเดินการวิจัย

พัฒนาวัคซีนไขเลือดออก 

จัดประชุมติดตามความกาวหนาการวิจัยพัฒนา

วัคซีนปองกันไขเลือดออกเด็งก่ี วันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2563 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับ

การวิจัยพัฒนาวัคซีน

ไขเลือดออกเด็งก่ี 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากมีแนวทางอ่ืนในการ

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาโดยใชกลาเช้ือชุดดังกลาว

โดยไมเสียคาใชจาย 

5. ประชุมหนวยงานเครือขาย

การวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาของประเทศ 

จัดประชุมแนวทางการดําเนินงานในการวิจัย

พัฒนาเพ่ือการผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ชนิดเช้ือตายสําหรับสัตว วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
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แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

6. ติดตามความกาวหนาการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ 

จัดประชุมหารือตดิตามความกาวหนา MOA และ

การเตรียมความพรอมการตรวจหา Ab ใน serum 

ของผูไดรับวัคซีน HPV ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 3. ผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการ

สรางความรวมมือเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีน

ตามคําแนะนําของ คณะกรรมการบริหาร

สถาบันฯ 

ผลการดําเนนิงาน 

มีรายงานผลการวิเคราะหความเปนไปไดใน

การสรางความรวมมือเพ่ือการวิจยัพัฒนา

วัคซีนไขเลือดออกภายในประเทศ 

 4. ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสู

การผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน

มนุษย 

ผลการดําเนนิงาน 

มี ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสูการ

ผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในมนุษย ท่ี

จะนําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

 5. ราง แผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาสู

การผลิตวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว 

ผลการดําเนนิงาน 

ราง แผนท่ีทางเดินการวิจยัพัฒนาสูการผลติ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสตัว ท่ีจะ

นําเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือ

พิจารณา 

ไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดในไตร

มาส 2 

 

7. ประชุมหารือการขอข้ึน

ทะเบียนวัคซีน HPV กับ

หนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑวัคซีน

ปองกันมะเร็งปากมดลูก วันท่ี 7 มกราคม 2563 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทาง

ในการนําวัคซีน HPV ไปใชใน

โปรแกรมสรางเสริมภูมิคุมกัน

ของประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากไดนําเสนอเรื่องวัคซีน 

HPV เปนวาระเพ่ือทราบ เพ่ือขอคําแนะนําในการ

ประชุม ACIP ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 

เรียบรอยแลว 

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ 

H7N9 (cell based) 

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนาการ

วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ สาย

พันธุ H7N9 ชนิดเช้ือตาย วันท่ี 31 มกราคม 2563 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพผูดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2  รายงานการติดตาม

ความกาวหนา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการรายงานความกาวหนาการให

ทุนผานการประชุมสถาบันฯ วันท่ี 

27 มีนาคม 2563 

 1. สนับสนุนทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดาน

วัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการสนับสนุนทุนตามกรอบนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-

2565 

 2. รายงานความกาวหนาโครงการพัฒนา

วัคซีนหรือชีววัตถุตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน ป 2563-2565 

ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนทุนจํานวนท้ังสิ้น 9 โครงการ แบงเปน

ทุนวิจัย 5 โครงการ และทุนดําเนินงาน  4 

โครงการ โดยทุนวิจัย จํานวน 1 โครงการ จัดทํา

สัญญาเรยีบรอยแลว และโครงการท่ีเหลือ อยู

ระหวางการจดัทําสญัญา ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ

จัดทําสญัญาแลวเสร็จในเดือนเมษายน 

 

2. สนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน 

(HRD) 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. สนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาต ิ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

เครือขาย QA 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือขายการประกันคณุภาพ

วัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศ ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 6 

มกราคม พ.ศ. 2563 

ไมมีการกําหนดผลผลิตในไตรมาส 2 

 

 

 

 

 

 

 

 มีการดําเนินการหรือจัดประชุม

เครือขายอยางนอย 1 ครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการเครือขาย

การประกันคณุภาพวัคซีนและยาชีว

วัตถุของประเทศ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อ 

6 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค 

ดังน้ี  

1. เพ่ือหารือการปรับองคประกอบ

และบทบาทหนาท่ีของคณะ

กรรมการฯ  

2. เพ่ือหารือการดําเนินงานในป 

2563  

3. เพ่ือหารือการจัดตั้ง consortium 

 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประสบการณของ

หนวยงานเครือขาย QA 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดประชุมหนวยงาน

เครือขายดานงานวิจัยวัคซีน  

จัดอบรม Immunology concepts for vaccinology 

วันท่ี 14 มกราคม 2563 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

Practice for cell based 

techniques    

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจมีความเสี่ยงตอสุขภาวะ

ของผูเขาประชุมวิชาการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดาน

วัคซีนท่ีเปนความจําเปนของ

เครือขาย 

ยกเลิกกิจกรรม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) หนวยงานท่ีจัดการประชุมจึง

