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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เปนเร่ืองเก่ียวกับเงิน ซึ่งตองปฏิบัติตาม พรบ.เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย อยางเครงครัด นอกจากนี้ยังมี พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เปนกฎหมาย ซึ่งจะตองดําเนินการอยางความรอบคอบ ระมัดระวัง และถามีปญหาเร่ืองใดใหสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวนําเสนอเขาบอรด เพ่ือใหคณะกรรมการฯไดชวยกันพิจารณาแกไขปญหา 
  2. นโยบายของกระทรวง ที่จะใหกรมปศุสัตวผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบา ขณะนี้กรมปศุสัตวทํางาน
รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือผลิตวัคซีนดังกลาว  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทํา Pilot scale และมา
ทํา Lab scale ที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ท้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
อาจจะตองทําคูขนานกันไป ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวยกรางคณะทํางานเร่ือง Lab scale เสนอกรมปศุสัตว
โดยใหมอบหมาย คุณสุรพัฒน เลาหวณิช ซึ่งรูรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ดี ในสวน พรบ.วัคซีนเพ่ือความมั่นคง        
มีเร่ืองเก่ียวกับสัตว กรมปศุสัตวมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย กฎหมายออกมาแบบนี้ อนาคตตองนํา
เรื่องเขาเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย  
  3. เรื่องเชิญสถาบันวัคซีนแหงชาติมาประชุม ซึ่งคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแหงชาติ เปนผูมี
ความรู ความสามารถ โดยประธานจะเชิญใหสถาบันวัคซีนแหงชาติมาประชุมคณะกรรมการฯ ที่สํานักเทคโนโลยี    
ชีวภัณฑสัตว ประมาณเดือน กรกฎาคม 2562 และใหตั้งคณะทํางานประกอบดวย คุณไชยา สงาประโคน          
คุณสุรพัฒน เลาหวณิช และเภสัชกร ทําหนาที่ประสานงานและดําเนินการรวมกับเจาหนาที่สถาบันวัคซีนแหงชาตติอไป 
  4. การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดูใหรอบคอบ    
กอนนําเสนอกรมปศุสัตว  เรื่องงบลงทุน ป 2563 ที่นําเขาเสนอท่ีประชุมครั้งนี้ อาจจะตองพิจารณา 2 ครั้ง เพราะ
ตองพิจารณาดวยความรอบคอบ วาแตละรายการเหมาะสมหรือไม หากมีอุปกรณเครื่องจักรที่จําเปนตองเปลี่ยน      
ก็ตองทํา เพราะเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมีงบประมาณอยูแลว ควรจะเปลี่ยนใหม บางอยางหาก
ประหยัดเกินไปอาจสงผลเสียมากกวา    

5. การทําวัคซีนแบลคเลก ไดกําชับกับปศุสัตวเขต ให ทําแผนจะตองปองกันโรคกี่ป  สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จะตองผลิตวัคซีนตามความตองการของปศุสัตวเขต ทางปศุสัตวเขตจะตองเบิกวัคซีน    
แบลคเลกตามแผนที่ทํามาแมโรคไมเกิดก็ตองมีการเบิก เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  6. ตัวชี้วัดตางๆ ไดกําชับใหมีการติดตามตัวชี้วัดตั้งแตตนป และใหรายงานทุกครั้งที่มีการประชุม 
ตัวชี้วัดไหนมีปญหา มีแนวทางการแกไขอยางไร ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเสนอแนะมา หากตัวชี้วัดไหน
สุดวิสัยที่จะแกไข จะไดดําเนินการเพ่ิมคะแนนตัวชี้วัดตัวอื่นๆ   
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 1/2562 
 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทรท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และสง

รายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังนี้  

หนาที่ 9 

จากเดิม  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ แผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุม 

เปลี่ยนเปน มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ แผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสีย และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดตามความเห็นของท่ีประชุม 
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หนาที่ 19  

จากเดิม  มติท่ีประชุม : เห็นชอบกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว และเห็นชอบโครงสราง

และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายในจํานวน 3 อัตรา ขาราชการ 1 อัตรา พนักงานเงินทุน 2 อัตรา ใน

