
แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

โดยทุกโครงการจะจัดทำแผนควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1) ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
๒) ด้านการบริหารจัดการ  
๓) ด้านการเงิน  
๔) ด้านกฎ ระเบียบ  
๕) ที่เก่ียวข้องกับการทุจริต  

แบง่เป็น ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ  
3 ระดับ คือ น้อย = 1 , ปานกลาง = 2 , สูง = 3  

สถาบันฯ จะคัดเลือกโครงการที่มี โอกาส และ ผลกระทบ นำมาคูณกัน ถ้าอยู่ในช่วง 6 - 9 จะถูกนำมาเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่เป็นความเสี่ยงของสถาบัน  
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โครงการและประเด็นที่นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนนุการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
1.1 การจัดหาวัคซีนโควดิ 19 - การตัดสินใจกำหนดชนิด

และจำนวนวัคซีนโควิด 
19 ทีป่ระเทศจะจัดซื้อ
ดำเนินการผ่านคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน
โควิด 19 เพื่อประชาชนไทย 
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติ
งบประมาณการจัดซื้อ
วัคซีนเป็นของคณะรัฐมนตร ี

- การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด 
19 เพื่อประชาชนไทย 
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติดำ
นำเสนอข้อมูลวคัซีนที ่ถูกต้อง
ครบถ้วนในทุกมิติ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
จัดหาวัคซีนโควิด 19 เพื่อ
ประชาชนไทย เพื่อให้
คณะกรรมการใช้พิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงานผู้บริหาร 

1.2 มีการลงนามในสัญญาถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติวัคซีน HPV ชนิด 
2 สายพันธ์ุ ระดับปลายน้ำใน
ประเทศ 

มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิาร
ของบริษัทเอกชนทั้งสอง
ฝ่ายทีร่่วมดำเนนิการ ซึ่ง
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงนาม
ในสัญญาโครงการถา่ยทอด
เทคโนโลยผีลติวัคซีน HPV 
ชนิด 2 สายพันธุ ์

- ติดตามการดำเนินการของผู้
ร่วมดำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง (monthly update) 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงานผู้บริหาร 

1.3 มีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ
วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธ์ุ ระดับ
ปลายน้ำในประเทศ ภายในไตรมาส
ที่ 4 ของปีงบประมาณ 2565 

- ไม่มีการลงนามในสัญญา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติ
วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ 
ระดับปลายน้ำในประเทศ 
- ประเด็นด้าน supply ของ
บรรจุภณัฑ์ที่ใช้สำหรบั
ขนส่ง Bulk วคัซีน ที่ขาด
แคลนต่อเนื่องมาจากการเร่ง
ผลติวัคซีนโควดิ 19 ทั่วโลก 
ทำให้ไมส่ามารถขนส่ง Bulk 
วัคซีนมาที่ประเทศไทยได ้

- ติดตามความก้าวหน้าการทำ
สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตวคัซีน HPV ชนิด 2 สาย
พันธุ์ อย่างต่อเนือ่ง เป็นระยะ 
- ติดตามการดำเนินการของผู้
ร่วมดำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง (monthly update) 
- ให้การสนับสนุนในประเด็น
การประสานงานกับหน่วยงาน
ควบคุมกำกับคณุภาพวัคซีนใน
ประเทศ 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงานผู้บริหาร 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 
2.1 การพัฒนาการผลติวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยี
การใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

สถานการณ์โควดิทำ
ให้อภ.ต้องลดบทบาทและ
ความสำคญัของโครงการ
นี้ลงจากเดมิ และ
ผู้บริหารระดับสูงได้
เกษียณอายุงานแล้ว 

1. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOA) ระหว่าง 
อภ. และ สวช. 
2. การประชุมติดตาม
ความก้าวหนา้การดำเนิน
โครงการในรปูแบบคณะกรรมการ 

ไม่เพียงพอ การดำเนินงานท่ีผ่านมา 
ยังมีความล่าช้า เนื่องจาก
โครงการถูกลดระดับ
ความสำคญั 

สถานการณ์โควดิทำให ้
อภ.ต้องลดบทบาทและ
ความสำคญัของโครงการ
นีล้งจากเดมิ และ
ผู้บริหารระดับสูงได้
เกษียณอายุงานแล้ว 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 

2.2 การขอสนับสนุนงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.) ประจำปี
งบประมาณ 66 ผ่านกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

การไมไ่ดร้ับการสนับสนุน
ตามคำของบประมาณ 

สถาบันมีแผนการสนับสนุน
งบประมาณ แบบ Multi-year 
ซึ่งหน่วยงานจะได้รับอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาทีม่ากกว่า
หนึ่งปี งบประมาณ เพื่อให้
สามารถดำเนนิการไดจ้นกระทั่ง
สิ้นสุดระยะเวลาตามแผนงาน 

