
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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.  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้บุคลากรของสถาบัน มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายเงื่อนไข
สัญญาข้อตกลง 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 านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
 

 

สถาบันได้ตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายโครงการเป็นการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้สามารถจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้
อย่างมั่นใจ อย่างไรก็ตาม การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงรายโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณ และจะได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 



 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับโครงการ 
 พิจารณาจากปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) วงเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในแต่ละโครงการ 2) ความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ/หรือตัวชี้วัดของสถาบัน 3) ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีค่า
คะแนนและรายละเอียดดังนี้ 
 

ปัจจัยส าคัญ ค่าคะแนน 
1 2 3 

1. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนในแต่ละโครงการ น้อยกว่า  
3 ล้านบาท 

3-5  
ล้านบาท 

มากกว่า  
5 ล้านบาท 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และ/หรือ
ตัวชี้วัดของสถาบัน 

ไม่สอดคล้อง สอดคล้องปานกลาง สอดคล้องมาก 

3. ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เก่ียวข้อง เกี่ยวข้องน้อย เกี่ยวข้องมาก 
  
 

ส่วนที่ 3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5-7 
กันยายน 2561 สามารถสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการได้ทั้งสิ้น 22 โครงการ น าโครงการมาให้คะแนนตามเกณฑ์
ส าคัญ 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น น าค่าคะแนนในแต่ละด้านมาคูณกันเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 

โครงการ  งบประมาณ  การประเมิน ค่าคะแนน 
1. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนอย่างยั่งยืนของประเทศ  8,700,000 3,3,3 27 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเปน็ของประเทศ 6,463,300 3,3,3 27 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอยา่งครบวงจร 6,100,000 3,3,3 27 
4. โครงการประชุมวิชาการ 4,700,000 2,3,3 18 
5. โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 3,025,800 2,3,3 18 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2,600,000 1,3,3 9 

7. โครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายดา้นวัคซนี 1,494,000 1,3,3 9 

8. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวัคซีนและความมั่นคงดา้นวัคซนีสู่สาธารณะ 1,455,500 1,3,3 9 

9. โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบการสรา้งเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1,104,600 1,3,3 9 

10. โครงการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละองค์กร 2,056,000 1,3,2 6 

โครงการล าดับที่  1 -3 มีค่าคะแนนมากกว่า 27 คะแนน ซึ่ งเป็นค่าคะแนนสูงสุด หมายถึง  
มีความส าคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณ และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จึงพิจารณาน ามาจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม โครงการล าดับที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมหลักคือการสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาราย
วัคซีน ทุนพัฒนาบุคลากร และทุนด าเนินงาน ดังนั้น จึงจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรวมเป็นประเด็น เดียว คือ การ
สนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน รายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 



1 
 

แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
1. การขอยกเลิกทุนที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
แล้ว  
สาเหต ุ
1.ผู้ขอรบัทุนไม่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการ  
2. การเปลี่ยนแหลง่งบประมาณที่ขอรับการสนบัสนุน 
แม้ว่ากระบวนการพิจารณาจะเวร็จสิ้นแล้ว 
3. เกณฑ์การพิจารณาทุนบางประเภทยังไม่ชัดเจน 
เช่นการพิจารณาคณุสมบัติด้านภาษา ส าหรับทุน
ศึกษาต่อ 
ผลกระทบ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เปน็ไปตามแผนที่วางไว้ 
2. โครงการทีข่อรับทนุไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
3. การด าเนินงานด้านวคัซีนของประเทศมีความ
ล่าช้า หรือก่อใหเ้กิดการเสียโอกาสในการพัฒนาทั้ง
งานวิจัยและบุคลากรด้านวคัซีน 
KPI / เป้าหมาย  
อัตราการขอยกเลกิทุนที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
แล้วไม่เกินร้อยละ 10 เทียบกับจ านวนทุนที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาแล้ว 

ไม่มี 1. ประเมินความพร้อมในการรับทุนของผู้ยื่น
ขอรับทุน 

กันยายน 2562 
ใจญา, สิริพัฒน์ 

หน่วยสนับสนุนทุน 2. สอบถามหรือติดตามความพร้อมของผู้รับทุน
อย่างสม่ าเสมอ 
3. ปรับปรุงเกณฑ์การให้ทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและ
น ามาบังคับใช้  
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 

ชื่อปัจจยัเสีย่ง  
2. การยืน่ขอรับทุนนอกก าหนดการรับสมัครทุน  
สาเหต ุ
1. ผู้ขอรับทุนไมไ่ด้วางแผนจัดท าขอ้เสนอโครงการใน
ช่วงเวลาทีก่ าหนด  
2. มีโครงการเร่งด่วนและส าคญัเสนอนอกชว่งเวลารับ
สมัครทุน 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ผลกระทบ 
1. ไม่มีงบประมาณรองรับ เน่ืองจากเป็นโครงการที่อยู่
นอกแผน 
2. ต้องมีการปรับแผนงบประมาณ และเกิดผลกระทบตอ่
การรายงานความส าเร็จ เน่ืองจากการวิจัยพัฒนาวัคซีน
ของสถาบัน เป็นแผนบูรณาการ 
3. การบริหารจัดการทุน และการบริหารสัญญาไม่เป็นไป
ตามแผนท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ และมีความ
เสี่ยงมากที่สุดในตัวชี้วัดดา้นประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ 
KPI / เป้าหมาย  
1. จ านวนทุนที่ย่ืนของบประมาณเกินก าหนดระยะเวลา 
มีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมดที่ย่ืนขอ
สนับสนุน 
2. สถาบัน มีแนวทางรองรับโครงการที่อยู่นอกแผน
งบประมาณ 

ไม่มี 1. มีเกณฑ์การประเมินความส าคัญหรือความ
เร่งด่วนของโครงการที่ยื่นขอรับทุนนอก
ก าหนดการ 

