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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1. โอกาสนี้เปนการประชุมครั้งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดในปที่ผานมาคะแนน
ผาน แตยังไมดีมาก ในป 2562 มุงหวังอยากใหไดคะแนนเต็ม และในป 2562 ใหเนนเร่ืองคุณภาพ แรกๆปริมาณอาจ
ไมเพียงพอ แตตอไปถาคุณภาพดี เรื่องปริมาณก็จะตามมา ใหยึดหลักเรื่องคุณภาพทั้งกระบวนการตั้งแต การจัดการ
หาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการนําวัคซีนฉีดเขาตัวสัตว จะทําใหวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
(สทช.) เปนที่ตองการของตลาด ในป 2562 ขอใหสทช. เนนในเร่ืองคุณภาพ และเร่ืองปริมาณ อยาใหวัคซีนขาด ถา
วัคซีนไมขาด จะทําใหการปองกันโรคทุกระดับไมมีปญหา ใหเนนเร่ืองวัคซีนโรคปากและเทาเปอย เพราะรายไดหลัก
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ของเงินทุนฯมาจากวัคซีนโรคปากและเทาเปอย หากมีงบประมาณ และมีเร่ืองของวัคซีนโรคปากและเทาเปอยขอ
งบประมาณ ขอใหพิจารณางบประมาณเปนพิเศษ 

2. เร่ืองหวงโซความเย็น (cold chain) เปนปญหาทั้งระบบของกรมปศุสัตว ที่เก่ียวของในดาน
การปองกันโรค ในสวนของเงินทุนฯที่นํามาใชในการผลิตวัคซีน นอกจากเร่ืองคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(สทช.) มีปญหาเร่ือง cold chain เชนกัน ดังนั้นในปน้ีจะตองเนนเรื่อง cold chain ถาวัคซีน
มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ และมี cold chain ที่ดี คือตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนถึงการนํา
วัคซีนฉีดเขาตัวสัตว จะไมเกิดปญหาในการสรางภูมิคุมกัน ทําใหวัคซีนเปนที่เชื่อถือ และสามารถปรับราคาวัคซีนได 
แตการปรับราคาวัคซีนตองปรับอยางมีเหตุผล เพราะการผลิตวัคซีน ผลิตเพ่ือตอบสนองเกษตรกรรายยอย ไมไดหวัง
ผลกําไร เรื่องของวัคซีนสัตวปกในปนี้ไดประสานกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว ในการเรงรัดเจาหนาที่
ในการรับวัคซีนหลังจากผลิตเสร็จแลวนําไปใช ตองเกิดผล 

3. ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตั้งคณะทํางานในการพิจารณาวัคซีนโรคปากและเทาเปอย  
ที่มีคุณภาพอยูแลว ถาจะใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน จะมีแนวทางอยางไร โดยเฉพาะในเร่ืองของวัคซีนหมดภูมิคุมกันเร็ว 
เปนเพราะสาเหตุอะไร ใหคณะทํางานชวยกันพิจารณาวาจะทําอยางไรใหวัคซีนมีภูมิคุมกันถึง 6 เดือน และใหสํานัก
ควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว ปรับแผนในการฉีดวัคซนี เพื่อไมใหเกิดโรคในชวงปลายป 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 7/2561 
 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันศุกรที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และสง

รายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเมื่อวันอังคารท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ

บรหิารเงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังนี้  

หนาที่ 4 
จากเดิม  
ความเห็นที่ประชุม : ในเรื่องความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน รายการใดท่ีมีปญหาควรจะบรรจุไวใน
วาระประชุมเพื่อรายงานทุกเดือน เพ่ือใหคณะกรรมการไดชวยพิจารณาใหขอเสนอแนะใหไดคะแนน เพราะบาง
รายการไมไดดูตั้งแตแรก ใหมาดูชวงปลายปงบประมาณ จึงทําใหไมสามารถไดคะแนนตามเปาที่วางไว 
เปลี่ยนเปน  
ความเห็นท่ีประชุม : ในเรื่องความกาวหนาผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ควรจะบรรจุไวในวาระประชุมเพื่อ
รายงานทุกเดือน เพ่ือใหคณะกรรมการไดชวยพิจารณาใหขอเสนอแนะกรณีมีปญหาในการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนดในหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน เพราะบางรายการไมไดพิจารณาตั้งแตแรก ใหมา
พิจารณาในชวงปลายปงบประมาณ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามตัวชี้วัดที่กําหนดได 
หนาที่ 15 
จากเดิม  

1. โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP มีสาเหตุความลาชามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจาก
โครงการจางที่ปรึกษาฯ มาเปนโครงการจางออกแบบฯ 
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งบลงทุนจํานวน 3 รายการ 
   1. โครงการกอสรางระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย มีสาเหตุความลาชามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อจากโครงการปรบัปรุงถังบรรจุสารเคมีสําหรับระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย เปนโครงการกอสรางระบบควบคุม
การบําบัดน้ําเสีย 
เปลี่ยนเปน 

1. โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP มีสาเหตุความลาชามาจากการปรับเปลี่ยนโครงการจากโครงการจางที่ปรึกษาฯ 
มาเปนโครงการจางออกแบบฯ 

งบลงทุนจํานวน 3 รายการ 
   1. โครงการกอสรางระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย มีสาเหตุความลาชามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง
จากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีสําหรับระบบควบคุมการบําบัดน้ําเสีย เปนโครงการกอสรางระบบควบคุมการ
บําบัดนํ้าเสีย 
หนาที่ 16 
จากเดิม 

6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ประธานแจงในที่ประชุมใหทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการใหชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ.2558  โดยผูทรงคุณวุฒิหากมีการแตงตั้งใหมใหสงขอมูลไปท่ีกระทรวงการคลังเพ่ือข้ึนบัญชีไว  และหากมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯชุดใหม ตองยกเลิกคําสั่งเกาทั้งหมด  
เปลี่ยนเปน 