ยังมีความเสี่ยงได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 
น้อยกว่าแผนงาน
โครงการที่ตั้งไว้ เนื่อง 
จาก สกสว. อนุมตัิ
งบประมาณเป็นรายปี ทำ
ให้ต้องมีการปรับแผนการ
ดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับงบ ประมาณ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกิจกรรม
ภายใต้แผนดำเนินงาน
โครงการที่ต้องเลื่อน
ออกไป 

การไมไ่ดร้ับการสนับสนุน
ตามคำของบประมาณ 

ควรมีแผนจัดหาแหล่ง
เงินทุนท้ังในและ
ต่างประเทศ เพ่ือ
สนบัสนุนการพัฒนาการ
ผลิตวคัซีนไข้หวัดใหญ่ใน
ประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 

2.3 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพ
ของวัคซีนในห้องปฏิบัติ 

ขาดความเช่ียวชาญ 
ด้านการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของวัคซีน 
ชนิดใหม่ 
 

1. มีการศึกษาและจัดทำ
รายการตรวจวิเคราะห์สำหรับ
วัคซีนไขห้วัดใหญ่ที่ใช้
เทคโนโลยีเซลลเ์พาะเลี้ยง ตาม
ข้อกำหนดของ Ph Eur. และ 
WHO Guideline  
2. มีแผนการจัดหาผู้ เชี่ยวชาญ
หรือห้อง ปฏิบัติการภายนอก
ในการตรวจวิเคราะห์สำหรับ
รายการที่ ไม่สามารถ
ดำเนินการได ้

ยังไม่สามารถประเมินได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซนีของประเทศ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 3. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายโควิด-19 ภายใต้งบประมาณของสำนกังานการวิจัยแห่งชาติ 
การบริหารจัดการโครงการทุนภายใต้งบสนับสนุนจาก วช. 
3.1 กำหนดกรอบการสนับสนุนทุน โครงการที่ขอรับ 

การสนับสนุนทุน 
ไม่ตรงตามกรอบ  

1. ทบทวนกรอบ และเสนอ
กรอบการสนับสนนุทุนให้
ผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ก่อนประกาศ 
2. มีการกลั่นกรองโครงการ
เบื้องต้น เพื่อเลือกโครงการที่
ตรงตามกรอบเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณา 

สามารถควบคุมได้  ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 

3.2 การคัดเลือกผูร้ับทุน 
 

ผู้รับทุนมโีครงการที ่
รับผิดชอบจำนวน
หลายโครงการในเวลา 
เดียวกัน 

1. มีการสอบถามความพร้อมของ
ผู้รับทนุก่อนพิจารณาโครงการ 
หากผู้รบัทุนเสนอขอรับทุนหลาย
โครงการ  
2. ให้ผูร้ับทุนระบุสดัส่วน 
ความรบัผดิชอบรายโครงการใน
แบบฟอรม์ขอรบัทุน  

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนกัพัฒนา
ศักยภาพดา้น

วัคซีนของประเทศ 

3.3 กระบวนการพิจารณาทุน 1. กระบวนการพิจารณา
ทุนใช้ระยะเวลามาก
เกินไป ไม่ทันต่อ
สถานการณ์เร่งด่วน 
2. ผู้ขอรับทุนไมส่ามารถ
ปรับแก้โครงการตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการได ้
3. จำนวนผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านวัคซีนมีจำกดั อาจทำ
ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 

1. การปรับกระบวนการในการ
พิจารณาใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้น โดยให้
ผู้เช่ียวชาญภายนอกร่วมพิจารณา
และให้ความเหน็โครงการในการ
ประชุมคณะอนกุรรมการวิชาการ  
2. หารือเพื่อทำความเขา้ใจกับผู้
ขอรับทุนในการปรับแก้โครงการ 
โดยอาจเชิญผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วม
ด้วย ในกรณีทีผู่้รับทุนไมส่ามารถ
ปรับแกต้ามข้อ เสนอแนะได้ จะ
พิจารณาไม่ให้การสนับสนุนทุน 
หรือหากมีแกไ้ขนอก เหนือจาก
ข้อเสนอแนะ อาจต้องนำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม ่

สามารถควบคุมได้  ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

3. ใหผู้้เช่ียวชาญช้ีแจง
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนร่วมการ
พิจารณา 

3.4 การจัดทำสัญญารับทุน ผู้รับทุนจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ การจดัทำ
สัญญาไมค่รบถ้วน ทำให้
เกิดความล่าช้าในการ
จัดทำสญัญา 

ประสานงานกับผู้รับทุนให้
จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การจัดทำสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่
ทราบผลการพิจารณา 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วัคซนีของประเทศ 

3.5 การบริหารสญัญา และติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 

ผู้รับทุนส่งงานไม่
ตรงตามกำหนดที่
ระบุในสญัญา หรือ
และผลงานไม่ได้
คุณภาพ 

1. ส่งโครงการให้ผู้ทีม่ีความ
เชื่ยวชาญเชิงเทคนิคพิจารณา
และให้ความเห็น 
2. แจ้งเตือนกำหนดส่งงาน
ล่วงหน้า และหากพบปญัหาให้
แจ้งผู้รับทุนปรับแก ้
 
 

สามารถควบคุมได ้ ผู้รับทุนส่งงานไม่ตรงตาม
กำหนดที่ระบุในสัญญา 
หรือและผลงานไมไ่ด้
คุณภาพ 

จัดประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 
และคัดเลือกโครงการที่มี
ความเสีย่งเพื่อหารือ
ประชุมร่วมรายโครงการ 
และอาจต้องตดิตาม
โครงการแบบ on site 
visit 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 

การบริหารสญัญาระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ วช. 
3.6 การใช้งบประมาณตามแผน
ของโครงการตามสัญญารบั
สนับสนุนงบประมาณจาก วช. 