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนและตําแหนงนักบัญชี และเมื่อจัดทําโครงสรางเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนายเสร็จเรียบรอย ใหนํา 3 อัตรานี้ไปอยูในโครงสรางเงินทุนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และนําสงไปที่กระทรวงการคลังตอไป 

เปลี่ยนเปน มติที่ประชุม : เห็นชอบใหเงินทุนฯ ใชกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว และ
เห็นชอบโครงสรางและอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายในจํานวน 3 อัตรา ขาราชการ 1 อัตรา พนักงาน
เงินทุน 2 อัตรา ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนและตําแหนงนักบัญชี และเม่ือจัดทําโครงสรางเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายเสร็จเรียบรอย ใหนํา 3 อัตรานี้ไปอยูในโครงสรางเงินทุนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย และนําสงไปที่กระทรวงการคลังตอไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
   - 
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 2561 – พฤษภาคม 2562 และรายไดจากการจําหนายวัคซีน
และแอนติเจน (งบเพ่ือจําหนายและปองกัน) ตุลาคม 2561– พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

 

สรุปรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจําหนาย จํานวน 301.40 ลานบาท และ
งบปองกันจํานวน 88.91 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 390.31 ลานบาท  

 

ความเห็นที่ประชุม :      - ประชุมวิชาการที่ปากชอง จัดโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใหกลุมบริการวิชาการ    
สรุปปญหาอุปสรรค วัคซีนตัวไหนขายไดมาก ขายไดนอย อยากใหทางพื้นที่ชวยขายวัคซีนตัวไหนบาง เสนอทานรอง
อธิบดีจีระศกัดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เพื่อจะแจงในท่ีประชุมฯ  
   - ใหบุคลากรในกลุมบริการวิชาการ ประสานกับกลุมเศรษฐกิจปศุสัตว กองสงเสริม ซึ่งจะดู
ดานเศรษฐกิจ มีแนวความคิดในเร่ืองของการตลาด เปนแนวทางในการขยายการตลาดการขายวัคซีน เร่ืองวัคซีน   
อหิวาตสุกรใหมีการประชาสัมพันธกับคุณภาพวัคซีนมากขึ้น ดีกวาบริษัทเอกชนผลิตอยางไร เพื่อปองกันไมให
บรษิัทเอกชนตั้งโรงงานผลิตวัคซีนแขงกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
   - ใหกลุมบริการวิชาการสรุปวัคซีนอหิวาตสุกร วามีจํานวนเทาไหร เดือนนึงผลิตไดเทาไหร 
และจะไดรับวัคซีนวันที่เทาไหร ทานรองอธิบดี จะไปประสานกับสมาคมเลี้ยงหมู เพ่ือใหชวยซื้อวัคซีนอหิวาตสุกร 
และประสาน สคบ.ขอทราบยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ ถาจะมีการใชวัคซีนตองใชขนาดไหน กี่เปอรเซ็นต
ของจํานวนสัตว ไมควรแจกฟรีไปเรื่อยๆ 
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   - ผูอํานวยการกองคลัง เสนอความคิดเห็นวา ถารายไดการขายวัคซีนต่ํา เนื่องจากการ
ระบาดของโรคนอยลงก็เปนผลดีกับกรมปศุสัตว แตไมเปนผลดีกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เพราะ
รายไดตก ในสวนของงบปองกัน ใหกรมปศุสัตวพิจารณาถางบปองกันมากเกินไป ใหปรับลดลง เนื่องจากราคาขายถูก
กวางบจําหนาย  
   - ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว นําเรื่องการใหผลตอบแทนกับปศุสัตวจังหวัดที่ขาย
วัคซีนไดมากไปพิจารณาในเร่ืองของผลตอบแทน 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหกลุมบริการวิชาการ ดําเนินการตามความเห็นที่ประชุม 
    

    4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 
สาระสําคัญ : 

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

ผลการดําเนินงานดานการเงิน เดือน ตุลาคม 2561  – พฤษภาคม 2562 
 (ลานบาท) 

