
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลักไตรมาส 3 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  
........................................... 

 สถาบันวัคซีนแหงชาติ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงิน 23,437,900 บาท งบประมาณจากแหลงตาง ๆ เปนเงิน 1,036,414,000 
บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 
2563 และอนุมัติใหใชงบประมาณสะสมของสถาบัน เพ่ิมเติมเปนเงิน 30,148,100 บาท รวมกรอบวงเงิน
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนเงินท้ังสิ้น 1,090,000,000 บาท และมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ภายหลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงิน 2,379,430,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ตอมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการคาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา 
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือจายเปนคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
วงเงิน 166,530,000 บาท เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนเรงรัดการ
เขาถึงวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนไทย วงเงิน 1,810,680,000 บาท เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 
ใหไดรับการจัดสรรเงินกูตามพระราชกําหนดฯ นอกจากนี้ สถาบันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ จํานวน 150 ลานบาท ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานดานวัคซีน รวม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนท้ังสิ้น 5,596,640,600 บาท 

ตอมาไดทบทวนปรับแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง องคการอนามัยโลก (WHO) ไดสนับสนุนงบประมาณ
ใหแกสถาบันเพ่ิมเติมจํานวน 1,229,200 บาท เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เพ่ือใชในการจัดหาผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความรูความสามารถเฉพาะดานการบริหารจัดการโครงการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนและชีววัตถุในระดับ
อุตสาหกรรม ทําใหภาพรวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมข้ึนจาก 
5,596,640,600 บาท เปน 5,597,869,800 บาท 
 ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 3 ป (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 
มิถุนายน  2564) คิดเปนรอยละ 86.22  (4,067,032,672.78/ 4,717,179,516.08) เม่ือเทียบกับแผนการ
เบิกจาย และคิดเปนรอยละ 72.65 (4,067,032,672.78/5,597,869,800.00) เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 
 สถาบันมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 21 โครงการ แบงเปนโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ และโครงการตามแผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ สามารถเบิกจาย
งบประมาณไดรอยละ คิดเปนรอยละ 72.66 (4,043,841,008.20/ 5,565,710,686.92) เม่ือเปรียบเทียบกับ 
งบดําเนินงานท้ังหมดสําหรับรายจายประจําสามารถเบิกจายไดรอยละ72.12 (23,191,664.58/32,159,113.08) 
เม่ือเปรียบเทียบกับงบรายจายประจําท้ังหมด 
 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม ทําใหสถาบันจําเปนตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสมตอสถานการณ และเลื่อน 40

กําหนดการ 40จัดประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 ซ่ึงสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและแผนการ
เบิกจายงบประมาณท่ีกําหนดไว  
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สําหรับแนวทางแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป 
รอบไตรมาส 4 เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 4 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนด 

.................................................... 
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รายงานผลการดําเนินงานดานภารกิจหลัก ไตรมาส 3 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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)  พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม บริหารกลไกในการจัดหาและการใชวัคซีนของ
ประเทศอยางมีสวนรวม 
 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานวัคซีนของประเทศ 
 3) ผลักดันใหเกิดการดําเนินงานภายใตปฏิญญาอาเซียนวาดวยการสรางความม่ันคงและการพ่ึงพา
ตนเองดานวัคซีน 
 4) สื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักในคุณคาของวัคซีนแกประชาชน 
 
 2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเพ่ือตอยอดสูการผลิต 

ใหความสําคัญกับการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนท่ีจําเปนตอการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศและภูมิภาค ท่ีสามารถตอยอดสูการผลิตวัคซีนในระดับ
อุตสาหกรรม โดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาหรือถายทอดเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการผลิตวัคซีน จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 
 1) เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เพ่ือตอยอดสูการผลิตระดับอุตสาหกรรม รองรับการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคในปจจุบันและอนาคต 
   

3. การสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ 
ใหความสําคัญกับการแสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมท้ังการกําหนดนโยบายมาตรการ หรือระเบียบปฏิบัติท่ีสนับสนุนใหเกิดการลงทุน ความ
รวมมือระหวางรัฐและเอกชน และสรางหลักประกันทางการตลาดแกอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศ จึงกําหนด
กลยุทธ ดังนี้ 
 1) แสวงหาและสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชน และภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศใน
การผลิตวัคซีน 
  

4. การสนับสนุนการบริหารทรัพยากรดานวัคซีนของประเทศ 
ใหความสําคัญกับการผลิต การพัฒนา และการรักษาบุคลากรในสาขาท่ีจําเปนและขาดแคลนให

เพียงพอ การพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานสากล และมีการใชประโยชนรวมกัน
อยางคุมคา และการพัฒนาองคกรดานวัคซีน ท้ังองคกรภาคีเครือขายในวงจรวัคซีน และหนวยงานกลางดาน
วัคซีนใหมีศักยภาพสูงในการดําเนินงานดานวัคซีนท่ีสอดประสานและเชื่อมโยงอยางครบวงจร และเปน
เอกภาพ จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 
 1) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานวัคซีนของประเทศใหมีความเพียงพอและเชี่ยวชาญตอ
ภารกิจและยุทธศาสตรวัคซีน 
 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหมีมาตรฐานสากล และเพียงพอตอการรองรับการ
เสริมสรางความม่ันคงดานวัคซีน 
 3) สงเสริมใหมีการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 5. การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขาย 
ใหความสําคัญกับการสนับสนุน สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และตางประเทศใหสามารถดําเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดหวงโซคุณคาท้ังระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจําเปนดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และความม่ันคงของชาติ ผานกลไกทางการเงิน
และการใหบริการทางวิชาการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานวัคซีนไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของการมุงสูการพ่ึงตนเองดานวัคซีนของประเทศในระยะตอไป จึงกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

1) สรางกลไกดานการเงินเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันของเครือขายดานวัคซีน 
2) สนับสนุนงบประมาณ ขอมูลเชิงลึกท้ังดานเทคนิคและวิชาการแกเครือขายดานวัคซีน 
 

เปาหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงดานวัคซีน ภายในป 2580 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2563– 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลมุ เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดาํเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

กลยุทธ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหรองรบั
ประชากร 
ทุกกลุม 
เปาหมาย 

1.2 สนบัสนุน
ใหมีการจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายป

และ 
หลายราย 

1.3 เพิม่ 
ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การนําวัคซีน
ใหมบรรจุใน
แผนงานสราง
เสริมภูมิคุม 

กันโรค 

1.5 
สงเสริมให

มีแผน 
การสาํรอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.4 
พัฒนาคุณภาพ
รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ใหบริการและ
การบริหาร

จัดการวัคซีน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.6
พัฒนา
ระบบ
ฐาน 

ขอมูล
ดาน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 
สรางความ
ตระหนักใน
คุณคาของ

วัคซีน
ใหแก

ประชาชน 

2.1 สนับสนนุทุน
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อตอ 
ยอดสูการผลติ 

 2.2 สนับสนุนให
เกดิการถายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 สงเสริมใหมีการ
รวมทุนระหวางรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สรางหลกัประกัน

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแกอตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตวภายในประเทศ 

4.4 สงเสริมใหมี
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนคนและ
สัตวสนับสนนุให
ไดรบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนนุ
ความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จําเปนและขาด
แคลนในงานดาน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
รวมมือกับ

สถาบนัการศึกษาและ
หนวยงานเครือขายใน
การจดัใหมีหลักสูตร
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
วัคซนี หรือหลักสูตร

อื่นท่ีจําเปน 

4.5 สงเสริมใหมี
การใชประโยชน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานวัคซีนอยางมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3 สรางกลไก
การพัฒนา
บุคลากรใน

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. 2564 
สถาบันไดจัดทําโครงการตาง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตรสถาบัน เนนการมีสวนรวมของบุคลากร 

และหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยโครงการท้ังหมดของสถาบัน
ประจําปงบประมาณ 2564 รวม 21 โครงการ แบงเปน แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน 16 โครงการ และ
แผนงานพ้ืนฐาน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 
แผนงานตามยุทธศาสตร 

  1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 
 2. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
 3. พัฒนาระบบขอมูลและบรหิารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 
 4. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
 5. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ

ปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 
 6. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
 7. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง 
 8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
 9. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 
 10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 
 11. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
 12. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีน

และยาชีววัตถุ 
 13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 
 14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 
 15. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 
 16. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 
  

 แผนงานพ้ืนฐาน 
  1. โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 
  3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
  4. โครงการบริหารจัดการองคกร 
  5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-
2570)   
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ประเทศไทยมีความมั่นคงดานวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเขาถึงการปองกันโรคดวยวคัซนีที่มีคุณภาพ อยางทั่วถงึ เปนธรรม 

นโยบาย 1. คนไทยและผูที่อาศัยอยูในประเทศไทยไดรับ
วัคซีนอยางครอบคลมุ เหมาะสม และเปนธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จําเปนสําหรับ
ใชปองกันโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาและการสงออกในระยะตอไป 

3. บุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีน
ของประเทศมีเพียงพอ และไดมาตรฐานสากล 

4. องคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนมีความ
เขมแข็งและสามารถดาํเนินการดานวคัซีนอยาง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. สงเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ตองการในการปองกัน

โรคของประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งและสงออกได 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคง

ดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคี
เครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

โครงการ 
5. โครงการเตรียมความพรอมรบัการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชงิ
นโยบายเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

13. โครงการสงเสริม
สนับสนุนเพื่อสรางความ
มั่นคงดานวัคซีนของ
ประเทศ 

14. โครงการประชมุวิชาการวัคซีนแหงชาต ิครั้งที่ 10 

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหาร
จดัการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 2 

6. โครงการสงเสริมการพฒันาการผลิต
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการ
ใชเซลลเพาะเลี้ยง 

16. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครอืขายทางดาน
วัคซีนและยาชีววัตถ ุ

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 

3. โครงการเครือขายความรวมมอืเพื่อความ
มั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 

15. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวจิัยไพรเมทแหงชาติ 
เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเชื้อในความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 

8. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนางาน
ทรัพยสินทางปญญาและการใช
ประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ 

10. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และผลิต Botulinum antitoxin 

4. โครงการจดัหาวัคซีนโดยการจอง
ลวงหนา 

11. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน 
COVID-19 

12. โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 

ก.1 ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายดานการวิจัยพัฒนาและ
การผลิตวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 

ยกเลิกกิจกรรม ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

ปญหาอุปสรรค 
1) เน่ืองจากสถานการณการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังมาตรการของรัฐในการ
ควบคุมการระบาด ทําใหการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการเก็บขอมลู
จากการสมัภาษณกลุมตัวอยาง
ลาชากวาแผนการดําเนินงานท่ี
กําหนดไว 
2) การถูกเลื่อนนัดหมาย
สัมภาษณของกลุมตัวอยาง 
แนวทางการแกไข 
1) เปลีย่นรปูแบบการสมัภาษณ
กลุมตัวอยางเปนการสัมภาษณ
ผานระบบออนไลน 

ก.2 ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดาน
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซนี
เพ่ือความมั่นคงของประเทศไทย  

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.3 จัดประชุมตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วัคซีนแหงชาติ 

ไตรมาส 3 ไมมีมติจากท่ีประชุมท่ีจะตองจัด
ประชุมเพ่ือตดิตามผลการดาํเนินงาน ท้ังน้ี ไดมี
การประชุม คกก.วัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 
2/2564 และ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อเดือน
พฤษภาคม และกรกฎาคม 2564 ตามลาํดับ 

ก.4 จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ ดําเนินการไดตามแผน 
ก.5 สรุปบทเรยีนการดาํเนินงานดาน
วัคซีนภายใตสถานการณการระบาด
ของโควิด 19 

อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 
ก.1 จัดประชุมหารือและประสานงานกับ
หนวยงาน  

เลื่อนการจดัประชุมคณะทํางานในไตรมาส 4  การเผยแพรขอมูลวัคซีนในรูปแบบ 
Dashboard ท่ีออกแบบเพ่ิมเติม 
ผลการดําเนินการ 
ออกแบบ Dashboard ของ Vaccine 
Infrastructure และ Vaccine 
Networking และจัดทําเสรจ็แลว อยู
ระหวางการปรับแกไขขอมลูและความ
สวยงาม 

 มีหนาจอของ Data 
Visualization อยางนอย 1 ชนิด 
ท่ีแสดงในระบบ VIMS 
ผลการดําเนินการ 
มีหนาจอ Dashboard แสดงใน
ระบบ VIMS เพ่ิม 2 โมดูล ไดแก 
Vaccine Infrastructure และ 
Vaccine Networking ท้ังน้ี อยู
ระหวางการปรับแกไขใหมคีวาม
ถูกตองและสวยงาม 

ปญหาอุปสรรค 
ปญหาความลาชาในการ
ดําเนินการของผูพัฒนา
ระบบ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
แนวทางการแกไข 
ประชุมและตดิตามการ
ดําเนินงานรวมกับผูพัฒนา
ทุกสัปดาห โดยสรุป
รายละเอียดของการ
ปรับแกไขและสิ่งท่ีตอง
ดําเนินการ 

ก.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลและ
บริหารจดัการวัคซีน ระยะท่ี 2 

อยูระหวางการตรวจรับงานงวดท่ี 2 เน่ืองจาก
มีการแจงปรับแกไขงาน และจะเบิกจาย
งบประมาณภายในเดือน ก.ค. 64 

ก.3 เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลฯ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.4 จัดจางผูประสานงานโครงการ ดําเนินการไดตามแผน 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 
ก.1 จัดประชุมคณะทํางานขับเคลือ่นความ
รวมมือดานวัคซีนระหวางประเทศ 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ
โควิด-19 และคณะทํางานแตละทานมี
ภารกิจท่ีหลากหลาย จึงทําใหการประชุม
ไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 (ราง) ขอตกลงความรวมมือ 
(Agreement/s) เพ่ือการ
ดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศ 
กับหนวยงานในตางประเทศ 
หรือองคกรระดับนานาชาติ 
อยางนอยในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
ผลการดําเนินการ 
ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานการพัฒนางาน
ดานวัคซีนระหวางประเทศ 
(Memmorandum of 
Understanding between 
NVI & IVI) เมื่อวันท่ี 18 
มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา  

 1. (ราง) กรอบแนวคิด (Concept 
note) การประชุมทางไกล (Virtual 
Conference) เพ่ือการแลกเปล่ียน
ขอมูลรวมกันระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนในการตอบโตการระบาด และ
หารือแนวทางการเขาถึงวัคซีน COVID-
19 รวมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Information sharing for 
respondent and access to the 
COVID-19) ไดนําเสนอตอท่ีประชุม
สุขภาพอาเซียนท่ีเกี่ยวของ ในรูปแบบ 
Ad-referendum โดยผาน ASEAN 
Secretariat  
2. ขอตกลงความรวมมือ 
(Agreement/s) เพ่ือการดําเนินงาน
รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
ประเทศ กับหนวยงานในตางประเทศ 
หรือองคกรระดับนานาชาติ ในขอบเขต
การสรางความรวมมือ อยางนอยหน่ึง
เรื่อง 

- 

ก.2 ประชุมทางไกล (Virtual Conference) 
เพ่ือพัฒนาและผลักดันกรอบการดาํเนินงาน
รวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

รอผลการพิจารณาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนกําลังใหขอคิดเห็นตอราง 
Concept note คาดวาจะไดรับภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 น้ี 

ก.3 จัดการประชุมระดมความคิดเห็น และ
หารือกับเครือขายดานวัคซีน และผูมีสวนได
สวนเสยีภายในประเทศ เพ่ือการกําหนดกรอบ
การดําเนินงานรวมกัน 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.4 ศึกษาความเปนไปไดในการสรางความ
รวมมือระหวางหนวยงานรัฐและเอกชนในการ
วิจัยพัฒนาและผลติวัคซีนจําเปนในประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.5 จัดประชุมขับเคลื่อนความรวมมือตาม
ขอตกลงระหวางสถาบันวัคซีนแหงชาติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจากตางประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.6 ศึกษาความเปนไปไดในการจดัทํากรอบ
การสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน    
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 (ตอ) 
ก.7 ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 
16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

ยกเลิกกิจกรรม    

ก.8 ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 
15th ASEAN Health Minister Meeting 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.9 ดําเนินงานภายใตการสรางความ
รวมมือตามขอตกลง 

เปนกิจกรรมท่ีตองเกิดภายหลังจากท่ีมี
การเห็นชอบโดยผูมสีวนเก่ียวของท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ  

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 

ก.1 จัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา ดําเนินการเสร็จสิ้น  วัคซีนท่ีจะดําเนินการจัดหา โดย
การจองลวงหนาผานความรวมมือ
แบบทวิภาคีกับบริษัทผูผลติวัคซีนท่ี
กําลังทดสอบวัคซีนในคนระยะท่ี 3 
ผลการดําเนินการ 
ดําเนินการจัดหาวัคซีนโดยการจอง
ลวงหนากับบริษัท AstraZeneca 
เรียบรอยแลว 

 วัคซีนท่ีจะดําเนินการจัดหา โดย
การจองลวงหนาผานความรวมมือ
แบบทวิภาคีกับบริษัทผูผลติวัคซีนท่ี
กําลังทดสอบวัคซีนในคนระยะท่ี 3 
ไดแก บริษัท AstraZeneca จํานวน 
26 ลานโดส สําหรับประชากร 13 
ลานคน 
ผลการดําเนินการ 
ดําเนินการจัดหาวัคซีนโดยการจอง
ลวงหนากับบริษัท AstraZeneca 
จํานวน 26 ลานโดสเรียบรอยแลว 

- 
 ก.2 พิธีลงนามในสัญญาการจดัหาวัคซีน 

COVID-19 โดยการจองลวงหนาและสญัญา
การจัดซื้อวัคซีน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ก.1 สนับสนุนการดําเนินงานการเพ่ิม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