เลื่อนการประชุมออกไปจัดในปถัดไป 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. บริหารงานท่ัวไป ดําเนินการไดตามแผน  รายงานผลการจดัหาพัสดุ ตามแผนการ

จัดซื้อจัดจางและความตองการของ

บุคลากร ไตรมาส 2 

ผลการดําเนินงาน 

มีรายงานผลการจัดหาพัสดุ ตามแผนการ

จัดซื้อจัดจางและความตองการของ

บุคลากร ไตรมาส 2 

 รอยละของการจัดหาพัสดุ ได

ตามแผนท่ีกําหนด ของไตรมาสท่ี 2 

รอยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 

จัดซื้อจัดจางตามแผนการจดัซื้อจดั

จางไดรอยละ 82.35 

 

2. งานสารสนเทศ ดําเนินการไดตามแผน 

3. งานยานพาหนะ ดําเนินการไดตามแผน 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา ดําเนินการไดตามแผน 

5. คาใชจายในการประชุม ดําเนินการไดตามแผน 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง 

server สพร. 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563      

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ประเทศ 

ผูบริหารเขารวมอบรมหลักสูตรในประเทศ 

จํานวน 2 หลักสูตร 

 รายงานผลการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของสถาบัน 

ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ไตร

มาส 2    

ผลการดําเนินงาน 

อยูระหวางการจัดทํารายงานผล

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

สถาบัน ตามแผนการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเสนอ 

คณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ 

ในเดือนพฤษภาคม 2563  

 รอยละบุคลากรของสถาบันท่ีไดรับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ไตรมาส 2 (ไมนอยกวารอยละ 

25) 

ผลการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะ - 

ฐานขอมูล รอยละ 52.9 (9/17) 

 - Project Manager รอยละ 100 (17/17) 

 - Vaccinology for Clinical and Public Health 

Practice ประเทศอินเดีย รอยละ 100 (2/2)  

 - อบรมการวางแผนยุทธศาสตร/การประเมินผล

นโยบาย (เลื่อน) 2. การพัฒนาทักษะจําเปนท่ัวไป 

บุคลากรไดรับการพัฒนาหลักสตูร Creativity รอยละ 

97.8  (46/47 คน)  

3. การพัฒนาทักษะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ รอยละ 

42.5 (20/47) 

4. เขารวมเสริมสรางและปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม 

ความโปรงใสและการตอตานการทุจริต รอยละ 100 

(2/2 ครั้ง) 

 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ประเทศ 

เจาหนาท่ีเขารับการอบรมจํานวน 6 หลักสูตร 

รวมท้ังสิ้น 13 คน 

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in 

house 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน

ตางประเทศ 

ผูบริหารเขารวมประชุมในตางประเทศประเทศ 

จํานวน 2 หลักสูตร 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน

ตางประเทศ 

เจาหนาท่ีเขาประชุมวิชาการในตางประเทศ 

จํานวน 2 คน 

6. การพัฒนาองคกร (OD) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกร ระหวาง

วันท่ี 5 - 7 กุมภาพันธ 2563 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือ

หาแนวทางในการจัดทําอนุ

บัญญัติ 

จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการ

จัดทําอนุบัญญตัิ จํานวน 2 ครั้ง 

 ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือน เลื่อนตาํแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน และ

ระเบียบเก่ียวกับสิทธิประโยชน

ของผูปฏิบัติงานของสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือนและเลื่อนตําแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน 2. ระเบียบ

เก่ียวกับสิทธิประโยชนจะแลว

เสร็จ เสนอคณะอนุกรรมการ

ดานบริหารในเดือนเมษายน 

2563 

 ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อน

เงินเดือน เลื่อนตาํแหนงของ

เจาหนาท่ีของสถาบัน และระเบียบ

เก่ียวกับสิทธิประโยชนของ

ผูปฏิบัติงานของสถาบัน มผีลบังคบั

ใช 

ผลการดําเนินงาน 

ระเบียบเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนง 

และเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาท่ีของ

สถาบัน ประกาศใชเมื่อวันท่ี 9 

มกราคม 2563 และ 17 มกราคม 

2563 

 

 

2. จัดประชุมรับฟงความ

คิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  

จัดประชุมรับฟงความเห็นการดาํเนินการตามม.

