
 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 1 

 
 

ตัวชีว้ัดส าหรับการประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
และผู้อ านวยการสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

   
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 2 

ส่วนที่ 1 การประเมินสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน  
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (น้ าหนักร้อยละ 30) 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่าง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 

1. ระดบัความส าเร็จของการจัดท า
นโยบายและแผนยทุธศาสตรค์วาม
มั่นคงด้านวัคซนีแห่งชาติ ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566-2570) 
  

6 ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
ผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งท่ีให้ความ
เห็นชอบร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

หนังสือส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีให้
ความเห็นชอบร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 

2. ส่งเสริม สนับสนุน  
หรือด าเนินการให้มีการวิจัย การ
พัฒนา การผลิต และการกระจาย
วัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอส าหรับท่ีจะใช้ท้ังใน
สถานการณ์ปกติและใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัคซีนและประสานงานหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการ ศึกษา องค์กรระหว่าง
ประเทศ หรือองค์กรเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัคซีน 

2. ระดบัความส าเร็จของการวิจัย
พัฒนาวัคซนีไขห้วดัใหญ่รองรับการ
ระบาดโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์
เพาะเลี้ยง 

6 บันทึกข้อตกลง เรื่อง การวิจัย
พัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง 

ระหว่าง สวช. และ อภ. 

แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลง 
และมีการด าเนินการตามแผน อย่าง

น้อยร้อยละ 80 ของปี 2564 
 

ได้ผลการออกแบบ 
กระบวนการผลิตวัคซีน  

 

สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ บันทึกข้อตกลง เรื่องการวิจัย
พัฒนาการผลิตวัคซีนฯ ท่ีมีการ 
ลงนามระหว่าง สวช. และ อภ. 

แผนปฏิบัติการ และ 
รายงานแสดงจ านวนกิจกรรมท่ีถูก
ด าเนินตามตามแผนปฏิบัติการณ์
ตามร้อยละที่ก าหนด 

รายงานผลการออกแบบกระบวนการ
ผลิต 
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 3 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

3. บริหารจัดการเพื่อการ 
บูรณาการและขับเคลื่อนการ
ด าเนินการใหส้ัมฤทธ์ิผลตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563-2565 
 
 

3. ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนให้ได้ผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์
วัคซีนที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก และวิธีการจัดซ้ือยาที่เป็น
วัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน 

6 มกีารพิจารณาคัดเลือกยาที่เป็น
วัคซีนซึ่งผลิตในประเทศที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
โดยคณะท างานฯ ตามระเบียบ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และ
วิธีการจัดซื้อยาท่ีเป็นวัคซีนท่ีรัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

พ.ศ. 2563 

สถาบันฯ มีประกาศผลการ
คัดเลือกรายชื่อยาที่เป็นวัคซีนซึ่ง
ผลิตในประเทศ และผู้ผลิตที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

 
 

มีการจัดซื้อวัคซีนตามประกาศ
โดยหน่วยงานภาครัฐ 

และมีการจัดท าเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินการ

สนับสนุน 

สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ 
- รายงานผลการพิจารณาโดย
คณะท างานฯ ภายในปี 2564  

ประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อ
ยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ 
และผูผ้ลิตที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน โดยสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ 

รายงานผลการจดัซื้อตาม
ประกาศ และเกณฑ์การ
ประเมินผล 

5. เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการข้อมลูและความรู้เชิง
บูรณาการ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ 
และวิชาการเกีย่วกับวัคซีน 
เพื่อให้ บริการทางวิชาการ 
พัฒนาข้อมูลและสรา้งองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม
ด้านวัคซีน 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
วัคซีน ระยะที่ 2 
หมายเหต:ุ โมดูลทีส่ าเร็จแล้วใน ป ี
2563 ได้แก่ Vaccine demand and 
supply, Vaccine Product Profile, 
Vaccine Procurement, Vaccine 
introduction 

6 โครงสร้างของระบบ VIMS 
ส าหรับการน าเข้าข้อมลู  

เพื่อจะน าไปแสดงผลในรูปของ 
Dashboard 

(หน้า Back-end ส าหรับ 
ป้อน/น าเข้าข้อมลู) 