ดําเนินการไดตามแผน  สัญญาการรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนโควิด-19 
ชนิด Viral Vector 
ผลการดําเนินการ 
ผูถายทอดเทคโนโลยีไดจัดทํา
สัญญาและเดําเนินการถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนชนิด viral 
vector ใหผูรับทุนเรียบรอยแลว 
และผูรับทุนสามารถผลติวัคซีนได
สําเรจ็ตามมาตรฐานของผูถายทอด
เทคโนโลยีและมาตรฐาน อย.
ประเทศไทยแลว 

 สัญญาการรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนโควิด-
19 ชนิด Viral Vector จาก
ผูผลิต/ผูวิจัยพัฒนา จํานวน 1 
ฉบับ 
ผลการดําเนินการ 
มีสัญญาการรับการถายทอด
เทคโนโลยีเรียบรอยระหวาง
บริษัทสยามไบโอไซเอนสและ
แอสตราเซเนกา  

ปญหาอุปสรรค 
- เน่ืองจากโครงการตองเรง
ดําเนินการ ผูเก่ียวของในการ
จัดเตรียมเอกสารในสวนตาง ๆ 
ใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
ไมมผีลกระทบตอผลตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายการ
โครงการ  
- การเบิกจายงบประมาณ
โครงการมคีวามลาชากวาแผนท่ี
วางไว แตไมกระทบตอการ
ดําเนินงานภาพรวมโครงการ 
แนวทางการแกไข 
- มีการประสานกับหนวยงาน
ผูรับทุนอยางตอเน่ือง  

ก.2 ประชุมติดตามความกาวหนา
การดําเนินงาน  

ดวยสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทํา
ใหมีการตดิตามการดําเนินงานโครงการระหวาง
หนวยงานท่ี ผาน Teleconference  

ก.3 ติดตาม ประเมินความกาวหนา
โครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดําเนินการและคาใชจายอ่ืนๆ 

ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
2. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง 

ก.1 สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการฯ ใหกับองคการ
เภสัชกรรม 

ดําเนินการไดตามแผน ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

 รางแผนการขยายแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการใน
ระยะ ท่ี 2 (ป 2565 – 2569) 
ผลการดําเนินการ 
 นําเสนอการจดัหาแหลงงบประมาณ
เพ่ิมเตมิ ในการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย. 64 โดย
คณะกรรมการเห็นชอบและให
ขอเสนอแนะในการดาํเนินงานตอไป 

- 

ก.2 จัดประชุมตดิตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ จํานวน 2 ครั้ง 
และมีกรรมการบางทานไมสามารถเขารวมประชุม
ได ทําใหไมสามารถจายเบ้ียประชุมไดตามแผน 

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 
ก.1 ประชุมหารือการจัดทํา
บันทึกความรวมมือการวิจัย
พัฒนาวัคซีนปองกันโควิด-19 
ชนิด mRNA  

ดําเนินการไดตามแผน ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

 รายงานความกาวหนาการ
พัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 
ชนิด mRNA 
ผลการดําเนินการ 
ขณะน้ีไดวัคซีนสําหรับทดสอบใน
มนุษยท่ีมีการสั่งผลิตจาก
ตางประเทศเรียบรอยแลว และได
เริ่มดาํเนินการทดสอบในมนุษยระยะ
ท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 ใน
อาสาสมัครจํานวน 72 คน โดยคาด
วาจะทราบปริมาณโดสของวัคซีนท่ี
เหมาะสมภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมน้ี 

ปญหาอุปสรรค 
- การเจรจาระหวางเจาหนาท่ี
สถาบันฯ กับผูรับทุนเปนนักวิจัย
อาวุโสฯเปนไปไดยาก  
- ผูรับทุนขาดความเขาใจ ขอมูล
ตรงตามงานท่ีระบุในสญัญา 
สงผลใหการเบิกจายเงินบางงวด
ลาชา 
- แบบฟอรมสัญญารับทุนตอง
ผานการรับรองจากสาํนักงาน
อัยการสูงสดุ จึงสงผลตอการตอ
สัญญา ชวงท่ี 2 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโค
วิด-19 ชนิด mRNA  

อยูระหวางการจัดทําสญัญารับทุนชวงท่ี 2 เน่ืองจาก
สถาบันมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมในการทําสญัญา
รับทุน และตองสงใหสํานักงานอัยการสูงสดุ
พิจารณา ประกอบกับตองมีการเจรจาทําขอตกลง
เก่ียวกับสัญญารวมกับผูรับทุน จึงยังไมไดเบิกจาย
เงินงวดท่ี 1 ตามแผนท่ีกําหนดไว 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
ก.3 จัดประชุมตดิตามความกาวหนา
หรือหารือเชิงเทคนิค 

ไมมแีผนการดําเนินงานในไตรมาส 3   แนวทางการแกไข 
-  การเจรจากับนักวิจัยอาวุโส
อาจตองผานระดับผูบริหาร
สถาบัน 

ก.4 ตรวจเยี่ยมสถานท่ี  
(site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซนี
โควิด-19 ชนิด mRNA 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 

4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 
ก.1 สนับสนุนทุนตอเน่ือง ดําเนินการไดตามแผน ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 

ไตรมาส 3 
 มีการประชุมเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาโครงการท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบัน 
ผลการดําเนินการ 
1. ประชุมติดตามความกาวหนาและ
ประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนปองกันโรค COVID-19 เมื่อ
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-
12.30 น. ณ หองประชุม Topaz 
room ช้ัน 2 โรงแรมแกรนด 
ริชมอนด จ.นนทบุรี  
 

- 
 ก.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม

ความกาวหนาและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19  

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.3 ประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จการพัฒนา
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19  

โครงการท่ีสถาบันรวมกับวช. (ระยะท่ี 1 จํานวน 
20.9 ลานบาท) สวนใหญดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
อยูระหวางปดโครงการ 

ก.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานวัคซีน (HRD) 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.5 สนับสนุนทุนรวมคปก. ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส  
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ (ตอ) 
ก.6 บริหารจัดการการสนับสนุนการ
พัฒนาวัคซีน 

ดําเนินการไดตามแผน  2. ประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จการพัฒนา
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 (COVID-
19) ของประเทศ เมื่อวันท่ี 16 
ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 
น. ณ หองประชุม Topaz room 
ช้ัน 2 โรงแรมแกรนด ริชมอนด  
จ.นนทบุรี  
3. ประชุมคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จการพัฒนา
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 (COVID-
19) ของประเทศ เมื่อวันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-
16.30 น. ณ หองประชุม
รัตนโกสินทร สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ

 

ก.7 สนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.8 สนับสนุนโครงการประเมิน
สถานะภมูิคุมกันโรคไขเลือดออกของ
ประชากรไทย 
 

เน่ืองจากผูรับทุนสงงานลาชากวาท่ีระบุในสัญญา
จึงไดแจงใหผูรับทุนช้ีแจงเหตุผลการสงงานลาชา 
และมีการสงโครงการใหผูเช่ียวชาญภายนอก
ประเมินผลโครงการ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ตรวจรับงานงวดสุดทาย จึงทําใหยังไมสามารถ
ตรวจรับงานงวดสุดทาย และเบิกจายงบประมาณ
ไดตามแผน 

ก.9 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
วัคซีนโควิด ภายใตงบประมาณ
สนับสนุนจาก วช. 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
5. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถ ุ
ก.1 จัดทํา IP portfolio เน่ืองจากสถานการณระบาดของโรคโควิด-19 

จึงจัดประชุมในรปูแบบ online 
ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

 มีรางคําขอรับความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา จํานวนอยาง
นอย 1 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 
ผลการดําเนินการ 
ไดยื่นขอรับความคุมครองอนุ
สิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีในการผลติ
วัคซีนปองกันไขซิกาใหมีความ
บริสุทธ์ิสูง เมื่อ 13 พ.ค. 2564 

ปญหาอุปสรรค 
- เน่ืองจากสถานการณการระบาด
ของโรค COVID19 จึงไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ Face 
to face ได 
- เน่ืองจาก ราง พ.ร.บ.การสงเสรมิ
การใชประโยชนผลงานวิจัย พ.ศ. 
... ยังไมถูกประกาศใชอยางเปน
เทางการ 
- มีความจําเปนท่ีจะตองมีท่ี
ปรึกษาในดานน้ี รวมถึงมผีูบริหาร 
สวช. รวมใหคําแนะนําและ
ตัดสินใจ 
แนวทางการแกไข 
- ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ on 
line 
- ศึกษาการจัดสรรผลประโยชน
จากหนวยงานใหทุนอ่ืนๆ ละ
ประสานสอบถามจากท่ีปรึกษา IP 
ท่ีจัดจาง 
- จัดจางท่ีปรึกษา IP และ การมี
สวนรวมดาน IP ของผูบริหาร 
สวช. 