 
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.ค. 2562)  390,308,602.00 
(หัก)   รายจายจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-พ.ค. 2562)   
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2562 103,499,350.83  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2561 105,978,192.15  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2560 1,679,250.00 211,156,792.98 

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  1,828,052,446.32 
 บวก  ประมาณการรายรับคงเหลือ  249,365,056.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจายระหวางเดือน (มิ.ย. 62-ก.ย.62 ) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2562   
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแลว)แตยังไมเบิกจาย   166,321,171.04   
                ยอดที่ยังไมไดกันเงิน(กองคลังยังไมผูกพัน)          166,803,628.13 333,124,799.17  

หมวดรายจายหมวดรายจาย  ประมาณการประมาณการ  
กอหน้ีกอหนี้

ผูกพันแลวผกูพนัแลว  
เบิกจายแลวเบิกจายแลว  ผูกพันแลวยังไมผูกพันแลวยังไม

เบิกจายเบิกจาย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  54.3454.34  34.6834.68  34.6834.68  --  19.6619.66  

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  329.31329.31  223.90223.90  67.9167.91  155.98155.98  105.41105.41  

งบลงทุนงบลงทุน  52.9752.97  11.2511.25  0.900.90  10.3410.34  41.7241.72  

รายจายสวนกลางรายจายสวนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  436.62436.62  269.82269.82  103.50103.50  166.32166.32  166.80166.80  
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- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561 41,981,118.00  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560 - 375,105,917.17 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,702,311,585.15 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ตองจายในปถัดไป ดังน้ี   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561  - 
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560  - 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  1,702,311,585.15 
 

ความเห็นท่ีประชุม: กองคลังขอแจงเร่ืองเพื่อทราบ จํานวน 2 เร่ือง 
  1. มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินทุนฯ ป 2562  

ตามท่ีกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจงมาที่กรมปศุสัตว เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 มีการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ดานที่ 6 ตัวชี้วัดที่ 6.1 จากเดิมการใชจายเงินตามแผนการเบิกจาย
ที่ไดรับอนุมัติ โดยการเบิกจายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุน รอยละ 87% และใชจายภาพรวมเทียบ
กับแผนการเบิกจายภาพรวมรอยละ 96% มาเปลี่ยนเปน 100 % ทั้ง 2 งบ การใชจายจะหมายถึงการเบิกจายรวมถึง
การกอหนี้ จึงเห็นควรใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เรงรัดการกอหนี้ใหทันทุกรายการ กอน 30 กันยายน 2562 
กองคลังขอรายงานสรุปผลการใชจายเงินของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เบิกจายได 
3.5 ลาน เบิกจายได 112 ลาน ยังไมเบิกจาย 173 ลาน (กอหน้ีไวแลว) ที่ยังไมกอหนี้เหลือ 150 ลาน ใหสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวไปเรงรัดในสวนนี้  

2. การนําเงนิฝากกระทรวงการคลัง ไปหาผลประโยชน 
มีหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องกําหนดทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลัง ไปหา

ผลประโยชน จากป 2562 ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการกําหนดให
ทุนหมุนเวียนนําเงินท่ีฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน ซึ่งทางกรมบัญชีกลางไดแจงวงเงินของทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนายจะไปหาผลประโยชน คือจํานวน 1,203 ลานบาท ขั้นตอนในปจจุบันใหกองคลังตรวจสอบวา
จํานวนเงินถูกตองหรือไม ถาคํานวณยอดเงินถูกตองใหยืนยันกลับไปท่ีกรมบัญชีกลาง รวมถึงใหดูสภาพคลองของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ระหวางที่นําเงินไปฝากยังมีสภาพคลองอยูหรือไม หลังจากนี้รอทาง
กรมบัญชีกลางแจงสถาบันการเงินท่ีจะใหเงินทุนหมุนเวียนไดลงทุน 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายใหทันใน
ปงบประมาณ ภายใน 30 กันยายน 2562  
 

