
 

ฉบับวันที่ 8/02/2565                สถาบันวัคซีนแห่งชาติ – 1 

 
ตัวชีว้ัดส ำหรับกำรประเมินสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  

และผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวัคซีนแห่งชำติ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 1 กำรประเมินสถำบันวัคซีนแห่งชำติ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน  
1.1 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภำรกิจตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง (น้ ำหนักร้อยละ 30) 
 

วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ  
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า
ร่างนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรบูร
ณำกำรค ำของบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

6 กลั่นกรอง จัดล าดับความส าคญั
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาต ิ

จัดท าค าของบประมาณ 
เสนอกองทุน ววน. 

กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับ
การสนับสนุนจากกองทุน ววน. 

และมีการจัดท าแผนก ากับ ตดิตาม
โครงการฯ 

สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ เอกสารโครงการทีผ่่านการ
กลั่นกรองและจัดล าดับส าคัญ 

เอกสารค าของบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารที่เกีย่วข้องกับการแจ้ง
กรอบวงเงินงบประมาณ 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุน หรือด าเนนิการให้
มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการ
กระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณ
เพียงพอส าหรับทีจ่ะใชท้ั้งในสถานการณ์
ปกติและฉุกเฉนิ 
3. บริหารจัดการเพื่อบรูณาการ และ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล
ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 
2563-2565 
4. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญดา้นวัคซีน
และประสานงานหรือร่วมมือกับ
หน่วยงานของรฐั สถาบันการ ศกึษา 
องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนนิการ
เกี่ยวกับวัคซีน 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรวิจัย
พัฒนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่รองรับ
กำรระบำดโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์
เพำะเลี้ยง 

6 มีแผนปฏิบตัิการโครงการ ปี 2565 
ภายใต้บันทึกข้อตกลง เรื่อง การ
วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง สวช. และ 

อภ. 

มีการสนับสนุนงบประมาณให้ อภ. 
ได้ตามแผนมากกว่าร้อยละ 80 

และโครงการมีการด าเนินการตาม
แผน อย่างน้อยร้อยละ 80 

ได้ผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง 
(Proof-of-concept) และการ

ยืนยันกระบวนการผลิต (Process 
confirmation) 

สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ แผนปฏิบัติการโครงการ ปี 2565 
ภายใต้บันทึกข้อตกลง เรื่อง การ
วิจัยพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง สวช. และ 
อภ. 

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน  

รายงานผลการทดสอบใน
สัตว์ทดลอง และการยืนยัน
กระบวนการผลติ 
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วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

 3. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดหำทุนสนับสนนุกำรวิจัยวัคซีน
โควิด 19 ส ำหรับกำรทดลองใน
มนุษย์  

6 จ านวนโครงการ 1 โครงการ จ านวนโครงการ 2 โครงการ จ านวนโครงการ 3 โครงการ สพศ./สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ สัญญาสนับสนุนทุนการวิจัยวัคซีน 
โควิด 19 ส าหรับการทดลองใน
มนุษย ์

สัญญาสนับสนุนทุนการวิจัยวัคซีน 
โควิด 19 ส าหรับการทดลองใน
มนุษย ์

สัญญาสนับสนุนทุนการวิจัยวัคซีน 
โควิด 19 ส าหรับการทดลองใน
มนุษย ์

5. เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการข้อมลูและความรู้เชิง
บูรณาการ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ 
และวิชาการเกีย่วกับวัคซีน 
เพื่อให้ บริการทางวิชาการ 
พัฒนาข้อมูลและสรา้งองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านวัคซีน 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำร
จัดกำรวัคซีน ระยะที่ 2 
 

6 มีผู้ออกแบบ ปรับปรุงระบบข้อมลู
ฯ และแนวทางการออกแบบการ
แสดงผลข้อมูลของวัคซีนและ
ปรับปรุงระบบเพิ่มเติม 

มีการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
Dashboard เพิ่มเติม 

มีการออกแบบหน้าจอแสดงผล 
Dashboard เพิ่มเติม 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งการ
เก็บข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน ์  

สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็  1.  สัญญาการจัดซื้อจดัจ้าง 
ผู้ออกแบบและปรับปรุงระบบ
ข้อมูลฯ 
 2.  แผนการออกแบบการ
แสดงผลข้อมูลของวัคซีน และการ
ปรับปรุงระบบข้อมูลเพิ่มเตมิที่
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถาบันฯ 