1. ไมส่ามารถสนับสนุน
ทุนได้ครบตามกรอบ
วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับ
สนับสนุน เนื่องจาก
สถาบันพิจารณา
สนบัสนุนโครงการตาม
ความเหมาะสม  
2. ไมส่ามารถเบิก จ่าย
งบประมาณรายโครงการ
ได้ครบก่อนสิ้นสดุระยะ 
เวลาสญัญา กับ วช.   

1. จัดทำหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาสัญญารับสนับสนุน
งบประมาณจาก วช.  
2. ทำหนังสือขออนุมัติใช้งบ 
ประมาณเพื่อเบิก จ่ายราย
โครงการที่ถือเป็นการก่อหนี้ผูก 
พันไว้แล้วหลังสิ้นสดุสญัญา  
3. กรณีใช้งบประมาณไม่ครบ
ตามกรอบวงเงิน สถาบันทำ
หนังสือช้ีเเจงเหตผุล และคืน
เงินส่วนท่ีเหลือให้แก่ วช. 
 
 
 

สามารถควบคุมได ้
 

ยังไม่สามารถประเมินได้ 
เนื่องจาก ยังไม่ได้รับ
หนังสืออนุมัติให้ใช้
งบประมาณเพื่อเบิกจ่าย
หลังสิ้นสุดสญัญาจาก วช. 
จากท่ีประชุมรายงาน
ความก้าวหน้า วช.
รับทราบ และรับ
พิจารณาข้อเสนอ 

ติดตามความก้าวหน้าของ
หนังสือตอบกลับ 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
4.1 การบริหารจัดการโครงการให้
เป็นไปตามแผน 

เงื่อนเวลาการใช้
งบประมาณเงินกู้ 
ต้องไม่เกิน ธ.ค. 65 
1. การจดัทำสญัญาล่าช้า
จากหน่วยร่วมดำเนินงาน 
2. การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า 
3. การบริหารสัญญาและ
การติดตามโครงการไม่
เป็นไปตามแผน 
4. การปิดโครงการและ
เงื่อนไขการตดิตาม
โครงการหลังปิดโครงการ 

1. กำหนดแนวทางดำเนินการ
ที่ชัดเจนตามระเบยีบสนับสนุน
งบประมาณและหน่วยร่วม
ดำเนินการฯ 
2. จัดทำรา่ง SOP สำหรับการ
ดำเนินงานภายใต้โครงการ
เงินกู้ฯ 
3. การสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบบรหิารโครงการ 
4. รับคำปรึกษาจากท่ีปรึกษา
ของสถาบัน 
5. สถาบันมีการมอบหมายทีม
เจ้าหน้าท่ีเพื่อบริหารจดัการ
โครงการเฉพาะรายโครงการ 
6. หน่วยร่วมดำเนินการมีการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านผูร้ับจ้างท่ีมี
ตัวแทนในประเทศเพื่อลดความ
เสี่ยงในด้านกระบวนการนำเข้า
และการขนส่งระหว่างประเทศ 
7. สถาบันสื่อสารให้หน่วยร่วม
ดำเนินการรับทราบความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ท้ังในระดับ
ผู้บริหาร และระดับปฏิบตัิการ 
เพื่อร่วมแก้ไขปญัหา และลด
ความเสีย่ง 

1. ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงและส่งผล
กระทบต่อขั้นตอนอ่ืน ๆ 
ในการบริหารโครงการ
เงินกู้โดยเฉพาะแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
เป็นผลกระทบจากปจัจัย
ภายนอก คือ  
แนวทางการบริหารงาน
ของหน่วยร่วมดำเนินการ
ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม 

เงื่อนเวลาการใช้
งบประมาณเงินกู้ 
ต้องไม่เกิน ธ.ค. 65 
1. การจดัทำสญัญาล่าช้า
จากหน่วยร่วมดำเนินงาน 
2. การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้า 
3. การบริหารสัญญาและ
การติดตามโครงการไม่
เป็นไปตามแผน 
4. การปิดโครงการและ
เงื่อนไขการตดิตาม
โครงการหลังปิดโครงการ 