ก.2 จัดทํารางนโยบายการบรหิาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา 

เน่ืองจากสถานการณระบาดของโรคโควิด-19 
จึงจัดประชุมในรปูแบบ online 

ก.3 จัดจางท่ีปรึกษาดานบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา 

อยูระหวางการเบิกจายเงินงวดสุดทาย 

17 
 



ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 

ก.1 จัดประชุมเตรียมความพรอม
โครงการวิจัยพัฒนา BAT สูการผลิต 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 
19 จึงมีการปรับรูปแบบการประชุมเปน online 
แทน 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

 มีการประชุมติดตาม
ความกาวหนาโครงการ 
ผลการดําเนินการ 
การดําเนินงานเปนไปตามแผน และ
บรรลเุปาหมายท้ังในดานการบริหาร
จัดการและการติดตามความกาวหนา 
โดยมีการประชุมผาน Online 
platform รวมกับระหวางสถาบัน 
สถานเสาวภา และสถานีเพาะเลี้ยง
มาอยางตอเน่ือง ขณะน้ีมีการประชุม
ติดตามแลว 8 ครั้ง 

ปญหาอุปสรรค 
- จากมีการปรับแบบฐานรากของ
คอกและมีการเพ่ิมงบประมาณใน
การกอสราง เดิมมีกําหนดใน
เดือน พ.ค. แตมีความลาชา 1 
เดือน ไมไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานในภาพรวม 
- ความลาชาของกระบวนการ
พิจารณางวดงานและการจายเงิน
ของแหลงทุน 
- ไมสามารถ ทํา on-site audit 
ได จากสถานการณโควิด 
แนวทางการแกไข 
- สถานเสาวภา เปนผูรับผดิชอบ
งบประมาณในสวนท่ีเกิน
เน่ืองจากเปน co-funding และ
มีการสรางคอกมาช่ัวคราว 
- สวนความลาชาในการพิจารณา
งวดงานและงวดเงินของแหลงทุน 
สถาบันไดมีการติดตามอยาง
ตอเน่ือง 
- ปรับเปลี่ยนแผนเปน virtual 
audit 

ก.2 สนับสนุนการดําเนิน
โครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใต
บันทึกขอตกลง (MOA) 

งบประมาณงวดท่ี 2 ยังไมไดรับการโอนมาจาก
แหลงทุน บพข. ซึ่งตามแผนจะมีการโอนให
สถาบันในเดือนมิถุนายน โดยสถาบันไดรายงาน
ผลพรอมขอปรับแผนโครงการไปยงั บพข. ตั้งแต
วันท่ี 5 พ.ค. และไดทําการประสานกับ บพข. 
อยางตอเน่ือง 

ก.3 จัดประชุมตดิตามความกาวหนา ปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการประชุมติดตาม
ความกาวหนาโครงการผานระบบออนไลน 

ก.4 จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
7. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 สําหรับประชาชนไทย 
ก.1 พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโรค
โควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ  
(วัคซีนโควิเจน) 

เน่ืองจากการเบิกจายเงินงวดท่ี 1 ลาชา ทําให
การเบิกจายเงินในงวดอ่ืนๆ ลาชากวาแผน 

 วัคซีนท่ีวิจัยพัฒนาตั้งแตตน
นํ้าในประเทศ สาํหรับใชในการ
ทดสอบในคน ระยะท่ี 3 
ผลการดําเนินการ 
ยังไมบรรลผุลผลติ 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

- 
 

ก.2 พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ตนแบบท่ี
พรอมทดสอบทางคลินิก และการ
เตรียมพรอมผลติวัคซีนตนแบบ
สําหรับการระบาดของเช้ือท่ีมีการ
กลายพันธุ 
ก.3 ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ท่ีผลติใน
ประเทศไทยโดยใชพืชเปนแหลงผลิต
ในมนุษยระยะท่ี 1 และ 2 
ก.4 เตรียมความพรอมในการเปน
สถานท่ีผลติ COVID-19 Vaccine 
ตามความตองการ ของประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.5 พัฒนาหองปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ดานการวิเคราะหและทดสอบ
คุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน  
รองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 ข้ึน
ใชเองในประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน   

 

ก.6 เตรียมความพรอมสวนบรรจุ
วัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ 

ดําเนินการไดตามแผน   
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
7. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 สําหรับประชาชนไทย (ตอ) 
ก.7 ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนใน
ระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิต
วัคซีนสําหรับประชาชนไทย 

เน่ืองจากการเบิกจายเงินงวดท่ี 1 ลาชา ทําให
การเบิกจายเงินในงวดอ่ืนๆ ลาชากวาแผน 

   

ก.8 ประชุมติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงาน 

8. โครงการสนับสนนุการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 
ก.1 จัดจางผูเช่ียวชาญดานวัคซีน อยูระหวางเบิกจายงบประมาณ ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 

ไตรมาส 3 
ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

- 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 
ก.1 จัดประชุมคณะทํางานพิจารณา
คัดเลือกยาท่ีเปนวัคซีนฯ 

มีการจัดประชุมคณะทํางานฯ ครบท้ัง 3 ครั้ง ตาม
แผน แตการประชุมครั้งท่ี 3 ประชุมในรูปแบบ TC 
จึงใชงบประมาณนอยกวาแผนเบิกจาย 

มี action plan ใหมท่ีจัดทํารวมกัน
ระหวางสถาบันวัคซีนแหงชาติ GPO-
MBP และ INNOVAX 
ผลการดําเนินการ 
มีการลงนามใน MOU triparty 
ระหวาง GPO-MBP, INNOVAX และ 
NVI 
 

มี action plan ใหมท่ีจัดทํา
รวมกันระหวางสถาบันวัคซีน
แหงชาติ GPO-MBP และ 
INNOVAX ท่ีผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัคซีนแหงชาติ 
ผลการดําเนินการ 
ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ
สถาบันเรยีบรอยและ ขณะน้ีอยูใน
ระหวางการจดัทํา Action plan 

ปญหาอุปสรรค 
-เน่ืองจากมีสถานการณโควิด
ทําใหการประเมินเพื่อขอ
รับรอง WHO PQ ของ
ผลิตภัณฑ Cecolin เกิดความ
ลาชา จึงยังไมเกิดการลงนาม 
MOA ระหวางบริษัท 
INNOVAX และ GPO-MBP 
การดําเนินการถายทอด
เทคโนโลยีตามตัวชี้วัดเดิมของ
โครงการไมสามารถทาํได 
แนวทางการแกไข 
-การปรับตัวชี้วัดของโครงการ
จากการจัดทํา MOA 
เปล่ียนเปน Action plan 
เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณและเวลาที่
สามารถดําเนินการไดจริง 

ก.2 ประชุมคณะทํางานจัดซื้อจดัหา
วัคซีน 

การประชุมสวนใหญเปนแบบ Teleconference  

ก.3 ประชุมติดตามความกาวหนา
การสนับสนุนวัคซีน HPV และ
คาใชจายอ่ืนๆ 

ประชุมแบบ Teleconference 

ก.4 จัดจางผูเช่ียวชาญดานวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครัง้ท่ี 10 
ก.1 คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
เอกสารท่ีเก่ียวของ 

ไดดําเนินกิจกรรมไปแลวบางสวน และเน่ืองจากมี
การเลื่อนการจัดประขุมวิชาการวัคซีนครั้งท่ี 10  
ทําใหยังไมมีการเบิกจายเงินตามแผนท่ีตั้งไว 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

ปญหาอุปสรรค 
เน่ืองจากมีการระบาดของโควิด 
19 ทําใหมีการเลื่อนการจัดงาน
ประชุมวิชาการวัคซีนครั้งท่ี 10 
ทําใหการดําเนินงานไมเปนไป
ตามแผนท่ีวางไว 
แนวทางการแกไข 
-มีการเลื่อนการจัดประชุม
วิชาการวัคซีนครั้งท่ี 10  
จนกวาสถานะการณการระบาด
ของโควิด 19 ดีข้ึน 
-ขยายเวลาการสงมอบงาน 

ก.2 คาบริหารจดัการประชุม
วิชาการวัคซีนแหงชาต ิ

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 

ก.3 คาใชจายอ่ืน ๆ   เน่ืองจากมีการเลื่อนการจดัประขุมวิชาการวัคซีน
ครั้งท่ี 10 ทําใหยังไมมีการเบิกจายเงินตามแผน
ท่ีตั้งไว 

ก.4 จัดประชุมคณะทํางานตางๆ ท่ี
เก่ียวของและสํานักพระราชวัง 

ดําเนินการไดตามแผน 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3  

ก.1 ประชุมหารือการจัดทําบันทึก
ความรวมมือ 

ยกเลิกกิจกรรม ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

ปญหาอุปสรรค 
เพ่ือใหการติดตั้งครุภณัฑใน
โครงการเปนไปอยางถูกตอง  
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
ผูรับทุนจึงตองใชเวลาในการ
ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
แนวทางการแกไข 
ผูรับทุนควรวางแผนการปรึกษา
ผูเช่ียวชาญดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพไวลวงหนา กอนเริ่ม
สัญญา 

