
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 บทน า 

 
หลักการ  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  (สวช.) ก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ โดยการระบุ วิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานทุกระดับ และน ามาปรับ
วิธีการท างานให้มุ่งสู่ผลส าเร็จ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการ
ปฏิบัติงานของ สวช. อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
1.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ สวช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน หรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้าน
การเงิน หรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้นในสถาบัน  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายการ
ด าเนินงานของ สวช.  

2.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีการปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย
เงื่อนไขสัญญาข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนและทุกระดับ  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการสนับสนุน น าหลักการบริหารความ
เสี่ยงไปสู่การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ และร่วมกันก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานตามปกติของทุกหน่วยงาน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดองค์กร นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม นอกจากนี้ สวช. ยังได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งได้ก าหนด
โดยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยได้รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ 6  ของระเบียบดังกล่าวต่อส านักงาน    การตรวจเงินแผ่นดิน และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผลกระทบหรือ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรทั้ งทางตรง  และทางอ้อม ทั้ งนี้ ความเสี่ ยงที่ จะเกิดขึ้นประกอบด้วย                   
ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง                 
  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  
 

การบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยงกับแผนการควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ 
 พิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่  1) วงเงินงบประมาณที่ ได้รับสนับสนุนในแต่ละโครงการ  
2) ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 3) ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสี ย โดยมีค่าคะแนนและ
รายละเอียดดังนี้ 
 

ปัจจัยส าคัญ ค่าคะแนน 
1 2 3 

1. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนในแต่ละโครงการ น้อยกว่า  
3 ล้านบาท 

3-5  
ล้านบาท 

มากกว่า  
5 ล้านบาท 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน ไม่สอดคล้อง สอดคล้องปานกลาง สอดคล้องมาก 
3. ความเก่ียวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เก่ียวข้อง เกี่ยวข้องน้อย เกี่ยวข้องมาก 
  

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22-24 
สิงหาคม 2560 สามารถสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 23 โครงการ คัดเลือกโครงการตามเกณฑ์ส าคัญ  
3 ด้านดังกล่าวข้างต้น มา 11 โครงการ แล้วน ามาให้ค่าคะแนนในแต่ละด้าน น าค่าคะแนนในแต่ละด้านมาคูณกันเพ่ือ
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 

โครงการ  งบประมาณ  การประเมิน ค่าคะแนน 
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยพฒันาวัคซีนเปา้หมายของประเทศ  9,090,000 3,3,3 27 
2. โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงดา้นวัคซนีในภูมิภาคอาเซียน 3,077,100  2,3,3 18 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอยา่งครบวงจร 5,750,000  3,2,2 12 
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการด าเนนิงานภายใต้เครือข่ายด้านวัคซีน 8,186,000  3,2,2 12 
5. โครงการส่งเสริมการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างมีประสิทธิผล และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวาระแห่งชาติดา้นวัคซีน 

1,769,700 1,3,3 9 

6. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเปน็ส าหรับการพัฒนาวัคซนีของ
ประเทศ 

2,203,200  1,3,2 6 

7. โครงการจัดตั้งหน่วยข้อมูลและบริหารจัดการวัคซนี 1,576,500  1,3,2 6 

8. โครงการจัดท าอนุบัญญัติภายใต้พรบ. ความมั่นคงดา้นวัคซนี 600,000  1,2,3 6 
9. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงดา้นวัคซนีสู่สาธารณะ 2,487,000  1,2,2 4 
10. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการจัดการความรู้ด้านวัคซีน 1,331,000  1,1,1 1 

โครงการล าดับที่ 1-5 มีค่าคะแนนมากกว่า 9 คะแนนขึ้นไป จึงพิจารณาน ามาจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง อย่างไรก็ตาม โครงการล าดับที่ 1, 3 และ 4 มีกิจกรรมหลักคือการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนารายวัคซีน ทุนพัฒนา
บุคลากร และทุนด าเนินงาน ดังนั้น จึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรวมเป็นประเด็นเดียว คือ การสนับสนุนทุนประเภท
ต่างๆ ของสถาบัน รายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้ 



