
1 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลกั ไตรมาส 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
-------------------------------------------------- 

 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยได้รับ

การประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้  สถาบันได้ด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนในประเทศมาโดยล าดับ (โดยเป็นหน่วยงานภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555) ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งก าหนดให้
สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งในด้านนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและ
นวัตกรรม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานระดับชาติในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน ภายในปี 
2580 

 

พันธกิจ 

 บูรณาการและบริหารจัดการงานด้านวัคซีนอย่างมีส่วนร่วม และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

วัตถุประสงค*์ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนให้มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณฉ์ุกเฉนิ 
3) บริหารจัดการเพ่ือการบูรณาการและขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
4) สร้างเครือข่ายผู้ เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศกึษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองคก์รเอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินการเก่ียวกับวัคซีน 
5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
*ตามพระราชบญัญัตคิวามมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งด้านการบริหารจัดการวัคซีน 
ระบบงบประมาณการให้บริการวัคซีน และการบริหารจัดการข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทันการณ์ จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนในภาพรวม เพ่ือรองรับประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2) สนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีนร่วมและจัดซื้อวัคซีนแบบหลายปีและหลายราย 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการน าวัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 4) พัฒนาคุณภาพรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจีดการวัคซีนในสถานบริการ
สาธารณสุข 
 5) ส่งเสริมให้มีแผนการส ารองวัคซีนในภาวะฉุกเฉิน 
 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัคซีนของประเทศ 
 7) สร้างความตระหนักในคุณค่าของวัคซีนให้แก่ประชาชน 
 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรค
ของประเทศ 

ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้สามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศ 
เสรมิจุดแข็งหรือรักษาศักยภาพท่ีมีอยู่ให้คงท่ีและดีขึ้น ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศส าหรับการวิจัย
พัฒนาและการผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศในอนาคต จึงก าหนดกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 1) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพ่ือต่อยอดสู่การผลิต 
 2) สนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน 
   

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้มีความเข้มแข็งและส่งออกได้ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพและส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตวัคซีนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ การเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมวัคซีนในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล และการ
สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศ 
จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) สร้างหลักประกันทางการผลิต การตลาด และมาตรการจูงใจการลงทุนแก่อุตสาหกรรมวัคซีนคน
และสัตว์ภายในประเทศ 
 2) ส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนในการผลิควัคซีน 
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4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความ
ม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีศักยภาพและเพียงพอตลอดวงจร ตั้งแต่
การวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะสัตว์ทดลองและในคนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ
วัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้มี
มาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการที่ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงการวิจัยพัฒนา
ในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม และมีการแบ่งปันทรัพยากรเพ่ือเป้าหมายในการผลิต
วัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จ าเป็นและ
ขาดแคลนในงานด้านวัคซีน 
 2) สนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมวัคซีน หรือหลักสูตรที่จ าเป็น 
 3) สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรในประเทศ และเสริมสร้างก าลังใจให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
 4) สนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนของคนและสัตว์ และสนับสนุนให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
 5) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
 5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศให้สามารถด าเนินการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับความจ าเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ ผ่านกลไกทางการเงิน
และการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินงานด้านวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมุ่งสู่การพ่ึงตนเองด้านวัคซีนของประเทศในระยะต่อไป จึงก าหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) สร้างกลไกด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันของเครือข่ายด้านวัคซีน 
2) สนับสนุนงบประมาณ ข้อมลูเชิงลึกทั้งด้านเทคนิคและวิชาการแก่เครือข่ายด้านวัคซีน 
 

เป้าหมาย 

 ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านวัคซีน ภายในปี 2580 
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563– 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวคัซนีที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถงึ เป็นธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซนีอย่างครอบคลมุ เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปญัหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพือ่ทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานดา้นวัคซีน
ของประเทศมีเพยีงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถด าเนินการดา้นวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคณุภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนนุ
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อตุสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรบัภารกิจความม่ันคง

ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

5. เสรมิสรา้งขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายดา้นวัคซีนของประเทศ 

กลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

1.1  
พฒันาระบบ
บริหารจัดการ

วัคซีนใน
ภาพรวม

เพือ่ใหร้องรบั
ประชากร 
ทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

1.2 สนบัสนุน
ให้มกีารจัดซ้ือ
วัคซีนรวมและ
จัดซ้ือวัคซีน
แบบหลายปี

และ 
หลายราย 

1.3 เพิ่ม 
ประสิทธ ิ
ภาพกลไก

การน าวัคซีน
ใหม่บรรจุใน
แผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้ม 

กันโรค 

1.5 
ส่งเสรมิให้

มีแผน 
การส ารอง
วัคซีน 
ในภาวะ
ฉุกเฉนิ 

1.4 
พัฒนาคุณภาพ
รูปแบบและ
มาตรฐานการ
ให้บริการและ
การบริหาร

จัดการวัคซีน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.6
พัฒนา
ระบบ
ฐาน 

ข้อมูล
ด้าน

วัคซีน
ของ

ประเทศ 

1.7 
สร้างความ
ตระหนักใน
คุณค่าของ

วัคซีน
ให้แก่

ประชาชน 

2.1 สนับสนนุทุน
วิจัยและพฒันา
วัคซีนเพื่อต่อ 
ยอดสูก่ารผลติ 

 2.2 สนับสนุนให้
เกดิการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการ

ผลติวัคซีน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการ
ร่วมทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชนในการ

ผลติวัคซีน 

3.1  
สร้างหลกัประกัน

ทางการผลติ การตลาด 
และมาตรการจูงใจการ
ลงทุนแก่อตุสาหกรรม

วัคซีนคน 
และสัตว์ภายในประเทศ 

4.4 ส่งเสริมให้มี
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนคนและ
สัตว์สนับสนนุให้
ได้รบัการรับรอง

มาตรฐาน 
สากล 

4.1 สนับสนนุ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
 ในการพฒันา

ศักยภาพบคุลากร 
ที่จ าเป็นและขาด
แคลนในงานด้าน

วัคซีน 

4.2 สนับสนนุความ
ร่วมมือกับ

สถาบนัการศึกษาและ
หน่วยงานเครือข่ายใน
การจดัให้มีหลักสูตร
เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
วัคซนี หรือหลักสูตร