   4.3 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 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 
พฤษภาคม 2562 ผลการดําเนินการดงันี้ 
  - อยูระหวางจัดทําสเปค จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 25,519,840.00บาท 
  - อยูระหวางการยกเลิกคร้ังที่  2 กําลังดําเนินการจัดซื้อคร้ังที่  3 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 
225,600 บาท 
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  - สงเอกสารไปขออนุมัติสเปคที่กรมปศุสัตว จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 5,115,750.00 บาท 
  - จายเงินเรียบรอยแลว จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 904,807.10 บาท 
  - สงเบิกเงินท่ีกองคลัง จํานวน 10 รายการ เปนเงิน 1,780,168.00 บาท 
  - รอสงมอบ จํานวน 12 รายการ เปนเงิน 8,642,010.00 บาท 
  - สงเร่ืองไปกันเงินท่ีกรมปศุสัตว จํานวน 23 รายการ เปนเงิน 5,494,638.98 บาท 
  - อยูระหวางกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จํานวน 4 รายการ เปนเงนิ 4,150,000 บาท  

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 2561 – พฤษภาคม 2562 ดําเนินการไดตามแผน 5 โครงการ       
คิดเปน 38.46 % ดังนี้ 
    1. โครงการฝกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปงบประมาณ 2562 วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 
95 คน จายจรงิเปนเงิน 45,330 บาท  
  2. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025” 
ปงบประมาณ 2562 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตว ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 40 คน งบประมาณ 54,370.00 
บาท ผูเขารวมอบรมจริง 50 คน จายจริงเปนเงนิ 31,900 บาท  
   3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือ ในระบบ ISO/IEC 17025” ปงบประมาณ 
2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 40 คน งบประมาณ 29,170.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง      
45 คน จายจรงิเปนเงิน 28,750 บาท 
  4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย 4.0”ปงบประมาณ 
2562 วันที่  29-30 เมษายน 2562 ณ บริษัทเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ  จํากัด ผู เขารวมอบรม 40 คน 
งบประมาณ 110,700.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 45 คน จายจริงเปนเงนิ 104,700 บาท 
  5. โครงการฝกอบรมการจัดการองคความรู เรื่อง การแกปญหาประดิษฐคิดคนปงบประมาณ 2562 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผูเขารวมอบรมตามแผน 50 คน งบประมาณ 18,600.00 บาท 
ผูเขารวมอบรมจริง 57 คน จายจริงเปนเงิน 18,600 บาท 
มติที่ประชุม : รบัทราบ 
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  4.5 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ดังน้ี 
  - คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ี
จะตองควบคุม จํานวน 2 เร่ือง ดังนี ้
  1. ความคืบหนาโครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ปจจุบันไดดําเนินการจางผูใหบริการจางออกแบบตาม
ระเบียบพัสดุแลวเสร็จ และดําเนินการไดรอยละ 100 ตามแผนงาน คือผูใหบริการจางออกแบบสงมอบงานงวดที่ 1 
ดําเนินการจัดทํา SOP ที่ไดแกไขและผานการพิจารณาจากฝายประกันคุณภาพและมีการแกไขขอบกพรองจากการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ซึ่งผลการดําเนินการทั้งสองขั้นตอนเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว 
  2. ความคืบหนาความเสี่ยงการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน คณะทํางานกํากับ
ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวฯ นําผูเกี่ยวของกับการเลี้ยงและใชสัตว จํานวน 5 ทาน ไปศึกษาดูงานท่ีศูนยสัตวทดลอง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 เพ่ือดูงานดานสัตวทดลองใหไดมาตรฐานนําความรูขอมูลท่ี
ไดมาเปนตนแบบในการปรบัปรุงและพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และอยูระหวางดําเนินการ
ประมาณการของบประมาณปรับปรุงและซอมแซมโรงเรือนเปดประจําป 2563 
  3. คณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  
ความเห็นที่ประชุม : - ตัวชี้วัดความเสี่ยงในเรื่องของสัตวทดลอง ดําเนินการลาชาไปมาก มอบหมายใหคุณสุกิจ     
ประทุมชัย ประสานคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ขอรายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับสัตวทดลอง มีการประชุม
วางแผน ผลการประชุมตองมีขอสรุปวาสัตวทดลองมีการออกแบบสรางใหม หรือจะทําอะไรขั้นตอนไหนจะตองมีการ
วิเคราะหไดอะไรเทาไหร มีการขอตั้งงบประมาณ เพ่ือขอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย วามีการดําเนินการในเร่ืองสัตวทดลองหรือไม เชน สัตวทดลองมีการวิเคราะหวาโรงเรือนมีอยูแลว           
ไมจําเปนตองสรางใหม แคซอมแซมปรับปรุงใหดีขึ้น ระยะที่ 1 หลังจากดําเนินการระยะที่ 1 แลวเสร็จ ก็จะ
ดําเนินการระยะที่ 2 ใหเปนไปตามขั้นตอนตัวชี้วัด มีปรากฏอยูในการประชุมหรือไม หรือคณะกรรมการสัตวทดลอง
เปนชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

     - ในการประชุมคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดของป 2563 ฝากคณะอนุกรรมการฯ การเจรจา
ตัวช้ีวัดกับ บริษัททริส ตองดําเนินการไดจริงๆ และใหกลับไปทบทวน เวลาของบประมาณ และผานคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ตองภายในเดือนกรกฎาคม  
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหคุณสุกิจ ประทุมชัย ตามตัวชี้วัดความเสี่ยงเร่ืองสัตวทดลอง วามีรายละเอียดตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และนําเขาที่ประชุมครั้งตอไป 
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4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสําคัญ : 

 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 –      
พ.ค. 2562) ซึ่งงานสารสนเทศ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอด  

สวนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ มีกรใชงานอยางตอเนื่อง ขอมูลเปนปจจุบัน ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 มีจํานวนรายการวัสดุทั้งสิ้น 1,939 รายการ จํานวน ใบเบิกคลังการ 1,681 ใบ ใบเบิกคลังยอย 
625 ใบ จํานวนผูเขาใชคลังกลาง 1,743 คร้ัง คลังยอย 864 คร้ัง และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว 

ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว จากการแจงเวียนหนังสือขอความรวมมือในการใชงานระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑ คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 พรอมกับดําเนินการโทรศัพทประสานกับผูดูแล
ระบบโดยตรงทุกเขตและทุกจังหวัด ไปแลวนั้น ไดรับความรวมมือจากเขตและจังหวัด โดยแบงแยกตามการใชงาน
หลังจากไดรับการประสานขอความรวมมือครั้งที่ 2 ดังนี้ 

 - การใชงานตอเน่ือง  จัดอยูในกลุมสีเขียว 
 - การใชงานไมตอเนื่อง จัดอยูในกลุมสีเหลือง 
 - ไมมีการใชงาน  จัดอยูในกลุมสีแดง 
 - ไมมีการขายวัคซีน จัดอยูในกลุมสีฟา 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายใหงานสารสนเทศสรุปแถบสีของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตวให  
รองอธิบดีจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เพื่อนําเขาที่ประชุมแจงใหพ้ืนท่ีทราบวา ยังมีจังหวัดไหนที่ยังไมไดดาํเนินการ 
 

   4.7 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ : 
   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ขอรายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 และรางตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2563   
เพื่อทราบ และเห็นชอบ รางตัวชี้วัดเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2563 เพื่อนําสงกรมบัญชีกลาง 
และบริษัททริส ภายใน 28 มิถุนายน 2562  
ความเห็นที่ประชุม :  - ใหคุณสุกิจ  ประทุมชัย ระบุตัวบุคคล ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กําหนดระยะเวลาของตัวชี้วัดสิ่งที่
ตองดําเนินการของตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดของป 2562 สรปุเสนอผานผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เสนอให
ทานรองอธิบดีจีระศักด์ิ พิพัฒนพงศโสภณ และตัวชี้วัดตัวไหนมีปญหาใหนําผูรับผิดชอบมาชี้แจงในการประชุมครั้งตอไป 
        - ใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้ วัด ใหนําชื่อของคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย รวมเปนคณะอนุกรรมการดวยได  
        - ใหคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ทบทวนแผนยุทธศาสตรป 2563 และแผนปฏิบัติการ ป 2563 -
2564 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดของป 2563 รวมถึงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ตองมีการทบทวนใหแจง
ผูรบัผิดชอบและนําเขาเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป 
 