1 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
1. การวิจัยเพ่ือผลิตวัคซีนส าคัญตามเป้าหมาย มี
ผลส าเร็จล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  
สาเหตุ 
1. หน่วยงานผู้รับผดิชอบไมส่ามารถใช้กล้าเช้ือท่ีมี
ผลการวิจัยสนับสนุนอยู่แล้ว ต้องเสียเวลาในการค้นหา
กล้าเช้ือใหม่ที่ไมต่ิดปญัหาเรื่องทรพัย์สินทางปัญญา 
2.ผู้สนับสนุนการผลติวัคซีนและผูว้ิจัยไมส่ามารถตกลงกัน
ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตวคัซีน  
3. ผู้จัดการโครงการไมส่ามารถบรหิารจัดการโครงการให้
เป็นไปตามแผน 
4. ผลการวิจยัพัฒนาวัคซีนไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลส าคัญ
เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานที ่อย. ประกาศใช้  
ผลกระทบ 
1. การผลติวัคซีนของประเทศไม่บรรลผุลส าเร็จตามวาระ
แห่งชาติด้านวัคซีน และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาต ิ
KPI / เป้าหมาย 
 มีเครือข่ายการวิจัยสู่การผลติวัคซนีในประเทศที่
สามารถด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงร่วมกันได้ตามแผน 
อย่างน้อย 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนไขส้มองอักเสบเจอี และ
วัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี ่

1. มีการประชุมเพื่อร่วมมือกันท างานในรูปแบบของเครือข่าย
การวิจัยสู่การผลิต  
2. มีการติดตามและประเมินการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบและหน่วยงานให้การสนับสนุนทุนด าเนินงานและ
ทุนศึกษาวิจัย 

1. สร้างแนวร่วมจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อย. 
และกรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย ์ฯลฯ 
2. ประสานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อให้ความเห็น
และข้อมลูประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ  
3. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ 
ดูแลรายวัคซีน 
4. พัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติให้เป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการโครงการ เพื่อให้มีการเรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ในการบรหิารโครงการ 
 
 
 
 

กันยายน 2561/ 
นส.วันอิบตีซาม มะสาแม 

 
ส านักส่งเสรมิและสนับสนุน

เครือข่ายดา้นวัคซีน 
 



2 
 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมการผลิตวัคซีนอย่างมีประสิทธิผล และติดตามความก้าวหน้าโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
2. ผลการด าเนินโครงการภายใต้วาระแห่งชาตไิม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
สาเหต ุ
1. ขาดเจ้าหนา้ที่วิเคราะห์ปัญหาและเสนอผู้บริหารที่
รับผิดชอบโครงการ 
2. หน่วยงานที่รบัผิดชอบโครงการด าเนินการล่าช้า 
และไม่ใส่ใจในผลส าเร็จของการด าเนินงานเทา่ที่ควร 
3. ขาดเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการด าเนิน
โครงการในกระบวนการผลิต การเก็บชีววัตถุที่ส าคัญ 
เป็นต้น   
4. บุคลากรไม่เพียงพอและขาดศักยภาพในการพัฒนา
ต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิต 
ผลกระทบ 
1. ผลิตวัคซนีไมไ่ด้ตามแผนที่ก าหนด และส่งผล
กระทบต่อการทดสอบวัคซนีในคนให้เกิดความล่าชา้ 
KPI / เป้าหมาย 
มีการด าเนินงานตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในโครงการที่ไมบ่รรลุผลส าเร็จตามเงื่อนเวลา 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

1. สนบัสนุนงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานที่รับผดิชอบ
สามารถพัฒนาวัคซีนสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม
ได ้
2. สนับสนุนการพฒันาบุคลากรในเร่ืองที่เจ้าหน้าที่ขาด
ศักยภาพ โดยใช้การอบรมระยะสั้น 
3. มีการติดตามความก้าวหนา้อย่างเป็นระยะ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1. แจ้งผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการใน
วาระแห่งชาติด้านวัคซีนต่อผูบ้รหิารของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข โดยให้
หน่วยงานเสนอแผนการแก้ไขในปี 2561 
2. ติดตามกิจกรรมเพื่อเร่งรัดและแก้ไขปัญหาของ
โครงการ เพื่อให้การสนับสนนุตามความเหมาะสม 
3. พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการให้มีศักยภาพ
ในบทบาทของผู้จัดการโครงการ 
4. ให้ทุนสนบัสนุนการพัฒนาบคุลากรเพื่อพัฒนางาน
ตามความจ าเป็นและสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด้ใน
การด าเนินโครงการ 

กันยายน 2561/ 
ดร.ศิริวรรณ วันศุกร์ 
ส านักสง่เสริมและ

สนับสนนุเครือข่ายด้าน
วัคซีน 

 

  



