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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายด้านการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคง 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน เนื่องจากเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนกิจกรรม ตามนโยบายของ
ผู้บริหาร ให้ทำการศึกษาเรื่องที่เกีย่วกับวัคซีน
โควิด-19 และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือน
ต่อไป 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดา้น
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซนี
เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย  
ก.3 จัดประชุมตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ 

เนื่องจากไม่มมีติเพิม่จากคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ 

ก.4 จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ดำเนินการไดต้ามแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 2 
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับ
หน่วยงาน  

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1  แผนการออกแบบและปรับปรงุระบบ
ข้อมูลฯ  
ผลการดำเนินการ 
 Biophics ส่งงานงวดที่ 1 แผนการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลและ
บริหารจดัการวัคซีนระยะที่ 2 เมื่อวันท่ี 9 
ธันวาคม 2563 
 มีซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำ Data 
visualization ที่ใช้ในระบบข้อมูล VIMS 
ผลการดำเนินการ 
 จัดทำสัญญาจัดซื้อซอฟต์แวร์ เมื่อวันท่ี 
9 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ซึ่งบริษัท ซาย 
ลอจิก จำกัด ได้ส่งมอบซอฟต์แวรเ์รียบร้อย
แล้ว 

 หลักฐานการส่งงานของผู้รับจ้าง 
งวดที่ 1 เรื่องแผนการออกแบบและ
ปรับปรุงระบบฯ 
 สัญญาการจัดซ้ือสิทธกิารใช้
ซอฟตแ์วร์  Data visualization 
อย่างน้อย 1 License 
ผลการดำเนนิการ 

 หลักฐานการส่งงานของผู้รับจ้าง 
งวดที่ 1 เรื่องแผนการออกแบบและ
ปรับปรุงระบบฯ 
 สัญญาการจัดซ้ือสิทธกิารใช้
ซอฟตแ์วร์  Data visualization 
อย่างน้อย 1 License 

ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่สามารถจัดซ้ือซอฟต์แวร์
ด้วยวิธี e-bidding 
เน่ืองจากซอฟตแ์วร์มี
ความจำเพาะ มีจำนวน
เพียง 1 รายเทา่นั้น 
ข้อเสนอแนะ 
มีการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมไปยังผู้ขอรับ
เอกสารประกวดราคาฯ จึง
พิจารณาเสนอขอซือ้
ซอฟตแ์วร์จากบริษัท  
ซายลอจิก จำกัด ซ่ึง
กระบวนการพิจารณาใน
คร้ังน้ี เป็นไปตามระเบียบ 
และแนวทางการปฏิบัติของ
สถาบันฯ 

ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและ
บริหารจดัการวัคซีน ระยะที่ 2 

ดำเนินการไดต้ามแผน 
 

ก.3 เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลฯ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 
ก.1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลือ่นความ
ร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-
19 ทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทาง
มาร่วมประชุมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน
ประเทศ ทำให้การจัดประชุมในไตรมาสที่ 1 
นัน้ ยังไม่สามารถดำเนินการไดต้ามแผน แต่
การเบิกจ่ายจะเกดิขึ้นได้ในไตรมาสที่ 2 เมื่อ
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่นี้ดีขึ้น
ตามลำดับ 

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการ
เพื่อสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง
ด้านวัคซีนในอาเซียน 2021 – 2025 
ผลการดำเนินงาน 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ความม่ันคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนใน
อาเซียน 2021 – 2025 ได้นำเสนอต่อที่
ประชุม ASEAN Health Minister Meeting 
(AHMM) ผา่น Ad-referendum โดย 
ASEAN Secretariat เมื่อเดือนธันวาคมที่
ผ่านมา และมกีำหนดส่งมติของ AHMM ใน
สิ้นเดือนมกราคม 2564 / ได้ผลผลติตามแผน
ที่วางไว้ พร้อมการดำเนินงานบรรลุตาม
ตัวชี้วัดของไตรมาสที่ 1 

 แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความมั่นคงและ
การพึ่งพาตนเองด้าน
วัคซีนในอาเซียน 2021 
– 2025 ได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
AHC3 และ/หรือ 
SOMHD   
ผลการดำเนินงาน 
-เช่นเดียวกับผลผลิต 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโค
วิด-19 ทำให้การประชุมในรูปแบบ 
face to face meeting อาจ
เกิดขึ้นไดย้าก และมีข้อจำกัดด้าน
การเดินทางเพื่อมาเข้าร่วมการ
ประชุม อาจต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ ์
แนวทางการแก้ไข 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
เป็น  Teleconference ทดแทน
การประชุมแบบเจอหน้า และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเดินทาง
ระห ว่ างป ระ เทศ  ให้ เป็ นก าร
ประชุมทางไกลทั้งหมด 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ) 

ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual 
Conference) เพื่อพัฒนาและผลกัดัน
กรอบการดำเนินงานร่วมกันระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก 
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ระลอกใหม่ ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ข้อคิดเห็นตรงกันว่าการจัดประชุมข้างต้น
จำต้องชะลอออกไปก่อน ด้วยประเทศสมาชิกมี
ภารกิจในการตอบโตภ้าวะการระบาดอย่าง
เลี่ยงไม่ได้ แต่บุคคลที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อม
มีอำนาจในการตดัสินใจนั้น ต้องเรง่รัดการ
ควบคุมการระบาด ไมส่ามารถเข้าร่วมการ
ประชุมดังกลา่วได้  

   

ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น 
และหารือกับเครือข่ายด้านวัคซีน และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียภายในประเทศ เพ่ือการ
กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกนั 

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-
19 ประกอบกับมาตรการการควบคุมการ
ระบาดของ ศบค. ทำให้เกิดความยากลำบากใน
การเดินทางมาร่วมประชุมของหน่วยงาน
เครือข่ายในประเทศ ทำให้การจดัประชุมใน
ไตรมาสที่ 1 น้ัน ยังไมส่ามารถดำเนินการได้
ตามแผน  
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ) 

ก.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและ
เอกชนในการวิจัยพัฒนาและผลติวัคซีน
จำเป็นในประเทศ 

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน แต่เปน็ไปตาม
สัญญาการจ้างงาน แตด่้วยการสรรหาและการ
ทำสัญญาเกิดขึ้นได้ในเดือนธันวาคม 2563 ทำ
ให้ผลการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าไป 2 เดือน 

   

ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือ
ตามข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซนี
แห่งชาติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจาก
ต่างประเทศ 

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ระลอกใหม่ ทำให้ประเทศคูเ่จรจาไม่สามารถ
เดินทางมาร่วมการประชุมได้ตามที่ 
ได้ลงนามไว้ และได้ปรับแผนการประชุมเป็น 
teleconference แทน  

ก.6 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัทำ
กรอบการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนา
วัคซีน และชีววัตถุสำคัญ เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพของประเทศ  

ดำเนินการไดล้่าช้ากว่าแผน แต่เปน็ไปตาม
สัญญาการจ้างงาน แตด่้วยการสรรหาและการ
ทำสัญญาเกิดขึ้นได้ในเดือนธันวาคม 2563 ทำ
ให้ผลการเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าไป 2 เดือน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 2564 (ต่อ) 

ก.7 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 
16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

    

ก.8 ผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 
15th ASEAN Health Minister 
Meeting 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก.1 สนับสนุนการดำเนินงานการเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากในช่วงแรก
การจัดเตรียมสญัญาต้องหาข้อตกลงในการ
ดำเนินงานอย่างเหมาะสมจึงทำใหเ้กิดความล่าช้า
ต่อแผนที่คาดการณไ์ว้ร่วมกันจึงทำให้ 

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลติ
วัคซีนชนิด Viral Vector ในระดบั
ห้องปฏิบัติการ   
ผลการดำเนินงาน  
- การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ดำเนินการเสร็่จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการทดสอบการผลิตและ
การทดสอบการวิเคราะห์ในระดับ
อุตสาหกรรม (สรุปรายผลการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลง
และเจรจาเพื่อจดัหาวัคซีนโควิด 19 
ผ่านความร่วมมือกับบริษัทแอสตรา้
เซนเนก้า ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 
06 มกราคม 2564) 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 
 

