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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ่ายประจําขั้นต่ําที่จําเป็น)
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ. 2561 (รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน 23 โครงการ)
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันปี 2561
2. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาบัน
3. โครงการพัฒนาระบบพัสดุ (E‐supply)
ี
4. โครงการจัดทําอนุบญ
ั ญัตภ
ิ ายใต ้ พรบ.ความมั่นคงด ้านวัคซน
ี และความมั่นคงด ้านวัคซน
ี สูส
่ าธารณะ
5. โครงการเผยแพร่ความรู ้ด ้านวัคซน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถาบันฯและคณะอนุกรรมการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
7. โครงการพัฒนาองค์กร
ี ตามความจําเป็ นของประเทศ
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด ้านวัคซน
ี ของประเทศ
9. โครงการสนับสนุนเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซน
ี ของประเทศ
10. โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ โครงสร ้างพืน
้ ฐานทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการพัฒนาวัคซน
ี ภายในประเทศอย่างมีประสท
ิ ธิผลและติดตามความก ้าวหน ้าโครงการในวาระแห่งชาติด ้านวัคซน
ี
11. โครงการสง่ เสริมการผลิตวัคซน
ี
12. โครงการพัฒนางานจัดการความรู ้ด ้านวัคซน
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด ้านการสร ้างเสริมภูมค
ิ ุ ้มกันโรค
ี เป้ าหมายของประเทศ
14. โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซน
ั
ี อย่างครบวงจร
15. โครงการเสริมสร ้างศกยภาพบุคลากรด ้านวัคซน
ี
16. โครงการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและการดําเนินงานภายใต ้เครือข่ายด ้านวัคซน
ี เป้ าหมายของประเทศอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
17. โครงการบริหารจัดการงานสนับสนุนทุนพัฒนาวัคซน
้
18. โครงการนํ าร่องการใชระบบจั
ดเตรียมเอกสารทะเบียนตํารับยาชวี วัตถุแผนปั จจุบน
ั แบบอิเล็กทรอนิกส ์ (NVIFDA)
ึ ษาและจัดทําข ้อเสนอเชงิ นโยบายด ้านวัคซน
ี
19. โครงการศก
ี
20. โครงการจัดตัง้ หน่วยข ้อมูลและบริหารจัดการวัคซน
ี แห่งชาติ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานทีเ่ กีย
21. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการวัคซน
่ วข ้อง
ี แห่งชาติ
22. โครงการขับเคลือ
่ นแผนยุทธศาสตร์วัคซน
ี ในภูมภ
ี น
23. โครงการความร่วมมือเพือ
่ ความมั่นคงด ้านวัคซน
ิ าคอาเซย