6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ประธานแจงในที่ประชุมใหทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย เรื่ององคประกอบของคณะกรรมการใหชอบดวยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ.2558  โดยผูทรงคุณวุฒิหากมีการแตงตั้งใหมใหสงขอมูลไปที่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  
และหากมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯชุดใหม ตองยกเลกิคําสั่งเกาทั้งหมด  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ : 
   ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 7/61 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน
ความเห็นที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑทําหนังสือข้ึนมาใหมใหมีความกระชับ เชิญชวนปศุสัตวอําเภอ        
ปศุสัตวจังหวัด ใหมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง เรงรดัการใชวัคซีน หากเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่จะทําใหเกิดปญหา 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ สัตว  ไดดํ าเนินการทํ าหนั งสือ ถึงรองอธิบดี เพ่ือลงนามหนังสือ
ประชาสัมพันธวัคซีนสัตวปก(งบเพ่ือจําหนาย) เรียบรอยแลว และเร่ืองที่กองคลังไดแจงสํานักเทคโนโลยี ชีวภัณฑสัตว
เกี่ยวกับวัคซีนคงคางหรือปริมาณเงินเหลือ ในเบื้องตนสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดหารือการแกไขปญหากับกอง
คลังแลว ปจจุบันทางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดใชระบบออนไลน สามารถรูขอมูลไดเร็วกวาเดิม จากที่ผานมา
ตองรอรายงานจากทางเขตตางๆรายงานเขามา กวาจะสรุป ทําใหเกิดความลาชาไป 1-2 เดือน เงินสงเขามาแลว 
ตอไปนี้กองคลังสามารถดูขอมูลยอดคงเหลือคงคางไดในระบบออนไลนคอนขางเปนปจจุบัน อีกประเด็นที่เปนปญหา
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คือเร่ืองการจัดสงวัคซีน เดิมสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะจัดสงวัคซีนในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 4 ทําให
ทางปศุสัตวจังหวัดขายวัคซีนและสงเงินไมทัน ทําใหเกิดเปนวัคซีนคงคาง ยอดเงินเหลือเกิน ซึ่งขณะนี้สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวพยายามปรบัการจัดสงวัคซีนมาเปนสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 แตเน่ืองจากเกิดวิกฤติเร่ือง
ของวัคซีนโรคปากและเทาเปอย รอผลใหผานการทดสอบจึงทําใหเกิดความลาชา ซึ่งจัดสงสัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 
3  ปจจุบันสามารถจัดสงไดสัปดาหท่ี 1 และสัปดาหท่ี 2 ยกเวนกรณีไมมีสงปศุสัตวเขต 9 เพราะเราจัดสงเดือนเวน
เดือน ถาโดยปกติจะจัดสงวัคซีนใหปศุสัตวเขต 8 และปศุสัตวเขต 9 สัปดาหที่ 3 แตเกิดกรณีวิกฤติเร่ืองของวัคซีนโรค
ปากและเทาเปอย ทําใหตองจัดสงเร็วขึ้น และเลื่อนสงเขตอ่ืนเปนสปัดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 3 แทน  
ความเห็นท่ีประชุม : ในเร่ืองของประชาสัมพันธ หนังสือที่สงไปใหปศุสัตวเขตและปศุสัตวจังหวัด อาจจะไมเพียงพอ 
ใหกองคลัง กรมปศุสัตว มาชวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพราะกองคลังคุมในเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ การ
ดําเนินงานอาจมีผลดีขึ้น ถึงแมสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจะมีฝายการตลาด แตอาจจะยังขาดประสบการณ ให
กลุมบริหารวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสานกับกองคลัง ในการกระตุนการขาย การประชาสัมพันธ 
ควรวางรปูแบบใด อาจทําแผนพับ ใบปลิว ทําเว็บไซด เพ่ือเพิ่มยอดขายวัคซีน 
มติ ท่ีประชุม : รับทราบ และใหกลุมบริการวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ สัตวประสานกับกองคลัง          
กรมปศุสัตว ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ: 
ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีนเปนหนึ่งในงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝายเลขาฯ ไดรวบรวม
ขอมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบงออกเปนการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2561 และรายไดจากการจําหนายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพ่ือจําหนายและปองกัน) ตุลาคม– พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 

หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซนี แผนผลิต 
ป 2562 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 61 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. FMD-CATTLE 11.91 0.14 4.06 34.09 4.20 4.09 97.38 0.11 
2. FMD-PIG 33.65 0.72 6.57 19.52 7.29 7.29 100 - 

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

ชนิดวัคซนี แผนผลิต 
ป 2562 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 61 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. SF 3.60 0.89 0.94 26.34 1.83 0.32 17.49 1.51 
2. DP 55.50 9.78 3.46 6.25 13.25 7.76 58.58 5.49 

คํายอ : SF=อหิวาตสุกร  , DP=กาฬโรคเปด 
 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซนี แผนผลิต 
ป 2562 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 61 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. NDL - - - - - - - - 
2. NDL+IB 93.00 2.01 20.37 21.90 22.38 17.89 79.96 4.49 
3. X 5.00 0.45 - - 0.45 0.45 100 - 
4. IB - - - - - - - - 

 

คํายอ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝดาษไก, IB=หลอดลมอักเสบฯ 
- วัคซีนฝดาษไก มีแผนการผลิต แตยังไมไดผลิต ตองรอชวงการผลิต และการขายคอนขางชา ถาผลิต

ออกมาเร็ว จะมีผลเร่ืองการหมดอายุของวัคซนี ซึ่งขณะนี้มีเชื้ออยูแลว 
 

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
หนวย:ลานโดส 

ชนิดวัคซนี แผนผลิต 
ป 2562 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 61 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. HS 1.41 0.07 1.29 91.24 1.36 1.31 96.26 0.05 
2. A 0.01 - - - - - - - 
3. BL 0.09 - 0.12 136.12 0.12 0.12 100 - 
4. BR 0.04 0.02 - - 0.02 0.02 100 - 
5. FC 22.45 1.73 2.87 12.78 4.60 1.67 36.45 2.93 

 

คํายอ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ, BL = แบลคเลก , BR = บรูเซลโลซีส , FC=อหิวาตเปด-ไก 
- วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ยังผลิตไมไดตามแผน 100 % เน่ืองจากสํานักควบคุมปองกันและบําบัด

โรคสัตว (สคบ.) ขอปรับตัวเลขแผนตามความตองการภายหลัง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางกระบวนการผลิต ทําให
ไมสามารถเปล่ียนแปลงแผนการผลิตไดทนัที หากมีความตองการวัคซนีเพ่ิมขึ้น ก็จะผลิตใหอีกครั้ง 

- วัคซีนแอนแทรกซ รอรอบของการผลิต 
- วัคซีนแบลคเลก ผลิตเกินแผน เนื่องจากสคบ. มีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้น สทช. ตองเพิ่มการผลิตทําให

เกินแผนที่วางไว แตเปนการผลิตตามความตองการ 
- วัคซีนบรูเซลโลซีส อยูระหวางดําเนินการผลิต 
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- วัคซีนอหิวาตเปด-ไก อยูระหวางการดําเนินการผลิต ลาชาจากที่กําหนดไว เนื่องจากขวดวัคซีน 
โรงงานผลิตตองไดมาตรฐาน มอก. จึงไมสามารถจัดซื้อได ที่อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางปลายป 2561 
ตองยกเลิกทั้งหมด เนื่องจากผดิตามเงื่อนไขของประกาศ 

 

สารทดสอบโรค 
หนวย:ลานซีซี 

 

ชนิดวัคซนี แผนผลิต 
ป 2562 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 61 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได 

เบิกจายแลว คงเหลือ
พรอมจาย ผลิตได 

 
% จํานวน % 

1. Pullorum - - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - - 
4. Rose bengal 0.05 - - - - - - - 

 

- โรสเบงกอล อยูระหวางดําเนินการผลิต ปญหาท่ีเกิดจากการตกตะกอนเฉียบพลัน แกไขไดเรียบรอยแลว เร่ิม
กระบวนการผลิต และจะสงผลทดสอบไปที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

 

