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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ในเรื่องการปฎิบัติงานเนนเรื่องคุณภาพ ความโปรงใส และระเบียบเปนหลัก จากการไปติดตามการ
ปฎิบัติงานที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เนื่องจากโรงงานที่ผลิตวัคซีนมีสภาพเกา 
ตองมีการปรับปรุง ไมเฉพาะแตเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ บุคลากร ก็ตองมีการปรับปรุงดวยเชนกัน 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 6/2561 
สาระสําคัญ : 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และ

สงรายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังนี้  
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หนาที่ 4 
จากเดิม  
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการแกไขตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
เปลี่ยนเปน  
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบแบบสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของความตองการลูกคาตอเงินทุน
หมุนเวียนประจําป 2561 และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการแกไขตามขอสังเกตของคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
หนาที่ 10 
จากเดิม  

5.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจําปบัญชี 2561  
สาระสําคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ใหรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนฯแตละดานตอที่ประชุม 
เพื่อจะไดชวยกันแกไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ําอยู สามารถปรับคะแนนไดทันกอนสิ้นปงบประมาณนั้น 

 

ความเห็นที่ประชุม :   ขอดูตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ํา และแนวทางการแกไข ดังนี ้
- ตัวชี้วัดที่ 3.2 หนา 2 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความ

ตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว ใหนําเสนอแผนงานวิจัยตอผอ.สํานักฯใหความเห็นชอบ 
และนําเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบ ก็จะไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ม ี2 คะแนน 

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการจัดทํา SOP การผลิตวัคซีน
แบคทีเรียและสารทดสอบ ใหเรงตามเรื่องนําเสนอใหผอ.สํานักฯเห็นชอบ ก็จะไดคะแนน 5 
เปลี่ยนเปน 

5.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2561  
สาระสําคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ใหรายงานความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนฯแตละดานตอที่ประชุม 
เพื่อจะไดชวยกันแกไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของตัวชี้วัด ที่กําหนดในกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนประจําปบัญชี 2561 

 

ความเห็นที่ประชุม :    - ตัวชี้วัดที่ 3.2 หนา 2 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความ
ตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว ใหนําเสนอแผนงานวิจัยตอผอ.สํานักฯใหความเห็นชอบ 
และนําเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบ  

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการจัดทํา SOP การผลิตวัคซีน
แบคทีเรียและสารทดสอบ ใหเรงตามเรื่องนําเสนอใหผอ.สํานักฯเห็นชอบ  
หนาที่ 11 
จากเดิม 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นยอย 1 คะแนนนาจะได 5 เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนเรียบรอยแลว 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นยอย 3 การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุน
หมุนเวียน ใหใชการประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผูบริหารของกรมปศุสัตวซึ่งเปนตัวชี้วัดเชนกัน และให
นําเสนอบอรดรับทราบ 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นยอย 7 การบริหารความ
เสี่ยงไมสามารถเพ่ิมคะแนน เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไมลดลง 
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- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นยอย 8 ขณะนี้อยูระหวาง
ประเมินตนเอง รอผลสิ้นป คาดวาคะแนนนาจะอยูที่ 5 

- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นยอย 2 ขอ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยูระหวาง
รวบรวมเอกสาร คาดวาสิ้นเดือนกันยายน คะแนนจะเพ่ิมขึ้น 

- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยอย 2 คะแนนนาจะได 5 เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบรอยแลว 
ความเห็นที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนนอยอยู 
และใหรีบดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
เปลี่ยนเปน 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นยอย 1 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตรเงินทุนเรียบรอยแลว 
- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นยอย 3 การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุน

หมุนเวียน ใหใชการประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผูบริหารของกรมปศุสัตวซึ่งเปนตัวชี้วัดเชนกัน และให
นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายรับทราบ 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นยอย 7 การบริหารความ
เสี่ยงไมสามารถปรับปรุงการควบคุมได เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไมลดลง 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นยอย 8 ขณะนี้อยูระหวาง
ประเมินตนเอง  

- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นยอย 2 ขอ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยูระหวาง
รวบรวมเอกสาร คาดวาจะดําเนินการไดภายในสิ้นเดือนกันยายน  

- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยอย 2 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบรอยแลว 
มตทิี่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนนอยอยู และใหรีบ
ดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 