ก.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ 

โครงการอยูระหวางดําเนินการจดัซื้อครุภณัฑ 
Container ABSL-3 พรอมระบบภายในตู 
ระบบสื่อสาร ระบบอากาศ และระบบไฟฟา จาก
บริษัท UTOPIA-AIRE PTE จํากัด (ประเทศ
สิงคโปร) โดยมีกําหนดสงมอบครภุัณฑภายใน 240 
วัน นับจากวันท่ีไดรับหนังสือขอตกลงสั่งซื้อ ซึ่งคาด
วาภายในเดือน  ม.ค. 65 บริษัทจะสามารถขนสง
ครุภณัฑมายังประเทศไทยได และสามารถติดตั้ง
ครุภณัฑใหแลวเสร็จ ผูรับทุนจึงจะสงงานและขอ
เบิกจายงวดท่ี 2  

ก.3 บริหารจัดการโครงการ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 
ก.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
เครือขาย QA/QC 

ดําเนินการไดตามแผน ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูตามแผนดําเนินงานประจําป 
2564  
ผลการดําเนินการ 
จัดประชุมวิชาการภาพรวมเครือขาย
การประกันคณุภาพวัคซีนและยาชีว
วัตถุของประเทศดวยระบบออนไลน 
ในหัวขอเรื่อง“Participatory 
action to move forward to 
local vaccine development” 
และ “Intellectual property (IP) 
management between 
stakeholders”  
วันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอง
ประชุมรตันโกสินทร 

ปญหาอุปสรรค 
- เน่ืองจากสถานการณการ
ระบาดของโรค COVID19 จึงไม
สามารถดําเนินกิจกรรมใน
รูปแบบ Face to face ได จึงทํา
ใหผลการเบิกจายไมเปนไปตาม
แผน อยางไรก็ตาม ไดดําเนิน
กิจกรรมในรปูแบบ on line 
- ประสบปญหาความบกพรอง
ทางอินเทอรเน็ต 
แนวทางการแกไข 
-ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ on 
line ท้ังการจัดประชุมออนไลน 
และการประสานทางเมลและ
ติดตอทางโทรศัพท 
-สถาบันควรจะมีอินเทอรเน็ต
สํารองไวในกรณีฉุกเฉิน และควร
ปรับระบบเสยีงในหองประชุม 

ก.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณของหนวยงาน
เครือขาย QA/QC 

การประชุมวิชาการภาพรวมเครือขายการประกัน
คุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศดวยระบบ
ออนไลน จํานวน 1 ครั้ง 

ก.3 สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนความ
จําเปนของหนวยงานเครือขาย
สําหรับวัคซีนเปาหมาย 

เน่ืองจากสถานการณระบาดของโรคโควิด-19  
จึงจัดประชุมในรปูแบบ online 

ก.4 ติดตามความพรอมดานการ
ผลิตของหนวยงานเครือขาย  
(site visiting) 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.5 ติดตามความกาวหนาของการ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนเปาหมาย 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.6 ติดตามการทดลองใชระบบ  
E-course training ของหนวยงาน
เครือขาย 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.7 จัดจางผูเช่ียวชาญดานวัคซีน ยกเลิกกิจกรรม 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564    
ก.1 บริหารงานท่ัวไป ดําเนินการไดนอยกวาแผน เน่ืองจากประมาณการ 

เกินกวาท่ีใชจริง 
ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

- 
 ก.2 งานสารสนเทศ 

ก.3 งานยานพาหนะ 
ก.4 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 
ก.5 คาใชจายในการประชุม 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564      
ก.1 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 แตมีการเบิกจาย

คาอบรมของผูบรหิาร จํานวน 1 ทาน โดยการเขารวม
อบรมแบบออนไลน 

ไมไดมีการกําหนดผลผลติใน 
ไตรมาส 3 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดใน 
ไตรมาส 3 

- 
 

ก.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19  
ทําใหการอบรมท่ีขออนุมัตเิลื่อนไปไตรมาส 4 

ก.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house ดําเนินการไดตามแผน 
ก.4 Journal club ดําเนินการไดตามแผน 
ก.5 พัฒนาสมรรถนะผูบริหารใน
ตางประเทศ 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.6 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
ตางประเทศ 

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 อาจมีปรับ
แผนการดาํเนินเปนการสนับสนุนการอบรมใหกับ
หนวยงานระดับนานาชาติ (IVI) 

ก.7 การพัฒนาองคกร (OD) ดําเนินการเสร็จสิ้น 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
ก.1 แบงปนความสุขเพ่ือนองป 5 ดําเนินการไดตามแผน  สื่อประชาสมัพันธงานดานวัคซีน 

ระยะเวลา 12 เดือน  
ผลการดําเนินการ 
จัดทําสื่อประชาสัมพันธงานดานวัคซีน 
ไดแก Daily update, Vaccination 
update, คูมือวัคซีนสูโควิด รวมกับ 
สสส กรมควบคมุโรค และ IHPP, Spot 
โฆษณา วัคซีนคือคูซอมรวมกับ สสส. 
กรมควบคุมโรค และ IHPP, ชุด 
infographic ความรูเรื่องวัคซีน, ชุด 
Q&A ตอบโตประเด็นดานวัคซีน, 2D 
motion ความรูดานวัคซีน, ประกวด
คลิปไวรัล 

 มีการดําเนินงานตามขอเสนอตอ
กลไกและกระบวนการการสื่อสาร
สาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 
ผลการดําเนินการ 
ไดดําเนินงานตามขอเสนอตอกลไก
และกระบวนการการสื่อสาร
สาธารณะประเด็นวัคซีนโควิด-19 
เรียบรอยแลว  

ปญหาอุปสรรค 
-สถานการณการระบาดของโควิด 
19 ทําใหไมสามารถจัดงานเสวนา
ตามกําหนดได 
แนวทางการแกไข 
-เลื่อนการจัดเสวนาและปรับ
รูปแบบการจัดงานใหเหมาะสมกับ
สถานการณ 
 

ก.2 สื่อวิดีโอไวรลัเพ่ือสรางภาพลกัษณ
องคกร 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.3 แถลงขาวรวมคาสถานท่ีคาจางออแกไน
เซอรและเลี้ยงรับรองนักขาว 

เลื่อนการจดัเสวนาสถานการณ
ความกาวหนาการพัฒนาวัคซีนไทยสู
โควิด โดยทีมประเทศไทย เน่ืองจาก
สถานการณการระบาดของโควิด 19 
และประกาศหามรวมตัวทํากิจกรรม
ของ จ.นนทบุรี 

ก.4 สื่อสารดานวัคซีนในภาวะวิกฤต ยกเลกิกิจกรรม 
ก.5 ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ดําเนินการไดตามแผน 
ก.6 ประกวดสื่อประชาสมัพันธเพ่ือสราง
ความตระหนักรูดานวัคซีน 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.7 คาจางเหมาบริการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ 

ยกเลิกกิจกรรม 

ก.8 จางเหมาบริการประเมินผลการรับรู
ขาวสารดานวัคซีนของสถาบันในชองทาง
ตางๆ 

ดําเนินการไดตามแผน 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
4. โครงการบริหารจัดการองคกร 
ก.1 จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบัน ยกเลิกกิจกรรม  ผลการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แหงชาติ 
ผลการดําเนินการ 
ผลการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แหงชาติ 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีในไตรมาส 3 ปญหาอุปสรรค 
- 
แนวทางการแกไข 
- 

ก.2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 

ก.3 จัดจางประเมินผลการปฏิบัติงาน, 
ประเมินผูอํานวยการสถาบันวัคซนีแหงชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีน
แหงชาติ ป 2564 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.4 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.5 ศึกษาดูงานดานวัคซีนภายในประเทศ ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 
ก.6 จัดจางประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 
2564 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.7 จัดจางศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกร
เพ่ือเปนหนวยบริหารจดัการทุนดานวัคซีน
ของประเทศ 

ปรับเปลีย่นวิธีการดาํเนินงาน เน่ืองจากมี
การหารือรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน
และ สกสว. เพ่ือเสนอใหสถาบันฯ เปน 
PMU เสนอกรอบแนวคดิตอสภานโยบายฯ 
ในวันท่ี 16 ก.ค. 64 
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ผลการดําเนินงานดานภารกจิหลัก ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 3 ตัวช้ีวัดไตรมาส 3 
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ก.1 จัดประชุม working group  เน่ืองจากสถานการณ การระบาดของโควิด-

19 ทําใหหมีการปรับรูปแบบการประชุม
แบบออนไลน 

 ผลการดําเนินงานโครงการ
ภายใตนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรความมั่นคงดาน
วัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2564 รอบ 
6 เดือน 
ผลการดําเนินการ 
ดําเนินการเรียบรอยแลว 

ไมไดมีการกําหนดตัวช้ีในไตรมาส 3 - 
 

ก.2 จัดประชุมรบัฟงความคิดเห็นของภาคี
เครือขาย 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.3 ผูประสานงานดานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร 

ดําเนินการไดตามแผน 

ก.4 จัดทําเอกสารเสนอ ครม. ไมมีแผนการดําเนินงานในไตรมาส 3 
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 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน 2564 

จายจริง คงเหลือ 
รายจายประจําข้ันต่ํา 32,159,113.08 23,191,664.58 8,967,448.50 
แผนงานยุทธศาสตร 5,556,859,943.20 4,039,450,429.70 1,517,409,513.50 

