
 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 1 

 
 

ตัวชีว้ัดส าหรับการประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
และผู้อ านวยการสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

   
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 2 

ส่วนที่ 1 การประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบที่  1  ประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และ
จัดท าร่างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาต ิ

ระดับความส าเร็จของการทบทวน
และจัดท าร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้นวัคซนี
แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-
2570) 
หมายเหต:ุ  
1) นโยบาย หมายถึง หลกัและวิธีปฏิบตัิซ่ึงถือ
เป็นแนวด าเนินการ 
2) แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรอื
แนวทางปฏบิัติตามพันธกิจและภารกิจ ให้
สัมฤทธิผลตามวิสยัทัศน์ และเป้าประสงค์  

5 ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) 
ผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการบรหิารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ 

ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) 

ผ่านการรับฟังความเห็นจาก 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566-2570) 
ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิ

สนย. 

2. ส่งเสริม สนับสนนุ  
หรือด าเนินการให้มีการ
วิจัย การพัฒนา การผลิต 
และการกระจายวัคซนีให้
มีคุณภาพและมปีริมาณ
เพียงพอส าหรับที่จะใช้ทั้ง
ในสถานการณ์ปกติและใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2.1 ระดับความส าเร็จของการสนับ 
สนุนการวิจัยพัฒนาวัคซนีไข้หวดัใหญ่
ชนิด Cell-based สู่การผลติ 

5 ข้อตกลงเรื่อง PIP/SMTA2 
(Standard Material Transfer 
Agreement) เชื้อไวรัสไข้หวัด
ใหญ่ระหว่าง GPO กับ WHO 

ผลการประเมินความเป็นไปได้
ในการใช้เซลลเ์พาะเลี้ยง  
ชนิด MDCK โดย GPO 

มีการตดัสินใจตามข้อเสนอ
ทางเลือกการผลิตวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ของ GPO ด้วยเทคโนโลย ี
Cell based ที่รับถ่ายทอดจาก

ต่างประเทศ  

สบว. และ  
สพศ. 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
สนับสนนุการวิจัยพฒันาวัคซีน 
พิษสุนัขบา้ในคนสู่การผลิต 

5 ได้ผลผลิตไวรสัปรมิาณสูง 
ในระดับห้องปฏิบตัิการ 

ได้ inactivated virus  
ส าหรับการทดสอบในสัตว ์

ผลการทดสอบ immunogenicity 
ในสัตว์ทดลองและคณะกรรมการ

บริหารได้มีข้อพิจารณาในแผน
ด าเนินงานขั้นต่อไป 

สบว. และ  
สพศ. 

  



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 3 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3. บริหารจัดการเพื่อการบูรณา
การและขับเคลื่อนการ
ด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงดา้นวัคซนีแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563-2565 

3.1 ระดับความส าเร็จของการ
เตรียมความพร้อมรับมือการ
ระบาดไข้หวัดใหญ่ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับความมั่นคงด้าน
วัคซีน 

5 บูรณาการการเตรียมความ
พร้อมด้านวัคซีน ภายใต้ 

แผนปฏบิัติการเตรียมความ
พร้อมรับการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
(แผน PIP)  

 จัดท าแผนความพร้อม 
ด้านวัคซนีภายใต้แผน PIP  
เสนอคณะกรรมการวัคซีน

แห่งชาต ิ

มีการซ้อมการเตรียม 
ความพร้อมด้านวัคซนีภายใต้
แผน PIP และหน่วยงานหลักที่
เก่ียวข้องรับแผน PIP ไปบรรจุ

ในแผนปฏบิัติการประจ าป ี
 

สบว. 

3.2 ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนกลไกบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการรณรงค์การกวาด
ล้างโปลโิอ 

5 มีคณะท างานระดับกระทรวง  
เพื่อจัดท าแผนและแนวทางการ

พัฒนากลไกบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการรณรงค์ 
การกวาดล้างโปลิโอ 

มีแผนและแนวทางการพัฒนา
กลไกระดับกระทรวง เพื่อ

บูรณาการและขบัเคลื่อนการ
รณรงค์การกวาดล้างโปลิโอ 

มีกลไกระดับกระทรวง 
ในการบูรณาการและขับเคลื่อน
การรณรงคก์ารกวาดล้างโปลิโอ

และได้เร่ิมด าเนนิการตาม
บทบาทหนา้ที ่

สบว. 