3 
 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
1. ทุนวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนไม่ตรงตาม
ยุทธศาสตร์และไม่สอดคล้องกับแผนบูรณาการ
งานวิจัยแห่งชาติ  
สาเหตุ  
1. ผู้รับผิดชอบไม่ได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์วัคซีน
แห่งชาติก่อนก าหนดหัวข้อทุน 
2. ขาดการวิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนการให้ทุน 
และแผนบูรณาการวิจัยของประเทศ  
ผลกระทบ  
1. การสนับสนุนไม่ตรงตามเป้าหมาย ตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
2. แผนการพัฒนาวัคซีนของประเทศมีความล่าช้า  
3. ท าให้การของบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
วัคซีนไม่ตรงตามเป้าหมาย 
KPI / เป้าหมาย  
1. ทุนที่ให้การสนับสนุนมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการงานวิจัย ร้อยละ 
100 

 1. มีการจัดท าแผนการให้ทุนโดยวิเคราะห์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของสถาบัน 
 
2. มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนบูรณาการวิจัย
ของประเทศ 
 
3. การเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในสถาบัน เพ่ือให้การจัดท าแผน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 

 
 
 
 

 

กันยายน 2561/  
นส.สิริพัฒน์ 
เจนสุริยะกุล 

หน่วยสนับสนุนทุน 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
2. ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์จากการวิจัยวัคซีน
เป้าหมายของประเทศท่ีไม่เหมาะสม 
สาเหตุ  
1. ขาดแนวทางในการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปญัญา
และผลประโยชน์ที่เกดิจากงานวิจยัพัฒนาวัคซีน 
2. ขาดกลไกในการเจราจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม 
3. ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ทั้งในด้านกฎหมายและในเชิง
เทคนิค 
ผลกระทบ  
1. การวิจัยวัคซีนเป้าหมายของประเทศมีความล่าช้าและ
ไม่เป็นตามแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 
2. เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 
3. ประเทศสญูเสียโอกาสในการพฒันานวัตกรรมใหม่ๆ 
ด้านวัคซีน 
4. ประเทศสญูเสียงานวิจัยที่อาจกอ่ให้เกิดมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 
KPI / เป้าหมาย  
1. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนมีการประเมินด้าน IP 
ร้อยละ 100 

 1. การจัดท าแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานวิจัย 
 
2. การศึกษากลไกการบรหิารทรัพย์สินทางปัญญาจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้กับงานด้านวัคซีน 
 
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย
และการบริหารจัดการสิทธิบตัร 
4. การวิเคราะห์โครงการ และประเมินความเป็นไปได้ใน
การเกิดสิทธิบัตรจากงานวิจัย 
 
 

กันยายน 2561/ 
นส.ใจญา สถิตย์เสมากลุ 
หน่วยสนับสนุนทุน 

 
 
 



5 
 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

ความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
1. ไม่สามารถจัดท า (ร่าง) รายงานผลการส ารวจข้อมูล
พื้นฐาน รวมถึงศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AVBS) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สาเหต ุ 
1. Country Experts หรือ Country Focals ไม่ตอบแบบ
ส ารวจหรือส่งคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
2. จัดท า (ร่าง) รายงานผลการส ารวจฯ เสร็จไม่ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจ านวนมาก 
ผลกระทบ  
1. ไม่สามารถแจ้งเวียน (ร่าง) รายงานฯ แก่ประเทศสมาชิก 
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (Feedback, inputs and 
concurrence) ได้ 
2. ไม่สามารถตีพิมพ์รายงานผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน 
รวมถึงศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค (AVBS) ของประเทศสมาชิกอาเซียนฉบับ
สมบูรณ์ (ASEAN Vaccine Baseline Survey; AVBS: 
Current Situation and Gap Analysis) ได้ในปี 2561 
3. ไม่มี Inputs ในการจัดท า(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้าน
วัคซีนในระดับภูมิภาค 
KPI / เป้าหมาย  
รายงานผลการศึกษาฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน และได้รับการตีพิมพ์ 

  
1. ติดตามความก้าวหน้าของการตอบแบบส ารวจจาก
ประเทศสมาชิกผ่านทาง ASEC และ ASEAN Health 
Cluster ๓ Country Focal Points เป็นระยะ 
2. หาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจดัท ารายงาน เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญแตล่ะประเทศ การเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน 
รวมถึงการค้นหาข้อมลูทุติยภูมิจากสื่ออิเล็กทรอนิค 
3. หาผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูและจัดท ารายงาน 
4. ปรึกษาที่ปรึกษาโครงการฯ เพือ่ปรับรูปแบบการ
ด าเนินงานให้เหมาะสม 