มตทิี่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 6/61 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน
ความเห็นที่ประชุม ในสวนของวัคซีนสัตวปก งบจําหนาย ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ทําหนังสือใหรองอธิบด ี  
ลงนาม ใหปศุสัตวเขต กําชับปศุสัตวจังหวัด ชวยประชาสัมพันธ หากเกิดกรณีมีการรองเรียนเรื่องวัคซีนขาดในพื้นที ่   
จะใหมีการตั้งคณะกรรมการสอบ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ไดดําเนินการทําหนังสือถึงรองอธิบดี เพื่อลงนามหนังสือ
ประชาสัมพันธวัคซีนสัตวปก(งบเพื่อจําหนาย) เรียบรอยแลว 
ความเห็นที่ประชุม : ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑทําหนังสือขึ้นมาใหมใหมีความกระชับ เชิญชวนปศุสัตวอําเภอ    
ปศุสัตวจังหวัด ใหมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง เรงรัดการใชวัคซีน หากเกิดโรคระบาดในพื้นที่จะทําใหเกิดปญหา 
มติท่ีประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 



- 4 - 

 

3.2 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2561  
สาระสําคัญ :  
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 6/61 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป
บัญชี 2561 มติที่ประชุม รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดูรายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆที่มีคะแนนนอยอยู 
และใหรีบดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ 
   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการแลว  
 

ความเห็นที่ประชุม : ในเรื่องความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ควรจะบรรจุไวในวาระประชุมเพื่อ
รายงานทุกเดือน เพื่อใหคณะกรรมการไดชวยพิจารณาใหขอเสนอแนะกรณีมีปญหาในการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่
กําหนดในหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน เพราะบางรายการไมไดพิจารณาตั้งแตแรก ใหมา
พิจารณาในชวงปลายปงบประมาณ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดได 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ: 
ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจําปบัญชี 2561 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีนเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝายเลขาฯ ไดรวบรวม
ขอมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจําปงบประมาณ 2561 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบงออกเปนการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 และรายไดจากการจําหนายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพื่อจําหนายและปองกัน) ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ป 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว ตัวอยาง
วัคซีน 

คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. FMD-CATTLE 10.88 0.001 11.35 104.31 11.351 11.17 98.66 0.03 0.151 
2. FMD-PIG 39.17 0.79 25.32 64.64 26.11 25.44 98.16 0.19 0.48 

คํายอ :  FMD-CATTLE = โรคปากและเทาเปอยโค-กระบือ , FMD-PIG= โรคปากและเทาเปอยสุกร 
- โรคปากและเทาเปอยเปนปญหาในการทําโมโนวาเลนท ถาเปนตามที่คาดการณจะตองทําโมโนวาเลนท     

ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งทําใหรายไดลดลงแตเปาหมายที่ทําไดตามเปาที่วางไวและคาดวาจะทําไบวาเลนทในเดือน
พฤศจิกายนเปนตนไป 
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โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด 

หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ป 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว ตัวอยาง
วัคซีน 

คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. SF 6.17 - 3.39 54.4 3.39 2.24 66.66 0.02 1.13 
2. DP 53.29 0.08 49.21 92.34 49.29 45.43 92.73 0.28 3.58 

คํายอ : SF=อหิวาตสุกร  , DP=กาฬโรคเปด 
 

- วัคซีนอหิวาตสุกร เดิมมีปญหาในเรื่องของกระตาย แตปจจุบันมีปญหาความตองการของเกษตรกรลดลง 
 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ป 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว ตัวอยาง
วัคซีน 

คงเหลือ
พรอมจาย ผลติได 

 
% จํานวน % 

1. NDL 0.50 - 0.91 182.00 0.91 0.90 100 0.01 - 
2. NDL+IB 92.00 0.001 86.45 93.96 86.45 84.98 98.94 0.56 0.911 
3. X 6.00 0.11 5.13 85.50 5.24 4.63 89.31 0.05 0.56 
4. IB - - - - - - - - - 

 

คํายอ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝดาษไก, IB=หลอดลมอักเสบฯ 
- วัคซีนนิวคาสเซิลฯผลิตเพื่อรักษาสภาพทะเบียนไว สวนวัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลมฯ มีปญหาในเรื่องของ

กระบวนการผลิต หลังจากมีการแกไขเครื่องจักรอุปกรณการผลิตแลว ปญหาในขณะนี้เปนเรื่องความตองการของ
เกษตรลดลง 
 