อื่นที่จ าเปน็ 

4.5 ส่งเสริมให้มี
การใชป้ระโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวัคซีนอย่างมี
ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล 

4.3 สร้างกลไก
การพัฒนา
บคุลากรใน

ประเทศ และ
เสริมสร้างก าลังใจ
ให้สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนือ่ง 

5.1 สร้างกลไก 
ด้านการเงนิ 

เพือ่สนบัสนุนให้เกดิ
การท างานร่วมกันของ
เครอืข่ายด้านวัคซีน 

5.2 สนบัสนุน
งบประมาณ ข้อมูลเชิง
ลึกทั้งด้านเทคนคิและ
วิชาการแก่เครือข่าย

ด้านวัคซีน 
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 โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถาบันได้จัดท าโครงการต่าง ๆ โดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยโครงการทั้งหมดของสถาบัน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รวม 13 โครงการ แบ่งเป็น แผนงานตามยุทธศาสตร์ จ านวน 9 โครงการ และ
แผนงานพื้นฐาน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 

  1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
 2. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
 3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3  
 4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
 5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 
 6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
 7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการ

ทดสอบระดับ Preclinical 
 8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 
 9. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 10. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 11. โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และ

สังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  
 แผนงานพื้นฐาน 
  1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 
  3. โครงการบริหารจัดการองคก์ร 
  4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
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  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านวัคซีน ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการป้องกันโรคด้วยวคัซนีที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถงึ เป็นธรรม 

นโยบาย 
1. คนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับ
วัคซีนอย่างครอบคลมุ เหมาะสม และเป็นธรรมทั้ง
ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน 

2. ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนที่จ าเป็นส าหรับ
ใช้ป้องกันโรคที่เป็นปญัหาสาธารณสุขของประเทศ 
เพื่อทดแทนการน าเข้าและการส่งออกในระยะต่อไป 

3. บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานดา้นวัคซีน
ของประเทศมีเพยีงพอ และได้มาตรฐานสากล 

4. องค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนมีความ
เข้มแข็งและสามารถด าเนินการดา้นวคัซีนอย่าง

ครบวงจร และมีคุณภาพ 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพท้ังในภาวะปกติ

และภาวะฉุกเฉิน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
การวิจัยพัฒนา และการ
ผลิตวัคซีนรองรับความ
ต้องการในการป้องกัน

โรคของประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีน

ภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งและส่งออกได้ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง

ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

วิสัยทศัน์ 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

1. โครงการศกึษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 

6. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อสร้างความ
มั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

7. โครงการประชมุวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมลูและ
บริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3  

4. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin 
Type A และ Type B ท่ีผ่านการ
ทดสอบระดับ Preclinical 

8. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครอืข่ายทางด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถ ุ

9. โครงการเครือข่ายความร่วมมอืเพือ่ความมั่นคงด้าน
วัคซีนระหว่างประเทศ 

5. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนภายใต้งบประมาณของส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ 



7 
 

ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 

1 ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 

ด าเนินการได้ตามแผน ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

- 

2 เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเป็นหน่วยบริหารจัดการทุน
ด้านวัคซีน (vaccine special 
PMU) 

ยกเลิกกิจกรรม 

3 การประเมินกลไกการน า
วัคซีนใหม่บรรจุในแผนงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ด าเนินการได้ตามแผน 

4 ศึกษาความเป็นไปได้ของการ
รวมศูนย์การบริหารจัดการงาน
ด้านวัคซีน (Single command) 

ยกเลิกกิจกรรม 

5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  
 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6 จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
โครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย 

ด าเนินการได้ตามแผน ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

- 

7 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการได้ตามแผน 

8 จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการศึกษา 
แนวทาง และข้อเสนอแนะ  

ด าเนินการได้ตามแผน 

9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด าเนินการได้ตามแผน 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 
1. ประชุมหารือและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการจัดประชุมคณะท างานพัฒนา
ระบบข้อมูล VIMS 1 ครั้ง และประชุม
หารือกับ Biophics 3-4 ครั้ง ทั้งนี้ การ
ประชุมหารือกับ Biophics ไม่มีการ
เบิกจา่ยงบประมาณ เนื่องจากเป็นการ
ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ 

 1. มีผู้ออกแบบและปรับปรุง
ระบบข้อมูลฯ (Q1) 
2. แนวทางการออกแบบการ
แสดงผลข้อมูลของวัคซีนและ
ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม (Q1) 
ผลการด าเนินการ 
บรรลุตามเป้าหมาย มีการจัดจ้าง 
Biophics เป็นผู้ออกแบบและ

 1. สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ออกแบบและปรับปรุงระบบ
ข้อมูลฯ (Q1) 
 2.  แผนการออกแบบการ
แสดงผลข้อมูลของวัคซีน และ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถาบันฯ(Q1) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของ
หน่วยงานและทีม
ท างาน ส่งผลให้การ
ตัดสินใจงานบาง
กิจกรรมมีความล่าช้า 
2. ข้อมูลของบาง

2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน 
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสื่อ 
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ปรับปรุงระบบ VIMS ระยะที่ 3 
วันที่ 28 ตุลาคม 
 2564 และมีแผนการด าเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุงระบบ VIMS 
ระยะที่ 3 (งานงวดที่ 1) 

ผลการด าเนินการ 
1. สัญญาการจัดจ้างผู้พัฒนา
และปรับปรุงระบบ VIMS 
ระยะที่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2564 
2. Biophics ส่งแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ข้อมูล VIMS ระยะที่ 3 ทั้งนี้ 
ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากประชุม
คณะท างานระบบข้อมูล VIMS 
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 และอยู่
ระหว่างการตรวจรับงาน และ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ของสถาบันฯ 

แหล่งข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และรูปแบบ ส่งผลต่อ
การน าเข้าข้อมูลใน
ระบบ 
แนวทางการแก้ไข 
1. ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ  
ทีไม่มีผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหน่วยงาน
และทีมท างาน 
2. ด าเนินการแจ้ง
ผู้พัฒนาระบบ ให้มีการ
แก้ไขโครงสร้างระบบ 
VIMS ให้สอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 
1. สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ ให้กับองค์การ
เภสัชกรรม 