18 แหงพ.ร.บ.ความมั่นคงดานวัคซีน พ.ศ. 2561 

ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทํา

อนุบัญญัติและระเบียบของ

สถาบัน 

จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือประสานงานและให

คําปรึกษาในการจดัทําระเบียบและประกาศตาง 

ๆ ภายใตพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซีน 

พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ทาน 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา

ระเบียบของสถาบัน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. จัดพิมพรวมเลมอนุบัญญัติ

ภายใต พ.ร.บ.ความม่ันคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2561 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

   

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4. โครงการบริหารจัดการองคกร 

1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร

สถาบันและศึกษาดูงาน   

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 ไมมกํีาหนดผลผลิตและตัวช้ีวัด ไตรมาส 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ 2564  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน

วัคซีนแหงชาติ ป 2563 เรียบรอยแลว 

4. จัดจางประเมินความพึงพอตอการ

ใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 

2563 

จัดจางประเมินความพึงพอตอการใหบริการ

ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 

เรียบรอยแลว 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

กรรมการบรหิารสถาบัน 

กรรมการตรวจสอบไดเขารับการศกึษาอบรม 

หลักสตูร Director Accreditation 

Program (DAP)  และหลักสตูร Advanced 

Audit Committee Program (AACP) ซึ่ง

ดําเนินการไดเร็วกวาแผน 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีนตางประเทศ คาใชจายการทําวีซาในการเดินทางไปศึกษา

ดูงานตางประเทศ 
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แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 2 ตัวช้ีวัดไตรมาส 2 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 ไมมกํีาหนดผลผลิตและตัวช้ีวัด ไตรมาส 2 

 

 

8. จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) 

เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป 

จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือ

ติดตามผลสําเร็จเปนรายปเรยีบรอยแลว 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร

ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.

2563-2565 

ปรับรูปแบบการดําเนินงานโดยแจงเวียน

แผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีน

แหงชาติ พ.ศ.2563-2565 แกหนวยงาน

เครือขายผานทางจดหมาย 

 แนวทางการติดตามผลการ

ดําเนินงานของโครงการภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาต ิ

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตร

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

 แนวทางการติดตามผลการ

ดําเนินงานของโครงการภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีนแหงชาติท่ีผานความ

เห็นชอบจากผูบรหิารสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

แนวทางการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต

นโยบายและแผนยุทธศาสตรความ

มั่นคงดานวัคซีนแหงชาติพ.ศ. 

๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ผานความเห็นชอบ

จากผูบรหิารสถาบัน 

- 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความม่ันคง

ดานวัคซีน ระยะท่ี 2  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอราง

แผนยุทธศาสตรความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

4. จัดประชุม working group ในการ

ประเมินแผนยุทธศาสตรความม่ันคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 และ

เยี่ยมหนวยงาน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 

5. เยี่ยมหนวยงานเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงาน 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 2 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 

จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500 5,458,590 - 19,866,090 14,407,500 5,042,997.40 - 19,450,497.40 9,648,151.40 9,802,346.00 

รายจายประจาํ - 10,429,160 - 10,429,160 - 9,792,407.13 - 9,792,407.13 4,267,453.87 5,524,953.26 

แผนงาน

ยุทธศาสตร 

20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 20,023,000 17,050,418.02 +2,414,924.48 39,488,342.50 2,316,180.90 37,172,161.60 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300 - - 498,450 8,333,850 8,832,300 - -2,414,924.48 6,417,375.52 2,470,777.78 3,946,597.74 

เงินสํารอง - - - - - 851,377.45 - 851,377.45 - 851,377.45 

รวมท้ังสิ้น 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 18,702,563.95 57,297,436.05 

 หมายเหตุ ตนป งบประมาณมีการปรับลดงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 498,450 บาท และเพ่ิมงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 498,450 บาท ภายหลั ง 

การทบทวนปรับแผนการดําเนินงานและงบประมาณ รอบ 7 เดือนหลัง มีการปรับลดงบประมาณแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 2,414,924.48บาท และเพ่ิมงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร จํานวน 2,414,924.48 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 

 



 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายประจํา 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 ม.ีค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น จายจริง คงเหลือ 

แผนงานบุคลากร 14,407,500.00 5,458,590.00 - 19,866,090.00 14,407,500.00 5,042,997.40 - 19,450,497.40 9,648,151.40 9,802,346.00.00 

เงินเดือน 14,407,500.00 4,722,470.00 - 19,129,970.00 14,407,500.00 4,425,662.00 - 18,833,162.00 9,363,296.00   9,469,866.00 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ -  736,120.00 - 736,120.00 - 617,335.40 - 617,335.40 284,855.40   332,480.00 

รายจายประจําอ่ืน ๆ - 10,429,160.00 - 10,429,160.00 - 9,792,407.13 - 9,792,407.13 4,267,453.87 5,524,953.26 