ระบบ VIMS สามารถแสดงผล 
Dashboard เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 1 โมดลู 

 
(Dashboard ของ 

Infrastructure/Networking) 

มีการประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากระบบ เพื่อช้ี

ประเด็นการปรับปรุง พัฒนา 
 

สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ โครงสร้างของระบบสามารถ
รองรับการน าเข้าข้อมูลเพื่อ
แสดงผลในรูปของ Dashboard 

หน้าจอแสดงผล Dashboard  
ของชุดข้อมูลโครงสร้าง 
พื้นฐาน หรือ เครือข่ายดา้นวัคซีน 
(Infrastructure/Networking) 

รายงานผลการประเมินการใช้
ประโยชน์จากระบบ VIMS 
พร้อมแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา  
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 4 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

6. ส่งเสริม สนับสนุน  
หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีน 

5. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะในการวิจัยพัฒนา
และผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
หมายเหต ุNew technology หมายถึง 
cell based, mRNA, DNA, Adeno 
viral vector 

6 มีแผนการพัฒนาบคุลากรให้มี
ทักษะในการวิจัยพัฒนาและผลิต

วัคซีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ความมั่นคงด้านวัคซีน 

มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบั
การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน

ด้วยเทคโนโลยีใหม ่
อย่างน้อย 1 ชนิด 

บุคลากรสามารถน าความรู้และ
ทักษะเพื่อวิจัยพัฒนาและผลติ

วัคซีนด้วยเทคโนโลยีใหม่  
ในระดับ GMP  

อย่างน้อย 1 ชนิด 

สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา 

รายงานผลการจดักิจกรรมการ
พัฒนาบุคลการ 

รายงานผลการด าเนินงานของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาโดย 
NVI  

 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลการด าเนินงาน  
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข/นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

6. ระดับความส าเร็จของวิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนโควิด 
 

10 มีบันทึกความร่วมมือในการรับถา่ยทอด
เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและผลิต

วัคซีนโควิด อย่างน้อย 1 เทคโนโลย ี

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจยั
พัฒนาและผลิตวัคซนีโควิดแก่ผูผ้ลิต
ในประเทศ อย่างน้อย 1 เทคโนโลย ี

มีศักยภาพในการผลิตวัคซนีป้องกัน 
โควิด-19 ที่สามารถผลิตได้ในระดับ

อุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 เทคโนโลย ี

สบว. และ 
สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ บันทึกความร่วมมือในการรับถา่ยทอด
เทคโนโลย ี

รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายงานผลการประเมินศักยภาพการ
ผลิตวัคซีนฯ โดย คทง.ติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล
โครงการวัคซีนโควิด-19 

 
 
 



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 5 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน (น้ าหนักร้อยละ 25) 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

7. ระดับความส าเร็จของการจดัหาวัคซีน COVID-
19  
 

15 แผนและขัน้ตอนการด าเนินงาน
จัดหาและกระจายวัคซีนตาม

ประกาศกระทรวงฯ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณใน
การจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า 

เกิดการลงนามในข้อตกลงตาม
ประกาศกระทรวงฯ ทัง้ในรูปแบบ 

พหุภาคีและทวิภาคี เพื่อจัดหาวคัซีน
โดยการจองล่วงหนา้  

สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ แผนสรุปขัน้ตอนการด าเนินการ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
จัดหาและกระจายวัคซีน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการ
ด าเนินการต่อไปในอนาคต 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แจ้งมติคณะรัฐมนตร ี

หนังสือลงนามเพื่อแสดงเจตจ านงใน
ความร่วมมือข้อตกลงตามประกาศ 

8. ระดับความส าเร็จในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีน HPV แบบแบ่งบรรจุ 

10 มีการลงนามบนัทึกข้อตกลง (MOA) 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีน HPV ระหว่างบริษทัผู้ผลติ