 
มกราคม 2561 

นายโยธิน ถนอมวัฒน ์
ส านักพัฒนานโยบายด้าน

วัคซีน 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

ความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
2. ไม่สามารถจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนนิงานความม่ันคงและการพ่ึงตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคได้ 
สาเหต ุ 
1. ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการได้ตามแผน เนือ่งจากผู้เชี่ยวชาญแต่
ละประเทศ รวมถงึ resource persons จากองคร์ะหว่างประเทศไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
2. ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดประชมุ เนือ่งจากใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสงู 
3.  ไม่มี Inputs ในการจดัท า (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิาร
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนใน
ระดับภูมิภาค เนือ่งจาก (ร่าง) รายงานผลการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานด้านการ
วิจัยพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค (AVBS) ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ผลกระทบ  
1. ไม่สามารถแจ้งเวียน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารฯ แก่
ประเทศสมาชกิ เพือ่ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะได ้
2. ไม่มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารฯ ฉบับที่ได้รับการ Adoption 
จากเวทกีารประชุมผูน้ าด้านสุขภาพระดับสงูของอาเซียน เช่น SOMHD, 
AHMM หรือ ASEAN Summit เพื่อใช้ก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน 
3. ไม่มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารฯ ประกอบ การน าเสนอควบคู่
กับ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมัน่คงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน 
4. ไม่สามารถจัดพิมพแ์ผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนนุ
การด าเนนิงานความมัน่คงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในระดับภูมิภาคได้ 
KPI / เป้าหมาย  
แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รบัความเห็นชอบจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงเวทกีารประชุมผูน้ าด้านสุขภาพของอาเซียน และ
ได้รับการตีพมิพ ์

  
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ประเทศสมาชิกทราบ ร่วมกับการ
สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคล 
2. จัดท าโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก 
ASEAN Sponsoring Bodies หรือ International 
partners อ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
3. ประสานกับ ASEC รวมถึง ASEAN Health 
Cluster 3 Country Coordinators/Focal 
Points ในการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
4. ติดตามและเร่งรัดการจัดท า (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน
ในระดับภูมิภาค 
5. ผู้แทนของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือ
น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ฯ ในเวทีการประชุมผู้น าด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของอาเซียน   
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

ความร่วมมือเพื่อความม่ันคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
3. ไม่สามารถจัดท า (ร่าง) ปฏิญญาอาเซยีนว่าดว้ยความม่ันคงและการ
พ่ึงตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซยีน พร้อมผลักดันให้ได้รับความ
เห็นชอบจากเวทีการประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียน (ASEAN Summit) 
ในปี 2019 
สาเหต ุ 
1. ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัท า 
(ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึง่ตนเองด้านวัคซีนใน
ภูมิภาคอาเซียนได ้
2. ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดประชมุ เนือ่งจากใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสงู 
3. ไม่ได้รับความเห็นหรือข้อเสนอแนะตอ่ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ไม่สามารถเสนอ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนฯ เข้าสูก่ารพจิารณาในเวทกีาร
ประชุมผูน้ าด้านสขุภาพอาเซียนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง (SOMHD และ 
AHMM) รวมถึงเวทกีารประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน (ASEAN Summit) 
ผลกระทบ  
ขอ้รเิริม่เรือ่งความมั่นคงและการพึ่งตนเองดา้นวัคซีนในภมูิภาคอาเซียน
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเวทกีารประชุมผูน้ าด้านสขุภาพต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งของอาเซียนและไม่สามารถน าไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างเปน็
รูปธรรม 
KPI / เป้าหมาย  
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภมูิภาค
อาเซียน (ASEAN Leader’s Declaration on Vaccine Security and 
Self-Reliance) ที่ได้รับความเห็นชอบจากเวทีการประชุมผูน้ าด้านสขุภาพ
ของอาเซียน 

  
1. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่ประเทศสมาชิกทราบ ร่วมกบัการสื่อสารอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างบุคคล 
2. จัดท าโครงการเพื่อรับงบประมาณสนุบสนุนจาก 
ASEAN Sponsoring Bodies หรอื International 
partners อื่น ๆ เพิ่มเติม 
3. จัดประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องภายในประเทศ เพ่ือ
ก าหนด Timeline ที่ชัดเจนในการเสนอ (ร่าง) ปฏญิญา
อาเซียนฯ เข้าสู่การพิจารณาในเวทีการประชุมผู้น าด้าน
สุขภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของอาเซียน 
4. ประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาโครงการในการ
จัดท า (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียน 
5. ก าหนดระยะเวลาในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนฯ ท่ีชัดเจน พร้อมตดิตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ผู้แทนของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อน าเสนอ 
(ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนฯ ในวทีการประชุมผู้น าด้าน
สุขภาพต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องของอาเซียน 
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