มติที่ประชุม :  1. รับทราบผลความกาวหนาตัวชี้ วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2562 และใหดําเนินการตามความเห็นที่ประชุม 
   2. เห็นชอบรางตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําป 2563  
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   4.8 รายงานผลโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีน ประจําปงบประมาณ 2560 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ใหสํานักเทคโนโลยี          
ชีวภัณฑสัตว ดําเนินการจัดทําโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีนระหวางป 2559-2562 นั้น 
  บัดนี้ ผู รับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เพ่ือทราบ   
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหคุณรังสรรค  รักษกุลวิทยา ผูรับผิดชอบโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีน หารือ
กับกองคลังกรมปศุสัตว เพ่ือรวมกันพิจารณาหาขอสรุปรายละเอียดของโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีนวา
เปนไปตามแนวทางหลักการบัญชีหรือไม และนําเสนอแนวทางการดําเนินการเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

  4.9 การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ : 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดท่ี กค 0406.3/22657 เร่ือง การจัดทําแผนปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กรมปศุสัตวไดจัดสงแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ใหกรมบัญชีกลางเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนให
ความเห็นชอบแผนฯ นั้น 
   กรมบัญชีกลาง ไดนําเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน       
ตอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเรียบรอยแลว  ดังนั้น     
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายเพ่ือทราบและสํานักฯจะติดตามพรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมบัญชีกลางทราบเปนรายไตรมาสตอไป 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีการติดตามแผนปรับปรุงที่วางไว โดยใหผูรับผิดชอบ 
สงรายงานเปนรายเดือนตอผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย และสงรายงานเปนรายไตรมาสให
กรมบัญชีกลาง 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
สาระสําคัญ : 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ที่ 1/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นั้น  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ได
จัดทํารางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... เสร็จเรยีบรอยแลว 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
มติที่ประชุม : ใหคณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประชุมหารือ
รวมกับผูทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ  ยิ้มละมุล เพื่อทบทวนรายละเอียดในขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนายอีกครั้ง แลวนํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
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  5.2 ขออนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและ
โรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สาระสําคัญ:  
  ตามท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน รายจายอ่ืน คาใชจายโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตว
และโรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นั้น 
  ผูประสานงานโครงการฯ ไดประสานงานไปยังสถาบัน Fraunhofer Institule for Toxicology 
and Experimental Medicine (ITEM) เปนสถาบันในการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตวัคซีนที่ไดการ
รับรองมาตรฐาน (Good Manufacturing practice (GMP) และ Good laboratory Practice (GLP) คือระบบ
คุณภาพที่ชวยจัดการโรงงานผลิตวัคซีนและหองปฏิบัติการใหมีมาตรฐาน มีผลงานถูกตอง นาเชื่อถือและเปนท่ี
ยอมรับ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและวิสัยทัศน และนํามาปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ดังน้ัน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและ
โรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพิ่มเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ผูประสานงานไดพิมพรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว จํานวน 13 คน 
ดังน้ี  

1. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศโสภณ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางเย็นจิต  ทองยงค    กรรมการ 
3. นายสุเทพ  ย้ิมละมุล   กรรมการ 
4. นายประภาส  ภิญโญชีพ   กรรมการ 
5. ผูแทนกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
6. ผูแทนสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
7. นายวรพงษ  ศรีวิไลฤทธิ์   กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายประสิทธ์ิ  ชัยทวีทรัพย   ผชช.ดานการปองกันโรคไวรัสในสัตวปก 
10. นายอนันต  ทาวเพชร   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
11. นายอนุรักษ  ตระการรังสี   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
12. นายสุรพัฒน  เลาหวณิช   นายสัตวแพทยชํานาญการ 
13. นางนิตยา  เมตตา    นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ 

 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เพ่ือขออนุมัติเพิ่มเติม
ประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและโรงงานผลิตวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตวัคซีน     
จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส เพ่ิมเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และขออนุมัติ
รายชื่อผูรวมเดนิทางในโครงการฯดังกลาว จํานวน 13 คน       
 