เบ้ียประชุม - 4,147,000.00 - 4,147,000.00 - 4,095,000.00 - 4,095,000.00 1,600,000.00   2,495,000.00 

สวัสดิการ - 465,000.00 - 465,000.00 - 300,894.50 - 300,894.50   75,230.75   225,663.75 

คาจางเหมาบริการ - 1,573,200.00 - 1,573,200.00 - 1,526,808.00 - 1,526,808.00   763,344.00   763,464.00 

คาเชาอาคาร - 889,200.00 - 889,200.00 - 1,320,200.00 - 1,320,200.00   845,588.00   474,612.00 

คาเชารถยนต - 456,000.00 - 456,000.00 - 456,000.00 - 456,000.00   190,000.00   266,000.00 

คาเชาเครื่องถาย

เอกสาร 

- 498,000.00 - 498,000.00 - 370,748.78 - 370,748.78   121,492.67   249,256.11 

คาสวนกลางเชา

สํานักงาน 

- 314,400.00 - 314,400.00 - 314,400.00 - 314,400.00   157,200.00   157,200.00 

คาสาธารณูปโภค - 996,360.00 - 996,360.00 - 851,289.85 - 851,289.85   402,432.45   448,857.40 

คาครุภณัฑ - 1,090,000.00 - 1,090,000.00 - 557,066.00 - 557,066.00   112,166.00   444,900.00 

เงินสํารอง - - - - - 851,377.45 - 851,377.45 - 851,377.45 
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 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งปม.  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด 

งปม. 

รวมท้ังส้ิน งปม. 

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน จายจริง คงเหลือ 

แผนงานยุทธศาสตร 20,023,000 16,849,450 + 498,450 37,370,900 20,023,000 17,050,418.02 +2,414,924.48 39,488,342.50 2,316,180.90 37,172,161.60 

1. โครงการเผยแพรความรูดาน

วัคซีนและความมั่นคงดาน

วัคซีนสูสาธารณะ 

1,588,300.00 - - 1,588,300.00 824,193.00 - - 824,193.00 336,773.00   487,420.00 

2. โครงการขอเสนอเชิง

นโยบายดานวัคซีน 

1,691,000.00 - - 1,691,000.00 1,613,600.00 - - 1,613,600.00 221,976.20   1,391,623.80 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูล

รองรับระบบขอมูลและบริหาร

จัดการวัคซีน  

415,050.00 - - 415,050.00 155,851.00 -  155,851.00 20,531.00   135,320.00 

4. โครงการสรางความเขมแข็ง

ดานการวจิัยพัฒนาและการใช

วัคซีน 

131,250.00 - - 131,250.00 159,575.00 -  159,575.00 20,525.00   139,050.00 

5. โครงการสงเสริมการวิจัย

พัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของ

ประเทศ 

8,068,750.00 - - 8,068,750.00 219,377.00 - - 219,377.00 146,617.00   72,760.00 

6. โครงการความรวมมือเพื่อ

ความมั่นคงดานวัคซีนระหวาง

ประเทศ  

1,861,500.00 - - 1,861,500.00 692,136.50 - - 692,136.50 251,636.50   440,500.00 

7. โครงการสนับสนุนทุนการ

พัฒนาวัคซีนตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรวัคซีนแหงชาติ 

3,652,100.00 16,849,450.00 498,450.00 21,000,000.00 14,162,005.50 19,465,342.50 - 33,627,348.00 848,400.00  32,778,948.00 

8. โครงการสนับสนุนหนวยงาน

เครือขายทางดานวัคซีน 

792,450.00 - - 792,450.00 152,350.00 -     - 152,350.00 101,250.00   51,100.00 
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ประเภท 

 

งบประมาณกอนทบทวนปรับแผน งบประมาณหลังทบทวนปรับแผน ผลเบิกจาย ณ 31 มี.ค. 63 

งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน งบประมาณ  

ตาม พรบ. 

เงินสะสม ปรับ/ลด

งบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน จายจริง คงเหลือ 

9. โครงการบริหารจัดการงาน

พัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และ

การบริหารจัดการอื่นๆ 

1,822,600.00 - - 1,822,600.00 2,043,912.00 

  

- - 2,043,912.00 

 

368,472.20  1,675,439.80 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,832,300.00 - - 498,450.00 8,333,850.00 8,832,300 - -2,414,924.48 6,417,375.52 2,470,777.78 3,946,597.74 

1. โครงการสนับสนุนการ

บริหารจัดการทรัพยากรของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

2,082,200.00 - - 2,082,200.00 2,178,790.88 - - 2,178,790.88 934,789.88  1,244,001.00 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของสถาบันวัคซีน

แหงชาติ 

1,859,700.00 - - 1,859,700.00 1,532,534.64 - - 1,532,534.64 682,034.64   850,500.00 