กันยายน 2562 
ใจญา, สิริพัฒน์ 

หน่วยสนับสนุนทน 

2. มีแนวทางรองรับการพิจารณาเร่งด่วน โดยอาจ
ลดระยะเวลาในการพิจารณาทุนให้สั้นกว่า
กระบวนการปกติ 
3. มีการปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
3. ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุน
ครุภัณฑ์และงบลงทุน  
สาเหตุ 
1. สถาบันไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนครุภัณฑ์และงบลงทุนที่ชัดเจน 
2. ไม่มีผู้รับผิดชอบเรื่องงบลงทุน 
ผลกระทบ 
1. การพิจารณาให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ใน
โครงการที่ขอรับทุนไม่ชัดเจน 
2. ไม่สามารถแยกได้ว่า โครงการที่เสนอขอ
ครุภุณฑ์ ควรให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ
หรือควรเป็นงบลงทุน 
KPI / เป้าหมาย  
มีการน าหลักเกณฑ์ไปใช้ในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนครุภณฑ์ หรืองบลงทุน 

 

ไม่มี 1. จัดท าเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณา
สนับสนุนครุภัณฑ์และงบลงทุนที่เป็นมาตรฐาน
ของสถาบัน 

กันยายน 2562 
ใจญา, สิริพัฒน์ 

หน่วยสนับสนุนทน 

2. สถาบันก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน 
และจัดท าแนวทางสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ รวมทั้ง
แนวทางในการประเมินและติดตาม 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

การสนับสนุนทุนประเภทต่างๆ ของสถาบัน 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง  
4. การบริหารจัดการด้านผลประโยชน์จากการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
สาเหตุ 
1. ข้อก าหนดเรื่องการจัดงานผลประโยชน์จากการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน ไม่ชัดเจน 
2. ขาดการประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากงานวิจัยเพื่อน าไป
ต่อยอด 
3. ขาดกลไกในการเจราจาต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม 
4. บุคลากรยังไม่มีศักยภาพด้านการ การบริหารจัดการด้าน
ผลประโยชน์จากการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลกระทบ 
1. การตกลงเรื่องผลประโยชน์ท่ีล่าช้าก่อให้การพัฒนา
วัคซีนของประเทศหยุดชะงักซึ่งส่งผลต่อแผนการพัฒนา
วัคซีนในภาพรวม 
2. ท าให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ า  
3. ท าให้ประเทศเสียโอกาสพัฒนาและผลิตวัคซีนท่ีอาจมี
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ในอนาคต 
KPI / เป้าหมาย  
1. การแนวทางในการประเมินผล และบริหารจัดการ
ผลประโยชน์จากการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
2. บุคลากรหน่วยสนับสนุนทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการผลประโยชน์จากการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. การจัดท าแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นจากงานวิจัย 
 
2. การศึกษากลไกการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้กับงานด้าน
วัคซีน 
 
3. แต่งตั้งท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมายและการบริหารจัดการสิทธิบัตร 
 
4. การวิเคราะห์โครงการ และประเมินความ
เป็นไปได้ในการเกิดสิทธิบัตรจากงานวิจัย 

 
 

1. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการด้านผลประโยชน์จากการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ 

กันยายน 2562 
ใจญา/นันทะภร 

2. จัดท าคู่มือ หรือ การชี้แจงแนวทางตาม ข้อ 1 
(แนวทางเดิม) เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพิ่ม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตามความจ าเป็นของประเทศ 
ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
1. การจัดท าเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น มี
ผลส าเร็จล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  
สาเหตุ 
1. ไม่มีผูร้ับจ้างในการจดัท าเนื้อหาของหลักสูตร 
2. ผู้รับจ้างมีภาระงานของตนเองเพิ่มขึ้น ไม่สามารถส่ง
งานได้ตามก าหนด 
ผลกระทบ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามก าหนด 
2. ไม่มีเอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการวัคซีน 
หรือการประชุมที่ต้องการประชาสมัพันธ์ผลงานของ
สถาบันฯ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนในการจัด
อบรม การจดัท าบันทึกการประชุม ท่ีก าหนดด้วยเง่ือน
เวลา 
2. ก าหนดผู้ตดิตามการด าเนินงานของผู้รับจ้าง  
3. ก าหนดให้จัดอบรมระยะสั้นแลว้เสร็จภายในไตรมาส 3 
 
 
 

1. ระบุผู้รบัจ้างในการจัดท าเนื้อหาของหลักสูตรก่อนการ
จัดอบรม 
2. ให้ผู้รับผดิชอบเข้ารับการอบรม โดยไม่มีภารกิจอ่ืน 
เพื่อมีสมาธิในการบันทึกข้อมูลส าคัญ  
3. ผู้รับผดิชอบโครงการเสนอการปรับเปลีย่นวิธีการ
ท างาน เพื่อให้ได้ผลส าเร็จภายใต้เวลาที่ก าหนด 
 

กันยายน 2562 
วันอิบตีซาม และศิริวรรณ 
ส านักส่งเสรมิและสนับสนุน

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

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพ่ิม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
2. การสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เครือข่าย ไม่เป็นไปตามแผน สาเหตุ 
1. หน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน  
2. มีความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
เครือข่าย ท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในแผน แต่เป็นเรื่องส าคัญ
และมีความเร่งด่วน  
3. หน่วยงานเครือข่ายด าเนินกิจกรรมแล้ว แต่ไม่ส่ง
รายงานผลตามตัวช้ีวัดที่ตกลงไว้กับสถาบัน หรือส่ง
รายงานล่าช้า 
4. ไม่มีผลิตภัณฑ์วัคซีน หรือชีววัตถุท่ีมีความพร้อมใน
การทดสอบในสัตว์ทดลอง 
ผลกระทบ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามก าหนดทั้งใน
เชิงปริมาณ และเวลา 
2. ไม่สามารถรายงานความส าเร็จได้ตามตัวช้ีวัดที่
หน่วยงานเครือข่ายระบไุว้ 