วัคซีนในประเทศและบริษัทเจา้ของ
เทคโนโลยีในต่างประเทศ  

มีแผนและการด าเนนิการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซนี HPV ให้กับ

บริษัทผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ 

ผู้ผลิตวัคซนีในประเทศสามารถ
ทดสอบคุณภาพของวัคซีนได้ตามที่

ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สบว. และ 
สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ MOA ที่ได้มีการลงนามระหวา่ง
บริษัทผู้ผลิตวัคซีนในประเทศและ
บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ 

แผนปฏบิัติการภายใต้กรอบ MOA 
และรายงานแผนการด าเนินการเพื่อ
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

SOP ของการทดสอบคุณภาพวคัซีน
ตามที่ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และผ่านการทดสอบความถูกตอ้งของ
วิธี (Method Verification) 
เรียบร้อยแล้ว  
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2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ตัวช้ีวัดบังคับ (น้ าหนักร้อยละ 5)  
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

9. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5 - ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จริงไม่สูงกวา่งบประมาณที่ได้รบัการ

จัดสรรจากส านักงบประมาณ 

สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ  รายงานร้อยละค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามที่คณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ อนุมตัิ ไม่
เกินร้อยละ 30 ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

รายงานผลกสรเบิกจา่ยจริงของ
ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรเปรียบเทยีบ
กับงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพขององค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 20) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

10. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลที่ได้
จากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ
วัคซีน ระยะที่ 2 

10 มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับ
กระบวนการท างานในระบบ VIMS  

จ านวน  4  ชุดข้อมูล (วัคซีน) 

มีค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. 

ก าหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูล 

- มีระบบบัญชีข้อมูล และ 
- จัดท าข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดใน
หมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของชุดข้อมูลในบัญชีข้อมูล โดย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. ก าหนด 

สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายชื่อชุดข้อมูลของวัคซีน 4 ชนิด 
เช่น MMR HPV IPV และ 
Influenza เป็นต้น 

ชุดข้อมูลของวัคซีน 4 ชนิด เชน่ 
MMR HPV IPV และ Influenza เป็น
ต้น พร้อมกับค าอธิบายข้อมูล 
(Metadata) ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานที่ สพร. ก าหนด (14 
รายการ) 

การเผยแพร่ชุดข้อมูลของวัคซีนอย่าง
น้อย 2 ชนิด (ร้อยละ 50 ของชุด
ข้อมูลในบัญชีข้อมูล) ในรปูแบบ PDF 
ที่สามารถสืบค้นเนื้อความในเอกสาร 
พร้อมก าหนดลิงค์ไฟลต์้นทางที่
ชัดเจนเป็นทางการ ตามหลัก Single 
source of truth และสามารถเข้าถึง
ในรูปแบบ API ได้ 

11. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

10 250 คะแนน 300 คะแนน 400 คะแนน สอน.และ 
สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 10) 
 

พิจารณาจากความส าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นการประเมิน คะแนน ด าเนินการ 

(1) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี (15 คะแนน)      
1.1 คณะกรรมการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และ

พิจารณาแผนปฏบิัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

4   สนย. 

1.2 คณะกรรมการก ากับให้การจัดท าแผนมีคุณภาพโดยให้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัตงิาน โดยแผนตา่ง ๆ อย่างน้อยต้องระบุเป้าหมาย ผลผลิต และผลลพัธ์ที่ชดัเจน และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 

4   สนย. 

1.3 คณะกรรมการก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจแผนปฏิบัติ
การ 5 ปี และแผนปฏบิัติงาน ทั่วทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏบิัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ขององค์การมหาชน 

4   สนย. 

1.4 คณะกรรมการก ากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกบัเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม 3   สนย. 
2. การบริหารทางการเงิน (10 คะแนน)     

2.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อน ามาใชใ้นการบริหาร 
เช่น การวิเคราะห์ต้นทนุต่อหนว่ยเปรียบเทียบกับหน่วยงานทีป่ฏิบัติหน้าที่คล้ายคลงึกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใชจ้่ายและ/หรือหา
รายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดนิ 

5   สอน. 

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานดา้นการเงินโดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งก ากับให้มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   สอน. 