3. โครงการจัดทํากฎหมาย

เกี่ยวกบัการดําเนินงานของ

สถาบันวัคซีนแหงชาติ 

752,300.00 - - 752,300.00 747,750.00 - - 747,750.00 344,024.00   403,726.00 

4. โครงการบริหารจัดการ

องคกร 

3,163,650.00 - - 3,163,650.00 1,754,300.00 - - 1,754,300.00 501,079.26  1,253,220.74 

5. โครงการขับเคล่ือนและ

ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรความมั่นคง

ดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 

2563-2565 

476,000.00 - - 476,000.00 204,000.00 - - 204,000.00 8,850.00   195,150.00 

รวมท้ังส้ิน 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 43,262,800 32,737,200 0.00 76,000,000 18,702,563.95 57,297,436.05 
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  ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความม่ันคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 824,193.00   336,773.00 336,773.00 40.86 100.00 

1. CSR แบงปนความสุขเพ่ือนองป 4 91,333.00 91,333.00 91,333.00 100.00 100.00 

2. จัดจางเผยแพรขาวและความรูดานวัคซีน 481,500.00 192,600.00 192,600.00 40.00 100.00 

3. วิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับงานวัคซีน - - - - - 

4. รวมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ - - - - - 

5. จดหมายขาว E-book   51,360.00  12,840.00 12,840.00 25.00 100.00 

6. จัดจางประเมินผลการรับรูขาวสารสถาบันวัคซีนแหงชาต ิ 200,000.00 40,000.00 40,000.00 20.00 100.00 

7. คาโปรโมท Facebook สถาบัน - - - - - 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,613,600.00 278,831.00 221,976.20 13.76 79.61 

1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารจัดการวัคซีน - - - - - 

2. การศึกษาความคุมคาในการใหวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ  15-28 ป 630.00 630.00 630.00 100.00 100.00 

3. การจัดประชุมหารือเรื่องการนําวัคซีนใหมมาใชในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค 

- - - - - 

4. การจัดประชุมหารือเรื่องการรวมจายบริการวัคซีน (co-payment) - - - - - 

5. การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลสวนบุคคลดานวัคซีน 60,801.20 60,801.00 60,801.20 100.00 100.00 

6. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 363,000.00 156,000.00 156,000.00 42.98 100.00 
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ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

2. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน (ตอ) 1,613,600.00 278,831.00 221,976.20 13.76 79.61 

7. ประชุมคณะทํางานคัดเลือกฯ และติดตามการดําเนินงานตามมติ NVC 86,798.80 31,400.00 4,545.00 5.24 14.47 

8. ศึกษาทบทวนขอมูลการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดานวัคซีนระดับ

นานาชาติ 

100,000.00 

 

30,000.00 

 

- 0.00 0.00 

9. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการระบบการเงิน

การคลังดานวัคซีนของประเทศ 

500,000.00 

 

- - - - 

10. ศึกษาทบทวนและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาวัคซีนใน

ระดับประเทศ 

502,370.00 - - - - 

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 155,851.00 18,751.00 20,531.00 13.17 109.49 

1. จัดประชุมหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 35,851.00 18,751.00 20,531.00 57.27 109.49 

2. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับระบบขอมูล - - - - - 

3. จัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส 120,000.00 - - - - 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

4. โครงการความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 692,406.00 252,136.50 251,636.50 36.34 99.80 

1. จัดประชุมเพ่ือการเตรียมการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงฯ 19,410.00 19,410.00 18,910.00 97.42 97.42 

2. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเอง

ดานวัคซีนในอาเซียน 

116,362.50 

 

116,362.50 

 

116,362.50 

 

100.00 100.00 

3. เขารวมประชุม the 5th ASEAN Health Cluster 3 ในประเทศไทย - - - - - 

4. เขารวมประชุม The 15th Senior Official Meeting on Health 

Development (SOMHD) 

- - - - - 

5. จัดจางนักวิจัย AVBS-2 และผูประสานงาน 556,364.00 116,364.00 116,364.00 20.92 100.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 159,575.00 23,975.00 20,525.00 12.86 85.61 

1. วิเคราะหชองวาง จัดทําแผนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการใชวัคซีน  129,850.00 2,850.00 2,850.00 2.19 100.00 

2. ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา

ระบบงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศ 

780.00 

 

780.00 

 

780.00 

 

100.00 100.00 

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการพัฒนาการดําเนินงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรคในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต 

- - - - - 

4. การบูรณาการแผนเตรียมความพรอมดานวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาด 28,945.00 20,345.00 16,895.00 58.37 83.04 

2. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

 24,730,348 530,250.00 848,400.00 3.43 160.00 

1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง 3,591,308.00 530,250.00 848,400.00 23.62 160.00 

2. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก - - - - - 

3. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขซิกา 8,139,040.00 - - - - 

4. สนับสนุนทุนวิจัยเชิงนโยบายดานวัคซีน - - - - - 

5. สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 13,000,000.00 - - - - 
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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 

2,043,912.00 368,525.00 368,472.20 18.03 99.99 

1. ประชุมพิจารณาจัดสรรทุน 16,560.00 16,560.00 16,560.00 100.00 100.00 

2. ประเมินและติดตามความกาวหนาโครงการ 38,084.00 2,384.00 6,134.00 16.11 257.30 

3. วิเคราะหชองวางของบุคลากรดานวัคซีนและโครงสรางพ้ืนฐาน  423,300.00 - - - - 

4. การศึกษารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ  - - - - - 

5. คาบํารุงรักษาระบบ NVIFDA 360,000.00 323,953.00 323,953.20 89.99 100.00 

6. บริหารจัดการระบบ E-course training และการนํารองการใชงานรวมกับ

หนวยงานเครือขาย 

604,990.00 

 

4,990.00 

 

4,990.00 

 

0.82 100.00 

7. จัดทําแนวทางบริหารจัดการสิทธิบัตรและการใชประโยชน 463,520.00 - - - - 

8. บริหารจัดการอ่ืนๆ 37,458.00 20,638.00 16,835.00 44.94 81.57 

9. จัดจางผูเชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะหโครงสรางและปรับพิมพเขียวโรงงานตนแบบ 100,000.00 - - - - 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 219,377.00 146,617.00 146,617.00 66.83 100.00 

1. ประชุมคณะทํางานติดตามความกาวหนาการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก

เด็งก่ี 

- 

 

- 

 

- 

 

- - 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาเพ่ือการ

ผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 

128,800.00 

 

118,800.00 

 

118,800.00 

 

92.24 100.00 

3. จัดทําแผนท่ีทางเดินการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออก 11,495.00 3,045.00 3,045.00 26.49 100.00 

4. สนับสนุนกลาเชื้อสําหรับการวิจัยพัฒนาวัคซีนไขเลือดออกเด็งก่ี - - - - - 

5. ประชุมหนวยงานเครือขายการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาของ

ประเทศ 

33,500.00 

 

10,500.00 

 

10,500.00 

 

31.34 100.00 

6. ติดตามความกาวหนาการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV ชนิด 2 

สายพันธุ 

7,310.00 

 

1,360.00 

 

1,360.00 

 

18.60 100.00 

7. ประชุมหารือการขอข้ึนทะเบียนวัคซีน HPV กับหนวยงานควบคุมกํากับใน

ประเทศ 

1,120.00 

 

1,120.00 

 

1,120.00 

 

100.00 100.00 

8. ประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการนําวัคซีน HPV ไปใชในโปรแกรมสราง

เสริมภูมิคุมกันของประเทศ 

- - - -  

9. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ H7N9 (cell based) 37,152.00 11,792.00 11,792.00 31.74 100.00 
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  แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนทุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ 

8,897,000.00 - - - - 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI 

module) 

2,500,000.00 

 

- - - - 

2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน (HRD) 630,000.00 - - - - 

3. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน 5,767,000.00 -  -  

 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีน 152,350.00  101,250.00 101,250.00 66.46 100.00 

1. จัดประชุมคณะกรรมการเครอืขาย QA 49,000.00 23,250.00 23,250.00 47.45 100.00 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของหนวยงานเครือขาย QA 25,350.00 - - - - 

3. จัดประชุมหนวยงานเครือขายดานงานวิจยัวัคซีน  78,000.00 78,000.00 78,000.00 100.00 100.00 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practice for cell based techniques    - - - - - 

5. สนับสนุนการจัดประชุมดานวัคซีนท่ีเปนความจําเปนของเครือขาย - - - - - 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563      

2,178,790.88 1,052,836.88 934,789.88 42.90 88.79 

1. บริหารงานท่ัวไป 827,120.88 419,920.88   324,686.88      39.26 77.32 

2. งานสารสนเทศ 210,769.00 199,769.00 199,769.00 94.78 100.00 

3. งานยานพาหนะ 80,450.00 38,450.00   47,740.00  59.34 124.16 

4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา 278,755.00 140,371.00 148,556.00 53.29 105.83 

5. คาใชจายในการประชุม 651,696.00 254,326.00   214,038.00  32.84 84.16 

6. ยาย ระบบ e-office ไปยัง server สพร. 130,000.00 - - - - 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,532,534.64 684,634.00 682,034.64 44.50 99.62 

1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ 170,000.00 170,000.00 170,000.00 100.00 100.00 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 123,264.00 83,264.00 80,664.00 65.44 96.88 