1. เร่งรัดให้หน่วยร่วม
ดำเนินการจัดทำสัญญา  
2. หน่วยร่วมดำเนนิการ
เร่งรัดแผนการจดัซื้อจดัจ้าง 
3. สถาบันและหน่วยร่วม
ดำเนินการหารือหน่วยงานใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินด้านคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 
เพื่อประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศเพื่อให้
คำแนะนำในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการตรวจ
ประเมิน 
4. เพิ่มกลไกการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธภิาพ โดยมีการ
ประชุมกลุ่มย่อยภายใน
ระหว่างฝ่ายบริหารโครงการ
และฝ่ายสนับสนุนอย่างน้อย 
เดือนละครั้ง 
5. เพิ่มเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างฝ่ายบริหารโครงการ
และหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะ กรมบัญชีกลาง 
เพื่อให้รับทราบแนวทางและ
ข้อจำกดัในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณตาม
ระบบ GFMIS 
6. สถาบันจัดให้มีที่ปรึกษา
ที่มีความเช่ียวชาญด้าน

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีนของประเทศ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ระบบการเงินการคลังภาครัฐ
ที่สามารถให้สอบทานด้าน
การเงิน และให้คำแนะนำที่
ถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่ 

5. การบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบนั
ทั้งงบบุคลากร รายจ่ายประจำ และ
งบดำเนินงาน 

ขาดสภาพคล่อง 
เนื่องจาก 
1. ไดร้ับจัดสรรค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และงบ
ดำเนินงานประจำป ี
ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ขอทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ เพื่อขอบุคลากร
อัตราจ้างใหม่เพิม่ จำนวน 8 
อัตรา ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ
อนุมัติอัตราจ้างใหม่จำนวน
ดังกล่าวแล้ว 
2. แสวงหางบประมาณ
เพิ่มเตมิจากแหล่งงบประมาณ
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใช้
เป็นงบดำเนินงาน เช่น WHO, 
ACCF เป็นต้น 
3. ควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การ
ขอยกเวน้ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ 
และการลดค่าใช้จ่ายส่วน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  

 
 
สามารถควบคุมได้ระดับ
หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และงบ
ดำเนินงานประจำป ี
ต่ำกว่าแผนการใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประชาสัมพันธ์/
รณรงค์ตามมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการบริจาค
ให้แก่สถาบันวัคซีน
แห่งชาติผ่าน 
ระบบบรจิาค
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Donation) ให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคมุภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

2.ระบบการจดัการข้อมลู
ทางบัญชียังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

1. การปรับปรุงการบันทึก
ข้อมูลการเบิกจ่าย 
2. การปรับปรุงการสรุปยอด
ภาระผูกพัน 
3. การปรับปรุงการบันทึกรับรู้
เป็นหนี้สินทางบัญช ี
4. การกระทบยอดเงินคงเหลือ
ระหว่างงานงบประมาณและ 
งานบัญชี 

สามารถควบคุมได้ระดับ
หนึ่ง 

ระบบการจัดการข้อมูล
ทางบัญชียังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานสนับสนุน โดย
จะนำระบบบริหารจัดการ
องค์กร (ERP) มาใช้
ดำเนินการ 

สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
 



โครงการที่นำมาจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 
1.1 บริหารงานท่ัวไป การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไป

ตามแผน 
ประสานงานกับทางสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปรับแผนรอบ 6 เดือน 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

1.2 งานสารสนเทศ การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ประสานงานกับทางสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปรับแผนรอบ 6 เดือน 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

1.3 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ประสานงานกับทางสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปรับแผนรอบ 6 เดือน 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและ
กำกับติดตามการดำเนินงาน 

การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ประสานงานกับทางสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปรับแผนรอบ 6 เดือน 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการกำกับตดิตาม
การดำเนินงาน 

การเบิกจ่ายเงินไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ประสานงานกับทางสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปรับแผนรอบ 6 เดือน 

สามารถควบคุมได้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565  
2.1 การพัฒนาบุคลากรในประเทศ บุคลากรไม่เข้าอบรมตาม

แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ 

งานทรัพยากรบุคคลหา
ข้อมูลการอบรม/สัมมนา 
ต่าง ๆ แจ้งเวียนบุคลากร
ในสถาบันที่สนใจ 

สามารถควบคุมได้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 

2.2 การพัฒนาบุคลากรใน
ต่างประเทศ 

บุคลากรไม่สามารถศึกษาต่อ
หรืออบรมระยะสั้นที่
ต่างประเทศได้ ตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรฯ 

ดำเนินการประสานกับ
หน่วยงานให้ทุนอย่าง
ใกล้ชิด (สวทช.) และ
ดำเนินการตามขั้นตอน
ล่วงหน้า 
 
 
 

สามารถควบคุมได้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักอำนวยการ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการบริหารจัดการองค์กร 
3.1 การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 

ขาดความคิดเห็นอย่าง
ทั่วถึงรอบด้าน 

1. การระดมความคดิเห็น
จากกลุ่มเปา้หมาย ท้ังใน
และนอกองค์กร ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  ได้แก่ การ
สัมภาษณ์  
การใช้ Google form 
2. การจดัประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus group)เพื่อรับฟัง
ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี
สถาบันต่อ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ พ.ศ.2566-
2570 
3. การนำเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้าน
บริหารและยุทธศาสตร์
และคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