1. หน้าจอแดชบอร์ด 
(Dashboard) เพิ่มเตมิ  
อย่างน้อย 1 โมดูล 

1. หน้าจอแดชบอร์ด 
(Dashboard) เพิ่มเตมิ  
อย่างน้อย 3 โมดูล 
2. เผยแพรส่ื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 
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วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 
(50 คะแนน) 

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
(75 คะแนน) 

เป้ำหมำยขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

6. ส่งเสรมิ สนับสนุน  
หรือด าเนินการให้มีการฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
วัคซีน 

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนวัคซีน 
 

6 มีแผนปฏิบตัิการพัฒนาบุคลากร

ครอบคลมุทั้งโรงงานต้นแบบและ

โครงสร้างพื้นฐานด้านสตัว์ 

ทดลอง และร้อยละผูไ้ด้รับการ

อบรมตามแผน ทั้ง 2 area ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60  

ของเป้าหมาย 

ร้อยละผู้ได้รับการอบรมตามแผน  

ทั้ง 2 area ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของเป้าหมาย 

ร้อยละผู้ได้รับการอบรมตามแผน  

ทั้ง 2 area ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของเป้าหมาย 

สพศ./EO 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ 
 
 

รายงานสรุปการจดัอบรมเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรโรงงานต้นแบบ  

รายงานสรุปการจดัอบรมเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรโครงสร้าง

พื้นฐานด้านสัตว์ทดลอง 

รายงานสรุปการจดัอบรมเพิ่ม

ศักยภาพโรงงานต้นแบบ และ

โครงสร้างพื้นฐานด้าน

สัตว์ทดลอง 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน  
1.2 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบำยส ำคัญหรือแผนปฏิบัติกำรของกระทรวงฯ (น้ ำหนักร้อยละ 10) 
 
 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

6. ระดับควำมส ำเร็จของกำรวิจัยพัฒนำวัคซีน 
COVID-19 ตั้งแต่ต้นน้ ำในประเทศ 
 

10 มีวัคซีนเข้าสู่การทดสอบในมนุษย ์
ในระยะ 2B อย่างน้อย 1 candidate 

มีการทดสอบการผลติวัคซีน 
ในระดับอุตสาหกรรม  

(Process Validation Batches)  

วัคซีนไดร้ับอนุมัติทะเบียน 
  

สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ 
 
 

หนังสืออนุญาตจาก อย.ให้ด าเนินการ
ทดสอบในมนุษย์ ระยะ 2B  

GMP certificate ส าหรับโรงงานผลิต
วัคซีนในระดับอุตสาหกรรม 

หนังสือ ทย.1 จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
เพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19  
แบบมีเงื่อนไข 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน  
2.1 ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน/ควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำน (น้ ำหนักร้อยละ 25) 

 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

7. ปริมำณวัคซีน COVID-19 ที่จัดหำได้ในปี 2565 
ตำมที่คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบ 

20 จ านวนมากกว่า 80 ล้านโดส 
หรือมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ

ความต้องการใช้ในประเทศ 

จ านวนมากกว่า 100 ล้านโดส 
หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณ

ความต้องการใช้ในประเทศ 

จ านวน 120 ล้านโดส  
หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ

ความต้องการใช้ในประเทศ 

ส ำนักงำน
ผู้บริหำร/สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ มติคณะรัฐมนตรคีรั้งท่ีให้ความเหน็ชอบ
งบประมาณในการจดัซื้อวัคซีน  

มติคณะรัฐมนตรคีรั้งท่ีให้ความเหน็ชอบ
งบประมาณในการจดัซื้อวัคซีน  

มติคณะรัฐมนตรคีรั้งท่ีให้ความเหน็ชอบ
งบประมาณในการจดัซื้อวัคซีน  

8. ระดับควำมส ำเร็จในกำรรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิตวัคซีน HPV แบบแบ่งบรรจุ 

5 มีการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนวัคซีน HPV 
ส าเรจ็รูป เพ่ือแก้ปัญหาวัคซีน 

ขาดแคลนในประเทศ 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 
HPV ระดับปลายน้ าในประเทศ 

รายงานติดตามความก้าวหน้า 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติวคัซีน 

HPV ระดับปลายน้ า โดยสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผน และยื่นเอกสาร

ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. 