1. ประสานหน่วยงานเครือข่ายเพือ่วางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
2. ตรวจสอบความสอดคล้องของกิจกรรมกับแผนแม่บท
การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ 
3. ประเมินศักยภาพและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน
เครือข่ายจากผลงานท่ีสถาบันฯ เคยให้การสนับสนุน 
4. จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่สถาบันฯ ควรให้
การสนับสนุน และเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาความ
เชี่ยวชาญ หรือยกระดับศักยภาพของหน่วยงานเครือข่าย
ได้จริง 

1. ก าหนดเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประสานและติดตามความก้าวหนา้ในการด าเนินงานเป็น
รายโครงการ 
2. ทบทวนและพิจารณาปรับเปลีย่นกิจกรรม เพื่อ
ทดแทนโครงการที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถด าเนินการ
ได ้
3. กรณีไม่มีผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อการทดสอบใน
สัตว์ทดลอง อาจต้องประสานงานเพื่อใช้ผลิตภณัฑ์อื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อทดสอบกระบวนการท างานตาม 
SOP 

กันยายน 2562 
วันอิบตีซาม, ศิริวรรณ, 

มนัสนันท์ 
ส านักส่งเสรมิและสนับสนุน

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

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพ่ิม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นผู้จัดการ
โครงการ  (Project Manager: PM) ไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามความคาดหวัง  
สาเหตุ 
1. ไม่มีนักวิชาการสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  
2. นักวิชาการสถาบันฯ มีภาระงานมาก ไม่มเีวลาใน
การพัฒนาบทบาทตนเองเพื่อเป็น PM 
3. ไม่สามารถจดัหา PM หรือครูพี่เลี้ยง เพื่อให้
ค าแนะน าและก ากับการพัฒนาเจา้หน้าท่ีของสถาบัน 

4. การด าเนินโครงการติดขัดด้วยปัญหาและอุปสรรค 
หรือการบรหิารจดัการภายในหน่วยงานหลักท่ี
รับผิดชอบโครงการ 
ผลกระทบ 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามก าหนด 
เนื่องจากไมส่ามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็น PM หรือ
ครูพี่เลีย้ง 
2. สถาบันฯ ขาด PM ในการประเมินภาพรวมแต่ละ
โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สถาบันฯ มีเจ้าหน้าท่ีที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการโครงการ ไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบาย  
 

1. ก าหนดให้มีนักวิชาการรับผิดชอบโครงการส าคัญของ
สถาบัน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
2. ประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตาม TOR ของ
ผู้จัดการโครงการที่สถาบันจดัจ้าง 
3. มอบหมายให้นักวิชาการได้มเีวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และผูจ้ัดการโครงการ 
4. ผู้ช่วยผู้จัดการจัดท าสรุปบทเรียนท่ีได้รับจาก PM ที่
สถาบันจ้าง 

1. ประเมินความสามารถและศักยภาพของผู้ช่วยผู้จัดการ
ปีท่ีแล้ว เพื่อพัฒนาต่อยอดในการท าหน้าที่ PM 
2. เพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาผู้ช่วยผู้จัดการที่ได้รับ
การพัฒนามาบ้างแล้วในปีก่อน  
3. มอบหมายความรับผดิชอบในแต่ละโครงการให้ชัดเจน
ว่าต้องการให้ฝึกในด้านใด โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผล 
4. ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือปรับกิจกรรมได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยค านึงถึงความส าเรจ็ในภาพรวมของ
สถาบัน 
 

กันยายน 2562 
มนัสนันท์, ศิริวรรณ 

ส านักส่งเสรมิและสนับสนุน
เครือข่ายดา้นวัคซีน 
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ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ/ผลกระทบ งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่มีอยู่แล้ว 

งานแผน/กิจกรรม/ มาตรการบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องท าเพ่ิม 

ก าหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อปัจจัยเสี่ยง 
4. การพัฒนาหลักสูตรด้านวัคซีนส าหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตร์  ไม่ส าเร็จตามแผน  
สาเหตุ 
1. ไม่มีอาจารย์คณะเภสัชศาสตรท์ี่รับอาสาเป็นหัวหน้า
โครงการเพื่อผลักดันการน าเนื้อหาวัคซีนเข้าไปใน
หลักสตูร 
2. ทิศทางและแนวทางในการจัดหลักสูตรด้านวัคซีน 
ยังไม่เป็นที่ยอมรับร่วมกันภายในคณะเภสัชศาสตร์ 16  
ผลกระทบ 
1. บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มีองค์ความรู้ด้านวัคซีนค่อนข้าง
น้อย และไม่สนใจที่จะพัฒนางานวัคซีนของประเทศใน
ด้านต่างๆ  
2. มีเภสัชกรจ านวนน้อยที่ท างานด้านวัคซีน และ  
3. ประเทศต้องสญูเสียงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของเภสัชกร เมื่อต้องใช้ในการท างานเกี่ยวกับ
การวิจัยพัฒนา การผลติ การประกันคุณภาพวัคซีน 
4. เภสัชกรที่ท างานด้านวัคซีนมีอตัราการย้ายงาน
ค่อนข้างสูง 
 
 

1. การประเมินความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ
กับคณะเภสัชศาสตร์ 16 สถาบัน ในประเทศ ประเด็น
การน าเนื้อหาด้านวัคซีนบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียน
การสอนในภาคปกติ ของคณะเภสัชศาสตร ์
2. การสร้างแนวร่วมให้ตระหนักถงึความจ าเป็นของเภสัช
กรในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาวคัซีนของประเทศ
ส าเรจ็ตามเป้าหมายโดยเร็ว 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานหลักและผู้ช่วย เพ่ือ
ประสานงานกับอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร์ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกนักบัคณะเภสัชศาสตร์ 
และหน่วยงานเครือข่ายดา้นวัคซีน 
3. มอบหมายผูร้ับผดิชอบ และกิจกรรม การด าเนินงานท่ี
ชัดเจนภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
4. ก าหนดการตดิตาม และรายงานความก้าวหน้าอย่าง
เป็นระยะ จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น 
5. จัดให้มีการหารือ เพื่อปรับเปลีย่นวิธีการท างานในบาง
ประเด็นที่คาดว่าจะไมส่ าเร็จผลตามแผนท่ีก าหนด 

กันยายน 2562 
มนัสนันท์, วันอิบตีซามส านัก

ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
ด้านวัคซีน 
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แผนควบคุมภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ส านักอ านวยการ 
งานการเงินและบัญชี 
1. การจ่ายเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการ
จัดการ 

 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของสถาบัน และระเบียบ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 บุคลากรเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่
สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศของสถาบันและระเบียบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

งวดสิ้นสุด 
30 กนัยายน 2561 

 จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าใช้จ่ายฉบับย่อ และแจ้งให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

ธันวาคม 2561 
ศรัญญา 

2. การจ่ายเงินผ่านธนาคารและการ
ขอรับใบเสร็จรับเงิน 

 เพ่ือให้การติดตามใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบส าคัญรับเงิน จากผู้รับจ้าง
หรือผู้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงต่อเวลา 

 สถาบันได้รบัใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบส าคัญรับเงิน จากผู้รับจ้างหรือ
ผู้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ต่าง ๆ ล่าช้า 

งวดสิ้นสุด 
30 กนัยายน 2561 

 จัดท าแนวทางการโอนเงินและ
การขอรับใบเสร็จ และแจ้งให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ 

 
 

กันยายน 2562 
ศรัญญา 

  



2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
3. การควบคุมความถูกต้องและ
ครบถ้วนของรายการ 

 เพ่ือให้รายการที่น ามาบันทึก
จะต้องเกิดขึ้นจริงสมเหตุสมผล 
และรายการที่ถูกอนุมัติจะต้องถูก
บันทึกอย่างครบถ้วนทุกรายการ 

 นิยามศัพท์รายการบัญชีของ
สถาบันบางรายการไม่ตรงกับ
กรมบัญชีกลาง 

งวดสิ้นสุด 
30 กนัยายน 2561 

 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับนิยามศัพท์
รายการทางบัญชีของสถาบันให้
สอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง 

กันยายน 2562 
วันเฉลิม 

4. การกระทบยอดบัญชีคุม 

 เพ่ือกระทบยอดบัญชีคุมกับบัญชี
แยกประเภทย่อยและวิเคราะห์
บัญชีที่มีข้อแตกต่างตามที่จ าเป็น 

 มีการจัดท ารายงานทางบัญชี  
แต่ยังไม่มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เฉพาะรายการที่เกิดผลต่าง 

งวดสิ้นสุด 
30 กนัยายน 2561 

 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลต่าง
ของรายการทางบัญชี 

กันยายน 2562 
วันเฉลิม 

 

5. การควบคุมทรัพย์สิน 

 เพ่ือให้มีผู้ที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษา
ทรัพย์สินที่ต้องไม่ใช่ผู้มีหน้าที่
ลงบัญชีและอนุมัติรายการ 

 

 สถาบันยังไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล
รักษาทรัพย์สิน ที่ชัดเจน 

งวดสิ้นสุด 
30 กนัยายน 2561 

 ก าหนดผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
รักษาทรัพย์สินที่ชัดเจน  

 จัดท ารายงานและทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของสถาบันทุก 6 เดือน 

ธันวาคม 2562 
สุดธิดา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งานนิติการ 
1. การจัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ของสถาบันกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  

 เพ่ือให้การจัดท าบันทึกข้อตกลง
ของสถาบันเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันเป็น
ส าคัญ 

 สถาบันมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
กับหลายหน่วยงาน และมีความ
หลากหลายด้านเนื้อหาและ
สาระส าคัญ 

งวดสิ้นสุด 
30 กันยายน 2561 

 จัดท าแบบฟอร์มมาตรฐานเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU)  

 จัดระบบการจัดเก็บบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 2562 
เพชรลดา 

 

2. การจัดท าระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ในผลงานวิจัย และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 เพ่ือจัดให้มีแนวทาง หลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใน
ผลงานวิจัยโดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันเป็นส าคัญ 

 มีผลงานวิจัยที่เกิดจากการ
สนับสนุนทุนของสถาบัน ซ่ึง
สถาบันมีสิทธิในผลงานวิจัยตาม
สัญญา แต่ยังไม่มีระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ รองรับ 

 

ยังไม่มีการพบจุดอ่อน  
แต่จัดท าเพ่ือรองรับการด าเนินงาน

ในอนาคต 

 จัดท าระเบียบหรือหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใน
ผลงานวิจัย และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

กันยายน 2562 
เพชรลดา 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1. การจัดการยานพาหนะ 

 เพ่ือให้การจัดการด้าน
ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอต่อความต้องการ 

 บุคลากรขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ในวันและเวลาเดียวกัน 

 มีการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้าง
บ่อยครั้ง 

งวดสิ้นสุด 
30 กันยายน 2561 

 จัดท าแนวทางการใช้รถสถาบัน
และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทราบและปฏิบัติ 