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

4. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในตางประเทศ 276,145.39 107,545.00 107,545.39 38.95 100.00 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตางประเทศ 611,540.25 57,740.00 57,740.25 9.44 100.00 

6. การพัฒนาองคกร (OD) 266,085.00 266,085.00 266,085.00 100.00 100.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 747,750.00   344,024.00 344,024.00 46.01 100.00 

1. จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือหาแนวทางในการจัดทําอนุบัญญัติ 4,770.00 4,770.00 4,770.00 100.00 100.00 

2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ  122,000.00 68,274.00 68,274.00 55.96 100.00 

3. คาจางท่ีปรึกษาในการจัดทําอนุบัญญตัิและระเบียบของสถาบัน 540,000.00 270,000.00 270,000.00 50.00 100.00 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําระเบียบของสถาบัน 980.00 980.00 980.00 100.00 100.00 

5. จัดพิมพรวมเลมอนบุัญญัติภายใต พ.ร.บ.ความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.

2561 

80,000.00 - - - - 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,754,300.00 525,079.26 501,079.26 28.56 95.43 

1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน   310,520.74 - - - - 

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

3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 504,000.00 102,000.00 100,000.00 19.84 98.04 

4. จัดจางประเมินความพึงพอตอการใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 302,940.00 62,940.00 62,940.00 20.78 100.00 

5. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบัน 261,500.00 149,800.00 149,800.00 57.28 100.00 

6. ศึกษาดูงานดานวัคซีนตางประเทศ 188,339.26 188,339.26 188,339.26 100.00 100.00 

7. ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ - - - - - 

8. จัดจางประเมินผลกระทบ (Impact) เพ่ือติดตามผลสําเร็จเปนรายป 102,000.00 22,000.00 - 0.00 0.00 
 
 

 

 
40 

 



 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 

แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 

รอยละเบิกจาย

เทียบแผน 

5. โครงการการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565   

204,000.00   8,850.00 8,850.00 4.34 100.00 

1. จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-

2565 

8,850.00 

 

8,850.00 

  

8,850.00 

  

100.00 100.00 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน ระยะท่ี 2  - - - - - 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรความม่ันคงฯ ระยะท่ี 2 129,050.00 - - - - 

4. จัดประชุม working group ในการประเมินแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดาน

วัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563 และเยี่ยมหนวยงาน 

40,000.00 

 

- - - - 

5. เยีย่มหนวยงานเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน 26,100.00 - - - - 
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  ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

แผนการ

เบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 
เงินผูกพัน 

ผลเบิกจาย 

รวมผูกพัน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 

ป 2563       

2,178,790.88 1,052,836.88 934,789.88 1,244,001.00 283,653.50 1,218,443.38 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2563 1,532,534.64 684,634.64 682,034.64 850,500.00 131,200.00 813,234.64 

3. โครงการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวัคซีนแหงชาติ 747,750.00 344,024.00 344,024.00 403,726.00 - 344,024.00 

4. โครงการเผยแพรความรูดานวัคซีนและความมั่นคงดานวัคซีนสูสาธารณะ 824,193.00 336,773.00 336,773.00 487,420.00 486,900.00 823,673.00 

5. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,754,300.00 525,079.26 501,079.26 1,253,220.74 640,000.00 1,141,079.26 

6. โครงการขอเสนอเชิงนโยบายดานวัคซีน 1,613,600.00 278,831.20 221,976.20 1,391,623.80 1,200,000.00 1,421,976.20 

7. โครงการการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ.2563-2565    

204,000.00 8,850.00 8,850.00 195,150.00 - 8,850.00 

8. โครงการพัฒนาฐานขอมูลรองรับระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน  155,851.00 18,751.00 20,531.00 135,320.00 120,000.00 140,531.00 

9. โครงการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยพัฒนาและการใชวัคซีน 159,575.00 23,975.00 20,525.00 139,050.00 - 20,525.00 

10. โครงการสงเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตามเปาหมายของประเทศ 219,377.00 146,617.00 146,617.00 72,760.00 23,300.00 169,917.00 

11. โครงการความรวมมือเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2563 692,136.50 252,136.50 251,636.50 440,500.00 500.00 252,136.50 

12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร

วัคซีนแหงชาติ   

33,627,348.00 530,250.00 848,400.00 32,778,948.00 14,696,840.00 15,545,240.00 

13. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายดานวัคซีน 152,350.00 101,250.00 101,250.00 51,100.00 - 101,250.00 

14. โครงการบริหารจัดการงานพัฒนาศักยภาพดานวัคซีน และการบริหาร

จัดการอ่ืนๆ 

2,043,912.00 368,525.20 368,472.20 1,675,439.80 1,102,539.80 1,471,012.00 

รวม 45,905,718.02 4,672,533.68 4,786,958.68 41,118,759.34 18,684,933.30 23,471,891.98 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉิน  (โครงการท่ี 4, 6, 8, 11) 