เปรียบเทียบประมาณการและรายไดจากการจําหนายวัคซนีและแอนติเจน (งบเพ่ือจําหนายและปองกัน)   
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
       หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซนี 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.07 1.43 4.02 24.09 4.09 25.52 34.08 
2. FMD-PIG 6.41 64.38 - - 6.41 64.38 84.31 

รวม 6.48 65.81 4.02 24.09 10.50 89.90 118.39 
                                                                                                                                                                         

คํายอ :  FMD-CATTLE = โรคปากและเทาเปอยโค-กระบือ, FMD-PIG= โรคปากและเทาเปอยสุกร 
- วัคซีนโรคปากและเทาเปอยโค-กระบือ มียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากยังไมไดนํายอดของเดือน

ธันวาคมมาใสในระบบ แตการผลิตเปนไปตามแผน 
- วัคซีนโรคปากและเทาเปอยสุกรมียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากเดิมวางแผนจะผลิตวัคซีน 2 ไทป 

แตผลิตวัคซีน 1 ไทป ทําใหปริมาณยอดเงินที่ไดมาลดนอยลง จากโดสละ 15 บาท เหลือ 10 บาท แต
คาดวาถึงสิ้นปรายไดไมนาจะมีปญหาเพราะหลังจากเดือนมกราคม เปนตนไป จะผลิตวัคซีน 2 ไทป 
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 โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด 
หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซนี 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. SF 0.31 0.94 0.12 0.30 0.43 1.24 1.89 
2. DP 5.98 2.39 2.50 0.87 8.48 3.26 4.27 

รวม 6.29 3.33 2.62 1.17 8.91 4.50 6.16 
คํายอ :  SF=อหิวาตสุกร , DP=กาฬโรคเปด 

- วัคซีนอหิวาตสุกร  มียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากเกษตรใชวัคซีนชนิดเซลลเพาะเลี้ยงของเอกชน
ราคาถูกกวา และปญหาการเกิดโรคนอยลง ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวก็ประชาสัมพันธการใช
วัคซีนเพิ่มเติมแลวในสวนของเกษตรกร คาดการณวาถาเกษตรรายยอยมีการเลี้ยงสัตวเพ่ิมมากขึ้น ก็จะ
ทําใหการจําหนายมีปริมาณมากขึ้น 

- วัคซีนกาฬโรคเปด คาดวาถึงสิ้นปนาจะไดตามที่ตั้งประมาณการไว 
 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 
ชนิดวัคซนี 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. NDL 0.02 0.002 - - 0.02 0.002 - 
2. NDL+IB 0.74 0.26 17.42 1.74 18.16 2.00 2.77 
3. X 0.30 0.10 0.25 0.02 0.55 0.12 0.29 
4. IB - - - - - - - 

รวม 1.06 0.362 17.67 1.76 18.71 3.84 3.06 
 

คํายอ :  NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซลิ+หลอดลมฯ, X=ฝดาษไก , IB=หลอดลมอักเสบฯ 
- วัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลมฯ,มียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากการจําหนายลดลง 
- วัคซีนฝดาษไก มียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากปญหาในเร่ืองของการขาย ยอดความตองการไม

คอยชัดเจน และการหมดอายุของวัคซีน 
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โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
หนวย:ลานโดส/ลานบาท 

 

ชนิดวัคซนี งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 
จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

1. HS 0.02 0.03 1.30 2.28 1.32 2.31 2.44 
2. A - - - - - - - 
3. BL - - 0.12 0.22 0.12 0.22 0.08 
4. BR - - 0.02 0.14 0.02 0.14 0.11 
5. FC 1.82 0.45 - - 1.82 0.45 1.55 

รวม 1.84 0.48 1.44 2.64 3.28 3.12 4.18 
 

คํายอ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ, BL = แบลคเลก, BR = บรูเซลโลซีส FC=อหิวาตเปด-ไก 
- วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซิเมีย ต่ํากวาประมาณการเล็กนอย  
- วัคซีนแอนแทรกซ อยูระหวางรอชวงเวลาการผลิต 
- วัคซีนแบลคเลก มียอดสูงกวาประมาณการ เนื่องจากสคบ.ขอปรบัยอดความตองการเพิ่มขึ้นจํานวนมาก 
- วัคซีนบรูเซลโลซีส มียอดสูงกวาประมาณการ เนื่องจากยังมีปริมาณวัคซีนอยูในสตอค 
- วัคซีนอหิวาตเปด-ไก มียอดต่ํากวาประมาณการ เนื่องจากยอดของงบปองกันยังไมไดนํามาลงในระบบ 

ที่จัดสงตนเดอืนธันวาคม 2561 
 

สารทดสอบโรค 
หนวยซซีี:ลานบาท 

ชนิดแอนติเจน งบเพ่ือจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 

จํานวนเงิน(ลาน
บาท) 

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 

รวม - - - - - - 0.02 
 

 

- สารทดสอบโรสเบงกอล อยูระหวางการผลิต ตองใชเวลาหลายเดือน เนื่องจากผลิตเสร็จ ตองนําไป
ทดสอบที่สถาบันสุขภาพสัตวฯ 
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ชนิดวัคซนีและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจําหนาย งบปองกัน รวม ประมาณการ 
ป 2562เดือน 
ต.ค.– พ.ย.61 

จํานวนเงิน(ลาน
บาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

ปริมาณ
(ลานโดส) 

จํานวนเงิน
(ลานบาท) 

รวมรายไดทั้งหมด 15.67 69.98 25.75 29.66 41.42 99.64 131.81 
 

สรุปรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจําหนาย จํานวน 69.98 ลานบาท และงบ
ปองกันจํานวน 29.66 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 99.64 ลานบาท ตางจากประมาณการ ประมาณ 30 ลานบาท แตคาดวา
ไมนาจะมีปญหา เน่ืองจากในการผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยซึ่งเปนรายไดหลักจะผลิตในชวงปลายไตรมาสท่ี 1 
ตนไตรมาสที่ 2 ก็จะมารายไดเขามา และบางรายการมีการจัดสงแลวแตยังไมไดลงในระบบ 

 

ความเห็นท่ีประชุม : ในสวนของวัคซีนแบลคเลคใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว(สทช.) ประสานกับสํานักปองกัน
และควบคุมการบําบัดโรคสัตว(สคบ.) ในการขอแผน 5 ป ถาไมมีแผน 5 ป จะหยุดการระบาดของแบลคเลคไมได 
และในสวนของวัคซีนอหิวาตสุกรที่มีราคาสูงกวาเอกชน ควรมีการประชาสัมพันธวาวัคซีนของสทช.มีคุณภาพ ในการ
ราคาสูง เนื่องจากเปนวัคซีนผลิตมาจากกระตาย สวนเอกชนผลิตจากเซลลเพาะเล้ียง ขอดีของการผลิตจากกระตาย 
หากเกิดโรค วัคซีนที่ผลิตจากกระตายจะเหมาะสมมากกวาวัคซีนที่ผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง หากพ้ืนที่ใดที่มีโรค
ระบาดอยู ควรเลือกใชวัคซีนของสทช. อยากใหประชาสัมพันธทำความเขาใจกับชาวบาน เกษตรกร อยากใหมีการ
ขายมากขึ้น และเปนความตองการของตลาด 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการตามขอเสนอแนะในความเห็นท่ีประชุม 
 