สามารถควบคุมได้ 
โดย 
1. มีผลการประเมิน
ร้อยละการให้ข้อมลู
ของกลุ่มเป้าหมายต่าง 
ๆ ดังนี ้
- ผู้บริหารและที่
ปรึกษาสถาบัน ร้อย
ละ 100 
- เจ้าหน้าท่ีสถาบัน 
ร้อยละ 76 
- กรรมการบริหารฯ
และผูบ้ริหารเครือข่าย
ที่สำคัญ ร้อยละ 71 
2. จะจัดประชุมกลุ่ม
ย่ อย  (Focus group)
เพื่อรับฟั งความเห็น
ของเจ้าหน้าที่สถาบัน
ในเดือนพฤษภาคม 

ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

3.2 การจดัทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไม่ส่งแผนตามกำหนดเวลา แจ้งให้ผู้รับผดิชอบ
โครงการทราบก่อนถึง
ระยะเวลาที่กำหนดและ
เร่งรัดการส่งแผนเมื่อถึง
เวลาที่กำหนด 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
และประเมินผลกระทบของสถาบนั
วัคซีนแห่งชาติ ปี 2565 

ตัวช้ีวัดการประเมินไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

1. กำหนดตัวช้ีวัดให้
ครอบคลมุทุกวัตถุประสงค ์
2. เสนอคณะกรรมการ
บริหารสถาบันพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

3.4 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
กรรมการบริหารสถาบันและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการไม่เข้าร่วมอบรม
ตามเป้าหมาย 

นำเสนอหลักสูตร หรือ
กิจกรรมที่เกีย่วข้องต่อค
กก.บริหารสถาบันเพื่อ
พิจารณาเข้าร่วมตามความ
สนใจ 

สามารถควบคุมได ้ ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ
ของคกก.บริหารสถาบัน 
เช่น การศึกษาดูงาน 

ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

3.5 การประเมินความคุ้มค่าการ
ดำเนินงานของสถาบัน รอบ 3 ป ี

ตัวช้ีวัดการประเมินไม่
สอดคล้องในการชี้วัดความ
คุ้มค่า 

กำหนดกรอบการประเมิน
ให้ครอบคลุมทุกมิต ิ

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

4. โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
4.1 การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำโครงร่างการวจิัยและ
ทบทวนงานวิจัย 

การนัดหมายประชุมไม่
เป็นไปตามแผน 

ประชุมที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 
ครั้ง 

สามารถควบคุมได ้
 

ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

4.2 การจัดประชุมหารือทีป่รึกษา การนัดหมายประชุมไม่
เป็นไปตามแผน 

จัดประชุมหารือท่ีปรึกษา
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

4.3 การจัดประชุมนำเสนอผล
การศึกษา/ผลการทบทวนวรรณกรรม
เรื่องการจัดหาวัคซีนโควคิ 19 

การนัดหมายประชุมไม่
เป็นไปตามแผน 

จัดประชุมอยา่งน้อย 1 
ครั้ง 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

4.4 การจัดประชุมคณะทำงานเพือ่
พัฒนากลไกการเข้าถึงวัคซีนใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้
คณะอนุกรรมการบริหารความ
มั่นคงด้านวัคซีน 

การนัดหมายประชุมไม่
เป็นไปตามแผน 

ไม่มี  
เนื่องจากเป็นกจิกรรมใหม่  
หลังปรับแผน 6เดือน 

 ยังไม่สามารถ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในได้ 
เนื่องจากกิจกรรม 
ยังไม่เกิดขึ้น 

ประสานงานกับ
คณะทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ และนัดหมาย
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน 

ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

4.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
ประมาณการ 

เคร่งครดัการเบิกจ่ายตาม
แผนที่กำหนดไว ้
 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านวัคซีนเชิงรุกสูส่าธารณชน 
5.1 ผลติข่าวประชาสัมพันธ์สอง
ภาษาและเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

- บุคลากรมภีาระงานมาก 
ทำให้ไม่สามารถจดัทำข่าว
ทั้งสองภาษาได ้
- ช่องทางการเผยแพรส่ื่อ
ประชาสมัพันธ์ของสถาบัน
ยังไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างได้ 

- จัดจ้างบริษัทบางกอก
โพสต์ จำกดั (มหาชน) 
เพื่อจัดทำข่าว
ประชาสมัพันธ์
ภาษาอังกฤษ  และทำการ
เผยแพร่ข่าวในช่องทาง
ออนไลน์ของบริษัทท้ังสอง
ภาษา 
- บุคลากรของสถาบันเป็น
ผู้จัดทำข่าวประชาสมัพันธ์
ภาษาไทย โดยมี
นักวิชาการเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 

5.2 ติดตาม trend online และ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
Infographic 