โรงงานผลิตวัคซนีแบคทีเรีย 
หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ป 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว ตัวอยาง
วัคซีน 

คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. HS 1.14 0.08 1.26 110.52 1.34 1.26 94.77 0.01 0.07 
2. A 0.005 - 0.0056 112.00 0.0056 0.005 100 0.0006 - 
3. BL 0.14 0.004 0.15 107.14 0.15 0.14 92.85 0.003 0.011 
4. BR 0.03 - 0.0101 33.66 0.0101 0.01 100 0.0001 - 
5. FC 22.78 2.90 29.14 127.91 32.04 29.21 93.10 0.62 2.21 

 

คํายอ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ, BL = แบลคเลก , BR = บรูเซลโลซีส , FC=อหิวาตเปด-ไก 
 

- วัคซีนบรูเซลโลซีส อยูในระหวางการทดสอบอยู ถาผลทดสอบผานทั้งหมดการผลิตก็จะเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว 
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สารทดสอบโรค 
หนวย:ลานซีซี 

 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ป 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว ตัวอยาง
วัคซีน 

คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. Pullorum - - - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - - - 
4. Rose bengal 0.06 - 0.02 33.33 0.02 0.018 100 0.02 - 

 

- โรสเบงกอล มีปญหาจากการปรับมาตรฐาน ในเรื่องของกระบวนการตรวจ QC (Autoagglutination)    
ซึ่งสงตรวจทีส่ถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ เจอปญหาในเรื่องของการตกตะกอนเวลาทดสอบ 

 
เปรียบเทียบประมาณการและรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจําหนายและปองกัน)   

ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561  
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

       หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.38 7.63 10.70 64.90 11.17 72.53 69.09 
2. FMD-PIG 25.36 331.12 0.09 0.80 25.45 331.92 538.27 

รวม 25.74 338.75 10.88 65.70 36.62 404.45 607.36 
                                                                                                                                                                         

คํายอ :  FMD-CATTLE = โรคปากและเทาเปอยโค-กระบือ, FMD-PIG= โรคปากและเทาเปอยสุกร 
 
 โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด 

หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. SF 2.21 6.63 0.03 0.07 2.24 6.7 17.03 
2. DP 40.43 16.17 5.00 1.75 45.43 17.92 19.59 

รวม 42.64 22.80 5.03 1.82 47.67 24.62 36.62 
คํายอ :  SF=อหิวาตสุกร , DP=กาฬโรคเปด 
 



- 7 - 

 

 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 

หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. NDL 0.77 0.05 0.12 0.007 0.89 0.057 0.03 
2. NDL+IB 4.98 1.74 80.00 8.00 84.98 9.74 9.85 
3. X 2.08 0.72 2.54 0.15 4.62 0.87 1.92 
4. IB - - - - - - - 

รวม 7.83 2.51 82.66 8.157 90.49 10.667 11.8 
 

คํายอ :  NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝดาษไก , IB=หลอดลมอักเสบฯ 
โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

หนวย:ลานโดส/ลานบาท 
 

ชนิดวัคซีน งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท)  

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. HS 0.03 0.05 1.23 2.15 1.26 2.20 1.99 
2. A - - 0.005 0.009 0.005 0.009 0.008 
3. BL - - 0.15 0.26 0.15 0.26 0.25 
4. BR - - 0.01 0.07 0.01 0.07 0.17 
5. FC 14.21 3.6 15.00 3.15 29.21 6.75 5.06 

รวม 14.24 3.65 16.395 5.639 30.635 9.289 7.478 
 

คํายอ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ, BL = แบลคเลก, BR = บรูเซลโลซีส FC=อหิวาตเปด-ไก 
สารทดสอบโรค 

หนวยซีซี:ลานบาท 

ชนิดแอนติเจน งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. Pullorum - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - 
4. Rose bengal - - 0.02 0.06 0.02 0.06 0.17 
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รวม - - 0.02 0.06 0.02 0.06 0.17 
ชนิดวัคซีนและ

แอนติเจน 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

รวมรายไดทั้งหมด 90.45 367.71 114.985 81.376 205.435 449.086 663.428 
 

สรุปรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561      
งบเพื่อจําหนาย จํานวน 367.71 ลานบาท และงบปองกันจํานวน 81.376 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 449.086 ลานบาท 
จากเปาที่ตั้งไว 663.428 ลดลง 214 ลานบาท  