    4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการเงินเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ฝายเลขาฯไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดาน
การเงิน เดือน ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานดานการเงิน เดือน ตุลาคม  – พฤศจิกายน 2561 
(ลานบาท) 

หมวดรายจายหมวดรายจาย  ประมาณการประมาณการ  
กอหน้ีกอหนี้

ผูกพันแลวผกูพนัแลว  
เบิกจายแลวเบิกจายแลว  ผูกพันแลวยังไมผูกพันแลวยังไม

เบิกจายเบิกจาย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  54.3454.34  8.308.30  8.308.30  --  46.0446.04  

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  329.31329.31  24.2824.28  4.704.70  19.5819.58  305.03305.03  

งบลงทุนงบลงทุน  52.9752.97  0.040.04  --  0.040.04  52.9352.93  

รายจายสวนกลางรายจายสวนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  436.62436.62  32.6232.62  13.0013.00  19.6219.62  404.00404.00  
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- งบลงทุนที่ผูกพันแลวยังไมเบิกจายยอด 41,409 บาท มีอยู 3 รายการคือ 
1. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 15,622 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 

15,943 บาท 
3. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 9,844 บาท 

- รายการครุภัณฑ ป พ.ศ. 2562 ขณะนี้เรงดําเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม สวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไดรับการอนุมัติจากกรมปศุสัตวแลว ขณะน้ี
อยูระหวางดําเนินการเปดซอง คณะกรรมการกําลังพิจารณาผล คาดวาชวงเดือนมกราคมจะเซ็นสัญญา 

- สวนงบประมาณที่ขอผูกพันจากป พ.ศ. 2561 มีอยู 2 ประเภทคือ  
1. ประเภทวัสดุ ที่แบงเปนงวด เชน GMS และ serum ขณะน้ี GMS สงงวดที่ 2 และ serum    

สงมอบงวดสุดทายเรียบรอยแลวอยูระหวางการทดสอบ สวนรายการวัสดุอ่ืนสงใกลจะหมดแลว 
แตจะติดปญหาในเร่ืองของอาหารสัตวของ SPF ที่สงเปนรายเดือน เน่ืองจากเปนอาหารปลอด
เชื้อมีการฆาเชื้ออยูในอาหาร ทําใหมีความเสี่ยง ในการเก็บนาน ซึ่งใหสงเปนงวดทุกเดือนตาม
ชุดผลิตของไก 

2. ประเภทครุภัณฑ ขณะนี้สงมอบเกือบทุกรายการแลว 
- การขอขยายวงเงินที่มีอยู 4 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

1. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับทําความเย็นระบบปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา 60 ตัน ขณะนี้ทํา
สัญญาเรียบรอยแลว 

2. โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP วงเงิน 9,800,000 บาท อยูระหวางการประกาศ 

3. โครงการกอสรางระบบควบคุมการบําบัดน้าํเสีย วงเงิน 14,980,000 บาท ขณะนี้อยูท่ี
สํานักงานเลขานุการกรม ในการจัดทําแบบแปลน หากแบบแปลนเสร็จเมื่อไหร จะดําเนินการ
ประกาศทันที 

4. โครงการปรับปรุงระบบ Biocontainment อาคารบําบัดนํ้าเสีย วงเงิน 13,963,500 บาท 
ติดปญหาในเร่ืองของครภุัณฑบางรายการ ทําใหเกิดความลาชา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 
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                  กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หนวย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2561) 1,648,900,637.30 
บวก    รายรับจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-พ.ย. 2561)  99,642,754.00 
(หัก)   รายจายจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-พ.ย. 2561)   
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2562 13,000,611.87  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2561 20,156,540.61  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2560 - 33,157,152.48 

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  1,715,386,238.82 
 บวก  ประมาณการรายรับคงเหลือ  540,030,904.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจายระหวางเดือน (ธ.ค.61-ก.ย.62) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2562   
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแลว)แตยังไมเบิกจาย     19,622,179.39   
                ยอดที่ยังไมไดกันเงิน(กองคลังยังไมผูกพัน)          404,001,358.74 423,623,538.13  

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561 86,482,269.54  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560 1,679,250.00 511,785,057.67 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,743,632,085.15 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ตองจายในปถัดไป ดังน้ี   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561  - 
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560  - 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  1,743,632,085.15 
 
 

ความเห็นท่ีประชุม : ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เรงทําแผนการจัดซื้อจัดจางรายการของป พ.ศ. 2561 ที่ยังไม
แลวเสร็จ เพราะเริ่มปงบประมาณใหมแลว ดําเนินการเรงรัด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละรายการ ใครรับผิดชอบ
รายการไหน เรงรัดรายการนั้น และใหแจงวาจะแลวเสร็จเมื่อใดทุกรายการ สวนรายการครุภัณฑของป พ.ศ. 2562 
ใหเรงดําเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะใหเสร็จภายในเดือนมีนาคม สวนรายการใดที่ไดรับอนุมัติ
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะแลวใหรบีดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยเร็ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เรงรัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางของรายการที่ผูกพันจาก
ป พ.ศ. 2561 และรายการที่ขอขยายวงเงิน แตละรายการ จะแลวเสร็จเมื่อไหร และใหทําหนังสือถึงรองอธิบดีจีระศักดิ์ 
พิพัฒนพงศโสภณ ติดปญหาสวนไหน เชน แบบ ยังติดอยูที่สํานักเลขานุการกรมปศุสัตว ทานจะชวยเรงรัดให  
  

   4.3 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ :  

ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหน าย ประจําปงบประมาณ  พ .ศ . 2562 งบลงทุน จํานวน 68 รายการ เปน เงิน 52,971,540 บาท                     
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ณ เดือน 
พฤศจิกายน 2561 ผลการดาํเนินการดังนี้ 
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- ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการเปดซอง จํานวน 31 รายการ คาดวาจะทําสัญญาท้ังหมดในเดือน
มกราคม  2562 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  4.4 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปบัญชี 2562 จํานวน 
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการไดตามแผน 1 โครงการ       
คิดเปน 7.69 % ดังนี้ 
    1. โครงการฝกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปงบประมาณ 2562 วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 95 คน 
จายจริงเปนเงิน 45,330 บาท  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

   4.5 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯไดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไตรมาสท่ี 1 
ประจําป 2562 ในวันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 เพ่ือทบทวนการทําแผนและคูมือการบริหารความเสี่ยงประจําป
พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสําคัญ : 

 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. – พ.ย.61)   
ซึ่งงานสารสนเทศ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอด สวนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการคลงัชีวภัณฑสัตว ปจจุบันมีการดําเนินการ ดังนี้ 