 จัดท ารายงานการใช้รถยนต์
สถาบัน จ านวนไมล์ การใช้น้ ามัน
ประจ าเดือน 

กันยายน 2562 
สุภาณ ี

งานพัสดุ 
1. การจัดหาพัสดุ ตามพรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไป
ตามวิธีและกระบวนการจัดหา
ให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ 
ปริมาณที่ต้องการ ทันเวลา 
ราคาเหมาะสม การใช้จ่ายเงิน
คุ้มค่า และเป็นไปตาม พรบ. 
ค าสั่ง ประกาศ คู่มือ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ผู้ปฏิบัติงาน ยังเข้าใจระเบียบ 
ค าสั่ง ประกาศ คู่มือ ด้านพัสดุ
ไม่ดีพอ หรือปฏิบัติงานโดยไม่
ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
แต่ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติ 

งวดสิ้นสุด  
30 กันยายน 2561 

 
 

 ฝ่ายพัสดุ จัดท าคู่มือการ
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
แต่ละวิธี ให้เป็นไปตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 ฝ่ายพัสดุแจ้งเวียนเกี่ยวกับ 
พรบ. ค าสั่ง ประกาศ คู่มือ ที่
เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน 

กันยายน 2562 
สุรเดช 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2. การควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน ด้วยระบบ E-Supply 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุส านักงานเป็น
ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 สถาบันมีระบบเบิกจ่ายวัสดุ
ส านักงาน (E-Supply) บุคลากร
ยังไม่เข้าใจการใช้งานของระบบ 

งวดสิ้นสุด  
30 กันยายน 2561 

 

 จัดท าคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายวัสดุส านักงานด้วย
ระบบ E-Supply 

 แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายวัสดุส านักงานด้วย
ระบบ E-Supply 

กันยายน 2562 
สุดธิดา 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
1. การขออนุมัติปิดโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ในแต่ละป ี 

 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้
ประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งผลการเบิกจ่าย เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนงานปี
ถัดไป  

 ไม่ได้ขออนุมัติปิดโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
ในแต่ละปี เริ่มด าเนินการ ปี 2561 
เป็นปีแรก   

ทุกสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ในปี 2561 ให้มีการจัดท าเอกสารปิด

โครงการเป็นปีแรก 

 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการ
ด าเนินงานรายโครงการ ส่งส านัก
บริหารยุทธศาสตร์ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

ภายในวันท่ี 24 ตุลาคม 
2561 

 ส านักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวม 
เสนอผู้อ านวยการสถาบันอนุมัติปิด
โครงการ 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 
2561 

2. การคุมงบประมาณประจ าปี
งบประมาณในแต่ละปี 

 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้
รับทราบวงเงินคงเหลือราย
กิจกรรม สามารถวางแผน
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง 

 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบ
วงเงินงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่ใน
แต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ อาจ
ส่งผลต่อการขออนุมัติงบประมาณสูง
กว่าวงเงินท่ีคงเหลือได้ 

ในปีงบประมาณท่ีผ่าน ๆ มา 
และในปี 2561 ให้มีการแจ้งวงเงินท่ี
คงเหลือในแต่ละกิจกรรมให้ทราบ 

 ผู้รับผิดชอบคุมงบประมาณ ต้อง
แจ้งวงเงินงบประมาณที่คงเหลือราย
กิจกรรมในระบบ   e-document ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการทราบทุกครั้งท่ี
ท าหนังสือขออนุมัติงบประมาณ 

ด าเนินการต่อเนื่อง ภายใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
3. การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณใน
แต่ละปี 

 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด  

 ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรายเดือน  

ในปี 2561 มีการแจ้งผลการเบิกจ่าย
รายเดือน พร้อมกับจัดท าข้อมูลเป็น
กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายลงเว็บไซต์

ของสถาบัน และแจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ ซึ่งยังคงต้องปฏิบัติต่อเนื่อง

ในทุก ๆ ปี 

 ผู้รับผิดชอบคุมงบประมาณ 
สรุปผลการเบิกจ่ายรายโครงการราย
เดือน  

ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน 

 จัดท าข้อมูลเป็นกราฟแสดงผลการ
เบิกจ่ายลงเว็บไซต์ของสถาบัน พร้อม
กับแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการผ่านอีเมล์ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 
ของทุกเดือน 

ส านักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน 
การสนับสนุนจัดประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถจัดการประชุม
ได้ตามจ านวนที่ก าหนด ดังนี้  

 คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ  
(3 ครั้ง) 

 คณะอนุกรรมการส ารองวัคซีน
แห่งชาติ (2 ครั้ง) 

 คณะท างานภายใต้
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการฯ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (6 ครัง้) 

 ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตาม
จ านวนที่ก าหนด 

เดือนสุดท้ายของทุกไตรมาส 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 

  จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดประชุม การประชุมครั้งแรกของ
ปีงบประมาณ 

 

 ก าหนดเดือนขอวันว่างในการจดั
ประชุมจากประธานคณะกรรมการ /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อ
ก าหนดวันจัดประชุมในคร้ังถัดไปที่
ชัดเจน 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ครั้งถัดไปอย่างน้อย  

1 เดือน 
 

 ก าหนดระเบียบวาระการประชมุแต่ละ
คร้ังให้ชัดเจน เพื่อการจัดเตรียม
รายละเอียดของข้อมูล และการจัด ท า
เอกสารประกอบการประชุมแตล่ะคร้ัง
ให้สามารถเสร็จทันก าหนดก่อนที่จะมี
การประชุม 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ครั้งถัดไปอย่างน้อย  

4 สัปดาห์ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน  
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หน่วยจัดการความรู้และฝึกอบรม 
การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9    
การจัดก าหนดการประชุมให้
เหมาะสมกับเวลาและความสนใจ
ของผู้ฟัง 

 หัวข้อการประชุมไม่ตรงกับความ
สนใจของผู้รับบริการ 

การประชุมวิชาการ 
ในครั้งท่ีผ่านมา 

 ส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

30  ตุลาคม 2561 

 หัวข้อการประชุมและจ านวน
วิทยากรในแต่ละหัวข้อมากเกินไป 

 ปรับจ านวนหัวข้อ/วิทยากร  
ให้เหมาะสมกับเวลา  

30 มกราคม 2562 
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แผนบริหารจัดการสารสนเทศ  