- 

ก.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงาน  

การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าในท่ีประชุมอื่นหรือผ่านช่องทาง
อื่นโดยที่ไม่ไดจ้ัดการประชุม 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อ) 
ก.3 ติดตาม ประเมินความก้าวหนา้
โครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดำเนินการและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากในช่วงแรก
การจัดเตรียมสญัญาต้องหาข้อตกลงในการ
ดำเนินงานอย่างเหมาะสมจึงทำใหเ้กิดความล่าช้า
ต่อแผนที่คาดการณไ์ว้ร่วมกัน 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

 1. รายงานผลการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนชนิด 
Viral Vector ในระดับ
ห้องปฏิบัติการ  
 2. มีแผนการบรหิารความ
เสี่ยงโครงการ จำนวน 1 แผน 
ผลการดำเนนิการ 
- (ตามกำหนดการจ่ายงวดเงิน
ในสัญญา) รายงานผลการ
ทดสอบในระดับอุตสาหกรรมจะ
นำส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 
2564  แผนความเสี่ยงไดจ้ัดทำ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

- 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

ก.1 สนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินโครงการฯ ให้กับ
องค์การเภสัชกรรม 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 
 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
ใช้งบประมาณไม่เป็นตามแผน 
เพราะไม่มีการเบิกจ่ายงบในการ
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เน่ืองจาก 
อภ. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเพือ่
ช่วยให้คำแนะนำด้านเทคนิคแล้ว 
จึงยังไม่มีประเด็นปัญหาที่ต้อง
จัดการประชุมหารือจาก
ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษ 
แนวทางแก้ไข 
ประเมินความเป็นไปได้ในการจัด
ประชุมร่วมกับ อภ. อีกคร้ัง และ
จะปรับงบประมาณรอบ 6 เดือน 
เพื่อใช้ในการประชุม
คณะกรรมการติดตาม
ความกา้วหน้า ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ใหม่ที่เกิดขึ้นนอกแผนงาน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง (ต่อ) 
ก.2 จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

การดำเนินงานช้ากว่าแผน ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 
 

 บันทึกข้อตกลง เรื่อง การ
วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีเซลลเ์พาะเลี้ยง 
ระหวา่ง สวช. และ อภ. จำนวน 
1 ฉบับ 
ผลการดำเนนิการ 
มีบันทึกข้อตกลง เรื่อง การวิจัย
พัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญด่้วยเทคโนโลยีเซลล์
เพาะเลี้ยง ระหว่าง สวช. และ 
อภ. จำนวน 1 ฉบับ ลงนามเมื่อ
วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
ก.1 ประชุมหารือการจัดทำ
บันทึกความร่วมมือการวิจัย
พัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ชนิด mRNA  

มีการจัดประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือ เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณ
น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เนื่องจากไม่ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 
 
 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 ชนิด mRNA  

การดำเนินงานเป็นไปตามแผน  เบิกงวดแรกจำนวนเงิน   

42,750,000.00  บาท โดยใช้เงินนอกงบประมาณ จาก วช. 

ก.3 จัดประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าหรือหารือเชิง
เทคนิค 

การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจาก มีการตดิตามความก้าวหน้า

โครงการร่วมกับโครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นๆ ใน

การประชุม วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 และติดตามความก้าวหน้า

ผ่านการประชุมทางไกล จึงไมม่ีค่าใช้จ่ายในการประชุมเกดิขึ้น 

ก.4 ตรวจเยี่ยมสถานท่ี  
(site visit) ในการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
ก.1 สนับสนุนทุนต่อเนื่อง ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน เนื่องจากสามารถจัดทำ

สัญญาทุนไดเ้ร็วกว่าท่ีกำหนด จึงเบิกจ่ายเงินงวดที่ 
1 ได้ทันในไตรมาสที่ 1 

 มีการจัดทำสัญญารับทุน 
จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ  
ผลการดำเนินงาน 
1.เลขท่ีสัญญา 2563.4/7 
2. เลขท่ีสัญญา 2564.1/1 
3. เลขท่ีสัญญา 2564.4/3  
(งบกลาง) 
4.เลขท่ีสัญญา 2564.4/4 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19  