- ระบบบรหิารจัดการคลังพัสดุ ตามที่ไดดําเนินการอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 
เมื่อเดือน ก.ค. - ส.ค. 2561 ใหกับผูใชทั้งหมด 52 คลังยอยไปแลวนั้น พบวาการใชงานของระบบเมื่อเขาใชงาน
พรอมกัน เกิดขอผิดพลาดในการออกเลขท่ีใบเบิก ผูจัดทําโครงการจึงไดรวบรวมขอผิดพลาดที่พบและไดแจงไปยัง
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ผูเขียนโปรแกรม เพ่ือใหแกไขโดยดวน ซึ่งปจจุบันไดรับการแกไขเรียบรอยแลว โดยสามารถใชงานไดแลว ในเดือน 
ต.ค.-พ.ย.61 คลังกลางเปนผูคียใบเบิกเขาไปในระบบใหกับหนวยยอยทั้งหมด ตอมาเมื่อวันท่ี 15 พ.ย. 61 ฝายคลัง
พัสดุและงานสารสนเทศไดเชิญประชุมผูใชงานระบบฯ ทั้งหมด เพื่อแจงขอกําหนด วิธีการ และแนวทางการใชงาน
พรอมทั้งสาธิตการใชงานจริงตั้งแตข้ันตอนการเขาวัสดุเขาคลัง จนกระทั่งเบิกออกไปใชจริง มติที่ประชุมกําหนดใหทุก
คลังยอยเบิกวัสดุดวยระบบออนไลนดวยตนเอง เริ่มใชวันท่ี 1 ธ.ค. 2561 เปนตนไป ดังเอกสารรายละเอียดของระบบ
ไดแนบมาพรอมนี้ 

- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ตามที่ในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 งานสารสนเทศ
และกลุมบริการวิชาการ ไดออกพื้นที่เพื่อไปทําความเขาใจในการใชงานระบบฯ ใหกับปศุสัตวเขต 1-9 และปศุสัตว
จังหวัดทั้ง 77 จังหวัด นั้น ขณะนี้ทางงานสารสนเทศและกลุมบริการวิชาการไดมีการบันทึกขอมูลตั้งตนของระบบเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เม่ือบันทึกขอมูลจริงจากคลังกลางไปยังคลังเขต เปนขอมูลจํานวนมากทําใหเกิดการ
ผิดพลาดของการเชื่อมโยงฐานขอมูล จึงไดทําการแจงโปรแกรมเมอรเพ่ือทําการแกไข และเมื่อดําเนินการแกไขเสร็จ
จากคลังกลางไปยังคลังเขต และเมื่อนําขอมูลของคลังเขตไปยังคลังจังหวัดโปรแกรมเกิดการผิดพลาดในการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลเนื่องจากมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลหลายชั้นคือ 1.จากคลังกลางไปยังคลังเขต 2.จากคลังเขตไปยังคลัง
จังหวัด 3.จากคลังจังหวัดยอนกลับมาคลังกลาง เพื่อใหคลังกลางสามารถทราบขอมูลของทุกคลังได ขณะนี้ไดทําการ
แกไขเสร็จสิ้นแลว จึงทําหนังสือเสนอกรมปศุสัตว เร่ืองขอความรวมมือปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด ในการใช
โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว โดยกรมปศุสัตว ลงนามเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561ซึ่งขณะนี้ได
ดําเนินการเวียนหนังสอืใหกับปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัดแลว 
 

ความเห็นที่ประชุม : ในสวนของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว มี 3 เขต คือปศุสัตวเขต 3 ปศุสัตวเขต 5 และ
ปศุสัตวเขต 6 ยังไมไดดําเนินการ ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทําหนังสือแจงไปอีกคร้ังเพ่ือขอความรวมมือในการ
ลงระบบ 

- การจัดทําระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว นับวาเปนเร่ือง
ที่ดีมาก ภาคเศรษฐกิจก็ใชระบบแบบนี้ และขอใหกองคลังชวยเขาไปดูรายละเอียดทั้ง 2 ระบบ โดยใหสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ประสานกับกองคลังในการเปดใชงาน การใสรหัส และกองคลังชวยใหคําแนะนํา หากมีการ
แกไขจะไดปรับรายละเอียดใหสมบูรณ เพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง เพราะทั้ง 2 ระบบ เปนการจัดทําเพ่ือชวย
แกปญหาของกองคลงัดวย 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

   4.7 รายงานการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไกชนิดน้ํามัน” 
ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรับอนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจําหนายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหดําเนินโครงการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไก
ชนิดน้ํ ามัน” บัดนี้  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ไดดําเนินการโครงการวิจัยดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว               
ซึ่งตามเอกสารรายงานการวิจัย สรุปไดวาวัคซีนอหิวาตเปด-ไก ชนิดน้ํามันที่ผลิตขึ้น ผานการทดสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดทุกประการ มีความปลอดภัย ไมมีอาการหรือความผิดปกติใดๆที่บงบอกถึงการเกิดโรคอหิวาต
เปด-ไก สามารถปองกันการเกิดโรคอหิวาตเปด-ไก และใหความคุมโรคในเปดพันธุกากีแคมปเบลได 100 %           
แมฉีดวัคซีนเพียงคร้ังเดียว รวมทั้งสามารถลดโดสฉีดเหลือตัวละ 0.5 มล. ในจํานวนเชื้อที่ลดลง ใหระดับแอนติบอดี
สูงกวาวัคซีนชนิดบรอทแบคเทอรินอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) และมีระดับแอนติบอดีสูงขึ้นหลังฉีดวัคซีนครั้งแรก
เพียง 7 วัน ทําให ได วัคซีนอหิวาตเปด-ไก  ชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมระยะคุมโรค เพิ่มการตอบสนอง            
ทางภูมิคุมกัน เพ่ิมความสะดวกในการฉีด การจัดเก็บและการขนสงวัคซีน และเปนขอมูลสําหรับการผลิตวัคซีน      
อหิวาตเปด-ไกชนิดน้ํามันในระดับอุตสาหกรรมตอไป 



- 14 - 
 

 ซึ่งงานวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไกชนิดน้ํามันนี้เปนเพียงการเร่ิมตนสามารถบอกไดวา
สัตวที่ไดรับฉีดวัคซีน สัตวยอมรับไดฉีดแลวไมดิ้นไมแพ สัตวฉีดวัคซีนแลวมีภูมิคุมกัน และสามารถลดจํานวนโดสเปน
พ้ืนฐานการทําวัคซีนที่ทําไดเพ่ือใหเกิดการยอมรบั  