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายละเอียดงาน/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ  
(KPI) 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการให้บริการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน 

บุคลากรสถาบันมีความพึง
พอใจต่อการได้รับบริการ
ค าแนะน า และการอ านวย
ความสะดวก  
หมายเหตุ: 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คือพึงพอใจ 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-80 คือ ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 คือ ต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุง 

ให้ค าแนะน า, บริการ, 
แก้ไขปัญหา และอ านวย
ความสะดวกดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศกับ
บุคลากรสถาบัน 

1. ศึกษาหาข้อมูลในการให้ค าแนะน า บริการและ
อ านวยความสะดวกในการใช้งานด้านสารสนเทศ 

ตลอดทั้งป ี
 

ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 

2. แก้ไขปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศและ
เครือข่าย พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์และ
โปรแกรมต่าง ๆ นัน้ 

ตลอดทั้งป ี
 

3. จัดจ้างย้ายระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ  
(E-Office) ไปยงัระบบที่อยู่ในการควบคุมดูแลของ
ผู้ดูแลระบบของสถาบัน 

ไตรมาสที่ 4 

2. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล 
วัสด ุและครุภัณฑ์สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

บุคลากรสถาบันมีความพึง
พอใจต่อความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
สารสนเทศ  
หมายเหตุ: 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คือพึงพอใจ 
ตั้งแต่ร้อยละ 60-80 คือ ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ 60 คือ ต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุง 

บริหารจัดการวัสด ุและ
ครุภัณฑ์สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ 

1. จัดระเบียบการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

ตลอดทั้งป ี ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 

2. เก็บประวัติ ตรวจเช็ค และบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
สารสนเทศ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดทั้งป ี
 

3. เก็บประวัติ และตรวจเช็คครภุัณฑ์สารสนเทศ ไตรมาสที่ 2  
และ 4 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศทั้งทดแทนของเดิมและ
ส าหรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ตามโครงสร้างอัตราก าลงัของ
สถาบนั 

ไตรมาสที่ 1  
และ 2 
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รายละเอียดงาน/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ  
(KPI) 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

มีข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ทัง้ไฟล์ภาพ 
เสียง วิดีโอ หรือไฟล์เอกสาร
ต่าง ๆ ทีฝ่่ายคอมพิวเตอร์ต้อง
ดูแลรักษาไว ้

สามารถจัดหาข้อมูล
สารสนเทศตา่ง ๆ ทีฝ่่าย
คอมพิวเตอร์ต้องดูแลรักษา
ไว้ เมื่อบุคลากรต้องการ
ข้อมูล 

1. แยกประเภทข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมา และจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. จัดหาข้อมูลสารสนเทศ เมื่อบุคลากรต้องการข้อมูล 

ตลอดทั้งป ี ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 

4. เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ
ข้อมูลภายในสถาบัน ทัง้การ
โจมตี การหลอกลวง ของ
บุคคลภายนอก 

สถาบนัสามารถป้องกันการ
เข้าถึงของข้อมูลภายในสถาบนั 
ทั้งการโจมตี การหลอกลวง 
ของบุคคลภายนอก 

สามารถป้องกันการเข้าถึง
ของข้อมูลภายในสถาบนั 
ทั้งการโจมตี การหลอกลวง 
ของบุคคลภายนอก 

1. จัดเช่าระบบ Mail Serer ของทาง Google หรือใช้
วิธีการอื่น และก าหนดมาตรการณป์้องกันอีเมลหลอกลวง 
สแปม หรือไวรสัต่าง ๆ และก าหนดมาตรฐานการใช้อีเมล
สถาบัน 
2. ประสานงานเข้าร่วมโครงการ Government Threat 
Monitoring System (GTM) ของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ของสถาบันให้เป็นมาตรฐานเครือข่าย
แบบภาครัฐ 

ไตรมาสที่ 2 ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 

5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถาบัน 
บนเว็บไซต์สถาบัน ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ 

มีข้อมูลที่เผยแพร่อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์บนเว็บไซต์ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และตามข้อก าหนด
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสถาบัน และ
ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ โดยเนื้อหาข่าวต้องไม่
เกิน 3 วันท าการ และต้องมีผู้
เข้าชมเวบ็ไซต์อย่างน้อย 100 
ครั้ง 

เผยแพร่ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

1. จัดท า TOR และสรรหาการพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบัน 
ให้ตรงตามข้อก าหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสถาบัน และตรงตาม
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ไตรมาสที่ 1 
 
 

ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 
2. จัดจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์สถาบัน ให้ตรงตามข้อก าหนด
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของสถาบัน และตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ 

ไตรมาสที่ 1, 2 
และ 3 

3. เรียบเรียง จัดระเบียบข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล บน
เว็บไซต์สถาบัน ทั้งขอ้มูลความรู้ด้านวัคซีน ข้อมูลส าคัญของ
สถาบัน เช่น บทบาท ภารกิจ กิจกรรม การด าเนินงาน และ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ตลอดทั้งป ี



3 
 

รายละเอียดงาน/วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ  
(KPI) 

กลยุทธ์/วิธีการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6. เพื่อพัฒนา ให้ค าแนะน า 
ติดต่อประสาน หรือดูแลระบบ
ที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการต่าง ๆ 
ของสถาบัน 

โครงการต่าง ๆ ที่มงีานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จะต้อง
ไม่มีปัญหาดา้นสารสนเทศ 
 

หมายเหต:ุ 
ไม่มีปญัหา คือ ดีมาก 
ไม่เกินร้อยละ 5 คือ ดี 
ไม่เกินร้อยละ 10 คือ ปานกลาง 
มากกว่าร้อยละ 10 คือ ต้องมี
การปรับปรุงการพัฒนา การให้
ค าแนะน า การตดิต่อประสาน 
หรือการดูแลระบบ 