มีการปรับวงเงินในการเบิกจ่ายให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สกสว. ท า
ให้มีการใช้งบประมาณสูงกว่าแผนที่ก าหนด
ไว้ 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
- การเบิกจ่ายงบประมาณมี
ขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะ
เวลานาน  เนื่องจากเป็น
งบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจาก 
สกสว. โดย สวช. จะต้อง
เบิกจ่ายให้กับ อภ. ซ่ึงเป็นผู้
ด าเนินงานโครงการ ท าให้เหลือ
ระยะเวลาส าหรับการ
ด าเนินงานของ อภ. สั้นลง 
แนวทางการแกไ้ข 
- มีการชี้แจงกรอบระยะเวลา
ให้กับ อภ. รับทราบตัง้แต่ต้น
ปีงบประมาณ เพือ่เตรียมความ
พร้อมด้านการบริหารจัดการ
ล่วงหน้า 

2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ด าเนินการได้ตามแผน 
3. ประชุมติดตามงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

มีการจัดประชุมโดยมีผู้เข้าประชุมครบตาม
แผนที่ก าหนด แต่การจัดซื้ออาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้งบประมาณโดย
ประหยัดจึงใช้จ่ายต่ ากว่าที่ระเบียบก าหนด
ไว้ 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical 
1. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัยพัฒนา 
Botulinum Antitoxin 

ด าเนินการได้ตามแผน  1. รายงานผลการวิจัยพัฒนา 
Botulinum Antitoxin Type A 
ในสัตว์ทดลอง (Q1) 
ผลการด าเนินการ 
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน  
มีการทดสอบความแรง (Potency) 
ของ Botulinum Antitoxin 
TypeA ในสัตว์หนูทดลอง (  Balb/c 
mice) พบว่า ได้ค่าความแรงของ 
Antitoxin สูงตั้งแต่ 500-1250 
IU/ml ซึ่งเพียงพอต่อการสกดัเซรุม่
และมีคา่สูงเทียบเท่าผลิตภณัฑ์ที่
ขายในตลาด ขณะนี้ ทีมวิจัยของ 
QSMI อยู่ระหว่าง Purify 
Antitoxin TypeA จากเลือดม้าที่
ให้ค่าความแรงสูง ก่อนท าการ
ทดสอบความปลอดภยัใน
สัตว์ทดลอง ต่อไป 

 ปัญหาอุปสรรค 
1. ยังไม่สามารถปิดโครงการวิจัย
ปีท่ี 1 และท าสัญญาปีที่ 2 ได ้
เนื่องจากอยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาภายใน
ของแหล่งทุน (บพข.) 
2. จากการประเมินความเสีย่ง 
พบว่า หากไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณโดยเร็วจะ
ส่งผลกระทบต่อการน าเข้า 
Toxin และ Toxiod Type B 
จากสหรัฐอเมริกา และการ
จัดซื้อม้าจากฟาร์มเพื่อใช้ใน
โครงการวิจัยปีท่ี 2 จะท าให้การ
ด าเนินโครงการมีความลา่ช้า 

  

2. การวิจัยพัฒนา Botulinum 
Antitoxin Type B สู่การผลิต 

ด าเนินการได้ตามแผน 

3. ค่าบริหารโครงการ ด าเนินการได้ตามแผน 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical (ต่อ) 
    แนวทางการแก้ไข 

1. ได้ติดตามและประสานงานกับ 
บพข. อย่างต่อเนื่อง และปัญหา
อุปสรรคเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานภายในของ บพข. 
2. ได้มีความพยายามเจรจากับ 
บพข. เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
งบประมาณ แต่ไม่สามารถท าได้
เนื่องจากยังไม่มีการลงนามใน
สัญญาปีท่ี 2  หากมีการใช้จ่ายเงิน
จะต้องลงวันท่ีในสัญญาย้อนหลัง
และจะกระทบต่อระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ 
3. อาจจัดท าสัญญาโครงการระยะ
ยาวแทนการท าสญัญาปีต่อปี  
4. ผู้ให้ทุนควรเปิดเวทีในการรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไข
กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มี
ความคล่องตัวและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนา
วัคซีนภายใต้งบประมาณของ
ส านักงานการวิจัย 

- จัดท าแผนการให้ทุนประจ าปีงบประมาณ 
2565 เสนอคณะอนุกรรมการวิชาการ  
และคณะกรรมการบริหารสถาบัน  
- ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
- นักวิจัยพัฒนาวัคซนี
ภายในประเทศบางส่วนยงั
ขาดความรู้หรือประสบการณ์
ในการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์
วัคซีนในระดับอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์ ท าให้กระทบ
ต่อการพิจารณาสนับสนนุทุน
ต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไข 
- ให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยใน
การวางแผนการด าเนนิงาน
วิจัยที่มุ่งสู่การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมและเชิงพาณชิย ์
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
4. โครงการสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยวัคซีน NDV-HXP-S (เพิ่มเติม) 
1. เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ให้แก่
โครงการการศึกษาวิจัยระยะที่ 
1/2 แบบสุ่ม แบบควบคุมยา
หลอก และแบบปกปิดผู้สังเกต
อาการเพ่ือประเมินความ
ปลอดภัย และความสามารถใน
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน 
NDV-HXP-S ในประเทศไทย 
ตามสัญญารับทุนเลขท่ี 
2564.1/2 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
-  
แนวทางการแก้ไข 
-  
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-19 ส าหรับประชาชนไทย ปี 2565 ส านักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนส านักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ 
1. สนับสนุนการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ ABSL3  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับสากล 
2. สนับสนนุการเพิ่มขีด
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของวัคซีนก่อน
ทดลองในมนุษย์ 
สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีน
และเภสัชภัณฑ์ในลิงมาร์โมเส็ท 

 อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
-  
แนวทางการแก้ไข 
-  
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 
1 ประชุมคณะท างานพิจารณา
คัดเลือกยาที่เป็นวัคซีน ฯ 

ในไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการประชุม
คณะท างานฯ เนื่องจากยังไม่มีผู้ผลิตยื่น
เสนอขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ 
วัคซีนรายการใหม่ 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน
ไตรมาส 1 

- 

2 ประชุมคณะท างานจัดซื้อ
จัดหาวัคซีน 

ด าเนินการได้ตามแผน 

3 ประชุม HPV มีการติดตามความก้าวหน้าโครงการ และ
หารือผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ ไม่ใช้
งบประมาณ 