  



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 9 

พิจารณาจากความส าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นการประเมิน คะแนน ด าเนินการ 

(1) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล (15 คะแนน)     
3.1 คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารจัดท าระเบยีบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือข้อก าหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
   สอน. 

3.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อมรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

   สอน. 

3.3 คณะกรรมการก ากับและพิจารณาการประเมินผลผู้บริหารองค์การมหาชนอย่างเปน็ระบบ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
และก าหนดเปา้หมาย น้ าหนัก ตัวชี้วัด ที่เปน็รูปธรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและเปา้หมายระดบัองค์กร 

   สอน. 

3.4 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผูบ้ริหาร และมีการน าผลประเมินเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจา้งงาน 

   สอน. 

4. การควบคุมภายใน (10 คะแนน)     
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด และมีระบบการบริหารความ
เสี่ยง โดยให้การจัดท าแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมปีระเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข รวมทั้งให้มี
กระบวนการติดตามประเมนิผล การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

 
2 

   
สอน. 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง และก ากับให้มีกระบวนการสื่อสาร
ท าความเข้าใจ การด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

3   สอน. 

4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน การตรวจสอบภายใน มีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบในมีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน โดยมีโครงสร้างรองรับและมีการมอบหมาย
งานเฉพาะที่เก่ียวข้อง 

 
2 

  ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ก ากับให้มีการจัดท าแผนและรายงานฯ มีความ
ครอบคลุมตามหัวข้อที่ก าหนด ตลอดจนก ากับให้มีกระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินการแก้ไข ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
(ถ้ามี) จากรายงานการตรวจสอบภายใน 

3   ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
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พิจารณาจากความส าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นการประเมิน คะแนน ด าเนินการ 

(1) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. การบริหารทั่วไป (15 คะแนน)     
5.1 การบริหารจัดการความรู้ 

1) คณะกรรมการก ากับให้มีการจัดการความรู้ให้กับกรรมการขององค์การมหาชน เช่น การศึกษากฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บงัคับกับองค์การมหาชนอย่างครบถ้วน มกีารติดตามข้อมูลการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอยา่งสม่ าเสมอ 
ผ่านช่องทางการจัดประชุม หรือผ่านช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถก ากับดูแลองค์การมหาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2 

   
สอน. 

๒) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร ที่เหมาะสม โดยมีการรวบรวม จัดเก็บ ความรู้ที่
ส าคัญต่อการด าเนนิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง และมกีารสื่อสาร ทั่วทั้งองค์กร รวมทัง้จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3   สนย. และ 
สอน. 

 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดง ความโปร่งใสในการด าเนินกิจการในรายงานประจ าปี และ
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 
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  สอน. 

5.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการปฏิบัตงิาน 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทลัประจ าปี เสนอคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา และก ากบัให้มีการติดตามการด าเนนิงานตามแผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5   สอน. 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน (15 คะแนน)     
6.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการด าเนินงานทีค่ านึงถึงผู้รบับริการ และจัดให้มีการส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการโดย 

ผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ข้ึนไป 
5   สนย. 

6.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป สามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมายัง
องค์การมหาชนไดโ้ดยสะดวก และมีการก าหนดนโยบายและวิธปีฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน และมีการจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไป
ตามวิธีปฏบิัติ รวมทั้งคณะกรรมการมีการติดตามผลการจัดการ ข้อร้องเรียนนั้น ๆ 

5   สอน. 
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พิจารณาจากความส าเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นการประเมิน คะแนน ด าเนินการ 

(1) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

6.3 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์ 
โดยอย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้
คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

5   สนย. 

7. การบริหารการประชุม (5 คะแนน)     
7.1 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ข้ึนไป 2   สนย. 
7.2 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีฝ่ายบริหาร (ผู้อ านวยการ) ร่วมด้วย ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง ภายใน 1 ปี 

เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
2   สนย. 

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมทีฝ่่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการองค์การ
มหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินการประชุมมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1   สนย. 