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน เนื่องจากเดิมมีแผนจัด
ประชุมภายในสถาบัน แตเ่นื่องด้วยผู้เข้าร่วม
ประชุมมีจำนวนมาก ห้องประชุมสถาบันไม่
สามารถรองรับได้ จึงเปลีย่นมาจดัประชุมที่
โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่
กำหนดไว้ในแผน 

ก.3 ประชุมคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลความสำเร็จการพัฒนา
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19  

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากกรรมการฯ 
จำนวน 3 ท่าน ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมในวันท่ี 16 ต.ค. 63 ณ โรงแรมแกรนด์ 
ริชมอนด์ ได้ จึงทำให้ผลการเบิกจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการฯ และอาหารว่าง-กลางวันน้อยกว่าแผน
ที่คาดไว ้
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ต่อ) 
ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวัคซีน (HRD) 

ดำเนินการไดต้ามแผน    

ก.5 สนับสนุนทุนร่วมคปก.  ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ
พัฒนาวัคซีน 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากโครงการที่
สนับสนุนทุนในไตรมาสที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นทุน
ต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องส่งโครงการให้ผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกประเมินผล ทำให้ไม่มีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ ผลการเบกิจ่ายจึงน้อย
กว่าที่คาดไว ้

ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศ 

ดำเนินการไดต้ามแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดทำ IP portfolio ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน เน่ืองจากอยู่ระหว่าง

จัดทำขอ้มูล IP portfolio  จึงยังไม่สามารถจัด
ประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได ้

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
1.ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้น 
และจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
แนะนำ 
2.การจัดทำร่างนโยบาย ยังไม่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ยัง
ไม่สามารถกำหนดแนวทางที่
แน่นอนได ้
3.มีบริษัทที่ปรึกษาด้านบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปญัญาจำนวน
น้อย ตัวเลือกมีจำกัดและอัตรา
ค่าบริการของภาคเอกชนมีราคาสูง 
4.เน่ืองจากมกีารระบาดของโรค 
COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมแบบ face to 
face ได ้
ข้อเสนอแนะ 
1. หารือด้วยระบบออนไลน์
เพิ่มขึ้น  

ก.2 จัดทำร่างนโยบายการบรหิาร
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน เน่ืองจาก (ร่าง) 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. (กฎหมาย 
Bayh Dole Act ประเทศไทย) อยูร่ะหว่างรอ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ดังน้ัน การจัดทำร่าง
นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา
ของสถาบันจึงยังไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จ เพื่อจัด
ประชุมเสนอผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาพิจารณาได ้
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) 
ก.3 จัดจ้างท่ีปรึกษาด้านบริหาร
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน เน่ืองจากที่ปรึกษาไม่
สะดวกดำเนินการร่วมจนสิ้นสุดโครงการได้ 
จำเป็นต้องมีการจัดหารายใหม่ จึงทำให้การจัดทำ
สัญญาเพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพิง่แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 15 ธ.ค. 2563 ตามสญัญาเลขที่ 4/2564 จึง
ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ไดท้ัน
ในไตรมาสที่ 1 

   

6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin  

ก.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการวิจัยพัฒนา BAT สู่การผลิต 

ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน เน่ืองจาก สถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ระรอกใหม่ ทำให้ยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม มีการ
ติดตามจากการประชุมติดตามความก้าวหน้า ใน 
ก.3 ซ่ึงประกอบด้วย online meeting  5 คร้ัง 
และ ที่ สวช 1 คร้ัง  
โดยมีแผนที่จะดำเนินงานในไตรมาส 3 เพื่อ
ติดตามความพร้อมของการวิจัยในม้า ซ่ึงในส่วน
การวิจัยน้ีจะต้องมีการสร้างโรงเรือนม้าและมีการ
นำเข้ามา้จากตา่งประเทศ ซ่ึงจะต้องมีการตรวจ
สุขภาพและกกัตัวม้าดว้ย 

 1. บันทึกข้อตกลง (MOA) 
ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และสถานเสาวภา สภากาชาด
ไทย  
 2. แผนการดำเนินงานของ
โครงการ ประจำปีงบประมาณ 
2564 
ผลการดำเนินการ 
ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว ้