พัฒนา ให้ค าแนะน า ติดต่อ
ประสาน หรือดูแลระบบที่
เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการต่าง 
ๆ ของสถาบัน 

1. พัฒนาระบบที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในโครงการต่าง ๆ ของสถาบนั 
2. ให้ค าแนะน ากับบุคลากรสถาบันที่มีความเก่ียวข้อง
กับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการต่าง ๆ ของ
สถาบนั 
3. ติดต่อประสานเชิงเทคนิค ทั้งบุคลากรสถาบัน และ
บุคลากรภายนอก ในโครงการตา่ง ๆ ของสถาบัน 
4. ดูแลระบบที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยสีารสนเทศใน
โครงการต่าง ๆ ของสถาบัน 
 

ตลอดทั้งป ี ธนศักดิ์  
สุริยาทรงศักดิ ์
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ส านักอ านวยการ 

 



 

     1 จ ก 5 

 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เพื่อให้สถาบันมีระบบ
สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมและมสีมรรถนะ
ตรงกับต าแหน่ง 

ร้อยละของการสรรหา
บุคลากรไดต้ามแผนงานท่ี
ก าหนด 

สร้างกลไกและระบบการสรรหา
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
มีคุณธรรม และมีวุฒิภาวะที่
เหมาะสม 

การสรรหาบุคลากรตามแผนงานท่ีก าหนด 
- วิเคราะห์ภารกิจและความต้องการ
บุคลากรของสถาบันในช่วงเวลาตา่งๆ  
- ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนการ
สรรหาบุคลากร ดังน้ี 
ไตรมาส 1 
- ผู้อ านวยการสถาบัน (1) 
- ผู้ช่วย นวก.คอมพิวเตอร์ (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
- ผู้อ านวยการส านักพัฒนานโยบายด้าน
วัคซีน (1) 
- ผู้ประสานงานโครงการ (1) 
- ผู้ประสานงานโครงการระหว่างประเทศ (1) 
- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายดา้นวัคซีน (1) 

     ส านักอ านวยการ 

ไตรมาส 2 
- รองผู้อ านวยการสถาบัน (1) 

    



 

     2 จ ก 5 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2. บุคลากรของสถาบัน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
มีสมรรถนะและมีความ
เป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  

2.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงานทุกระดับตาม
แผนร้อยละ 80 

 - สรา้งระบบและกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรให้มศีักยภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทกุ
ระดับใหส้ามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมืออาชีพ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน  
- ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท ารา่งแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) และการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน   

     ส านักอ านวยการ 

- น าเสนอแผนพัฒนารายบคุคล (Individual 
Development Plan : IDP) และการพัฒนา
สมรรถนะตามสายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
อนุมัต ิ

    

- ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้     
2.2 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ด้านวัคซีน การวิจัย  
การบริหารโครงการและ 
การประสานงานท้ังใน 
และต่างประเทศ  
2.3 มีผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
(Assistant Project Manager)  
เพิ่มขึ้น 3 คนต่อปี  
 

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรด้านวัคซีน การวิจัย  
การบริหารโครงการ  
และการประสานงานท้ังใน 
และต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้าน
วัคซีน การวิจัย การบริหารโครงการ และ
การประสานงานท้ังในและตา่งประเทศ 
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าร่างแผนพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้ด้านวัคซีน การวิจัย 
การบริหารโครงการ และการประสานงาน
ทั้งในและต่างประเทศ 

     ส านักอ านวยการ 

- จัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านวคัซีน การวิจัย การบรหิาร
โครงการ และการประสานงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 

    

 

 



 

     3 จ ก 5 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

  2.3 ระดับความส าเร็จ  
สร้างผลงานวิชาการ 
อย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี 

  โครงการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความสามารถ
ในการสร้างผลงานวิชาการ 
- จัดหาผู้เช่ียวชาญทางด้านการเขียนผลงาน
วิชาการและสร้างแรงจูงใจ (career path, 
award) ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

     ส านักอ านวยการ 

- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขยีนผลงานเชิง
วิชาการและติดตามพัฒนาการ 

    

- จัดท าโครงร่างผลงานวิชาการ     
- จัดวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะตอ่โครง
ร่างผลงานวิชาการสนับสนุนบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

    

3. สถาบันมีโครงสร้าง
อัตราก าลังและโครงสร้าง
เงินเดือน เพื่อรองรับร่าง
พระราชบัญญัติความ
มั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. ... 
 

3.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าโครงสร้าง
อัตราก าลังและเงินเดือน
ประกาศใช้ในไตรมาสที่ 3 

สร้างระบบโครงสร้างอัตราก าลัง
และเงินเดือนเพื่อรองรับรา่ง
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้าน
วัคซีน พ.ศ. ... 

โครงการพัฒนาโครงสร้างและอัตราก าลัง
ขององค์กร 
- จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) 

    ส านักอ านวยการ 

3.2 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนความก้าว 
หน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) 

สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากร 

- น าผลวิเคราะห์ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติ 

    

- สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ก่อนน าไปใช้จริง 

    

- สรุปผลการทดสอบและประเมินการใช้
โครงสร้างใหม่ ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 

    



 

     4 จ ก 5 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

4. สถาบันมีระบบ
แรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากร 
  

4.1 ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าระเบียบ
สนับสนนุการพัฒนา
บุคลากร (การศึกษา การ
อบรม การศึกษาดูงาน) 
 

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- ศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และ
จัดท าร่างระเบียบสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากร (การศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน) 

     ส านักอ านวยการ 

- น าเสนอระเบียบสนับสนนุการพัฒนา
บุคลากร (การศึกษา การอบรม 
การศึกษาดูงาน) ต่อผูบ้ริหารเพื่ออนุมัติ 

    