3,285,780.50 886,491.70 830,916.70 2,454,863.80 25.29 93.73 

2. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต

วัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของ

ประเทศ (โครงการท่ี 9, 12, 14) 

26,933,835.00 922,750.20 
 

1237,397.20 25,696,437.80 4.59 134.10 

3. สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง (โครงการท่ี 10)  

219,377.00 146,617.00 146,617.00 72,760.00 66.83 100.00 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม (โครงการท่ี 12) 

8,897,000.00 - - 8,897,000.00 - - 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี

เครือขายดานวัคซีนของประเทศ (โครงการท่ี 13) 

152,350.00 101,250.00 101,250.00 51,100.00 66.46 100.00 

รวม 39,488,342.50 2,057,108.90 2,316,180.90 37,172,161.60 5.87 112.59 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 

เบิกจาย 

งบประมาณ 

คงเหลือ 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบกับ 

งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 

การเบิกจายเทียบ

กับแผนเบิกจาย 

งบดําเนินงาน 45,905,718.02 4,672,533.68 4,786,958.68 41,118,759.34 10.43 102.45 

งบรายจายประจํา 29,242,904.53 14,036,602.53 13,915,605.27 15,327,299.26 47.59 99.14 

- เงินเดือนและคาจางประจํา 18,833,162.00 9,363,296.00 9,363,296.00 9,469,866.00  49.72 100.00 

- เบี้ยประชุม 4,095,000.00 1,656,000.00 1,600,000.00 2,495,000.00  39.07 96.62 

- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 617,335.40 283,855.40 284,855.40 332,480.00  46.14 100.35 

- สวัสดิการ 300,894.50 81,894.50 75,230.75 225,663.75  25.00 91.86 

- คาจางเหมาบริการ 1,526,808.00 763,344.00 763,344.00 763,464.00 50.00 100.00 

- คาเชาอาคาร 1,320,200.00 845,588.00 845,588.00 474,612.00    64.05 100.00 

- คาเชารถยนต  456,000.00 190,000.00 190,000.00 266,000.00 41.67 100.00 

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 370,748.78 125,748.78 121,492.67 249,256.11  32.77 96.62 

- คาเชาพ้ืนท่ีสถาบันบําราศนราดูร 314,400.00 157,200.00 157,200.00 157,200.00 50.00 100.00 

- คาสาธารณูปโภค 851,289.85 425,109.85 402,432.45 448,857.40 47.27 94.67 

- คาครุภัณฑ 557,066.00 144,566.00 112,166.00 444,900.00  20.14 77.59 

เงินสํารอง 851,377.45 - - 851,377.45 - - 

รวมงบดําเนินงาน+งบรายจายประจํา+เงินสํารอง 76,000,000.00 18,709,136.21 18,702,563.95 57,297,436.05 24.61 99.96 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)  

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 15,218,335.88 568,712.08 

2562 เงินกันเหลื่อมป 17,519,737.65 10,265,172.70 7,254,564.95 

รวมท้ังส้ิน 48,439,220.61   39,568,045.58 8,871,175.03 
 

ภาระผูกพันท่ียังคงเหลือเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดดําเนินการติดตามการเบิกจายเม่ือสิ้นสุด

ระยะเวลาสงมอบงานในแตละรายการตอไป  

 

วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลัก 

 ผลการเบิกจายและผูกพันในภาพรวมคอนขางเปนไปตามแผนท่ีไดรับการอนุมัติ โดยปญหาอุปสรรคใน

การผูกพันสัญญาและการเบิกจายงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ท่ีกําลังเกิดการระบาดขนาดใหญอยูในขณะนี้ สงผล

กระทบตอแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ทําใหสถาบันจําเปนตองทบทวนปรับแผนการดําเนินงานและปรับ

รูปแบบการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

 2. การจัดจางตางๆ ท่ีมีผูรับจางเปนอาจารยสังกัดมหาวิทยาลัย กระบวนการทําสัญญาโดยรับมอบอํานาจ

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอนขางใชระยะเวลานาน ซ่ึงผูจัดจางควรคํานึงถึงข้ันตอนดังกลาวดวย เพ่ือใหการสง

มอบงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

 
แนวทางแกไข 

1. เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 3 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนดไว 

2. ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผูรับผิดชอบโครงการควรเรงรัดติดตามการ

ดําเนินงานของโครงการท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ หากมีปญหาหรืออุปสรรคใหรีบรายงานแกผูบริหารเพ่ือหา

แนวทางการแกไข 

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