 

ความเห็นที่ประชุม : - ในป 2562 จะปราบโรคบรเูซลโลซีสในแพะ เรื่องวัคซีนโรสเบงกอล ในขณะนี้ใหเรงแกปญหา
การผลิตโดยเร็ว ใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นปนี้ เพราะการปราบโรคบรูเซลโลซีสในแพะนั้น จะตองใชโรสเบงกอลในการ
ตรวจ ขอใหเรงดําเนินการ สวนแบลคเลก ขอใหเรงวางแผนและประสานกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
ในปริมาณความตองการ เพราะตอนนี้มีปญหาเรื่องวัคซีนไมพอ 

                - วัคซีนฝดาษไก ปหนาใหพิจารณาเรื่องปรับราคาของวัคซีน ถาไมมีการปรับจะทําใหวัคซีนงบ
จําหนาย ไมสามารถจําหนายได อีกทั้งไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุก และใหมีการคิดในเชิงการตลาด มีการประเมิน
สถานการณที่เกิด ไมอยางนั้นยอดวัคซีนจะลดลงไปเรื่อยๆ ใหมีการตั้งทีมคณะทํางานในเรื่องของการตลาด โดยให
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการตั้งคณะทํางานดานการตลาดขึ้นมา ใหรองอธิบดีลงนาม เพื่อประเมิน
การตลาดโดยการประสานปศุสัตวจังหวัดปศุสัตวอําเภอที่มีแนวคิดดีๆวาจะทําการตลาดอยางไรในการขายวัคซีน 
แลวนํามาวิเคราะหกันถึงจะไดเปนการตลาดของสํานักฯ ทําใหเหมือนเปนเชิงธุรกิจ  
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

    4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2561 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการเงินเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ฝายเลขาฯไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดาน
การเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงานดานการเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

 (ลานบาท) 

 

หมวดรายจายหมวดรายจาย  ประมาณการประมาณการ  
กอหนี้กอหนี้

ผูกพันแลวผูกพันแลว  
เบิกจายแลวเบิกจายแลว  ผูกพันแลวยังไมผูกพันแลวยังไม

เบิกจายเบิกจาย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  5252..7777  4545..8888  4545..8888  --  66..8989  

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  346346..3838  251251..2200  161161..1212  9090..4040  9595..1818  

งบลงทุนงบลงทุน  7373..3131  1919..3030  1212..8181  66..4949  5454..0101  

รายจายสวนกลางรายจายสวนกลาง  11..2626  11..7979  11..2020  00..5959  --00..5353  

รวมรวม  473473..7272  331188..1177  221221..0011  9797..4848  155155..5555  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
หนวย:บาท 

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560) 1,536,824,207.15 
บวก   รายการปรับปรุงบัญชีมือที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง   
ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง                             ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 149,428.71  
เงินโอนระหวางทาง                                   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 562,348,805.13  
โอนขายบิลจากสวนราชการเขาเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 133,801.50 562,632,035.34 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกตอง  2,099,456,242.49 
บวก    รายรับจริงระหวางเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)  440,573,224.50 
**(หัก) เบิกผลักหักสงเงินฝากคลังเปนรายไดแผนดิน  543,030,000.00 
(หัก)   รายจายจริงระหวางเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)   
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2561 220,689,166.62  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2560 148,090,570.40  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2559 157,291.66  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2555 3,069,450.00 372,006,478.68 
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561  1,624,992,988.31 
* บวก  ประมาณการรายรับระหวางเดือน (ก.ย.61)  55,228,300.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจายระหวางเดือน (ก.ย.61) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561 253,033,518.38  
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแลว)แตยังไมเบิกจาย     97,473,723.93   
                ยอดท่ียังไมไดกันเงิน(กองคลังยังไมผูกพัน)          155,559,794.45   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560 4,051,618.01  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2555 359,000.00 257,444,136.39 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,422,777,151.92 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ตองจายในปถัดไป ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561   
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560   
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2555   