4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัคซนีและประสานงานหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบนัการ ศึกษา องค์กร
ระหว่างประเทศ หรือองค์กร
เอกชนที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการเก่ียวกับวัคซนี 

ระดับความส าเร็จของการจัดตั้ง
โครงข่ายความร่วมมือ 
(Consortium)* ด้านการพฒันา
วัคซีนเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงดา้น
วัคซีนแห่งชาติ (Flu or Dengue 
or Rabies) 
*Consortium ในที่นี้หมายถึง การ
ร่วมมือด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้
ได้รับงบประมาณในลักษณะ Block 
Grant โดยแต่ละหนว่ยงานจะใช้
ความสามารถและความช านาญในการ
ท างานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

5 มีข้อตกลงเชิงนโยบายร่วมกัน 
(MOA) ระหว่างผูบ้ริหารจาก

หน่วยงานหลัก 
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

กรอบค าของบประมาณ  
ปี 2565 ที่ได้จากความ

เห็นชอบของโครงข่ายความ
ร่วมมือ 

กรอบค าของบประมาณ  
ปี 2565 ที่ได้จากความ

เห็นชอบของโครงข่ายฯ ทัน
ได้รับการบรรจุในค าขอ

งบประมาณประจ าปี 2565 
ตามปฏิทนิการจัดท า

งบประมาณ 

สพศ. 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 4 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

5. เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการข้อมูลและ
ความรู้เชิงบูรณาการ  
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย เศรษฐกิจ 
และวิชาการเก่ียวกับวัคซีน 
เพื่อให้ บริการทางวิชาการ 
พัฒนาข้อมูลและสรา้งองค์
ความรู้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมด้านวัคซีน 

จ านวน Data visualization  ซึ่ง
แสดงออกในรูป Dashboard เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการวัคซีน 
หมายเหต:ุ  
1. Data visualization คือ การสร้างภาพ
ข้อมูล 
2. Dashboard คือหน้ากระดานที่ใช้ในการ
สรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่างๆ 
เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ใช้เวลาในการตีความ
สั้น เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา
และสามารถใช้ประกอบการวางแผน การ
วิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องได้ 

5 2 ชนิดวัคซีน 3 ชนิดวัคซีน 
ได้แก่ MMR, HPV, IPV ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมลูอุปสงค์

อุปทาน ข้อมูลผลติภณัฑ์วัคซีน 
ข้อมูลการจดัซื้อจัดหาวัคซีน 

มากกว่า 3 ชนิดวัคซีน 
และน าเสนอความส าเร็จต่อ 

คณะกรรมการบรหิารฯ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

สบว. 

6. ส่งเสริม สนับสนนุ  
หรือด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
บุคลากรด้านวัคซีน 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานด้านการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคผ่านระบบ e-
learning 

5 กรอบเนื้อหา  
e-learning ที่พัฒนามาจาก 

training needs 

 e-learning ที่ผ่านการพัฒนา
ให้มีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน

โปรแกรมและเนื้อหา  
และน าร่องใน 1 จังหวัด 

e-learning น าร่องใน 4  
ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด 

ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ ์
ร้อยละ 60 ของผู้ลงทะเบียนเรียน 

สพศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 5 

องค์ประกอบที่  2  การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า (ร่าง) แผนการ
ด าเนินงานเพื่อความมัน่คงและการพึ่งพาตนเอง
ด้านวัคซนีในอาเซียน (Regional Framework  
on ASEAN Vaccine Security and Self-
Reliance)  
หมายเหตุ: รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมายตัวชีว้ัด
ดังกล่าว ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 

10 ปฏิญญาอาเซียนได้รับการประกาศ
และลงนามโดยผูน้ าอาเซียน ในการ

ประชุม ASEAN Summit 

แผนการด าเนนิงานเพื่อความมัน่คง
และการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนใน

อาเซียน (Regional Framework on 
ASEAN Vaccine Security and 

Self-Reliance) 
ได้รับความเห็นชอบในเวทีการประชุม 

ASEAN Health Cluster 3 
Meeting 

แผนการด าเนนิงานเพื่อความมัน่คง
และการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนใน

อาเซียน (Regional Framework on 
ASEAN Vaccine Security and 

Self-Reliance) 
ได้รับความเห็นชอบในเวทีการประชุม 

Senior Official Meeting on 
Health Development (SOMHD) 

สพศ. 

 

องค์ประกอบที่  3  ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

ระดับความส าเร็จของการสนบัสนุนการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพและอาหาร
ปลอดภัย 

10 ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

น าร่องการใช้แอพพลิเคชั่น 
ใน 1 จังหวัด  

 

ขยายการใช้แอพพลิเคชั่นในระดับเขต  
1 เขต จนสามารถประเมิน 

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซนี 
ในระดับจังหวัด ได้อย่างน้อย 1 จังหวัด  

สนย. 

ระดับความส าเร็จของการจัดล าดับความส าคัญ
ของการพัฒนาวัคซนีในประเทศ 

10 ผลการจัดล าดับความส าคัญของการ
พัฒนาวัคซีนในประเทศ ระยะ 3 ปี  

 

ผลการจัดล าดับความส าคัญของการ
พัฒนาวัคซีนในประเทศผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ และถูกน าไปก าหนดเปน็
นโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประเด็นส าคญัจากการจัดล าดับไดน้ าไป
จัดท าเป็นโครงการภายใต้แผนปฏบิัติ

การประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

สนย. 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาต ิ

5 -- ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไมเ่กิน 
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไมเ่กิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และไมสู่งกว่า Growth  

เฉลี่ยของสถาบัน 3 ป ี

 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 6 

องค์ประกอบที่  4 การตอบสนองประชาชน 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ
สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 

10 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 

ร้อยละ 50-74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 

ร้อยละ 75-89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

สนย. 

 

องค์ประกอบที่  5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
1.1  1) คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงาน อยา่งน้อย 

    ปีละ 1 คร้ัง 
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏบิัติการประจ าป ี
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

8 
 

7 

  สนย. 

1.2  คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงาน
บุคคลและการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใชป้ฏิบัตงิาน ทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) 
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพจิารณาด้วยวา่องค์การมหาชนมรีะบบประเมินผลการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่และผูบ้ริหาร และมี
การน าผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหนง่ และการต่อสัญญาจ้างงาน) 

15 
(ประเด็นละ 
3 คะแนน) 

 

  สอน. 

1.3  คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานด้านการเงินและรายงานดา้นภารกิจหลักทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) 
โดยรายงานได้ระบปุัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เปน็ไปตามเป้าหมายและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข 

15   สนย. และ 
สอน. 

1.4  คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จา่ยเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 96 

15   สนย. 

1.5  คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนนิงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชนอย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 10   สนย. 
1.6  ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ข้ึนไป 10   สนย. 

 
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 7 

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 15)  
ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
1.7  เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลส าคัญครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน ดงันี้ 

1) ประวัติความเป็นมา ค าอธิบายภาพรวมการปฏบิัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบนั การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

2) ประวัติของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย (1) อายุ (2) วุฒิการศึกษา (3) ประวตัิการท างาน (4) วัน เดือน ปีที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ (5) ต าแหน่งหน้าที่ปัจจบุนั (นอกจากการเปน็คณะกรรมการ) 

3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ พร้อมทั้งอ านาจหนา้ที่และอัตราการ
จ่ายเบี้ยประชุม 

4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
6) โครงการลงทนุที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
7) การจัดซื้อจัดจ้าง 
8) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 
10) รายงานประจ าปทีี่ผ่านมา 

10    
สนย.  

 
 

สนย. 
 

สนย. 
 