 1. มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) 
ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
 2. แผนปฏิบัติการวจิัย (action 
plan) การประเมินและตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการได้รับความ
เห็นชอบโดยผู้อำนวยการสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 
 

ปัญหาอปุสรรค 
1.ความล่าช้าในการนำเข้า 
Toxin และ Toxiod เนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ และการจำกัด
การส่งออกจากประเทศต้นทาง  
2.งบประมาณการจดัหา 
Antitoxin ไม่ไดร้ับการสนับสนุน
ทำให้ต้องหาแนวทางอื่นในการ
จัดหาแทน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ)  

ก.2 สนับสนุนการดำเนิน
โครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต้
บันทึกข้อตกลง (MOA) 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
และสถานเสาวภา เมื่อ 23 ธ.ค.63 อย่างไรก็ตาม 
อยู่ระหว่างการส่งงานงวดที่ 1 โดยจะดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ในไตรมาส 2 

 ผลการดำเนินการ 
1. ลงนาม MOA  เมื่อวันท่ี 23 
ธันวาคม 2563 
2. แผนการดำเนินงานและการ
ติดตามได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
และผู้อำนวยการสถานเสาวภา
สภากาชาดไทย  

ปัญหาอปุสรรค (ต่อ) 
3.การบริหารจัดการโครงการเป็น
การดำเนินงานในรูปแบบใหม่  
ทำให้เกิดปัญหาความลา่ช้า 
โดยเฉพาะการทำ MOA และการ
ด้านเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
แนวทางแก้ไข 
แนวทางการแก้ไขในข้อ 2 มีดังน้ี 
1.อยู่ระหว่างเสนอขอรับการ
สนับสนุน และการขอเป็น 
stockpling จาก สปสช  
2.หากไม่เป็นไปตามข้อ1.อาจจะ
ต้องเสนอของบประมาณจาก NVI 
ในการจัดซ้ือ BAT (240,000 X 4) 
3.แนวทางตามข้อ 3 ทีมได้มีการ
หารือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทำระเบียบบริหารจัดการเงิน
นอกของสถาบันฯ เพื่อรองรับ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin (ต่อ)  

ก.3 จัดประชุมตดิตามความก้าวหน้า ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน เนื่องจากมีการจัด
ประชุมตดิตามความก้าวหน้าผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (online meeting) จำนวน 5 
ครั้ง และจดัที่ สวช จำนวน 1 ครั้ง จึงทำให้
แผนการดำเนินงานเป็นไปตามแผน  แต่การ
เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจดัประชุมติดตามความก้าวหน้า
ต่อไปในช่วงที่มีการระบาดระรอกใหม่ของ 
COVID-19 

   

ก.4 จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ ดำเนินการไดต้ามแผน เนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศ จึงไม่มีการ
เบิกจ่ายจากกิจกรรมนี้ โดยจะมีการปรับแผนใน
รอบ 6 เดือนหลังต่อไป โดยจะปรบังบประมาณ
ส่วนน้ีเป็นการจัดหาวสัดุวิทยาศาสตร์และอื่น ๆ 
สำหรับโครงการให้แก่สถานเสาวภาแทน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
ก.1 จัดประชุมคณะทำงาน
พิจารณาคัดเลือกยาท่ีเป็น
วัคซีนฯ 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน  มีการพิจารณาคดัเลือกยาที่เปน็วัคซีนที่
ผลิตในประเทศท่ีรัฐต้องให้การสนบัสนุน 
ตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวธิีการ
จัดซื้อยาท่ีเป็นวัคซีนท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 
ผลการดำเนินงาน 
-ประชุมคณะทำงานครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม 2563  
-จัดทำประกาศผลการคดัเลือกฯ เมื่อวันท่ี 
12 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งเวียน
ประกาศฯ ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
-นำเสนอผลการคดัเลือกฯ ต่อคณะกรรมการ
บริหารสถาบันฯ เพื่อรบัทราบ 
-ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันท่ี 5 พ.ย. 63  

 รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีนท่ีผลิต
ในประเทศท่ีรัฐต้องให้การ
สนับสนุน 
ผลการดำเนินงาน 
-จัดทำรายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกยาที่เป็น
วัคซีนท่ีผลติในประเทศท่ีรัฐ
ต้องให้การสนับสนุน วันท่ี 9 
ตุลาคม 2563 

ปัญหาอปุสรรค 
-หลังจากแจ้งเวียนประกาศ
ผลการคัดเลือกฯ ฝ่ายเลขาฯ 
ได้รวบรวมประเด็นคำถาม/ 
คำตอบ เรียบร้อยแล้ว 
-ระเบียบฯ ไมไ่ดร้ะบสุัดส่วน
และระยะเวลาสำหรบัการ
สนับสนุนวัคซีนรวม ทำให้
ยากต่อการพิจารณา 
-หน่วยงานบางแห่งไม่
สามารถจัดซื้อวัคซีนตาม
ประกาศฯ ได้ เนื่องจาก มี
ราคาสูงเกินกว่าราคากลาง 
แนวทางแก้ไข 
-ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์
เพิ่มเตมิ กรณีทีเ่ป็นวัคซีนรวม 
-หารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ (ต่อ) 
ก.2 ประชุมคณะทำงานจัดซื้อ
จัดหาวัคซีน 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน    

ก.3 ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการสนับสนุน
วัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
ก.1 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.2 ค่าบริหารจัดการประชุม
วิชาการวัคซีนแห่งชาติ 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 

ก.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ดำเนินการได้เร็ววกว่าแผน ในการจัดทำของ
ที่ระลึก สำหรับงานประชุมฯ 

ก.4 จัดประชุมคณะทำงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องและสำนัก
พระราชวัง 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

ก.1 ประชุมหารือการจัดทำ
บันทึกความร่วมมือ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน และยกเลิกกิจกรรม ไม่ใช้
งบประมาณ เนื่องจากการสนับสนุนทุนอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ไม่จำเป็นต้องทำ MOU กับ
หน่วยงานผู้รับทุน โดยสามารถดำเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฯ และระเบยีบ
ว่าด้วยการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ ของสถาบันได้
เลย 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ เพื่อรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 (ต่อ) 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพศูนย์วิจัยไพรเมท
แห่งชาติ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบสัญญารับทุนของอัยการสูงสุด จึงยัง
ไม่ ได้ลงนามในสัญ ญา และยั งไม่ ได้ เบิ กจ่ าย
งบประมาณในส่วนน้ี 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 
 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 
 

ปัญหาอุปสรรค  
มีขั้นตอนการตรวจสอบสัญญา
การรับทุนจากอัยการสูงสุด
เพิ่มเตมิขึ้นมาจากการเบิกจ่าย
ทุนอุดหนุนตามระเบียบทุนเดิม 
ทำให้เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าแผน 
แนวทางแก้ไข 
ติดตามอัยการสูงสุด เพื่อปรับแก้
ได้อย่างรวดเร็ว 

ก.3 บริหารจัดการโครงการ ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน  เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบสัญญารับทุนของอัยการสูงสุด จึงยัง
ไม่ได้จัดกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า และ
เยี่ยมชมสถานที่ จึงยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณใน
ส่วนน้ี 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย QA/QC 

ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากจากมติที่ประชุมครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อ 22 ก.ย.63 ท่ีประชุมคาดว่าจะประชุมในช่วง
เดือนธันวาคม แตด่้วยสถานการณก์ารระบาด COVID-19 
ระลอกใหม่ จึงทำให้ยังไม่ได้จัดการประชุม และจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมอย่างไรกต็าม อยู่
ระหว่างการนดัประชุมเพื่อจะจดัการประชุมคณะกรรมการ 
ภายในไตรมาส 2 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติ
ในไตรมาส 1 

 มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ในรูปแบบเครือข่าย อย่างน้อย 1 
เครือข่าย (QA/QC) 
ผลการดำเนินงาน 
มีการจัดประชุม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อ 
21 กันยายน 2563  
ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ 
1) การประชุมคณะกรรมการฯ 
จำนวน 2 ครั้ง  
2) การจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 
ครั้ง  
3) กิจกรรมเปิดบ้าน ซึ่งจะรวมอยูก่ับ
การจัดประชุมวิชาการภาพรวม
เครือข่าย จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่าง
การหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ 
โดยคาดว่า จะดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ในไตรมาส 2    