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  1,422,777,151.92 
 

ในเรื่องของงบดําเนินงานที่ยังเหลืออยู 95 ลานบาท บางรายการยังมีการตั้งกระบวนการจัดซื้ออยู และบาง
รายการซื้อในป 2561 ไมทันก็ไปตั้งเรื่องในป 2562 และบางรายการติดเงื่อนไขทําใหซื้อไมได เชนขวดพลาสติก      
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งโรงงานที่ผลิตขวดสวนใหญยังไมมี มอก.นี้ 
และเรื่องของรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะของป 2561 จะตองขออนุมัติกรมปศุสัตวอีก สวนเรื่องการซอมแซม มี
การซอมในปริมาณมากแต คาใชจายลดลง เนื่องจากเราไดเทียบราคาเดิม ดูจํานวน จากการแนบประวัติเดิม ทําให
ลดความซ้ําซอนและซอมเกินความจําเปนได 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไปดูรายละเอียดและเรงดําเนินการในสวนของงบ
ดําเนินงาน 
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   4.3 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
สาระสําคัญ :  

ตามที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จํานวน 63 รายการ เปนเงิน 73,313,730.00 บาท                     
และใชเงินเหลือจายจากงบลงทุน รายการครุภัณฑต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 6 รายการ 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ณ เดือน สิงหาคม 2561 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลว 68 รายการ ผลการดําเนินการดังนี้ 

1. จายเงินเรียบรอยแลว จํานวน 48 รายการ เปนเงิน 12,813,463.50  บาท 
2. สงเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแลว จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 1,939,910.00 บาท 
3. รอการสงมอบ  จํานวน 4 รายการ  เปนเงิน 2,895,890.00 บาท 
4. อยูระหวางอุทธรณผลคัดเลือก จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 2,140,000.00 บาท 
5. รอกันเงินที่กองคลัง จํานวน 10 รายการ เปนเงิน 14,839,597.95 บาท 
6. จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 13,963,500.00 บาท 
7. อยูระหวางกรรมการสรุปผล จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 7,109,080.00 บาท 
8. อยูระหวางอนุมัติแบบแปลน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 14,980,000.00 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,681,441.45 บาท 
    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

   4.4 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2561 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปบัญชี 2561 จํานวน 
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดําเนินการไดตามแผน 9 โครงการ     
คิดเปน 100% ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไมผานขอกําหนดตาม
หลักเกณฑ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,700.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 60 
คน จายจริงเปนเงิน 34,380.00 บาท 

2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใชระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญแฟนตาซี รีสอรท อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 50 คน งบประมาณ 117,400.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 50 คน จายจริงเปน
เงิน 102,400.00 บาท 

3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMP และการจัดทํา” ประจําป 2561 จํานวน 2 รุน 
- รุนที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริงจํานวน 
108 คน จายจริงเปนเงิน 98,800.00 บาท 
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- รุนที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริงจํานวน 
108 คน จายจริงเปนเงิน 93,900.00 บาท 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล(Effective Communication)” 
ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอรท จังหวัดระยอง 
ผูเขารวมอบรมตามแผน จํานวน 163 คน งบประมาณ 1,302,800.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง จํานวน 115 คน 
จายจริงเปนเงิน 848,350.00 บาท 

5. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรูดานวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย ประจําป 2561 ระหวาง
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ Balios resort Khoyai ตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวม
อบรมตามแผน จํานวน 200 คน งบประมาณ 793,600.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง จํานวน 194 คน จายจริงเปน
เงิน 530,950.00 บาท 

6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใหไดรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมฝายผลิต
วัคซีนโรคปากและเทาเปอย ผูเขารวมอบรมตามแผน จํานวน 50 คน งบประมาณ 57,100.00 บาท ผูเขารวมอบรม
จริง จํานวน 57 คน จายจริงเปนเงิน 44,300.00 บาท 

7. โครงการอบรม “การตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทดสอบในหองปฎิบัติการ”             
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ผูเขารวมอบรมตามแผน จํานวน 35 
คน งบประมาณ 26,300.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง จํานวน 50 คน จายจริงเปนเงิน 24,960.00 บาท 

8. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ 
(Qualification & Validation for Biological Products) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีน
โรคปากและเทาเปอย ผูเขารวมอบรมตามแผน จํานวน 55 คน งบประมาณ 37,285.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 
จํานวน 55 คน จายจริงเปนเงิน 35,000.00 บาท 

9. โครงการสัมมนาหลักสูตร “GMP Phamaceutical Facility Design” วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
ณ Phuwanaree ผูเขารวมอบรมตามแผน จํานวน 57 คน งบประมาณ 53,150.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง จํานวน 
50 คน จายจริงเปนเงิน 50,850.00 บาท 
   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