แผนงานพ้ืนฐาน 8,850,743.72 4,390,578.50 4,460,165.22 
รวมท้ังส้ิน 5,597,869,800.00 4,067,032,672.78 1,530,837,127.22 

    
  

 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายประจํา 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน 2564 
จายจริง คงเหลือ 

รายจายประจําข้ันต่ํา 32,159,113.08   23,191,664.58 8,967,448.50 
เงินเดือนและคาจางประจํา 20,679,889.00 15,165,994.00 5,513,895.00 
เบี้ยประชุม 4,315,000.00   2,976,000.00 1,339,000.00 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 796,060.84   581,658.42 214,402.42 
สวัสดิการ 776,794.75   254,665.75 522,129.00 
คาจางเหมาบริการ 1,590,024.00   1,192,518.00 397,506.00 
คาเชาอาคาร 949,224.00   711,918.00 237,306.00 
คาเชารถยนต 456,000.00   304,000.00 152,000.00 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร 433,809.38   285,121.78 148,687.60 
คาสวนกลางเชาสํานักงาน 222,000.00   166,500.00 55,500.00 
คาสาธารณูปโภค 847,537.71   607,452.73 240,084.98 
คาครุภัณฑ 1,092,773.40   945,835.90 146,937.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 



 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน 2564 

จายจริง คงเหลือ 
แผนงานยุทธศาสตร 5,556,859,943.20 4,039,450,429.70 1,517,409,513.50 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,128,330.00   702,317.40 4,426,012.60 

2. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

1,170,725.00 529,310.00 641,415.00 

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน 
(VIMS) ระยะท่ี 2  

2,496,124.54 1,717,084.54 779,040.00 

4. โครงการสงเสรมิสนับสนุนเพ่ือสรางความมั่นคงดาน
วัคซีนของประเทศ  

81,665.00 57,315.00 24,350.00 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือ
รองรับงานทดสอบและวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภยั
ทางชีวภาพระดับท่ี 3  

35,010,000.00 32,550,000.00 2,460,000.00 

6. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีนโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

596,245,770.00 536,616,810.00 59,628,960.00 

7. โครงการสงเสรมิการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเลี้ยง  

31,550,355.00 25,229,040.00 6,321,315.00 

8. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-
19 ชนิด mRNA  

365,015,800.00 142,503,000.00 222,512,800.00 

9. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความมั่นคงดาน
วัคซีนระหวางประเทศ 2564  

484,846.66 296,746.66 188,100.00 

10. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดาน
วัคซีนและยาชีววัตถุ  

239,800.00 98,235.00 141,565.00 

11. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ
ของประเทศ 

150,957,067.00 2,796,306.10 148,160,760.90 

12. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทาง
ปญญาและการใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและ
ยาชีววัตถุ  

556,700.00 341,766.00 214,934.00 

13. โครงการสนับสนุนการวิจยัพัฒนาและผลิต 
Botulinum antitoxin 

6,807,000.00 5,491,460.00 1,315,540.00 

14. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 0.00 

15. โครงการเรงรดัการเขาถึงวัคซนี COVID-19 1,810,693,800.00 741,058,279.00 1,069,635,521.00 

16. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจาก
องคการอนามัยโลก 

4,301,200.00 3,342,000.00 959,200.00 
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 รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณหมวดงบดาํเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
ผลเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน 2564 

จายจริง คงเหลือ 
แผนงานพ้ืนฐาน 8,850,743.72 4,390,578.50 4,460,165.22 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ  

4,011,161.39 2,075,528.15 1,935,633.24 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 

634,405.33 358,588.25 275,817.08 

3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ
ดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 

1,604,288.00 911,833.10 692,454.90 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,887,610.00 475,460.00 1,412,150.00 
5. โครงการจัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีนแหงชาติ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 569,169.00 144,110.00 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,597,869,800.00 4,067,032,672.78 1,530,837,127.22 
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  ผลการใชจายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความม่ันคงดาน
วัคซีนของประเทศ 

1,170,725.00 641,425.00 641,425.00 45.21  
 

82.52  

1. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายดานการวิจัยพัฒนาและการ
ผลิตวัคซีนเพ่ือความม่ันคง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ศึกษาทบทวนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เรื่องระบบการคลังดาน
วัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความม่ันคงของประเทศไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 11,300.00 11,300.00 11,300.00 65.62     65.62  
4. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 480,000.00 360,000.00 360,000.00 75.00  100.00  
5. สรุปบทเรียนการดําเนินงานดานวัคซีนภายใตสถานการณการระบาดของ
โควิด 19 

679,425.00 270,125.00 270,125.00 23.83        59.93  

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะท่ี 2 2,496,124.54 2,024,444.54 1,717,084.54  68.79  84.82  
1. จัดประชุมหารือและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 43,060.00 31,380.00 24,020.00  55.78  76.55  
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะท่ี 2 1,000,000.00 600,000.00 300,000.00  100.00  50.00  
3. เตรียมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลฯ 1,275,000.02 1,275,000.02 1,275,000.02  30.00  100.00  
4. จัดจางผูประสานงานโครงการ 178,064.52 118,064.52 118,064.52  66.30 100.00 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

3. โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือความม่ันคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 
2564 

484,846.66 345,246.66 296,746.66  61.20  
   

85.95  
 

1. จัดประชุมคณะทํางานขบัเคล่ือนความรวมมือดานวัคซีนระหวางประเทศ 21,680.00 13,580.00 6,080.00  28.04  44.77  
2. ประชุมทางไกล (Virtual Conference) เพื่อพัฒนาและผลักดันกรอบการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

16,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00    

3. จัดการประชุมระดมความคดิเห็น และหารือกับเครือขายดานวัคซีน และผูมีสวน
ไดสวนเสียภายในประเทศ เพื่อการกําหนดกรอบการดําเนินงานรวมกัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

4. ศึกษาความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐและเอกชน
ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนจําเปนในประเทศ 

205,333.33 145,333.33 145,333.33  70.78 100.00 

5. จัดประชุมขับเคล่ือนความรวมมือตามขอตกลงระหวางสถาบันวัคซีนแหงชาติ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจากตางประเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

6. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํากรอบการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อยกระดับการวิจัยพัฒนาวัคซีน และชีววัตถุสําคัญ เพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ
ของประเทศ 

205,333.33 145,333.33 145,333.33  70.78  
 

100.00  
 

7. ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 16th Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

8. ผูแทนสถาบันฯ เขารวมประชุม The 15th ASEAN Health Minister 
Meeting 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

9 ดําเนินงานภายใตการสรางความรวมมือตามขอตกลง 36,500.00 33,500.00 0.00 0.00 0.00    
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   แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (ตอ)  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

4. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00  100.00 100.00 
1. จัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00 2,545,960,600.00  100.00 100.00 
2 พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการ
จองลวงหนาและสัญญาการจัดซ้ือวัคซีน 

160,160.00 160,160.00 160,160.00  100.00 100.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

596,245,770.00 536,619,760.00 536,616,810.00  
     

90.00  
  

100.00  
 

1. สนับสนุนการดําเนินงานการเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
ชนิด Viral vector 

596,237,100.00 536,613,390.00 536,613,390.00 90.00 100.00  
 

2. ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน 8,670.00 6,370.00 3,420.00 39.45  53.69  
3. ติดตาม ประเมินความกาวหนาโครงการ โดยการเยี่ยมชมสถานท่ี
ดําเนินการและคาใชจายอ่ืนๆ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวย
เทคโนโลยีการใชเซลลเพาะเล้ียง 

31,550,355.00 25,234,065.00 25,229,040.00  
   

79.96  99.98  
  

1. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนนิโครงการใหกับองคการเภสัชกรรม 31,510,000.00 25,208,000.00 25,208,000.00 80.00  100.00 
2. จัดประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน 40,355.00 26,065.00 21,040.00 52.14 80.72 
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 365,015,800.00 272,503,000.00 142,503,000.00     39.04   52.29  
1. ประชุมหารือการจัดทําบันทึกความรวมมือการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกัน
โควิด-19 ชนิด mRNA 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 100.00 

2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโควิด-19  365,000,000.00 272,500,000.00 142,500,000.00 39.04 52.29 
3. จัดประชุมติดตามความกาวหนาหรือหารือเชิงเทคนิค 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. ตรวจเยี่ยมสถานท่ี (site visit) ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19  10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

4. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 150,957,067.00 2,866,245.10 2,796,306.10  1.85 97.56  
1. สนับสนุนทุนตอเนื่อง 405,609.00 350,887.10 350,887.10  86.51  100.00  
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนาและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 

56,191.00 56,191.00 56,191.00  100.00 100.00  

3. ประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลความสําเร็จการพัฒนาวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 (COVID-19) 

49,660.00 49,660.00 21,860.00  44.02 44.02  
 

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน (HRD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. สนับสนุนทุนรวมคปก. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. บริหารจัดการการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน 52,407.00 21,307.00 34,807.00  66.42  163.36 
7. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศ 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  100.00  100.00  
8. สนับสนุนโครงการประเมินสถานะภูมิคุมกันโรคไขเลือดออกของ
ประชากรไทย 

388,200.00 388,200.00 332,135.00  85.56  85.56  

9. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ภายใตงบประมาณสนับสนุน
จาก วช. 