- บุคลากรมภีาระงานมาก 
ทำให้ไม่สามารถจดัทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ 
Infographic ได้ทันเวลา 
- ขาดบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญในการจัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ 
Infographic 

จัดจ้างบริษัทอินฟนิิต เอ็น
เตอร์ไพรส์ จำกัด ให้เป็น
ผู้ติดตาม trend online 
และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบ Infographic 
โดยมีนักวิชาการเป็นผู้
ควบคุมและตรวจความ
ถูกต้องของเนื้อหาก่อน
เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ 
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

5.3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรและ
ความตระหนักรูด้้านวัคซีน 

- ขาดบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญในเรียบเรียง
บทความส่งเสริม
ภาพลักษณ์ในภาวะวิกฤต 
- ช่องทางการเผยแพรส่ื่อ
ประชาสมัพันธ์ของสถาบัน
ยังไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชนในวงกว้างได้ 

- จัดจา้งนักข่าวเพื่อเรยีบ
เรยีบบทความส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ดา้นวคัซีนเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการ
เป็นผู้ควบคุมและตรวจความ
ถูกต้องของเนื้อหาก่อน
เผยแพร่ในเวปไซต์ของสถาบัน 
- จัดจา้งโปรโมทเพจ และ
โพส ในเฟสบุค๊ของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาต ิ

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 

5.4 เสวนาออนไลน์เผยแพร่ความรู้
ด้านวัคซีนสู่ประชาชน 

- ขาดงบประมาณในการ
จัดจ้างทำเสวนาออนไลน ์
- ข้อมูลข่าวสารด้านวัคซีน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

- ขอรับการสนับสนนุ
งบประมาณในการจัดทำ
เสวนาออนไลนจ์าก WHO 
และ มลูนิธิวัคซีนเพื่อ
ประชาชน 
- ร่วมกับหนว่ยงานอื่นใน
การจัดทำเสวนาออนไลน ์
โดย NVI เป็นผู้กำหนด
เนื้อหาและประสานวิทยากร
เพื่อจดัทำเสวนา 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมลูและบริหารจัดการวัคซีน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 
6.1 การประชุมหารือและ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

การนัดหมายประชุมไม่ไป
ตามแผน 

ประชุมคณะทำงานฯ  
ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ
ประชุมกับ Biophics 
เฉลี่ยไตรมาสละ 2-3 ครั้ง 

สามารถควบคุมได้
ระดับหนึ่ง 

การปรับแผนช่วง 6 เดือน 
โดยลดกิจกรรมการ
ประชุมคณะทำงานลง
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

6.2 การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน 

การวิเคราะห์ข้อมลูและการ
กำหนดขอบเขตงานไม่
ครบถ้วนตามวตัถุประสงค ์

1. วิเคราะห์ระบบในช่วง
ไตรมาสที ่1-2 (ต.ค. 64-
กพ. 65) 
2. จัดทำ R&D 
Dashboard ในช่วงไตร
มาสที ่2 (ม.ค.-มี.ค 65)  

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

6.3 การจัดจา้งผู้ออกแบบและผลติ
สื่อ 

การจัดจ้างล่าช้าไมเ่ป็นไป
ตามแผน 

ดำเนินการจัดจ้างในช่วง
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 
65) 

การจัดจ้างล่าช้ากว่า
แผนที่กำหนดไว้ 

ประสาน เร่งรดัการจดัจ้าง 
โดยจดัจ้างได้ในช่วงไตร
มาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65) 

ไม่ม ี สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

7. โครงการสนับสนนุหน่วยงานเครือข่ายทางด้านวัคซีนและยาชวีวัตถุ 
7.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
QA/QC 

- ระบบอินเตอรเ์น็ตมี
ปัญหาหรือขัดข้องทาง
เทคนิค 
- คณะกรรมการมีเหตุ
ฉุกเฉิน ทำให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ อาทิ 
เจ็บป่วย ติดภารกิจ
กระทันหัน  

- มีระบบอินเตอร์เน็ต
สำรองในกรณีที่อินเตอร์
หลักไม่สามารถใช้งานได ้
- หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามเกณฑ์
ขั้นต่ำในการลงมติที่
ประชุม จะต้องเลื่อนการ
ประชุมออกไป 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 

7.2 พัฒนาและจดัทำกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และประสบการณ์
ของหน่วยงานเครือข่าย QA/QC 
(ประชุมวิชาการ) 

- ระบบอินเตอร์เนต็มีปญัหา
หรือขดัข้องทางเทคนิค 
- วิทยากรมีเหตุฉกุเฉนิ ทำให้
ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
อาทิ เจบ็ป่วย ตดิภารกิจ
กระทันหัน 

- มีระบบอินเตอร์เน็ต
สำรองในกรณีที่อินเตอร์
หลักไม่สามารถใช้งานได ้
- ให้วิทยากรมอบหมาย
ผู้แทนในการบรรยาย  

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักงาน
ผู้บริหาร 

8. โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin Type A และ Type B ที่ผ่านการทดสอบระดับ Preclinical 
8.1 การจัดทำสัญญารับทุน - การจัดทำสญัญารับทุน

ของแหล่งทุนมีความล่าช้า
และมีการประการที่
ซับซ้อน 
- การจัดทำสญัญารับทุนทำ
แบบรายปี ทำให้มี Gap ใน
ด้านเอกสารและขั้นตอน
การดำเนินงานท่ีเพิม่มาก
ขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดำเนินโครงการที่มีแผน
ดำเนินการระยะยาว 

ไม่มี ต้องดำเนินการตาม
แนวทางของหน่วยให้ทุน 
และเป็นไปตามแนวทาง
ของกองทุน ววน. 