   4.5 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2561 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯไดประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 และประชุมพิจารณา(ราง) แนวทางการควบคุมภายในเพื่อแกไขปองกัน ลดปญหาความเสี่ยงหรือ
จุดออนที่กรมปศุสัตวใหหนวยงานรวมพิจารณาใหความเห็นแสดงขอคิด ขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือแนวทางที่เห็นวา
เหมาะสมกวาเปนตนไป   
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- คณะกรรมการฯไดประชุมคณะกรรมการติดตามความกาวหนา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2561 เรื่องความเสี่ยงของสํานักที่ยังคงมีอยู คือ 

1. สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน (ความเสี่ยง: การเลี้ยงและใชสัตวทดลอง
ไมเปนไปตามมาตรฐาน) 

2. องคกรไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP รายละเอียดการจัดการความเสี่ยงคือ โครงการจางที่
ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
Good Manufacturing Practice,GMP(PIC/S) 

ความเสี่ยงทั้ง 2 ความเสี่ยงนี้ยังไมสามารถลดความเสี่ยงไดเพราะดําเนินการยังไมแลวเสร็จตาม
เปาหมาย ปงบประมาณ 2562 ยังตองคงความเสี่ยงไวกอนเพราะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

   4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสําคัญ : 

 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ส.ค.61) 
ซึ่งงานสารสนเทศ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอด สวนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ปจจุบันมีการดําเนินการ ดังนี้ 

- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ไดจัดการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ใหกับ   
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 
  - ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ไดจัดการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการคลัง      
ชีวภัณฑสัตวใหกับปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 โดยในวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 จัดฝกอบรมใหกับปศุสัตวเขต 2 และปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดฝกอบรม
ใหกับปศุสัตวเขต 7 และปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดฝกอบรมใหกับปศุสัตวเขต 1 และ      
ปศุสัตวจังหวัดในพื้นท่ี 
  - ซึ่งปจจุบันดําเนินการนําเขาขอมูลเริ่มตนใหกับระบบทั้ง 2 ระบบแลว 
 

ความเห็นที่ประชุม : ตามที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรายงานความคืบหนาหลังจากไดมีการไปชี้แจงเรื่องระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ใหกับปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด และขอใหปรับรูปแบบตัวโปรแกรมใหเขากับ
การทํางานของปศุสัตวเขตและปศุสัตวจังหวัด และใหมีการทําหนังสือสั่งการใหปศุสัตวเขตและปศุสัตวจังหวัด
ดําเนินการใชระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ใหขอสังเกตวา สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามตรวจรับตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกอน หากจะตองมีการปรับรูปแบบโปรแกรม
สามารถใชเงินเหลือจายแลวปรับปรุงโปรแกรมภายหลัง สวนหนังสือสั่งการใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว         
ทําหนังสือสั่งการ โดยประสานกองคลัง สํานักกฎหมายดูระเบียบที่เกี่ยวของ หรือหารือกับกรมบัญชีกลางและ     
สํานักงบประมาณ 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
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4.7 การเรียกใหทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายได
แผนดินปบัญชี 2561 
สาระสําคัญ: 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/26696 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอเรื่อง การเรียกใหทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไร
สวนเกินสงคลังเปนรายไดแผนดิน ปบัญชี 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนํา
ทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน พ.ศ.2561 จํานวน 18 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
8,759.75 ลานบาท โดยใหทุนหมุนเวียนนําสงทุนหรือผลกําไรสวนเกินฯ ภายในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว กําหนดใหเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ซึ่งเปนทุนหมุนเวียนที่อยูในการกํากับดูแล
ของหนวยงานทานตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาแลว  เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และ
การนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2561 ใหเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย นําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหนายสงคลังเปนรายไดแผนดิน จํานวน 543.03 ลานบาท ภายในเดือนกันยายน 2561 

กองคลังไดดําเนินการขออนุมัติ กรมปศุสัตว เพื่อโอนเงินจํานวน 543.03 ลานบาท สงคลังเปน
รายไดแผนดินในระบบ GFMIS แลว 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
4.8 รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดสวนเสีย 
สาระสําคัญ: 

    ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ดานที่ 2 
การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การดําเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสํารวจความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนดใหจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทราบ 

    บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ เสร็จ
เรียบรอยแลว โดยจัดทําแผนปรับปรุง 2 โครงการ คือ 1. โครงการจัดทําบทความขอมูลรายละเอียดและ
ประสิทธิภาพของวัคซีน กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ คือ เผยแพรขอมูลของวัคซีนจํานวน 6 เรื่อง ได
ระดับ 5 และ 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนงบเพื่อปองกันโรค กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
โครงการ คือ จัดสงวัคซีน 14 รายการไดรอยละ 100 ไดระดับ 5 

ผลปรากฎวาไดคะแนนระดับ 5 ทั้ง 2 โครงการ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 ขอขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2561  

สาระสําคัญ : 
  ตามที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดงบดําเนินงาน และหมวดงบลงทุน จากการตรวจสอบพบวามี
รายการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันในปงบประมาณ 2561 จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
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งบดําเนินงานจํานวน 1 รายการ 
   1. โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP มีสาเหตุความลาชามาจากการปรับเปลี่ยนโครงการจากโครงการจางที่ปรึกษาฯ 
มาเปนโครงการจางออกแบบฯ 

งบลงทุนจํานวน 3 รายการ 
   1. โครงการกอสรางระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย มีสาเหตุความลาชามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง
จากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีสําหรับระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย เปนโครงการกอสรางระบบควบคุมการ
บําบัดน้ําเสีย 
   2. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบําบัดน้ําเสีย สาเหตุความลาชามาจาก         
มีปญหาในการหาขอมูลครุภัณฑประกอบการกําหนดราง TOR 
  3. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับทําความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 60 ตัน สาเหตุเนื่องจาก
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความตองการรายละเอียดฯ เครื่องทําน้ําเย็นฯที่เปนรุน
ปจจุบัน และตองกําหนดรายละเอียดฯ ใหผูคาสามารถเขาไดอยางนอย 3 ยี่หอ 
ความเห็นที่ประชุม : กรณีขอขยายเวลาการเบิกจายเงิน ขอใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ถอดเปนบทเรียนวาการ
ดําเนินการชาเพราะอะไร ควรจะแกปญหาอยางไร ในเมื่อเรามีแผนของการจัดซื้อรายการครุภัณฑอยูแลว          
ควรดําเนินการตามแผน หากติดขัดตรงสวนไหน ใหรีบดําเนินการแกไข  

 

มตทิี่ประชุม : อนมุตัิใหขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2561 จํานวน 4 รายการ พรอมทั้งดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายใหขอสังเกต และขอทําความตกลงไปที่
กระทรวงการคลัง  
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
6.1 การขยายเวลาเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีนพรอมอปุกรณเครื่อง

กําเนิดไฟฟาขนาด 50 กิโลวัตต จํานวน 1 อาคาร (งวดท่ี 4) 
สาระสําคัญ : 

ตามทีไ่ดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บ
วัคซีนพรอมอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 50 กิโลวัตต จํานวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) มติที่ประชุม อนุมัติใหขยาย
เวลาเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีนพรอมอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 50 กิโลวัตต จํานวน 
1 อาคาร งานงวดที่ 4 เปนเงิน 2,372,368.01 บาท โดยรับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระนี้            
เพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังตอไป 

บัดนี้ กระทรวงการคลังไดอนุมัติขยายเวลาเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีน
พรอมอุปกรณเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 50 กิโลวัตต จํานวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) แลว 

 

ความเห็นที่ประชุม : ใหกองคลังเวียนหนังสือเกี่ยวกับเอกสารที่ใชประกอบการจัดซื้อจัดจางที่ขอเบิกจายเงิน      
เพื่อการดําเนินการปฎิบัติใหถูกตองตามระเบียบ และลดความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารครบถวนหรือไม 
มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
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  6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ประธานแจงในที่ประชุมใหทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการใหชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ.2558  โดยผูทรงคุณวุฒิหากมีการแตงตั้งใหมใหสงขอมูลไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
และหากมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯชุดใหม ตองยกเลิกคําสั่งเกาทั้งหมด  
มตทิี่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประสานกับสํานักกฎหมายและกรมบัญชีกลาง เพื่อหา
แนวทาง ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย และขั้นตอนการแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
ปดประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 

 

...............................................................                ............................................................... 
 (นางศรุดา เรืองหิรัญ)                                     (นายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต) 

                     ผูจดรายงานการประชุม                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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