148,005,000.00 0.00 426.00  0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละ

เบิกจายเทียบ
จัดสรร 

รอยละ
เบิกจายเทียบ

จัดแผน 
5. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการ
ใชประโยชนเชิงพาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

556,700.00 447,250.00 341,766.00  61.39  
     

76.41  
 

1. จัดทํา IP portfolio 7,200.00 4,400.00 1,600.00  22.22  36.36  
2. จัดทํารางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 13,300.00 6,650.00 -  - -    
3. จัดจางท่ีปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 536,200.00 436,200.00 340,166.00  63.44 77.98 
6. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum 
antitoxin 

6,807,000.00 6,769,930.00 5,491,460.00  80.67    81.12  

1. จัดประชุมเตรียมความพรอมโครงการวิจัยพัฒนา BAT สูการผลิต 28,000.00 28,000.00 -  - - 
2. สนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัยพัฒนา BAT ภายใตบันทึก
ขอตกลง (MOA) 

6,750,200.00 6,726,200.00 5,488,800.00  81.31  
 

81.60 

3. จัดประชุมติดตามความกาวหนา 28,800.00 15,730.00 2,660.00  9.24  16.91  
4. จัดจางท่ีปรึกษาโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 1,810,693,800.00 1,254,664,550.00 741,058,279.00  40.93  59.06  
1. พัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโค
วิเจน) 

650,000,000.00 515,800,150.00 208,600,000.00  32.09  
 

40.44 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

2. พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ตนแบบท่ีพรอมทดสอบทางคลินิก และการ
เตรียมพรอมผลิตวัคซีนตนแบบสําหรับการระบาดของเชื้อท่ีมีการกลายพันธุ 

200,000,000.00 192,000,000.00 100,000,000.00  50.00  
 

52.08  
 

3. ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ท่ีผลิตในประเทศไทยโดยใชพืชเปนแหลงผลิตใน
มนุษยระยะท่ี 1 และ 2 

160,000,000.00 108,500,000.00 20,000,000.00  12.50 18.43 

4. เตรียมความพรอมในการเปนสถานท่ีผลิต COVID-19 Vaccine ตามความ
ตองการ ของประเทศ 

450,000,000.00 206,000,000.00 214,000,000.00  47.56  103.88     

5. พัฒนาหองปฏิบัติการเฉพาะทาง ดานการวิเคราะหและทดสอบคุณสมบัติ
ของยาชีววัตถุและวัคซีน 

112,000,000.00 77,642,900.00 77,642,900.00  69.32  
 

100.00  
 

6. เตรียมความพรอมสวนบรรจุวัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ 156,800,000.00 76,536,400.00 77,886,379.00  49.67  101.76  
7. ขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน
สําหรับประชาชนไทย 

81,880,000.00 78,180,500.00 42,929,000.00  52.43  
 

54.91  
 

8. ประชุมติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 13,800.00 4,600.00 -  -    - 
8. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 4,301,200.00 3,612,000.00  3,342,000.00  77.70  92.52   
1. จัดจางผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน 4,301,200.00 3,612,000.00  3,342,000.00  77.70 92.52 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันคงดานวัคซีนของประเทศ 81,665.00 64,675.00 57,315.00  70.18  88.62  
1. จัดประชุมคณะทํางานพิจารณาคัดเลือกยาท่ีเปนวัคซีนฯ 52,075.00 40,085.00 35,865.00  68.87  89.47  
2. ประชุมคณะทํางานจัดซ้ือจัดหาวัคซีน 24,960.00 22,720.00 20,960.00  83.97  92.25  
3. ประชุมติดตามความกาวหนาการสนับสนุนวัคซีน HPV และคาใชจายอ่ืนๆ 4,630.00 1,870.00 490.00  10.58  26.20  
4 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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  แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดานวัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความม่ันคงดานวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,128,330.00 2,310,410.00 702,317.40  13.69  30.40  
1. คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธและเอกสารท่ีเก่ียวของ 775,300.00 365,300.00 107,600.40  13.88 29.46  
2. คาบริหารจัดการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ 2,307,920.00 0.00 542,752.00  23.52 0.00 
3. คาใชจายอ่ืน ๆ 1,898,500.00 1,798,500.00 30,000.00  1.58  1.67 
4. จัดประชุมคณะทํางานตางๆท่ีเก่ียวของและสํานักพระราชวัง 146,610.00 146,610.00 21,965.00  14.98 14.98 
2. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงาน
ทดสอบและวิจัยโรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 

35,010,000.00 34,300,000.00 32,550,000.00  92.97     94.90  

1. ประชุมหารือการจัดทําบันทึกความรวมมือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาต ิ 35,000,000.00 34,300,000.00 32,550,000.00  93.00  94.90  
3. บริหารจัดการโครงการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดานวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 239,800.00 108,290.00 98,235.00  40.97  90.71  
1. จัดประชุมคณะกรรมการเครอืขาย QA/QC 45,060.00 15,350.00 15,350.00  34.07  100.00 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณของหนวยงานเครือขาย 
QA/QC 

111,200.00 14,200.00 9,885.00  8.89  69.61  

3. สนับสนุนกิจกรรมท่ีเปนความจําเปนของหนวยงานเครือขายสําหรับวัคซีน
เปาหมาย 

81,230.00 76,430.00 70,690.00  87.02  
 

92.49  
 

4. ติดตามความพรอมดานการผลิตของหนวยงานเครือขาย (site visiting) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ติดตามความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเปาหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. ติดตามการทดลองใชระบบ E-course training ของหนวยงานเครือขาย 2,310.00 2,310.00 2,310.00  100.00  100.00  
7 จัดจางผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีน
แหงชาติ ป 2564 

4,011,161.39 2,367,233.45 2,075,528.15  51.74  87.68  
  

1. บริหารงานท่ัวไป 2,202,101.34 848,673.70 717,636.40  32.59  84.56 
2. งานสารสนเทศ 753,148.70 711,903.90 634,798.90  84.29  89.17  
3. งานยานพาหนะ 101,910.00 71,910.00 58,320.00  57.23  81.10  
4. คาซอมแซมและบํารุงรักษา 412,112.35 322,576.85 275,131.85  66.76  85.29 
5. คาใชจายในการประชุม 541,889.00 412,169.00 389,641.00  71.90 94.53 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 634,405.33 373,018.25 358,588.25  56.52 96.13  
1. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในประเทศ 19,000.00 0.00 19,000.00  100.00  0.00 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 80,348.25 57,848.25 35,348.25  43.99 61.11 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 18,500.00 18,500.00 7,570.00  40.92 40.92 
4. Journal club 32,997.08 21,110.00 21,110.00  63.98  100.00  
5. พัฒนาสมรรถนะผูบริหารในตางประเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในตางประเทศ 208,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. การพัฒนาองคกร (OD) 275,560.00 275,560.00 275,560.00  100.00 100.00 
3. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 1,604,288.00 960,428.00 911,833.10  56.84  94.94  
1. แบงปนความสุขเพื่อนองป 5 34,500.00 34,500.00 34,500.00  100.00  100.00  
2. ส่ือวิดีโอไวรัลเพื่อสรางภาพลักษณองคกร 10,000.00 10,000.00 10,000.00  100.00  100.00  
3. แถลงขาวรวมคาสถานท่ีคาจางออแกไนเซอรและเล้ียงรับรองนักขาว 429,708.00 429,708.00 221,878.10  51.63 51.63 
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 แผนงานพ้ืนฐาน (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจดัแผน 

3 โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 
(ตอ) 

1,604,288.00 960,428.00 911,833.10  56.84  94.94  

4. ส่ือสารดานวัคซีนในภาวะวิกฤต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ประชาสัมพันธผานส่ือออนไลน 699,300.00 374,700.00 534,400.00  76.42  142.62  
6. ประกวดส่ือประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักรูดานวัคซีน 126,960.00 20,000.00 20,455.00  16.11  102.28 
7. คาจางเหมาบริการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. จางเหมาบริการประเมินผลการรับรูขาวสารดานวัคซีนของสถาบันในชองทาง
ตางๆ 

303,820.00 91,520.00 90,600.00  29.82 98.99 

4. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,887,610.00 517,110.00 475,460.00  25.19     91.95 
1. จัดประชุม Retreat ยุทธศาสตรสถาบนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 วัน) 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดจางประเมินผลการปฏิบัตงิาน, ประเมินผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ 
และประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 