ส ำนักงำน
ผู้บริหำร 

หลักฐานแสดงความส าเรจ็ 
 
 

หลักฐานการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนวัคซีน
ส าเรจ็รูป 

สัญญาการลงนามรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพร้อมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
Technical and validation report  

เอกสารที่เกีย่วข้องกับความก้าวหน้าการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน เช่น 
เอกสาร Method transfer Quality 

Control, Process validation ส าหรับ
ใช้ในการยื่นต่อ อย. 
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2.2 ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรขององค์กำรมหำชน ตัวชี้วัดบังคับ (น้ ำหนักร้อยละ 5)  
 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

9. ร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 5 - 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

 1. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกิน
กรอบวงเงินรวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
2. ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่สูง
กว่าร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตาม
แผนที่เสนอต่อคณะกรรมการองคก์าร
มหาชน ณ ต้นปีงบประมาณ 

 สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ  รายงานร้อยละค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากร
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตามที่คณะ
กรรมการบริหารสถาบันฯ อนุมตัิ ไม่
เกินร้อยละ 30 ตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

รายงานผลการเบิกจ่ายจริงของ
ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากรเปรียบเทยีบ
กับงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรจาก
ส านักงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 3 ศักยภำพขององค์กำรมหำชน (น้ ำหนักร้อยละ 20) 
 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

10. ระดับควำมส ำเร็จของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้
จำกกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
วัคซีน ระยะที่ 2  

10 มีรำยชื่อชุดข้อมูล (Data Set) ที่
สัมพันธ์กับกระบวนการท างานตาม

ประเด็นการด าเนินงานภายใต้ 
Focus Area 

- มีค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ที่
สอดคล้องตามาตรฐานที่ สพร. ก าหนด 
(14 รายการ) ของทุกชุดข้อมูล (15 
คะแนน) 
- มีระบบบัญชขี้อมลูของหน่วยงำน 
(Agency Data Catalog) พร้อมแจ้ง 
URL ระบบบัญชีข้อมลูหน่วยงาน (10 
คะแนน) 

- น ำขึน้ชุดข้อมูล metadata และ
ระบุแหล่งข้อมลู ส าหรับชุดข้อมูลที่ถูก
จัดในหมวดหมู่สาธารณะ ร้อยละ 100 
ของชุดข้อมูลเปิดทั้งหมดบนระบบบัญชี
ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะเปิดที่ สพร. ก าหนด (20 
คะแนน) 
- น ำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อยำ่ง
เป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ตำมประเด็น
ภำยใต้ของ Focus area อย่ำงนอ้ย 1 
ชุดข้อมลู (5 คะแนน) 

สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ ผลการประเมินการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล จากส านักงาน ก.พ.ร. 

11. กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)  

10 275 - 350 สนย./สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ 
 

รายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (น้ ำหนักร้อยละ 10) 
 

พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ด ำเนินกำร  

 
(1) 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

พิจารณาแผนปฏบิัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 

4   สนย. 

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

4   สนย. 

1.3 คณะกรรมการก ากับให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ รวมทัง้จัดให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจแผนปฏิบตัิ
การ 5 ปี และแผนปฏิบตัิงาน ทัว่ทั้งองค์กร มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตงิานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ขององค์การมหาชน 

4   สนย. 

1.4 คณะกรรมการก ากับให้มีการติดตามและมีระบบรายงานเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมายของแผนเป็นระยะอย่างเหมาะสม 3   สนย. 
2. กำรบริหำรทำงกำรเงิน (10 คะแนน)     

2.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงินเพื่อน ามาใช้ในการบริหาร 
เช่น การวิเคราะห์ต้นทนุต่อหนว่ยเปรียบเทียบกับหน่วยงานทีป่ฏิบัติหน้าที่คล้ายคลงึกัน สนับสนุนให้มีการลดค่าใชจ้่ายและ/หรือหา
รายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดนิ 

5   สอน. 

2.2 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏบิัติงานดา้นการเงินโดยรายงานได้ระบุปญัหาอุปสรรคที่ผลงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งก ากับให้มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

5   สอน. 
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พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ด ำเนินกำร 

 
(1) 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (15 คะแนน)     
3.1 คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป และมีการประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
3   สอน. 