ปัญหาอุปสรรค  
สถานการณ์การระบาดของ โค
วิด 19 ทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมบางอย่าง หรือ 
ดำเนินการได้แต่มีข้อกำกัดเรื่อง
จำนวนคนท่ีจะเข้าร่วม อาจทำให้
ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้
เหมาะสมต่อสกานการณ ์
แนวทางแก้ไข 
การดำเนินกิจกรรมบางอย่างอาจ
มีรูปแบบผสมผสาน ระหว่าง 
face-face และ Virtual เพื่อลด
ระยะห่างอาจใช้สื่อ รูปแบบอื่น
เข้ามาใช้แทนประกอบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากสถานท่ี
จริง เนื่องจากข้อจำกัดในการ
เดินทางช่วงสถานการณโ์ควิด 19 

ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ของ
หน่วยงานเครือข่าย QA/QC 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 

ก.3 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ความจำเป็นของหน่วยงาน
เครือข่ายสำหรับวัคซีน
เป้าหมาย 

ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการจัดประชุมหารือ
เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของ
ประเทศ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 และ 14 ธ.ค. 63 การ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่าท่ี
คาดการณ์ไว้ เนื่องจากไมไ่ด้มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม
ประชุม และอาจมีการพิจารณารปูแบบการดำเนินงานใน
การปรับแผนรอบ 6 เดือนหลังต่อไป 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) 
ก.4 ติดตามความพร้อมด้าน
การผลิตของหน่วยงาน
เครือข่าย (site visiting) 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1    

ก.5 ติดตามความก้าวหน้าของ
การวิจัยและพัฒนาวัคซีน
เป้าหมาย 

ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการติดตาม
ความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
เป้าหมายผ่านรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย 
โดยไม่มีการจัดประชุม จึงไม่มีการเบิกจ่าย 

ก.6 ติดตามการทดลองใช้ 
ระบบ E-course training ของ
หน่วยงานเครือข่าย 

ดำเนินการเร็วกว่าแผน 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 
  แผนการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564    
ก.1 บริหารงานทั่วไป ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติ

ในไตรมาส 1 
ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.2 งานสารสนเทศ ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน 

ก.3 งานยานพาหนะ ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากการเดินทางไปประชุม
น้อยลง ไปเฉพาะที่จำเป็น เนื่องจากสถานการณ์ แพร่
ระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม ่

ก.4 ค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน 

ก.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากเพิ่มระยะห่างสังคม ทำ
ให้คนที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์มากขึ้น และดำเนินการ
จัดประชุมลดลง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564      
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ในประเทศ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด
ระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด
ผู้รับผิดชอบจะพยายามหา หลักสตูรหรือโปรแกรมที่
สามารถ พัฒนาสมรรถนะแบบ ONLINE แทน 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติ
ในไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 (ต่อ)      
ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในประเทศ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิดระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อน
ออกไป ไม่มีกำหนดผูร้ับผดิชอบจะพยายามหา 
หลักสตูรหรือโปรแกรมที่สามารถ พัฒนา
สมรรถนะแบบ ONLINE แทน 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
in house 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิดระลอกใหม่ ทำให้การอบรมต่างๆ เลื่อน
ออกไป ไม่มีกำหนด  หาหลักสูตรหรือโปรแกรมที่
สามารถ พัฒนาสมรรถนะแบบ ONLINE แทน 

ก.4 Journal club ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิดระลอกใหม่ ทำให้ต้องหยดุการจัด Journal 
club ช่ัวคราว 

ก.5 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ในต่างประเทศ 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 

ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในต่างประเทศ 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 

ก.7 การพัฒนาองค์กร (OD) ดำเนินการไดต้ามแผน  การจัดอบรมการจดั
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคกร ระหวาง 
วันท่ี 2 - 4 ธันวาคม 2563 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
ก.1 แบ่งปันความสุขเพ่ือน้องปี 5 ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนเน่ืองจากสถานการณ์