957,350.00 190,750.00 190,750.00  19.92  
 

100.00  
 

4. อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่
เก่ียวของ 

185,110.00 185,110.00 185,110.00  100.00  
 

100.00  
 

5. ศึกษาดูงานดานวัคซนีภายในประเทศ 57,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. จัดจางประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวคัซีนแหงชาติ ป 2564 498,000.00 99,600.00 99,600.00  20.00  100.00  
7. จัดจางศึกษาแนวทางการพัฒนาองคกรเพื่อเปนหนวยบริหารจัดการทุนดานวัคซนี
ของประเทศ 

104,950.00 41,650.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานพ้ืนฐาน (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ท่ีไดรับ

จัดสรร 
แผนเบิกจาย ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย

เทียบจัดสรร 
รอยละเบิกจาย
เทียบจัดแผน 

5. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความม่ันคงดานวัคซีน
แหงชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 570,779.00 569,169.00  79.80 99.72 

1. จัดประชุม working group 4,680.00 4,680.00 3,070.00  65.60  65.60  
2. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของภาคีเครือขาย 161,099.00 161,099.00 161,099.00  100.00  100.00  
3. ผูประสานงานดานนโยบายและแผนยุทธศาสตร 540,000.00 405,000.00 405,000.00  75.00  100.00 
4. จัดทําเอกสารเสนอ ครม. 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 4,011,161.39 2,367,233.45 2,075,528.15  1,935,633.24  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแหงชาติ ป 2564 634,405.33 373,018.25 358,588.25  275,817.08  
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 5,128,330.00 2,310,410.00 702,317.40  4,426,012.60  
4. โครงการประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานวัคซีนเชิงรุกสูสาธารณชน 1,604,288.00 960,428.00 911,833.10  692,454.90  
5. โครงการบริหารจัดการองคกร 1,887,610.00 517,110.00 475,460.00  1,412,150.00  
6. โครงการการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนของ
ประเทศ 

1,170,725.00 641,425.00 529,310.00  641,415.00  

7. โครงการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ ระยะ
ท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 

713,279.00 570,779.00 569,169.00  144,110.00  

8. โครงการพัฒนาระบบขอมูลและบริหารจัดการวัคซีน (VIMS) ระยะท่ี 2 2,496,124.54 2,024,444.54 1,717,084.54  779,040.00  
9. โครงการสงเสริมสนับสนุนเพ่ือสรางความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 81,665.00 64,675.00 57,315.00  24,350.00  
10. โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ เพ่ือรองรับงานทดสอบและวิจัย
โรคติดเช้ือในความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี 3 

35,010,000.00 34,300,000.00 32,550,000.00  2,460,000.00  

11. โครงการเตรียมความพรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

596,245,770.00 536,619,760.00 536,616,810.00  59,628,960.00  

12. โครงการสงเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญดวยเทคโนโลยีการ
ใชเซลลเพาะเลี้ยง 

31,550,355.00 25,234,065.00 25,229,040.00    6,321,315.00 

13. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA 365,015,800.00 272,503,000.00 142,503,000.00  222,512,800.00  
14. โครงการเครือขายความรวมมอืเพ่ือความมั่นคงดานวัคซีนระหวางประเทศ 2564 484,846.66 345,246.66 296,746.66  188,100.00  
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ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564) 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

15. โครงการสนับสนุนหนวยงานเครือขายทางดานวัคซีนและยาชีววัตถุ  239,800.00 108,290.00 98,235.00  141,565.00  
16. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ 150,957,067.00 2,866,245.10 2,796,306.10  148,160,760.90  
17. โครงการสงเสริมและพัฒนางานทรัพยสินทางปญญาและการใชประโยชนเชิง
พาณิชย ดานวัคซีนและยาชีววัตถุ 

556,700.00 447,250.00 341,766.00  214,934.00  

18. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิต Botulinum antitoxin 6,807,000.00 6,769,930.00 5,491,460.00  1,315,540.00  
19. โครงการจัดหาวัคซีนโดยการจองลวงหนา 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00 2,546,120,760.00  -  

20. โครงการเรงรัดการเขาถึงวัคซีน COVID-19 1,810,693,800.00 1,254,664,550.00 741,058,279.00  1,069,635,521.00  
21. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานวัคซีนจากองคการอนามัยโลก 4,301,200.00 3,612,000.00 3,342,000.00  959,200.00  

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 5,565,710,686.92 4,693,420,620.00 4,043,841,008.20 1,521,869,678.72 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจายงบประมาณ (งบดําเนินงาน) รายยุทธศาสตร ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม –30 มิถุนายน 2564) 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย ผลการเบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบกับ 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบ
กับแผนเบิกจาย 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกนั
โรคใหมีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  
(โครงการท่ี 6, 8, 14, 19) 

2,550,272,456.20 2,549,131,876.20 2,548,663,901.20 1,608,555.00 99.94 99.98 

2. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีน
รองรับความตองการในการปองกันโรคของประเทศ 
(โครงการท่ี 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21) 

2,966,127,692.00 2,102,716,800.10 1,457,378,661.10 645,338,139.00 49.13 69.31 

3. สงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศใหมี
ความเขมแข็ง (โครงการท่ี 9)  

81,665.00 64,675.00 57,315.00 24,350.00 70.18 88.62 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสรางพ้ืนฐานดาน
วัคซีนของประเทศใหรองรับภารกิจความมัน่คงดานวัคซีนได
อยางเหมาะสม (โครงการท่ี 3, 10) 

40,138,330.00 36,610,410.00 33,252,317.40 6,886,012.60 82.84 90.83 

5. เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรภาคีเครือขายดาน
วัคซีนของประเทศ (โครงการท่ี 15) 

239,800.00 108,290.00 98,235.00 141,565.00 40.97 90.72 

รวม 5,556,859,943.20 4,688,632,051.30 4,039,450,429.70 1,517,409,513.50  72.69 86.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 



ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2564) 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 
แผนการเบิกจาย 

ผลการ 
เบิกจาย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบกับ 
งปม.ท่ีไดรับจัดสรร 

รอยละ 
การเบิกจายเทียบ
กับแผนเบิกจาย 

งบดําเนินงาน 5,565,710,686.92 4,693,420,620.00 4,043,841,008.20 1,521,869,678.72 72.66 86.16 

งบรายจายประจํา 32,159,113.08 23,758,896.08   23,191,664.58 8,967,448.50 72.12 97.61 
- เงินเดือนและคาจางประจํา 20,679,889.00 15,165,994.00 15,165,994.00 5,513,895.00 73.34 100.00% 
- เบี้ยประชุม 4,315,000.00 3,151,000.00   2,976,000.00 1,339,000.00 68.97 94.45 
- เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 796,060.84 581,500.84   581,658.42 214,402.42 73.07 100.03 

- สวัสดิการ 776,794.75 494,934.75   254,665.75 522,129.00 32.78 51.45 

- คาจางเหมาบริการ 1,590,024.00 1,192,518.00   1,192,518.00 397,506.00 75.00 100.00 

- คาเชาอาคาร 949,224.00 711,918.00   711,918.00 237,306.00 75.00 100.00 

- คาเชารถยนต  456,000.00 304,000.00   304,000.00 152,000.00 66.67 100.00 

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร 433,809.38 293,809.38   285,121.78 148,687.60 65.73 97.04 

- คาเชาพ้ืนท่ีสถาบันบําราศนราดูร 222,000.00 166,500.00   166,500.00 55,500.00 75.00 100.00 

- คาสาธารณูปโภค 847,537.71 616,447.71   607,452.73 240,084.98 71.67 98.54 

- คาครุภัณฑ 1,092,773.40 1,080,273.40   945,835.90 146,937.50 86.55 87.56 

รวมงบดําเนินงาน+งบรายจายประจํา 5,597,869,800.00 4,717,179,516.08 4,067,032,672.78 1,530,837,127.22 72.65 86.22 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564)  
ประกอบดวยคาใชจายในการใหทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงาน

บริหารจัดการของสถาบัน สรุปไดดังนี้ 
 

ปงบประมาณ รายละเอียด จํานวนเงิน เบิกจาย คงเหลือ 
2563 เงินกันเหลื่อมป 15,732,915.22 10,260,242.62 5,472,672.60 

 

ภาระผูกพันท่ียังคงเหลือเปนไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะไดดําเนินการติดตามการเบิกจายเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาสงมอบงานในแตละรายการตอไป  
 
วิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินและดานภารกิจหลัก 
 ปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก สถานการณการระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม ทําใหสถาบันจําเปนตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหเหมาะสมตอสถานการณ และเลื่อน40กําหนดการ40

จัดประชุมวิชาการวัคซีนแหงชาติ ครั้งท่ี 10 ออกไป ซ่ึงสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจาย
งบประมาณท่ีกําหนดไว อีกท้ัง การดําเนินงานของโครงการพัฒนาวัคซีนตนแบบตั้งแตตนน้ําและเตรียมความ
พรอมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีสถาบันใหการสนับสนุนมี
เกิดความลาชาในการดําเนินงาน ทําใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

สําหรับแนวทางแกไข เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดตามแผน ไดแก ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 
2564 ไตรมาส 4 เพ่ือปรับแผนกิจกรรมและแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ
เรงรัดการดําเนินงานในไตรมาส 4 ใหไดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายท่ีกําหนด 

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