ในเร่ืองของความคงตัววัคซีน จะมีการวิจัยตอเนื่อง ซึ่งถาการวิจัยน้ีไดก็จะสามารถนํามาใชในการ
ผลิตได สวนการวิจัยเรื่องวัคซีนเฮโมที่ทําไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน 
นั้น อยูระหวางการดําเนินการ  โดยไดรับการสนับสนุนจาก 2 สวนคือ สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว(สคบ.)
หาปริมาณสัตวในเขตพ้ืนท่ีในเรื่องของวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และไดรับความรวมมือจากศูนยวิจัยและบํารุงพันธ
สัตวในการหาสัตว(โค-กระบือ) ใหจํานวน 80 ตัว กําลังเคลื่อนยายมาท่ีศูนยบํารุงพันธสัตวทับกวางเพ่ือทําการ
ทดสอบ คาดวาหลังจาก 1 ป จะทราบผลการทดลองวาดีหรือไมดี และจะนํามาเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายตอไป 
ความเห็นที่ประชุม : ในหลักการของโครงการวิจัย“ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไกชนิดน้ํามัน” หากเปนที่
ยอมรับถือวาเปนเรื่องดี อาจจะมีการนํารอง โดยใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสานกับสํานักควบคุมปองกัน
และบําบัดโรคสัตว และปศุสัตวเขต 1 เพ่ือเลือกพื้นที่นํารองในการทดลองนําวัคซีนไปใชเชิงวิจัยตอไป ใครจะนํามาใช
ในการปรับเปเปอรก็ได   
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามขอสังเกตในความเห็นที่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

4.8 การใชกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ของกลุม
ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ดวยอธิบดีกรมปศุสัตว ไดกําหนดกฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในของกลุม
ตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือใหกลุม
ตรวจสอบภายในใชเปนกรอบอางอิงและแนวทางในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ซึ่งประกอบดวย
วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักปฎิบัติดานความซื่อสัตย 
ความเที่ยงธรรม การปกปดความลับ และความสามารถในหนาท่ี 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

4.9 การกําชับใหเจาหนาท่ีปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด 
    

  ตามที่ กรมปศุสัตวไดมีหนังสือท่ีกษ 0612/23745 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงกรมบัญชีกลาง 
เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีนพรอมอุปกรณเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
ขนาด  50 กิโลวัตต จํานวน 1 อาคาร (งวดที่ 4 ) เปนเงิน 2,372,368.01 บาท จนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561       
ทั้งนี้ การขออนุมัติรายการดังกลาวไดผานความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหนาย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2561 แลว นั้น  
  กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือดวนที่สุด ท่ี กค 0406.4/14438 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2561 อนุมัติ    
ใหเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายขยายเวลาการเบิกจายคากอสรางอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีนพรอม
อุปกรณเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาด 50 กิโลวัตต จํานวน 1 อาคาร งานงวดที่ 4 เปนเงิน 2,372,368.01 บาท          
ไดจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ขอใหเงินทุนหมุนเวียนฯกําชับเจาหนาที่ใหปฎิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ     
โดยเครงครัดตอไป  
  ซึ่งสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการกําชับเจาหนาที่ใหปฎิบัติตามระเบียบที่เก่ียวของโดย
เครงครัดเรยีบรอยแลว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.10 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
     ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป พ.ศ. 2562 มีเกณฑวัดการดําเนินงาน 
ดังน้ี 
 ดานท่ี 1 การเงิน         รอยละ 10 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 คาใชจายดําเนินงานตอรายไดจากการจําหนายวัคซีน  รอยละ 10 
ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย     รอยละ 10 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทํารายงานวิเคราะหผูใชบริการหลักและผูมี  รอยละ 5 
สวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การดําเนินการตามแผนปรบัปรุงจากผลสํารวจ   รอยละ 5 
ความตองการของลูกคา 

 ดานท่ี 3 การปฎิบัติการ        รอยละ 45 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการเรงรัดการดําเนินการ   รอยละ 20 
   ใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสําเร็จในการดําเนนิงานโครงการวิจัยและ   รอยละ 5 
พัฒนาวัคซนีที่เปนความตองการของตลาด 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสําเร็จของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนา   รอยละ 10 
หองปฏิบัติการทดสอบคณุภาพวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ใหไดการรับรองมาตรฐานISO/IEC 17025 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสําเร็จในการดําเนนิงานตามแผนการปรับปรุง  รอยละ 5 
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจนไดมาตรฐาน 
เปนท่ียอมรับของสากล 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสําเร็จในการดําเนนิงานปรับปรงุระบบลูกโซ  รอยละ 5 
ความเย็นของกรมปศุสัตว 

ดานท่ี 4 การบริหารพฒันาทุนหมุนเวียน      รอยละ 15 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   รอยละ 5 
1. สภาพแวดลอมการควบคมุภายใน 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน  

- ผูบริหารสอบทานรายงานการเงิน 
- ผูบรหิารสอบทานรายงานไมใชการเงิน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน     รอยละ 5 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   รอยละ 5 

ดานท่ี 5 การปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผูบริหารทุนหมุนเวียน   รอยละ 10 
พนักงาน และลูกจาง  

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน    รอยละ 5 
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร 
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการ 
3. การจัดใหมีการประเมินผลผูบริหาร 
4. การเปดเผยขอมูลขาวสาร 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล     รอยละ 5 
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ดานท่ี 6 การดําเนนิงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวช้ีวัดรวม)  รอยละ 10 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติ  รอยละ 3 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานทางการเงิน     รอยละ 2 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงนิ   รอยละ 5 
และการรบัเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

ความเห็นที่ประชุม : ในปบัญชี 2561 เงนิทุนฯ ไมสามารถดําเนินการใหไดตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด ดังนั้นในป บัญชี
2562 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ควรจัดทําแผนติดตามตัวชี้วัด โดยในการติดตามตัวชี้วัดอาจจะติดตามเปนราย
ไตรมาส หรือ 2 เดือนครั้ง แตวาทุกตัวชี้วัดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 100 % ในเดือนสิงหาคม 2562 และ
รายงานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และหากตัวชี้วัดใดไมสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมาย  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย จะชวยใหคําปรึกษา และแกไขปญหา
อุปสรรคไดทัน โดยใหกองคลังตดิตามตัวชี้วัดเงินทุนฯ รวมกับ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  นอกจากนี้ กองคลังแจงเพ่ิมเติมวา ในสวนของงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามที่ไดไปรับฟงคําชี้แจงของผูอํานวยการสํานักงบประมาณ แจงวา การใชจายเงินจะตองได 100% ถาไมได 100% 
จะไมสามารถดําเนินการได ไมใหกันไมมีหนี้ตอไป  สวนเงินท่ีกันจะใชตอไปได 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะตองทําการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ ซึ่งนาจะขยายถึงเงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนตอไป ฉะนั้น   
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะทําแบบปที่ผานมาไมได คือไมมีหนี้แตมาใชในปตอไปเพราะมีการขอไวแลว จะทํา
ไมได ตองกอหนี้ผูกพันอยางเดี่ยวเทานั้น   
มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ติดตามตัวชี้วัดรวมกับกองคลัง กรมปศุสัตว 
และรับขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายไปดําเนินการ และรายงาน
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติซอมแซมอาคารเก็บวัคซีน สํานักงานปศุสัตวเขต  