โควิด 19 รอปรับแผนรอบ 6 เดือน 
 สื่อประชาสัมพันธ์งาน 
ด้านวัคซีน ระยะเวลา 12 เดือน 
ผลการดำเนนิงาน  
ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 
- Weekly Update on COVID 
19 vaccines 
-การชี้แจงขอ้มูล และการจัดทำสื่อ
เพื่อตอบโต้ขอ้มูลที่บิดเบือน Fake 
news ในรูปแบบต่างๆ 
-Q&A ตอบปัญหาวัคซีน 
-การจัด Special event เพื่อ
สื่อสารสาธารณ จำนวน 2 งาน 1) 
จัดแถลงขา่ว รับมอบประกาศนยี
บัตร OECD GLP  
2) พิธีลงนามในสัญญาการจัดหา
วัคซีน ระหว่างกระทรวง
สาธารณสขุและแอสตร้าเซนเนก้า 
-การจัดทำ clip VDO เพือ่สื่อสาร
ข้อมูลด้านการพัฒนาวัคซีน 

 มีการจัดทำ (ร่าง) 
 แผนประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ด้านวัคซีนเชิงรุกสูส่าธารณชน
ประจำปีงบประมาณ 2564 
ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัด 
คือ มีการจัดทำ (ร่าง) แผน
ประชาสมัพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้าน
วัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชนประจำปี
งบประมาณ 2564 

ยกเลิกกิจกรรมบางส่วนเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 19 รอปรับ
แผนรอบ 6 เดือน ก.2 สื่อวิดีโอไวรัลเพ่ือสร้างภาพลักษณ์

องค์กร 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน 

ก.3 แถลงข่าวรวมค่าสถานที่ค่าจ้างออ
แกไนเซอร์และเลี้ยงรับรองนักข่าว 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน 

ก.4 สื่อสารด้านวัคซีนในภาวะวิกฤต ดำเนินการไดช้้ากว่าแผน มีการปรับรูปแบบ
กิจกรรม เน่ืองจากการทำงานของ PA เป็น
การทำงานเพื่อตอบโต้สถานการณ์ของโควิด 
19  อย่างเร่งด่วน การจัดต้ังคณะทำงานอาจ
ไม่ตรงกับการทำงานของทีม รอปรับแผน
รอบ 6 เดือน 

ก.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ดำเนินการได้ตามแผน  บางกิจกรรมได้
ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้ เดือน ก.พ. 64 และมีบาง
กิจกรรมที่ -ออกแบบ Website  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการและจัดทำ TOR 
อยู่ระหว่างจัดทำ TOR   
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ) 
ก.6 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ด้านวัคซีน  

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1    

ก.7 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน ปรับกิจกรรมใหม่
อยู่ระหว่างดำเนินการและ จัดทำ TOR 
การจ้างเหมาบริการสร้างภาพลักษณ ์
องค์กรและปรบัแผนรอบ 6 เดือน 

ก.8 จ้างเหมาบริการประเมินผลการ
รับรู้ข่าวสารด้านวัคซีนของสถาบันใน
ช่องทางต่างๆ 

ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากจัดจ้าง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อส่ง
งานงวดที่ 1 

4. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตร์
สถาบัน 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 
 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

-  

ก.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ก.3 จัดจ้างประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
ประเมินผู้อำนวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ และประเมินผลกระทบของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2564 
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ผลการดำเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

◆ แผนงานพื้นฐาน 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ) 
ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินการไดเ้ร็วกว่าแผน เนื่องจาก

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

ประสงคเ์ข้าอบรมเร็วกว่าแผนที่กำหนด 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

 

ก.5 ศึกษาดูงานด้านวัคซีน
ภายในประเทศ 

ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1 
 

ก.6 จัดจ้างประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2564 
5. โครงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ก.1 จัดประชุม working group  ดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการ

ปรับเปลีย่นกิจกรรม ตามนโยบายของผู้บริหาร 
ให้ทำการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 
และจะมีการปรับแผนรอบ 6 เดือนต่อไป 

ไม่ได้มีการกำหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการกำหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 1 

-  

ก.2 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของภาคีเครือข่าย 
ก.3 ผู้ประสานงานด้านนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ 