3.2 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว และจัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปีพร้อมรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบริหารงานบุคคลให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3   สอน. 

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

5   สอน. 

3.4 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจา้หน้าที่และผู้บรหิาร และมีการน าผลประเมินเชือ่มโยงกับการ
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน 

4   สอน. 

4. กำรควบคุมภำยใน (10 คะแนน)     
4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการก ากับให้ฝ่ายบริหารมีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด และมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง โดยให้การจัดท าแผนและรายงานมีครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชนและมปีระเด็นครบถ้วนตามเงื่อนไข 
รวมทั้งให้มีกระบวนการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
2 

   
สอน. 

2) คณะกรรมการมีการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง และก ากับให้มีกระบวนการสื่อสารท า
ความเข้าใจ การด าเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร 

3   สอน. 
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พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ด ำเนินกำร  

 
(1) 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีหนว่ยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน มผีู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกบั
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 

5. กำรบริหำรทั่วไป (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 และมกีารสื่อสารทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กรด้วยวิธีหรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3   สนย./สอน. 
 

5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแสดงความโปร่งใสในการด าเนินกิจการในรายงานประจ าปี และ
เว็บไซต์ขององค์การมหาชน โดยมีหัวข้อที่ควรเปิดเผยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เร่ือง แนวทางการ
ควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน เป็นอย่างน้อย 

5   สอน. 
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พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ด ำเนินกำร  

 
(1) 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

5.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการปฏบิัติงาน 
คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัลระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทลัประจ าปี เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และก ากับให้มีการติดตามการด าเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

5   สอน. 

6. กำรค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กำรตอบสนองต่อประชำชน (15 คะแนน)     
6.1 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนมีการด าเนินงานที่ค านึงถึงผู้รับบริการ และจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดย 

ผู้ประเมินภายนอกและมีผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
5   สนย. 

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

5   สอน. 

6.3 คณะกรรมการก ากับให้องค์การมหาชนน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการจัดการข้อร้องเรียนมาใชป้ระโยชน์ โดย
อย่างน้อยมีการสรุป วิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานพร้อมมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงานและการให้บริการ ให้
คณะกรรมการได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

5   สนย. 
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พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรควบคุมดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน คะแนนรวม 100 คะแนน  
ประเด็นกำรประเมิน คะแนน ด ำเนินกำร  

 
(1) 

ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

(0) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 
2   สนย. 

7.3 คณะกรรมการมีการประเมินผลคุณภาพของการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมทีฝ่่ายเลขานุการเสนอให้คณะกรรมการองค์การ
มหาชนเห็นชอบ เพื่อให้การด าเนินการประชุมมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1   สนย. 

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

การปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานดา้นภารกิจหลักอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี โดยรายงานได้ระบุปัญหาอปุสรรค ที่ผลงานไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข รวมทั้งมีการติดตามการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ 

5   สนย. 

8.2 คณะกรรมการก ากับให้มีการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนนิงานขององค์การ
มหาชน แก่รัฐมนตรีที่ก ากบัดูแลองค์การมหาชน 

5   สนย. 

9. กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน (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  กำรประเมินผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัคซีนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบที่ 1 สัญญำจ้ำง (น้ ำหนักร้อยละ 100) 
 

ตัวช้ีวัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

1. ร้อยละควำมรับรู้ และควำมพึงพอใจต่อ
บทบำท และภำพลักษณข์องสถำบัน  

25 น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80-85 มากกว่าร้อยละ 85  
สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานผลการประเมินความรับรู้ 
และความพึงพอใจต่อบทบาท และ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 

รายงานผลการประเมินความรับรู้ และ
ความพึงพอใจต่อบทบาท และ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 

รายงานผลการประเมินความรับรู้ 
และความพึงพอใจต่อบทบาท และ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 

2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

25 บุคลากรของสถาบนัได้รับการพฒันา
ศักยภาพ 
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Vaccinology Course) อย่างน้อย 
2 คน 

บุคลากรของสถาบนัได้รับการพฒันา
ศักยภาพ 
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Vaccinology Course) อย่างน้อย  
2 คน 
2. ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก อย่าง
น้อย 1 คน 