มีความเสี่ยงสูง และ
ปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้  แต่ส่งผล
กระทบ โดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายงบประมาณและ
แ ผ น ก า ร วิ จั ย ข อ ง
หน่วยร่วมดำเนินการ 

- การจัดทำสญัญารับทุน
ของแหล่งทุนมีความล่าช้า
และมีการประการที่
ซับซ้อน 
- การจัดทำสญัญารับทุน
ทำแบบรายปี ทำให้มี 
Gap ในด้านเอกสารและ
ขั้นตอนการดำเนินงานท่ี
เพิ่มมากข้ึนส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำเนิน
โครงการที่มีแผน
ดำเนินการระยะยาว 

- สถาบันหารือร่วมกับ 
บพข. เพื่อวางแนวทางและ
ปรับรูปแบบการสนับสนุน
ให้ที่ยืดหยุ่นและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้รับผิดชอบของ 
บพข. และ NVI เพราะที่
ผ่านมา บพข. จะสื่อสาร
ผ่านผู้บริหารระดับสูงทำให้
การดำเนนิงานในบางขั้นตอน
ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น  

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

- อาจปรับคู่สัญญาในการ
รับทุนเพื่อลดขั้นตอนการ
ดำเนินงาน (ต้องหารือกับ 
บพข.) 

8.2 การอนุมัตดิำเนินโครงการ การเสนอขออนุมตัิไม่
เป็นไปตามแนวทางใน
ระเบียบเนื่องจากเจ้าหนา้ที่
ขาดความเข้าใจ
กระบวนการดำเนิน
โครงการฯ 

- มีการกำหนดแนวทาง
ดำเนินการที่ชัดเจนตาม
ระเบียบสนับสนุน
งบประมาณและหน่วยร่วม
ดำเนินการฯ 
- มีการจัดทำแนวทางและ
เอกสารตามแนวทางของ
สถาบันและหน่วยให้ทุน 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 

8.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณของ
หน่วยงานให้ทุนมีความ
ล่าช้าและมีกระบวนการ
ประเมินท่ีใช้ระยะเวลานาน 

หน่วยร่วมดำเนินการมี
ระบบบรหิารจดัการ
งบประมาณภายในท่ี
สามารถสำรองจ่ายสำหรับ
โครงการได ้

มีความเสี่ยงสูง และ
ปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจยั
ภายนอกท่ีไมส่ามารถ
ควบคุมได้ แต่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายงบประมาณของ
สถาบันฯ 

การอนุมตัิงบประมาณของ
หน่วยงานให้ทุนมีความ
ล่าช้าและมีกระบวนการ
ประเมินท่ีใช้ระยะ
เวลานาน 

ถ่ายโอนความเสี่ยง เพื่อ
ลดระดับความเสี่ยง โดย
การปรับรูปแบบการให้
ทุน/เปลีย่นคู่สญัญา
ระหว่าง บพข. กับ 
สถาบัน เป็น บพข. กับ 
สถานเสาวภา โดยตรง 
ซึ่งจะส่งผลดีเนื่องจาก
ระบบการเบิกจ่ายของ
สถานเสาวภา มีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าสถาบัน 
ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือ
ระหว่างผู้บริหารของ 
บพข. และ สถาบันฯ 
ต่อไป 
 
 
 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

8.4 การดำเนินการวิจัยพัฒนาตาม
โครงการ 

- การวิจัยพัฒนามีความ
ล่าช้า 
- การวิจัยพัฒนาไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายและหลักการ
สากล 

- หนว่ยร่วมดำเนินการมี
บุคลากรที่มปีระสบการณ์
วิจัยและพัฒนาเซรุ่มต้าน
พิษที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยร่วมดำเนินการมี
แนวทางการวิจัยพัฒนาชีว
วัตถุสู่การผลติและมี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดร้ับ
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 

8.5 การบริหารโครงการ และการ
ติดตามประเมินผล 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบขาด
ประสบการณ์ในการบรหิาร
โครงการวิจัยทีม่ีความรู้เชิง
เทคนิคระดับสูงโดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สู่การขึ้นทะเบยีน
ตำรับ 

มีการจัดจ้างท่ีปรึกษา
โครงการที่มี่ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเพื่อให้
คำแนะนำและติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

ความเสีย่งอยู่ในระดับ
ปานกลางและสามารถ
ควบคุมให้อยู่ในระดับ
ต่ำไดห้ากบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
เหมาะสมและเป็น
รูปธรรม 