สาระสําคัญ : 
  เนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายคร้ังที่ 6/2560 อนุมัติใน
หลักการใหผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว อนุมัติคาซอมแซมอาคารหองเย็นสําหรับเก็บวัคซีนของ
สํานักงานปศุสัตวเขต1-9 วงเงินไมเกิน 50,000 บาท/ครั้ง/เขต และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวสงชางไป
ตรวจสอบและสอบเทียบ สํานักงานปศุสัตวเขต ท้ัง 9 เขต ซึ่งในปจจุบันกลุมชางซอมบํารุงของสํานักเทคโนโลยี      
ชีวภัณฑสัตว ไดเขาตรวจสอบและสอบเทียบ สํานักงานปศุสัตวท้ัง 9 เขต เสร็จเรียบรอยแลว ในชวงเดือน        
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 สรุปรายละเอียด ดังนี ้

1. สํานักงานปศุสัตวเขต 4  
    - เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบควบคุมการสั่งงานเครื่องยนตและการสั่งจายเมนไฟฟา ชํารุดใช
งานไดแตไมปลอดภัย   
    - เครื่องทําความเย็น 1,2,3,4 Pressure  Gauge  ดาน  Hi - Low  pressure  ทอสาย
ออนสําหรับเชื่อมตอ Pressure  Gauge  แมกคานิคอลซีลร่ัวสายพาน ชํารุดเสื่อมสภาพจากการใชงาน แกนเพลา
คอมเพรสเซอรและพูลเลยชํารุดในชุดท่ี 4 คอมเพรสเซอรชํารุดชุดท่ี 3 ใชงานไมได ชุดบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติชํารุด 

 

2. สํานักงานปศุสัตวเขต 5  
- ขอปรับปรุงอาคารหองเย็น โดยการขอเพ่ิมประตูมานเหล็ก   จํานวน 2 บาน  ดานจุด

ขนสงวัคซีน และทางข้ึนอาคารดานหองเย็น   เน่ืองจากประตูหองเย็นชั้นในระบบล็อคประตูชํารุด ปดไดแตล็อคไมได 
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เกรงวาจะทําใหเกิดการสูญหายของเวชภัณฑและวันซีน ในชวงเวลา วันหยุด เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและปองกัน
การเขาถึงหองเย็นเก็บวัคซีนไดงายและเปนการล็อคแบบ 2 ชั้น  

- สทช. ไดหารือกับพัสดุกรมปศุสัตวแลวไดรับคําแนะนําให นําเสนอขอเปนการปรับปรุง 
เนื่องจากอาคารสิ่งกอสรางเดิมไมมีประตูมานเหล็ก  วงเงินประมาณการ 13,339.26 บาท (ใหฝายกอสรางกรมฯ 
ออกประมาณการ) และจะสํารวจความตองการของทุกเขตเพื่อนําเสนอในคราวเดียวกัน 

3. สํานักงานปศุสัตวเขต 6 สํารวจเพ่ิมเติมในการสอบเทียบ 
- เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ระบบควบคุมการสั่งงานเครื่องยนตและการสั่งจายเมนไฟฟา ชํารุด  

ใชงานไมไดท้ังระบบ   
- เคร่ืองทําความเย็นมีการรั่วซึมของน้ํายาฟรีออน เกิดจากสวนประกอบของกลไกลภายใน

ตัวคอมเพรสเซอร ชํารุด           
- ระบบบันทึกขอมูล ระบบสัญญาณ  Alarm ชํารุด  มานพีวีซีสีใสทางเขาหองเย็นเสื่อมสภาพ 

4. สํานักงานปศุสัตวเขต 7 สํารวจพบในการสอบเทียบ 
- เคร่ืองทําความเย็น ชุดควบคมุ  SMART PRESSURE GATE  ชํารุด 1 ตัว , เปลี่ยนน้ํามัน

คอมเพรสเซอร   2 ชุด   
- เคร่ืองกําเนิดไฟฟา เปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง   เปลี่ยนกรองน้ํามันดีเซล  เปลี่ยนกรองน้ํามัน

เครื่องยนต เปลี่ยนกรองอากาศเคร่ืองยนต เปลี่ยนกรองดีเซลแยกน้ํา เปลี่ยนแบตเตอรร่ี  120 A  
 

5. สํานักงานปศุสัตวเขต 8 สํารวจพบในการสอบเทียบ 
- เครื่องทําความเย็น 1,2,3,4 Pressure  Gauge  ดาน  Hi - Low  pressure  ทอสาย

ออนสําหรบัเชื่อมตอ Pressure  Gauge  แมกคานิคอลซีลรั่วสายพาน ชํารุดเสื่อมสภาพจากการใชงาน 
          - แกนเพลาคอมเพรสเซอรและพูลเลยชํารุดในชุดที่ 4  มอเตอรไฟฟาขดลวดไหมในชุดท่ี 3

ชุดบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติชํารุด   
6. สํานักงานปศุสัตวเขต 9 สํารวจพบในการสอบเทียบ 
        -  เครื่องทําความเย็น เปลี่ยนน้ํามันคอมเพรสเซอรและอุปกรณประกอบ ชุดบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติชํารุด  
        - เครื่องกําเนิดไฟฟา เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนกรองนํ้ามันดีเซล เปล่ียนกรองนํ้ามัน

เครื่องยนต เปลี่ยนกรองอากาศเคร่ืองยนต เปลี่ยนกรองดีเซลแยกน้ํา เปลี่ยนแบตเตอรร่ี  120 A 
 
 
 

ตารางผลการตรวจวัคอุณหภูมิ สํานักงานปศุสัตวเขต 1-9 

ลําดับ สถานท่ี อุณหภูมิหองเย็นที่ตรวจวัดได อณุหภูมิตูแชวัคซีนที่ตรวจวัดได หมายเหตุ 

1 สาํนักงานปศสุัตวเขต 1 6.0 5.6 คาที่ยอมรับได  

2 สาํนักงานปศสุัตวเขต 2 5.0 5.6 2ถึง 8 °C 

3 สาํนักงานปศสุัตวเขต 3 4.2 -  

4 สาํนักงานปศสุัตวเขต 4 2.6 -  

5 สาํนักงานปศสุัตวเขต 5 5.2 4.9  

6 สาํนักงานปศสุัตวเขต 6 5.6 4.4  

7 สาํนักงานปศสุัตวเขต 7 5.3 -  

8 สาํนักงานปศสุัตวเขต 8 4.5 -  

9 สํานักงานปศุสัตวเขต 9 6.0 -  
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ใบเสนอราคาซอมครุภัณฑหองเย็นเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตวเขต 4 - 9 

ลําดับ สถานท่ี 

ผูเสนอราคา 
บริษัทเอ็กซเพิรท 
คูลล่ิง เซอรวิส 

จํากัด 

บริษัท เค.แอล.
เซอรวิส แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

บริษัท แอคเซส 
เซอรวิส มายด 

จํากัด 
1 สํานักงานปศุสัตวเขต 1 - - - 
2 สํานักงานปศุสัตวเขต 2 - - - 
3 สํานักงานปศุสัตวเขต 3 - - - 
4 สํานักงานปศุสัตวเขต 4 152,475.00 217,210.00 - 
5 สํานักงานปศุสัตวเขต 5 52,430.00 - 62,381.00 
6 สํานักงานปศุสัตวเขต 6 247,063.00 - 289,221.00 
7 สํานกังานปศุสัตวเขต 7 70,620.00 - 77,896.00 
8 สํานักงานปศุสัตวเขต 8 144,450.00 - 176,122.00 
9 สํานักงานปศุสัตวเขต 9 105,181.00 - 118,235.00 