บุคลากรของสถาบนัได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
1. ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Vaccinology Course) อย่างน้อย 
2 คน 
2. ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
อย่างน้อย 1 คน 
3. ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างประเทศ (ประเทศเกาหลี) อย่าง
น้อย 1 คน 

สอน./สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสถาบัน ปี 2565 

รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสถาบัน ปี 2565 

รายงานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสถาบนั ปี 2565 
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ตัวช้ีวัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำค ำขอ
งบประมำณปี 2566 ในกำรก่อสร้ำงที่ท ำกำร
สถำบันแห่งใหม ่

25 เสนอค าของบประมาณ ไม่ได้รบั
จัดสรรงบประมาณ 

เสนอค าของบประมาณ ได้รับจดัสรร
งบประมาณ น้อยกวา่กรอบค าขอ 

เสนอค าของบประมาณ ได้รบั
จัดสรรงบประมาณ ตามกรอบค าขอ 

สนย./สอน. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. ระดับควำมส ำเร็จกำรจัดหำวัคซีนโควิด 19 
ตำมที่คณะกรรมกำรวัคซีนแห่งชำติให้ควำม
เห็นชอบ 

25 
 

จ านวนมากกว่า 80 ลา้นโดส 
หรือมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณ
ความต้องการใช้ในประเทศ 

จ านวนมากกว่า 100 ล้านโดส 
หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณ
ความต้องการใช้ในประเทศ 

จ านวน 120 ล้านโดส หรือมากกว่า
ร้อยละ 80 ของปริมาณความ
ต้องการใช้ในประเทศ 

ส ำนักงำน
ผู้บริหำร 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ มติคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ให้ความ
เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซนี 

มติคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ให้ความ
เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซนี 

มติคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ให้ความ
เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อวัคซนี 
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องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ มอบหมำย (น้ ำหนักร้อยละ 100) 
 

ตัวชี้วัด น้ ำหนัก  
(ร้อยละ) 

ค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบ 
เป้ำหมำยขั้นต่ ำ (50 คะแนน) เป้ำหมำยมำตรฐำน (75 คะแนน) เป้ำหมำยขั้นสูง (100 คะแนน) 

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำองค์กร 
เพื่อเป็นหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำน
วัคซีน (PMU) 

30  สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ให้ความเห็นชอบ
สถาบนัเป็น PMU 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้
ความเห็นชอบร่างข้อเสนอการปรับ

กระบวนการท างานของสถาบัน 

มีระบบบริหารจัดการทุนดา้นวคัซีน  
(PMU) 

สพศ./สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ รายงานการประชุมสภานโยบายฯ ให้
ความเห็นชอบ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่มีการเสนอ 
ร่างการปรับกระบวนการท างานของ

สถาบนั 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่มีการเสนอ
ระบบบริหารจัดการทุนดา้นวัคซีน  
(PMU) 

6. ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำร
จัดกำรโครงกำรขนำดใหญ่ วงเงิน 100 
ล้ำนบำทขึ้นไป 
หมำยเหตุ: ทุกแหล่งงบประมำณ 

35 ศึกษา ทบทวนและจัดท าร่างมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ 

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ให้
ความเห็นชอบมาตรฐานการปฏบิัติงาน 
(SOP) การบริหารจัดการโครงการ 

SOP ได้รับการประกาศใช ้
และน าสู่การปฏบิัต ิ

สอน./สนย./
สพศ. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ เอกสารทบทวนแนวทาง และรา่ง SOP 
  

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ คร้ังที่ให้ความเห็นชอบ SOP 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติและมีการ
ด าเนินงานภายใต้ SOP 

7. ระดับควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนกำร
วิจัยพัฒนำวัคซีนโควิด 19 ในภำคสนำม
ขนำดใหญ่ (Clinical trial phase 2b/3) 

35 คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
ให้ความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาต ิ
ให้ความเห็นชอบโครงการและ
งบประมาณ 

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
โครงการและอนุมัติงบประมาณ 

สพศ./สนย. 

หลักฐานแสดงความส าเร็จ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถาบนัฯ ครั้งที่ให้ความเห็นชอบ
โครงการและงบประมาณ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ให้ความเห็นชอบ
โครงการและงบประมาณ 

มติคณะรัฐมนตรีคร้ังที่ให้ความ
เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 
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