4 ติดตามความก้าวหน้าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีน HPV และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานตามยทุธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรบัภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับ
เสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม 

อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากการปรับรูปแบบการจัด
ประชุม 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิต
ในไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์โรคระบาด 
โควิค19 มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเขา้ร่วมการงานของ
กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการแก้ไข 
- สรา้งแรงจูงใจ และเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น 

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร,
วิทยากร,พาหนะ,ที่พัก,อุปกรณ์
,เงินรางวัล) 
3. ประชุมคณะท างานต่างๆที่
เกี่ยวข้องและส านักพระราชวัง 

รอการประสานงานจากกองพระราชพิธีเพ่ือ
นัดประชุมร่วมกันกับสถาบัน ซึ่งจะมีการจัด
ประชุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 
1. ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่าย QA/QC 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเปน็รูปแบบ
ออนไลน์ และมีการลดจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมที่
สถาบนั ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวันไม่เปน็ไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึง
คณะกรรมการฯ บางทา่นติดภารกิจไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิต
ในไตรมาส 1 

 1. มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย (QA/QC)  
ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการแลว้เสร็จ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
2/2564 

- 

2. พัฒนาและจัดท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของหน่วยงาน
เครือข่าย QA/QC 

ด าเนินการได้ตามแผน 

3. ประชุมหารือแนวทางการ
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
พัฒนาผลิตวัคซีน 

เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมเปน็รูปแบบ
ออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วมประชุมที่
สถาบนั จึงท าให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวันไม่เปน็ไปตามแผน 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ (ต่อ) 
4. ติดตามความก้าวหนา้ของการ
วิจัยและพฒันาวัคซีนเปา้หมาย 

เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
ท าให้ต้องเปลี่ยนดรปูแบบในการประชุมเป็น
รูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าร่วม
ประชุมทีส่ถาบนั จึงท าให้การเบกิจ่ายค่าอาหารว่าง
และอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามแผน 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกล
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียน 
และน าเสนอรายงานสรุปผล 

เลื่อนการจดัประชุมเนื่องจากประเทศท่ีเป็นคู่เจรจา 
ติดภารกิจส าคัญ 

ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วดัใน 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
- บางกิจกรรมไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามค าขอ
งบประมาณด้วยเหตรุะบาด
ระลอกใหม่ของโควดิ-19 สาย
พันธุ์ Omicron กิจกรรมที่
ต้องรวมตัวของคนหมู่มาก
ต้องระงับและพิจารณาเลื่อน
ไปก่อนจนกว่าสถานการณจ์ะ
ดีขึ้น 
แนวทางการแก้ไข 
- การจัดประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์ 100% เป็นตัวเลือก
ที่มีความเหมาะสมและ
สามารถปรับใช้งานได้จริง
ตามสถานการณ์ อาจ
พิจารณาปรับงบประมาณ
ในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้ง 

2. พัฒนาและจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือเฉพาะด้าน เพื่อการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 

ด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19 
สายพันธ์ุ Omicron ท าให้ฝ่าย IVI แจ้งขอระงับ
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการด าเนินการอยา่ง
ตอ่เนื่อง ทางสถาบันทั้ง 2 ได้มีเปลี่ยนรูปแบบการ
ลงนามเป็นรูปแบบ counter signed และจดัส่ง
เอกสารข้างต้นไปยังสาธารณรัฐเกาหลีใต ้
ทางไปรษณียด์่วนพิเศษแล้ว  

3. ประชุมหารือและระดมความ
คิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนใน
ประเทศ 

มีการประชมุเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ ได้จัด
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ 100%  

4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความ
ร่วมมือเพือ่ความมั่นคงด้านวัคซีน
ระหว่างประเทศ ปี 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินด าเนินการเบิกจา่ย คกก ตรวจ
รับงานแล้ว 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพืน้ฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ     
1. บริหารงานทั่วไป มีกิจกรรมที่ไม่ได้จัดประชุมตามแผนท าให้ไม่ได้

จ่ายเงินค่าตอบแทน 
ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิต
ในไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

2. งานสารสนเทศ ผลการใช้จ่ายที่มากกว่าแผน เนื่องจากมีการ
จัดซื้อนอกแผน 

3. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4. ประชุมสถาบันฯ ด าเนินการได้ตามแผน 
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีน
แห่งชาติ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 

ด าเนินการได้ตามแผน 

8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 

ด าเนินการได้ตามแผน 

9. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซนีแห่งชาติ 

ด าเนินการได้ตามแผน 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)    
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
ยุทธศาสตร์และการวางแผน 

ด าเนินการได้ตามแผน  

 

 

11. ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านบริหาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการ 

ด าเนินการได้ตามแผน 

14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถาบันและผู้อ านวยการสถาบัน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

15. ประชุมคณะท างานภายใต้
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดับ  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)    
17. ประชุมอ่ืน ๆ เนื่องจากมีการประชุมนอกแผนเป็นจ านวนมาก

ท าให้การเบิกจ่ายเร็วกว่าที่วางแผนไว้ 

   

18. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการเตรียมความพร้อมในการ
เป็นสถานที่ผลิต COVID-19 
Vaccine ตามความต้องการของ
ประเทศ (มจธ.) 

เนื่องจากหน่วยงานเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จึงไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

   

19. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ด้านการวิเคราะห์และทดสอบ
คุณสมบัติของยาชีววัตถุและวัคซีน
รองรับการผลิตวัคซีน COVID-19 
ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจธ.) 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1  ตัวชี้วัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)    
20. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
ต้นแบบที่พร้อมทดสอบทางคลินิก  
และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีน
ต้นแบบส าหรับการระบาดของเชื้อที่มี
การกลายพันธุ์ (สวทช.) 

มีการจัดระชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการจ านวน 1 
ครั้ง และประชุมตรวจรับงานงวดที่ 
3 จ านวน 1 ครั้ง 

   

21. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การผลิตวัคซีนโควิด-19 ชนิด 
Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร 
(ระยะที่ 1 และ 2) (SBS) 

ด าเนินการติดตามความก้าวหน้า
ผ่านการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ
การประชุม Biweekly กับบริษัท 
แอสตราเซเนกา ประกอบกับผล
การด าเนินงานบรรลุตามผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จึงไม่มีการ
เบิกจ่ายเพ่ือการจัดประชุมเกิดขึ้น 

   

22. ประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการเตรียมความพร้อมส่วนบรรจุ
วัคซีนโควิด-19 ภายในประเทศ  
โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชม
โรงงานผลิต(วัคซีน) ชีววัตถุ 
องค์การเภสัชกรรม ณ จังหวัด
สระบุรี ในที่ 14 ธันวาคม 2564  
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวชี้วัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)    
23. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
แผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนใน
ระดับอตุสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน 
ส าหรับประชาชนไทยโดย (GPO-MBP) 

มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
วัคซีน บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริ
เออร์ชีววัตถุ จ ากัด นิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2564  

   

24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า  
และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง 
(mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ภายใต้งบ วช. 

จัดประชุมหารือความร่วมมือด้านวัคซีน
ระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ
องค์การเภสัชกรรม ในวันศุกร์ที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 

26. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด-19 ของประเทศตามโครงการ
ร่วมระหว่าง สวช.และ วช. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 4 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ต่อ)    
27. ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการ
พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 
19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซนีโควิเจน) 

มีการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต
วัคซีน และติดตามความก้าวหน้า
โครงการ ณ บริษัทไบโอเนท-เอเชีย 
จ ากัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 25644 

   

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ รอประเมินสถานการณ์ เนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 
ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน 
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน 
ไตรมาส 1 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 
Covid-19 จึงยังไม่สามารถ
ให้ด าเนินการได้ 
แนวทางการแก้ไข 
- อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ในรูปแบบการประชุม 
Online มากขึน้ 

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 
4 Journal club อยู่ระหว่างด าเนินการ 
5. การพัฒนาองค์กร (OD) ยังไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก

สถานการณ์โรคระบาดของ Covid-
19 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพืน้ฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร 
1. ประชุมทบทวนและจัดท า
ยุทธศาสตร์สถาบันประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้มีการก าหนดผลผลิตใน
ไตรมาส 1 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดใน 
ไตรมาส 1 

- 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ 2566 

ด าเนินการได้ตามแผน 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

4. อบรมพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการได้ตามแผน 

5. ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน
ของสถาบัน รอบ 3 ปี 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ยกเลิกกิจกรรม คืนเงินงบประมาณ ไมไ่ด้มีการก าหนดผลผลิตใน
ไตรมาส 1 

 

ไม่ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในไตร
มาส 1 

 

ปัญหาอุปสรรค 
- ผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาโดย
ไม่รับค่าตอบแทน 
แนวทางการแก้ไข 
- ปรับรูปแบบกิจกรรมและ
งบประมาณ  

2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษา
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

อยู่ระหว่างด าเนินการในงานงวดที่ 1 
(ข่าวภาษาไทยจ านวน 1 ข่าว) 

3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการในงานงวดที่ 1 
( Info graphic ชิ้นที่ 5) 

4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความ
ตระหนักรู้ด้านวัคซีน 

อยู่่ระหว่างด าเนินการในงานงวดที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 65) 
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ผลการด าเนินงานด้านภารกจิหลัก ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนงานพื้นฐาน 

แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน ผลผลิตไตรมาส 1 ตัวช้ีวัดไตรมาส 1 
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน (ต่อ) 
5. เสวนาออนไลน์ความกา้วหน้าการ
พัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ครั้งที่ 1 เสวนาออนไลน์หัวข้อ 
Responding to COVID-19 with 
Scientific Innovation: Adolescent 
COVID-19 Vaccination“ ครั้งที่ 2 
เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วัคซีน mRNA 
ในเด็ก ดีจริงไหม อันตรายหรือไม่ 
ตัดสินใจยังไงดี ?” ครั้งที่ 3 เสวนา
ออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน รว่มเปิด
ใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 
19 กับก้าวต่อไปของคนไทย” ครั้งที่ 4 
เสวนาออนไลน์ “เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ 
กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ” ตอน ร่วม
เปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโค
วิด 19 กับก้าวต่อไปของ คนไทย” 
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  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภท 
งบประมาณ  
ตาม พรบ. 

งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ผลเบกิจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

รายจ่ายประจ า 15,936,861.00 21,911,467.00 37,848,328.00 8,341,648.24  29,506,679.76 
แผนงานยุทธศาสตร ์ 1,257,160.00 274,980,568.44 276,237,728.44 5,065,135.52 271,172,592.92 

แผนงานพ้ืนฐาน 5,050,579.00 5,343,681.00 10,394,260.00 1,351,639.90 9,042,620.10 
รวมท้ังสิ้น 22,244,600.00 302,235,716.44 324,480,316.44 14,758,423.66 309,721,892.78 

    

   รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดรายจ่ายประจ า 

ประเภท 
งบประมาณ  
ตาม พรบ. 

งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

รายจ่ายประจ า 15,936,861.00 21,911,467.00 37,848,328.00   8,341,648.24   8,341,648.24 
เงินเดือน 12,294,127.00 11,211,907.00 23,506,034.00   5,936,957.00   17,569,077.00 

เบี้ยประชุม 2,164,000.00 2,270,000.00 4,434,000.00   631,000.00   3,803,000.00 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 467,783.00 437,539.00 905,322.00   227,723.00    677,599.00  
สวัสดิการ 204,802.00 502,698.00 707,500.00   63,965.75    643,534.25    
ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 4,496,472.00 4,496,472.00   853,206.00 3,643,266.00 
ค่าเช่าอาคาร 0.00 1,044,000.00 1,044,000.00   237,306.00   806,694.00 
ค่าเช่ารถยนต ์ 228,000.00 228,000.00 456,000.00   76,000.00    380,000.00  
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 192,000.00 192,000.00 384,000.00   70,924.44    313,075.56  
ค่าส่วนกลางเช่า
ส านักงาน 

132,000.00 132,000.00 
 

264,000.00   55,500.00    208,500.00  
 

ค่าสาธารณูปโภค 254,149.00 693,851.00 948,000.00   185,176.05    762,823.95  
ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 703,000.00 703,000.00   3,890.00   699,110.00 
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 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณ  
ตาม พรบ. 

งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ผลเบิกจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 10 

0.00 2,078,953.16 2,078,953.16 0.00   2,078,953.16 

2. โครงการการศึกษาและจัดท าขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

120,400.00 164,760.00 285,160.00   4,180.00   280,980.00 

3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหาร
จัดการวัคซีน (VIMS) ระยะที่ 3 

576,320.00 486,320.00 1,062,640.00   4,360.00   1,058,280.00 

4. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 

22,680.00 42,240.00 64,920.00   2,275.00   62,645.00 

5. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาการผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวดัใหญด่้วยเทคโนโลยี
การใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

0.00 15,025,720.00 15,025,720.00  4,500,810.00  10,524,910.00 

6. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย
ทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถ ุ

54,160.00 119,760.00 173,920.00   19,050.00   154,870.00 

7. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภณัฑ์ 
Botulinum Antitoxin Type A และ 
Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ 
Preclinical 

0.00 5,999,900.00   5,999,900.00 0.00   5,999,900.00 

8. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 

483,600.00  6,357,087.90 6,840,687.90   534,460.52 6,306,227.38 

9. โครงการสนับสนุนการวจิัยพัฒนาวัคซีน
ภายใต้งบประมาณของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

0.00 23,536,727.38 23,536,727.38 0.00 23,536,727.38 

14. โครงการสนับสนุนการแก้ปญัหาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

0.00 5,050,000.00 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00 

15. โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพือ่แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 

0.00 216,119,100.00 216,119,100.00 0.00 216,119,100.00 
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 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบด าเนินงาน 

ประเภท 
งบประมาณ  
ตาม พรบ. 

งบประมาณ 
จากแหล่งอื่น 

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ผลเบกิจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2564 
ผลเบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

แผนงานพ้ืนฐาน 5,050,579.00 5,343,681.00 10,394,260.00 1,351,639.90 9,042,620.10 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

2,856,779.00 971,081.00 3,827,860.00 1,011,859.90 2,816,940.10 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

514,200.00 243,600.00
  

757,800.00   29,700.00 728,100.00 

3. โครงการบริหารจดัการองค์กร 1,262,600.00 3,062,000.00 4,324,600.00   270,900.00 4,053,700.00 
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์
ด้านวัคซีนเชิงรุกสูส่าธารณชน 

417,000.00 1,067,000.00 1,484,000.00   39,180.00 1,444,820.00 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 22,244,600.00 302,235,716.44 324,480,316.44 14,758,423.66 309,721,892.78 
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  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการศึกษาและจัดท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีน
ของประเทศ 

285,160.00 11,960.00 4,180.00 1.46 34.95 

1. ศึกษาทบทวน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 3,720.00 3720.00   3,720.00 13.00 47.81 
2. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นหน่วยบริหารจัดการทนุด้านวัคซีน 
(vaccine special PMU) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. การประเมินกลไกการน าวัคซนีใหม่บรรจุในแผนงานสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรค 460.00 460.00   460.00 0.00 0.00 
4. ศึกษาความเป็นไปได้ของการรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านวัคซีน (Single 
command) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. จัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงร่างการวิจัยและทบทวนงานวิจัย 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8. จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษา แนวทาง และข้อเสนอแนะ  11,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรงุระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 
ปีงบประมาณ 2565 

1,062,640.00  88,500.00 4,360.00 0.41 4.93 

1. ประชุมหารือและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 32,640.00  0.00 4,360.00 13.36 0.00 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซนี 1,000,000.00  51,000.00 0.00 0.00 0.00 
3. จัดจ้างผู้ออกแบบและผลิตสือ่ 30,000.00  37,500.00 0.00 0.00 0.00 
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   แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิตวัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

15,025,720.00  2,251,080.00 4,500,810.00 29.95 28,414.20 

1. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ให้กับองค์การ 
เภสัชกรรม 

15,000,000.00  2,250,000.00 4,500,000.00 30.00 38,461.54 

2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 21,400.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ประชุมติดตามงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 4,320.00  1,080.00 810.00 18.75 56.25 
2. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin 
Type A และ Type B ทีผ่่านการทดสอบระดับ Preclinical 

5,999,900.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

1. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยพัฒนา Botulinum 
Antitoxin 

26,600.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

2. การวิจัยพัฒนา Botulinum Antitoxin Type B สู่การผลิต 5,459,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ค่าบริหารโครงการ 514,300.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

23,536,727.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของส านักงานการ
วิจัย 

23,536,727.38 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย รอ้ยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันคงด้านวัคซีนของประเทศ 64,920.00  15,840.00 2,275.00 3.50 14.36 
1. ประชุมคณะท างานพิจารณาคัดเลือกยาท่ีเป็นวัคซีน ฯ 35,100.00  11,700.00 0.00 0.00 0.00 
2. ประชุมคณะท างานจัดซื้อจัดหาวัคซีน 16,200.00  2,700.00 2,275.00 14.04 84.26 
3. ประชุม HPV 4,320.00  1,440.00 0.00 0.00 0.00 
4. ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน HPV และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

9,300.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคงด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10   2,078,953.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการรับเสด็จฯ ในวันเปิดการประชุม 70,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (อาหาร,วิทยากร,พาหนะ,ที่พัก,อุปกรณ์,เงินรางวัล)   1,896,453.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ประชุมคณะท างานต่างๆที่เกี่ยวข้องและส านักพระราชวัง 112,500.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคีเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ 173,920.00 41,260.00 19,050.00 10.95 46.17 
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย QA/QC 56,720.00 28,360.00 16,700.00 29.44 58.89 
2. พัฒนาและจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของหน่วยงาน
เครือข่าย QA/QC 

65,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีน 17,200.00 4,300.00 550.00 3.20 12.79 
4. ติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย 34,400.00 8,600.00 1,800.00 5.23 20.93 
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ   6,840,687.90 398,100.00 534,460.52 7.81 134.25 
1. ประชุมวิชาการผ่านสื่อทางไกลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และน าเสนอ
รายงานสรุปผล 

781,527.90  
 

311,700.00 
 

451,960.52  
 

57.83 145.00 

2. พัฒนาและจัดท าข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน เพ่ือการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 