สนย. 
สอน. 
สนย. 
สอน. 
สนย. 
สอน. 
สนย. 

1.8  คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทัง้คณะ และมีการเปิดเผยผลการประเมนิตนเองของ
คณะกรรมการในที่ประชุม และก าหนดแนวปฏบิัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

10   สนย. 

 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 8 

ส่วนที่ 2  การประเมินผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

องค์ประกอบที่ 1 สัญญาจ้าง 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

1. ระดับความส าเร็จของการน าผลการ
ศึกษาวิจัยไปก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(การแยกงบประมาณวัคซีนนอกงบประมาณ
เหมาจ่ายรายหัว) 

25 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เสนอคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  
 

สนย. 

2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแนวทาง
กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น ประกอบ
มาตรา 18 ภายใต้พระราชบัญญัติฯ 

25 แนวทางฯ ผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางฯ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 

แนวทางฯ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สบว. และ 
สอน. 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดท าร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ประกอบมาตรา 22 (2) และ 22 (5) 

25 ร่างระเบียบฯ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการด้านบริหาร 

ร่างระเบียบฯ ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

ร่างระเบียบฯ ได้รับการประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

สพศ. และ 
สอน. 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

25 ด าเนินงานได้ตามแผน 
พัฒนาบุคลากร ร้อยละ 40-60 

ด าเนินงานได้ตามแผน 
พัฒนาบุคลากร ร้อยละ 60-80 

ด าเนินงานได้ตามแผน 
พัฒนาบุคลากร มากกว่าร้อยละ 

80 

สอน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 9 

องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบหมาย 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

1. ระดับความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนางานดา้นวัคซนีกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ/ภาคเอกชน 
(RSV surveillance: GSK, EV71: Medigen, 
Flu cell-based: NHRI, HRD: IVI) 

25 มีการลงนามความร่วมมือ 
การพัฒนางานด้านวัคซีนกบัองค์กร
ระหว่างประเทศ/หน่วยงานเอกชน 

มีการจัดท าข้อตกลงเฉพาะ 
ในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

มีผลการด าเนนิงานภายใต้โครงการ
ความร่วมมือ 

สพศ. 

2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชวีคัซีนหลัก 

25 คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชวีคัซีน
หลักได้รับการแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพิจารณาและเห็นชอบให้มีการ
บรรจุวัคซีนใหม่/ปรับปรุงรายการ

วัคซีน ในแผนงานสร้างเสริมฯ  
ตามที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิ

ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญช ี

วัคซีนหลัก 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชวีคัซีน
หลักพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
บรรจุวัคซีนใหม่/ปรับปรุงรายการ

วัคซีนในแผนงานสร้างเสริมฯ 

สบว. และ 
สนย. 

3. ระดับความส าเร็จของการก าหนดกรอบ
แนวทางสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนดา้น
การวิจัย พัฒนา และผลิตวัคซีน ภายใต้คณะ 
อนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และผลิต
วัคซีน 

25 กรอบแนวทางสนับสนนุงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนด้านการวิจัย พฒันา และ

ผลิตวัคซีนผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย

พัฒนา และผลิตวัคซนี 

กรอบแนวทางสนับสนนุงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนด้านการวิจัย พฒันา  

และผลิตวัคซีนผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิ

กรอบแนวทางสนับสนนุ
งบประมาณฯ ได้ใช้ประกอบการ
จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของแหล่งทุนต่าง ๆ  

สพศ. 

4. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนให้ได้
ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัคซนีที่ได้รบัการส่งเสริม
หรือสนับสนนุตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์วัคซนีที่ผลิตในประเทศฯ 

25 ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่รัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุนได้รับการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มีผู้ผลิตวัคซนีในประเทศ 1 ราย 
ได้รับการส่งเสริมหรือสนบัสนนุ 

ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์
วัคซีนฯ 

มีผู้ผลิตวัคซนีในประเทศ  
มากกว่า 1 ราย ได้รบัการส่งเสริม
หรือสนับสนนุตามหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์วัคซีนฯ 

สนย. 

 