8. การประเมินผลการปฏบิัติงานองค์การมหาชน (10 คะแนน)     
8.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนด าเนินกิจการให้เปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ การจัดตั้งขององค์การมหาชน และให้มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานดา้นภารกิจหลักอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี โดยรายงานได้ระบุปัญหาอปุสรรค ที่ผลงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

5   สนย. 

8.2 คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนนิงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินงานขององค์การ
มหาชน แก่รัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลองค์การมหาชน 

5   สนย. 

9. การประเมินผลการปฏบิัติงานคณะกรรมการองค์การมหาชน (5 คะแนน)     
9.1 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการในรูปแบบอื่น เชน่ การประเมินโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พ.ร.ฎ. จัดตั้ง หรือการประเมิน 360 องศา 
3   สนย. 

9.2 คณะกรรมการมีการเปิดเผยผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม รวมทัง้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

2   สอน. 
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ส่วนที่ 2  การประเมินผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบที่ 1 สัญญาจ้าง (น้ าหนักร้อยละ 100) 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

1. ระดับความส าเร็จของการปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการโครงการและงบประมาณใน
ลักษณะ Project-based 

20 โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ
และงบประมาณในลักษณะ Project-

based ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ 

มีการจัดท าแผนงานและแผนการ
ติดตามก ากับรายโครงการ 

และด าเนนิการตามแผนในแตล่ะ
โครงการ รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินงาน
ตามแผนของทุกโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สนย. สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่เห็นชอบ
โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการ
และงบประมาณในลักษณะ  
Project-based 

แผนงานและแผนการติดตามก ากับ
โครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน Project-
based 

รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนงาน Project-based 

2. ระดับความส าเร็จของการสรรหาและแต่งตั้ง
ผู้บริหารในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันฯ  
ตามโครงสร้างอัตราก าลังองค์กร 

10 
 

การปรับโครงสรา้งอัตราก าลงัให้มี  
รองผู้อ านวยการ 2 ต าแหนง่ 

ด าเนินการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง  
รองผู้อ านวยการสถาบันวัคซีน

แห่งชาติ 1 ต าแหนง่ โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในไตรมาส 2 

ผ่านเปา้หมายมาตรฐาน  
และเตรียมการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง 
รองผู้อ านวยการ ในต าแหน่งที่ 2 

สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่เห็นชอบให้
ปรับโครงสรา้งอัตราก าลงั 

ค าสั่งสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ เรื่อง 
แต่งตั้ง รองผู้อ านวยการให้ปฏิบตัิ
หน้าที ่

แผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  
รองผู้อ านวยการ ในต าแหน่งที่ 2 
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ตัวช้ีวัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

3. ระดับความส าเร็จของโครงการวิจัยพัฒนา
วัคซีนโควิด 

25 วัคซีนต้นแบบมีผลทดสอบความ
ปลอดภัยในสัตวท์ดลอง  

(Toxicity study) 

วัคซีนต้นแบบได้รับการอนุมัติให้ท า
การวิจัยในมนุษย์ จากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

มีการทดสอบวัคซีนตน้แบบใน
มนุษย์ ระยะที ่1 อย่างน้อย 1 ชนิด 

สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ ผลการทดสอบความปลอดภัยใน
สัตว์ทดลอง ของวัคซีนตน้แบบ 

ส าเนาเอกสารรับรองการอนุมัตใิห้ท า
การวิจัยในมนุษย์ จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

รายงานความก้าวหน้าการทดสอบ
วัคซีนต้นแบบในมนุษย์ ระยะที่ 1 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
โครงการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง (Flu cell based) 

25 มีแผนบริหารความเสี่ยง  
และแผนการติดตามและประเมนิ

โครงการ ภายในไตรมาส 1 

มีความก้าวหน้าการด าเนนิงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร 

ตามแผนการด าเนนิโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 80 

ผ่านเปา้หมายมาตรฐาน และขยาย
แนวทางการสนบัสนุน 

การด าเนินงานโครงการ 
ในระยะ ที่ 2 (ปี 2565 - 2569) 

ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  

สบว 
 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ติดตามและประเมินโครงการ 

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง และแผนการ
ติดตามและประเมินโครงการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่เห็นชอบแนว
ทางการสนับสนนุการด าเนนิงาน
โครงการในระยะที่ 2 (ปี 2565 - 
2569) 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

20 มี LOI/MOU ที่ด าเนนิการ 
ในปี 2564 

มี Definitive Agreement  มีแผนปฏบิัติการและการด าเนนิงาน
ตาม Definitive Agreement 

สพศ. และ 
สบว. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ LOI/MOU ที่ได้ด าเนนิการในปี 
2564 

Definitive Agreement แผนปฏบิัติการ และผลการ
ด าเนินงานตาม Definitive 
Agreement 
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องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอบหมาย (น้ าหนักร้อยละ 100) 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 

6. ระดับความส าเร็จของการเสนอโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 

25 โครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 

อย่างน้อย 1 โครงการ 

โครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

 

สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ เอกสารที่เก่ียวข้องที่แสดงให้เห็นว่า
โครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
 

เอกสารที่เก่ียวข้องที่แสดงให้เห็นว่า
โครงการผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกลั่นกรอง  

 

หนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะราฐมนตรี 

7. ระดับความส าเร็จของการสง่เสริมผู้ผลิต
วัคซีนในประเทศ 

25 มีการจัดท าค าของบประมาณส าหรับ
การส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตวัคซนีใน

ประเทศ 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การสนับสนนุการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้ผลิตวัคซนีในประเทศ 

ผู้ผลิตวัคซนีในประเทศมีศักยภาพ
ในการผลิตวัคซนีได้ตามเป้าหมาย 

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 

สบว. สพศ. 
สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ โครงการส่งเสริมศักยภาพผูผ้ลิตวัคซีน
ในประเทศ เพื่อจัดท าของบประมาณ  

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
คร้ังที่อนุมัติงบประมาณส าหรับการ
สนับสนนุการส่งเสริมศักยภาพผูผ้ลิต
วัคซีนในประเทศ 

ผลการด าเนนิงานของผูผ้ลิตวัคซีน
ในประเทศ 

  



 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 15 

 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก  

(ร้อยละ) 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายขั้นต่ า (50 คะแนน) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) 
8. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
เป็นหน่วยบริหารและจัดการทนุ (Program 
Management Unit (PMU)) 

25 ศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อ
เป็นหน่วยบริหารและจัดการทนุจาก
หน่วยบริหารและจัดการทุนตา่งๆ  

และได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

จัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อ
เป็นหน่วยบริหารและจัดการทนุ และ
ได้รับความเห็นชอบจากสถาบนัหรือ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นหน่วยบริหาร
และจัดการทนุ ต่อ ส านักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) 

สพศ. สนย. 
และ สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ ผลการศึกษาหน่วยบริหารและจดัการ
ทุนต่างๆ หรือร่างแนวทางการพฒันา
องค์กรเพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการทุน 

- แนวทางการพัฒนาองค์กรฯ แผน
และขั้นตอนการจัดตัง้ PMU  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาองค์กรฯ 

ส าเนาข้อเสนอเพื่อเป็นหน่วย
บริหารและจัดการทนุ ที่ยืน่ต่อ 
สอวช. 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทุนจากแหลง่ทุนภายนอก 

25 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

จัดท าแนวทางการบริหารจัดการทุน
จากแหล่งทุนภายนอก ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิาร

สถาบนั  

ประกาศใช้แนวทางการบริหาร
จัดการทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

สพศ. และ 
สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ 
 

ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ทุนจากแหล่งทนุภายนอก 

- แนวทางการบริหารจัดการทนุจาก
แหล่งทุนภายนอกและโครงสรา้งการ
บริหารจัดการทุน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนั คร้ังที่ให้ความ
เห็นชอบต่อแนวทางการบริหาร
จัดการทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

แนวทางการบริหารจัดการทนุจาก
แหล่งทุนภายนอก ที่ได้รับการ
ประกาศใช ้

 

 