14,400.00  
 

12,600.00 
 

2,500.00  
 

17.36 19.84 

3. ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศ 5,400.00  1,800.00 0.00 0.00 0.00 
4. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่าง
ประเทศ ปี 2565 

360,000.00 72,000.00 80,000.00 22.22 111.11 

5. การร่วมมือเพ่ือความมั่นคงและการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  5,679,360.00 0.00   0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานพืน้ฐาน 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ปี 2565 

3,827,860.00  1,480,269.98 1,010,919.90 26.41 68.29 

1. บริหารงานทัว่ไป 1,060,400.00  411,999.98 186,060.82 17.55  45.16 
2. งานสารสนเทศ 434,840.00  41,370.00 194,838.98 44.81  470.97 
3. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,668,000.00  834,100.00 529,256.10 31.73  63.45 
4. ประชุมสถาบันฯ 54,000.00  18,000.00 23,400.00 43.33  130.00 
5. ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 36,000.00  9,000.00 0.00 0.00 0.00 
6. ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 36,000.00  12,600.00 0.00 0.00 0.00 
7. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน 9,000.00  6,380.00 0.00 0.00 0.00 
8. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือความมั่นคง 9,000.00  2,700.00 0.00 0.00 0.00 
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 43,200.00  7,200.00 6,310.00 14.61 87.64 
10. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน 27,780.00  6,380.00 10,089.00 36.32  158.13 
11. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร 16,200.00  2,700.00 1,620.00 10.00 60.00 
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6,480.00  1,080.00 510.00 7.87 47.22 
13. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ 16,200.00  2,700.00 1,440.00 8.89 53.33 
14. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
และผู้อ านวยการสถาบัน 

10,800.00  3,600.00 260.00 2.41 7.22 
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 แผนงานพืน้ฐาน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรพัยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ปี 2565 (ต่อ) 

3,827,860.00 1,480,269.98 1,010,919.90 26.41 68.29 

15. ประชุมคณะท างานภายใตค้ณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและคณะอนุกรรมการที่
เก่ียวข้อง 

97,920.00  16,320.00 0.00 0.00 0.00 

16. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สรรหา สัมภาษณ์ เลื่อนระดบั และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

20,600.00  5,780.00 1,835.00 8.91 31.75 

17. ประชุมอื่น ๆ 24,000.00  6,000.00 23,110.00 96.29 385.17 
18. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานทีผ่ลิต 
COVID-19 Vaccine ตามความต้องการของประเทศ (มจธ.) 

13,600.00  13,600.00 5,125.00 37.68 37.68 

19. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการห้องปฏบิัติการเฉพาะทาง ดา้นการ
วิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัตขิองยาชีววัตถุและวัคซีนรองรับการผลิตวัคซีน 
COVID-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ (มจธ.) 

13,600.00  13,600.00 250.00 1.84 1.84 

20. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการ การพฒันาวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบที่
พร้อมทดสอบทางคลินิก และการเตรียมพร้อมผลิตวัคซีนต้นแบบส าหรับการระบาด
ของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ (สวทช.) 

9,600.00  9,600.00 2,720.00 28.33 28.33 

21. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต
วัคซีนโควิด-19 ชนดิ Adenovirus ในระดับ 2,000 ลิตร (ระยะที่ 1 และ 2) (SBS) 

1,800.00  1,800.00 0.00 0.00 0.00 

22. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมสว่นบรรจุวัคซีนโควิด-
19 ภายในประเทศ โดย องค์การเภสัชกรรม (GPO) 

19,400.00  1,260.00 8,820.00 45.47    700.00 
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 แผนงานพื้นฐาน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ปี 2565 (ต่อ) 

3,827,860.00 1,480,269.98 1,010,919.90 26.41 68.29 

23. ประชุมตดิตามความก้าวหน้าโครงการแผนการขยายศักยภาพการผลิตวัคซนีใน
ระดับอุตสาหกรรมรองรับการผลิตวัคซีน ส าหรับประชาชนไทยโดย บริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด (GPO-MBP) 

20,660.00 2,520.00 7,000.00 33.88 277.77 

24. ประชุมติดตามความก้าวหน้า และเยี่ยมชมโครงการภายใต้งบกลาง 
(mRNA, Primate) และทุนต่อเนื่อง 

106,400.00  34,800.00 0.00 0.00 0.00 

25. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้งบ วช. 13,100.00  1,500.00 1,415.00 10.80  94.33 
26. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-ตามโครงการร่วมระหว่าง สวช.และ วช. 

45,600.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

27. ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล โครงการ
พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ (วัคซีนโควิเจน) 

13,680.00 13,680.00 7,800.00 57.01 57.01 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 757,800.00  149,800.00 29,700.00 3.92  19.83 
1. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในประเทศ 470,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในประเทศ 60,000.00  10,000.00 29,700.00 49.50   297.00 
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร in house 68,000.00  13,600.00 0.00 0.00 0.00 
4. Journal club 44,800.00  11,200.00 0.00 0.00 0.00 
5. การพัฒนาองค์กร (OD) 115,000.00  115,000.00 0.00 0.00 0.00 
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 แผนงานพื้นฐาน (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งปม.ที่ได้รับ

จัดสรร 
แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
3. โครงการบริหารจัดการองค์กร  4,324,600.00  0.00 270,900.00 6.26 0.00 
1. ประชุมทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์สถาบัน พ.ศ. 2566-2570 9,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2566 12,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลกระทบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   2,001,800.00  0.00 900.00 0.04 0.00 
4. อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารสถาบันและคณะอนุกรรมการที่
เกีย่วข้อง 

300,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ปี 2,001,800.00  0.00 270,000.00 13.49 0.00 
4. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 1,484,000.00  402,000.00 309,180.00 20.83  76.91 
1. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 250,000.00  25,000.00 0.00 0.00 0.00 
2. ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์สองภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 280,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ติดตาม trend online และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 204,000.00  51,000.00 0.00 0.00 0.00 
4. สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความตระหนักรู้ด้านวัคซีน 150,000.00  37,500.00 0.00 0.00 0.00 
5. เสวนาออนไลน์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในประเทศ 600,000.00  288,500.00 309,180.00 51.53 107.17 
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 ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายโครงการ ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) 

โครงการ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 
แผนเบกิจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ

จัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
1. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565   3,827,860.00 1,480,269.98 1,010,919.90 26.41 68.29 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565   757,800.00 149,800.00 29,700.00 3.92 19.83 
3. โครงการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10    2,078,953.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. โครงการบริหารจดัการองค์กร   4,324,600.00 0.00 270,900.00 0.00 6.26 
5. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของ
ประเทศ 

  285,160.00 7,780.00 4,180.00 1.47 53.73 

6. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสู่สาธารณชน 1,484,000.00 402,000.00 39,180.00 2.64  9.75 
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 
ปีงบประมาณ 2565 

  1,062,640.00 110,880.00 4,360.00 0.41 3.93 

8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ   64,920.00 15,840.00 2,275.00 3.50 14.36 
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการ
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

  15,025,720.00 2,251,080.00 4,500,810.00 29.95 199.94 

10. โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ   173,920.00 41,260.00 19,050.00 10.95  46.17 
11. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ 
Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical 

  5,999,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12. โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนระหว่างประเทศ 6,840,687.90 398,100.00 534,460.52 5.82  134.25 
13. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายใต้งบประมาณของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

  23,536,727.38 0.00 0.00 0.00 0.00 
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โครงการ 
งปม.ท่ีได้รับ

จัดสรร 
แผนเบกิจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ

จัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบแผน 
14. โครงการสนับสนุนการแก้ปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 5,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15. โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

216,119,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 286,631,988.44 4,857,009.98   6,416,775.42 11.65  132.09 
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ตารางท่ี 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) รายยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

เทียบจัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน 

1. พัฒนาระบบและบริหารจัดการงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน  (โครงการที่ 5, 7) 

1,347,800.00 118,660.00 8,540.00 0.63 7.20 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และการผลิต
วัคซีนรองรับความต้องการในการป้องกันโรคของ
ประเทศ (โครงการที่ 9, 11, 13, 14, 15) 

265,731,447.38 2,251,080.00 4,500,810.00 11.29 199.94 

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีน
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง (โครงการที่ 8)  

6,840,687.90 15,840.00 2,275.00 0.03 14.36 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวัคซีนของประเทศให้รองรับภารกิจความม่ันคง
ด้านวัคซีนได้อย่างเหมาะสม (โครงการที ่3) 

2,078,953.16 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคี
เครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศ (โครงการที่ 10, 12) 

238,840.00 439,360.00 553,510.52 41.45 125.98 

รวม 276,237,728.44 2,824,940.00 5,065,135.52 1.83 179.30 
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ตารางท่ี 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) 
 

รายการ 
งปม.ท่ีได้รับจัดสรร แผนเบิกจ่าย ผลเบกิจ่าย ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ

จัดสรร 
ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผน 

งบด าเนินงาน 286,631,988.44 4,857,009.98 6,416,775.42 11.65 132.09 

งบรายจ่ายประจ า 37,848,328.00 9,714,885.72 8,341,648.24 22.04 85.86 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 23,506,034.00  5,936,957.00  5,936,957.00 25.26  94.87 
- เบี้ยประชุม 4,434,000.00  631,000.00  631,000.00  14.23  64.65 
- เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 905,322.00  227,723.00  227,723.00  25.15  97.36 
- สวัสดิการ 707,500.00  63,965.75  63,965.75  9.04  34.86 
- ค่าจา้งเหมาบริการ 4,496,472.00  853,206.00 853,206.00 18.98  96.24 
- ค่าเช่าอาคาร 1,044,000.00  237,306.00  237,306.00  22.73 90.92 
- ค่าเช่ารถยนต์  456,000.00  76,000.00  76,000.00  16.67  66.67 
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 384,000.00  70,924.44  70,924.44  18.47  73.88 
- ค่าเช่าพ้ืนที่สถาบันบ าราศนราดูร 264,000.00  55,500.00  55,500.00 21.02  84.09 
- ค่าสาธารณูปโภค 948,000.00  185,176.05  185,176.05  19.53  78.13 
- ค่าครุภัณฑ์ 703,000.00  3,890.00 3,890.00 0.55  0.97 

รวมงบด าเนินงาน+งบรายจ่ายประจ า 324,480,316.44 14,571,895.70 14,758,423.66 15.88 101.27 
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ภาระผูกพันและเงินกัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการให้ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยเชิงนโยบาย และงานบริหาร

จดัการของสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ รายละเอียด จ านวนเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ 
2563 เงินกนัเหลื่อมปี 15,732,915.22 11,543,265.62  4,189,649.60 
2564 เงินกันเหลื่อมปี 1,076,711,250.91 336,147,893.04 740,563,357.87 

 

ภาระผูกพันที่ยังคงเหลือเป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะได้ด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบงานในแต่ละรายการต่อไป  
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ ท าให้ต้องปรับรูปแบบการด าเนินงาน เช่น จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น  

2. การบริหารโครงการที่สถาบันให้การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานภายนอก โดยใช้งบประมาณจาก
แหล่งอ่ืน มีอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับทุนล่าช้า เนื่องจากแหล่งงบประมาณมีขั้นตอนใน
การพิจารณาขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน ท าให้มีผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานของหน่วยงานผู้รับทุน 
อีกท้ังโครงการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิดปัญหาความล่าช้าการส่งมอบครุภัณฑท์ี่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

3. นักวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศบางส่วนยังขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาให้ได้
ผลิตภัณฑ์วัคซีนในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ท าให้กระทบต่อการพิจารณาสนับสนุนทุนต่อเนื่อง  
   

แนวทางการแก้ไข 
1. ปรับรูปแบบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และวางแผนการด าเนินงานให้มีความ

ยืดหยุ่น รวมทั้งการทบทวนแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมปรับแผนการด าเนินรอบ 6 เดือน 
2. สถาบันต้องด าเนินการปรับรูปแบบการท างาน เช่น จัดท าสัญญาโครงการระยะยาวแทนการท า

สัญญาปีต่อปี เพ่ือลดรอยต่อในการเบิกจ่ายงบประมาณในสัญญาปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งจัดท าคู่มือและขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการประสานงานกับแหล่งทุนและผู้รับทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
กระบวนการบริหารจัดการทุนให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

3. ให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยในการวางแผนการด าเนินงานวิจัยที่มุ่งสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม
และเชิงพาณิชย์     

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