รวม 772,219.00 217,210.00 723,855.00 
 

ความเห็นที่ประชุม : 1. ตามทีก่ลุมชางซอมบํารุง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดมีการเขาตรวจสอบและสอบเทียบ
ใหกลุมชางซอมบํารุงทําหนังสือแจงปศุสัตวเขตตามท่ีไดมีการเขาตรวจสอบและสอบเทียบ พรอมทั้งใหคําแนะนําการ
แกไขเกี่ยวกับหองเย็น ปรากฏวาหองเย็นแตละเขตมีการกอสรางมานาน แลว ควรจะตองมีการบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ทุกป เพื่อใหหองเย็นคงสภาพพรอมใชงานไดตลอด นอกจากน้ียังพบวาสํานักงานปศุสัตวเขต 8 ได
เสนอปรับปรุงซอมแซมหองเย็นเก็บวัคซีนที่ไมมีเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงควรใหมีการจัดซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เพื่อ
รองรับกรณีไฟฟาดับ และในอีก 2-3 ปขางหนา สํานักงานปศุสัตวเขต 4 และเขต 8 ควรมีการเตรียมเอกสาร 
รายละเอียดใหพรอม เพื่อขอตั้งงบประมาณตอไป 

2. สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ควรพิจารณาไดผูรับเหมาที่เปนมืออาชีพ มีคุณภาพแตอยางไร
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรทําหนังสือสอบถามสํานักงานปศุสัตวเขต    
และใหมีการตอบยืนยันการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวา สํานักงานปศุสัตวเขตจะดําเนินการเองหรือสํานักเทคโนโลยี   
ชีวภัณฑสัตว ดําเนินการใหในภาพรวม ในกรณีสํานักงานปศุสัตวเขตยืนยันจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง เห็นควรให
กรมปศุสัตวมอบอํานาจใหสํานักงานปศุสัตวเขตดําเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจายที่สํานักงานปศุสัตวเขต โดยอาจ
มอบอํานาจเปนการเฉพาะกิจ สวนกรณีที่ยืนยันใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
ภาพรวม อาจดําเนินการ ดวยวิธีเสนอราคาแบบอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) แบบรับราคาต่ําสุดแตละรายการ 
และผู รับจางสามารถสงมอบงานไดระยะเวลา 180 วัน (กรณีมีผูเสนอราคาไดเกิน 2 รายการ) โดยใชเงินจาก
ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน คา
ซอมแซม บํารุง และรักษาครุภัณฑสถานท่ี 
  3. สําหรับประตูมานเหล็กของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จะขอปรบัปรุง ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ควรมีหนังสือสอบถามสํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขตวา มีความตองการปรับปรุงทําเปนประตูมานเหล็กหรือไม และ
ใหทางสํานักงานปศุสัตวเขตทั้ง 9 เขต แจงหนังสือยืนยันกลับมา 
มติที่ประชุม :    1. อนุมัติในหลักการซอมแซมหองเย็นเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตวเขต 4 – 9 ภายในวงเงิน 
772,219.00 บาท โดยใหเบิกจายจากประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน คาซอมแซม บํารุง และรักษาครุภัณฑสถานที่ ท้ังนี้ ในการดําเนินการใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเครงครัด 
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2. กรณีเครื่องกําเนิดไฟฟา ของสํานักงานปศุสัตวเขต 8 ใหฝายเลขานุการฯ จัดทํารายละเอียด
ครุภัณฑ นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เพ่ือใชงบประมาณจากประมาณการ
รายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจายจากรายการครุภัณฑ 
งบลงทุน ตอไป 

3. ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สํารวจความตองการปรับปรุงประตูหองเย็นเก็บวัคซีนของ
สํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขต วาตองการปรับปรุงทําเปนประตูมานเหล็กหรือไม และรวบรวมจัดทํารายงานสรุป
รายละเอียด พรอมท้ังคาใชจายในการปรับปรุงฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

5.2 ขอความเห็นชอบคูมือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง ของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง จะตอง
ดําเนินการระบุความเสี่ยงระดับองคกร ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร กําหนดแผนงานการ
บรหิารความเสี่ยงระดับองคกร และดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงแลว 
  ฝายเลขานุการ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
มติที่ประชุม : เห็นชอบคูมือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
 

  5.3  ขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ
กองคลังปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ : 

ดวย กองคลัง กรมปศุสัตว แจงวาไดรับอนุมัติจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลังปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิ่มพูน
ประสบการณการเรียนรู เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองและพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งยัง
สามารถพัฒนาการทํางานใหทันสมัย และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด 
490,150 บาท ประกอบดวย เงินงบประมาณ จํานวน 450,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย
จํานวน 40,150 บาท  

แตเนื่องจากคาใชจายในการฝกอบรมที่เบิกจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายจํานวน 
40,150 บาท สําหรับเจาหนาท่ีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ซึ่งปฏิบัติงานที่กองคลัง กรมปศุสัตวจํานวน 
11 คน (ลูกจางประจํา 5 คน และพนักงานเงินทุน 6 คน) ไมไดต้ังงบประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว 
   ฝายเลขานุการฯ จึงขออนุมัติคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน 40,150 บาท สําหรับเจาหนาท่ี
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ซึ่งปฏิบัติงานที่กองคลัง กรมปศุสัตวจํานวน 11 คน โดยขอถัวจายจาก
ประมาณการรายจายเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน 



au~una~~uijuwn~~wumiuuarnduG~ nidu%! 7 unsinu 2562 
Y 

- d~umsiiufiuauwuna~yufiuwe\bbwudsz<i~~~~ 2562 niuh~~auunsinu 2562 &.!~vi 
%d 1 unsinu - 31 h2inu 2562 6 a ~ i i u n i u ~ u ~ ~ a u  unsinu 2562 & L ~ U ~ I ~ ~ I U ~ ~ ~ M C I  1 g vmzda 

i i i C n ~ i u d s z ~ u ~ ~ n u ~ ~ G ~ u a n v a ~ ~ C y ~  2562 Irnul$~iuva~~~auG~uiuu 2561 ~ 5 ~ 2 1 ~  

naqni% ~~vaay~~~~n~ iu f iuauwuna~yuf iuwnbbwudsz< i~sJ"~~  2561 ~&uvi?~ud 9-31 

h 2 i n u  2561 uas gcq.jii 2562 i q L L v i a ~ ~ d  1 unsinu - 31 guainu 2562 P ~ ~ ~ W U V ~ ~ I U G U ~ U M ~ ~ L ~ ~ U  

dawZma"n4ua'iwdiu I n u v a n " ? i i u s i n ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u ~ i u  dszuimnissiuiiub"9uW,uwqu~4uu~d~~wZma"n1u 