เจ้าหน้าท่ีทีร่ับผิดชอบขาด
ประสบการณ์ในการ
บริหารโครงการวิจยัที่มี
ความรู้เชงิเทคนิคระดับสูง
โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การขึ้น
ทะเบียนตำรับ 

- เน้นการพัฒนาแบบ on 
the job training  
- สถาบันพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาศักภาพ
บุคลากรเช่น มีการแลก 
เปลี่ยนบุคลากรกับ
หน่วยงานท่ีมี
ประสบการณ์บริหาร
จัดการผลติภณัฑ์ตั้งแต่
การวิจัยสูผ่ลผลิต 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 

แนวทางการประเมินด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การนำไปใช้ประโยชน์ของ
สถาบันยังไม่ชัดเจน 

- สถาบันมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบ
การประเมินดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการ
นำไปใช้ประโยชน ์
- สถาบันมีการจดัจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ
และพัฒนารูปแบบการ
ประเมินด้านทรัพยส์ินทาง

สามารถควบคุมได้
ความเสีย่งอยู่ในระดับ
ปานกลางและสามารถ
ควบคมุให้อยู่ในระดับ
ต่ำได้ หากสถาบันมี
การพัฒนาศัยภาพ
บุคลากรอยา่ง
เหมาะสม และมีการ
จัดทำแนวทางด้าน

ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปัญญาและการนำไปใช้
ประโยชน ์
- ปัจจุบันประเทศไทยมี
แนวทางด้านการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญาที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้
ได ้

ทรัพย์สินทางปัญญา
และการนำไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

8.6 การปิดโครงการ กระบวนการประเมินผล
งานและปิดโครงการของ
หน่วยให้ทุนมีความล่าช้า 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
- ไม่สามารถรวบรวมผล
ประเมินได้ทันกำหนด 
เนื่องจากไมส่ามารถเข้า
ประเมินผล ณ สถานท่ีจริง
ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด
และภาระงานของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- สถาบันมีการประสาน
และตดิตามอย่างใกล้ชิด
ผ่านผูร้ับผดิชอบโครงการ
ของ บพข. 
- ผู้รับผดิชอบมีการ
รายงานปัญหาอุปสรรคให้
ผู้บริหารทราบผ่านการ
ประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้า
ประจำเดือนของสถาบัน 
 

ความเสีย่งอยู่ใน
ระดับสูง และเป็น
ปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมได้ยาก ส่งผล
กระทบต่อแผนการ
วิจัยและการใช้
งบประมาณอย่างเห็น
ได้ชัด และขณะนี้ยัง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดโครงการปีที่ 1 

กระบวนการประเมินผล
งานและปิดโครงการของ
หน่วยให้ทนุมีความล่าช้า 
เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
- ไม่สามารถรวบรวมผล
ประเมินได้ทันกำหนด 
เนื่องจากไมส่ามารถเข้า
ประเมินผล ณ สถานท่ีจริง
ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด
และภาระงานของ
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- สถาบันหารือร่วมกับ 
บพข. เพื่อวางแนวทาง
และปรับรูปแบบการ
สนับสนุนให้ที่ยดืหยุ่นและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผูร้ับผดิชอบของ 
บพข. และ NVI เพราะที่
ผ่านมา บพข. จะสื่อสาร
ผ่านผู้บริหารระดับสูงทำ
ให้การดำเนินงานในบาง
ขั้นตอนล่าช้ากว่าที่ควรจะ
เป็น 
- อาจปรับคู่สัญญาในการ
รับทุนเพื่อลดขั้นตอนการ
ดำเนินงาน (ต้องหารือกับ 
บพข.) 

สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ 
9.1 จดัจ้างท่ีปรึกษาดา้นบริหาร
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

ไม่ได้ท่ีปรึกษาฯ ติดต่อประสานงานแต่
เนิ่นๆ 

สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 
9.2 จดัประชุมคณะทำงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา และ
ค่าตอบแทนนักวิจัย 

ไม่สามารถจัดประชุม
คณะทำงานได ้

จัดประชุมแบบ online สามารถควบคุมได ้ ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู ่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  

ความเสียงทีย่ังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการสนับสนุนทนุวิจัย สำหรับนักศึกษาทุน คปภ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565 
สนับสนุนทุนวิจัย สำหรับนักศึกษา
ทุน คปภ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2565 

ไม่มผีู้รับทุนท่ีอยู่ในกรอบ
วิจัยด้านวัคซีน 

ประชาสมัพันธ์ผ่านกรม 
คร. 

ยังคงมีความเสี่ยงท่ีจะ
ไม่มีนักศึกษาสนใจ
งานด้านวัคซีน 

ไม่ม ี ไม่ม ี สำนักพัฒนา
ศักยภาพด้าน

วัคซีน 
                       
 
 
 
              ลายมือช่ือ ....................................................... 

(นายนคร เปรมศรี) 
                ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
                    วันที่       เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  
  