- สื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรก่อนน าไปใช้จริง 

    

4.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากร 

  โครงการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
- จัดท าแบบประเมนิความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

     ส านักอ านวยการ 

- ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

    

- สรุปผลการประเมิน ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

    



 

     5 จ ก 5 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดผลงานส าคัญ กลยุทธ์ / วิธีการ แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
Q1 Q2 Q3 Q4 

5. สถาบันน าเทคโนโลย ี
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 
 

ร้อยละบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจบทบาทภารกิจ
ของสถาบันตามโปรแกรม
ปฐมนิเทศ (E-Learning)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ต่อปี 

- สร้างระบบปฐมนิเทศ เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ให้แก่บุคลากร 
- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบนั 
 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร 
- พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม
ปฐมนิเทศให้มีความทันสมัยให้เป็น
ปัจจุบนั 

    ส านักอ านวยการ 

- ประชาสัมพนัธ์ ให้บุคลากรเข้าใช้งาน
โปรแกรมปฐมนิเทศเพื่อช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน 

    

- สรุปผลคะแนน ปัญหาอุปสรรค และ
น าข้อเสนอเเนะมาปรับปรุงพฒันา
ต่อไป 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

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

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง 2 ฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการ
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
น าไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) มาเป็นกรอบในการก าหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยจะด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังจริยธรรม ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดข้ึน  

 
 

.................................................................... 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก จิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บรหิาร
ในการต่อต้านการทุจริตและสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือ
ปฏิบัต ิ

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจรติ 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที ่

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ส านักอ านวยการ 
 

การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
น ามามาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การบรรยาย
ให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบนัวัคซีนแห่งชาติอย่าง
เคร่งครัด 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมในการไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ท าสัญญากับ
สถาบนั และไม่รับทรัพยส์ินที่มี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ทุกส านัก 



3 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถาบนัประจ าป ี

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบนั  

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์
1.2 การทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
วิธีการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความโปร่งใส และ
ลดความเสี่ยงของการทุจริต 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานที่ได้รับ
การทบทวน ปรับปรุง 

3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง 3 เร่ือง ทุกส านัก 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความเสีย่ง 
และแผนการตรวจสอบภายในที่
ครอบคลุมการด าเนินงานของ
สถาบนัฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
สถาบนั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุน
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบนั 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

หน่วยสนบัสนุนทนุ 
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แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

……………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

บุคลากรของสถาบันฯ มี
ค่านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

สร้างความตระหนัก จิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมสุจริต  
ให้เกิดการตระหนักรู้ใน
บุคลากร 

การประกาศเจตจ านงของผู้บรหิาร
ในการต่อต้านการทุจริตและสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และถือ
ปฏิบัต ิ
- จัดท าประกาศเจตจ านงและเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบนัฯ อนุมัติ
เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศของสถาบัน 

จ านวนประกาศเจตจ านงของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการ
ทุจริต 

1 คร้ัง    ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ประมวลจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที ่
- จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับค่านิยม ประมวลจริยธรรม 
และการป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในการประชุมของ
สถาบนั และ/หรือการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับค่านิยม ประมวล
จริยธรรม และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ร้อยละ 
95 

ส านักอ านวยการ 
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

  การให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ต่อต้านการทุจริต 
- จัดให้มีการให้ความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กร 

จ านวนการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ และ/หรือ การ
บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    
1 คร้ัง 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

การส่งเสริมให้บุคลากรยึดถือแนว
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติอย่าง
เคร่งครัด 
- จัดให้มีการปลูกฝังการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของ
สถาบันในการประชุมของสถาบัน
ทุกครั้ง ตลอดปี 2561 

ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมในการไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ท า
สัญญากับสถาบัน และไม่รับ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าสาม
พันบาท 

    ทุกส านัก 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน
ประจ าป ี
- จัดท าหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน และจัดส่งให้กับ
หน่วยงานผู้ประเมิน 

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถาบนั  

   ผล
คะแนน
ร้อยละ 

80 

ส านักอ านวยการ 
และส านักบริหาร

ยุทธศาสตร ์

1.2 การทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
วิธีการท างาน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ
ของความโปร่งใส และลดความเสี่ยง
ของการทุจริต 
- จัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนทบทวนหรือออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนด รวม 3 
เร่ือง ได้แก่ 1) ประกาศ เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ
สถาบนั 2) แนวทางการเบิกจา่ยวัสดุ
ส านักงานดว้ยระบบ E-supply 3) 
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร 

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อก าหนดที่ได้รบัการ
ทบทวน ปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

เร่ืองที่ 
1 และ 

2 

เร่ืองที่ 
3 

  ส านักอ านวยการ 

  

จัดส่งหลักฐาน

เชิงประจักษ์ 
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วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 ผู้รับผิดชอบ 
ไตร

มาส 1 
ไตร

มาส 2 
ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 

สถาบนัมีระบบและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การจัดท าแผนการควบคุมภายใน 
แผนการบริหารความเสี่ยง และแผน 
การตรวจสอบภายในที่ครอบคลมุการ
ด าเนินงานของสถาบนัฯ  
- จัดท าแผนต่าง ๆ เสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
รายงานผลการด าเนนิงานรายไตร
มาสต่อคณะกรรมการบริหารฯ  

ร้อยละของการด าเนินการตาม
แผนการควบคุมภายใน แผนการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
95 

ทุกส านัก 

2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

2.1 การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างผา่นทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
 

ร้อยละของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
สถาบนั 

   ร้อยละ 
100 

ส านักอ านวยการ 

2.2 การเผยแพร่ข้อมูลการให้ทุนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ 

ร้อยละของข้อมูลการให้ทุนที่
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สถาบนั 

   ร้อยละ 
100 

หน่วยสนบัสนุนทนุ 

  
 

 