ความเห็นที่ประชุม : การไปดูตางประเทศ ขอใหผูประสานงาน ประสานงานกับโรงงานท่ีจะไปดูงานขอเลื่อนกําหนด
วันดูงานเขามาไดหรือไม พรอมท้ังจัดทํารายละเอียดขอบเขตการไปดูงานในครั้งนี้ใหชัดเจน ท้ังเร่ืองการเดินทาง    
การไปดูงาน สถานที่ ใหชัดเจน  และเมื่อเดินทางกลับมาแลวใหสรุปรายงานเปนรูปเลม  
 

มติที่ประชุม :  1. อนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและโรงงานผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ิมเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ   
สาธารณรัฐเยอรมนี  
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2. อนุมัติรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว เพิ่มผูแทนสํานักงบประมาณ เปน 2 คน     
และเพ่ิมผูแทนกรมบัญชีกลางเปน 2 คน รวมเปน 15 คน และใหผูประสานงาน ดําเนินการตามขอสังเกตของ
ความเห็นที่ประชุม 

 

  5.3 ขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมจัดการทางดานการ
คํานวณดวย MS-Excel 2016”  
สาระสําคัญ:  
   เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไดมีบทบาทและมีความจําเปนอยางมาก
ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองคกร งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรูและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคํานวณดวย MS-
Excel 2016 สําหรับการทํางานเบ้ืองตน ซึ่งเปนโปรแกรมที่กําลังไดรับความนิยมในการสรางเอกสาร สิ่งพิมพ การ
ดําเนินงานทางคณิตศาสตร ไดอยางมืออาชีพ และบุคลากรยังสามารถนําความรูจากการฝกอบรม ไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยงานตอไปได 
  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงาน
โปรแกรมจัดการทางดานการคํานวณดวย MS-Excel 2016” จํานวน 21,240 บาท โดยขอถัวจายจากงบดําเนินงาน 
หมวดคาใชสอย คาจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเหลือจายจากโครงการฯที่จัดฝกอบรมไปแลว จํานวน 30,990 บาท  
มติท่ีประชุม : อนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมจัดการทางดานการคํานวณดวย        
MS-Excel 2016” จํานวน 21,240 บาท โดยขอถัวจายจากงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย คาจัดประชุม/สัมมนา/
ฝกอบรม ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจายจาก
โครงการฯที่จัดฝกอบรมไปแลว จํานวน 30,990 บาท 
 

   5.4 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ โดยใชเงินเหลือจาย จากงบลงทุน 
ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ:  

เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานที่ขอครุภัณฑเพิ่มเติม มีเหตุผลความจําเปนในการขอครุภัณฑดังกลาว ดังน้ี
ปจจุบันครุภัณฑท่ีใชอยู มีการชํารุด เสียหาย บางรายการอยูระหวางการซอมแซม ทําใหการดําเนินงานขาดความ
คลองตัว เกิดความลาชา ดังน้ัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความสูญเสีย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ รวมทั้งสิ้น 579,520 บาท ดังนี้ 

1. เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 4,700 บาท 
2. โตะคอมพิวเตอร ขนาด 120 ซม. จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 3,150 บาท 
3. เครื่องหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 1,900 บาท 

4. เครื่องสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,100 บาท 
5. นั่งรานเหล็กขนาด กวาง 1,219 มิลลิเมตร ยาว 1,829 มิลลิเมตร สูง 1,700 มิลลิเมตร  

พรอมอุปกรณ จํานวน 20 ชุด เปนเงนิ 60,000 บาท 
6. เครื่องฉีดน้ํา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 5,400 บาท 
7. เครื่องสวานโรตารี่ไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 7,800 บาท 
8. Digital Multimeter จํานวน 5 เคร่ือง เปนเงิน 63,350 บาท 
9. Clamp Meter จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงนิ 42,650 บาท 
10. เครื่องเชื่อมอารกอน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 16,000 บาท 
11. รถซาเลง ขนาด 110 ซีซี จํานวน 3 คัน เปนเงิน 90,000 บาท 
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12. เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง เปนเงิน 12,500 บาท 
13. ชุดกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ สําหรับงานแบคทีเรีย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 200,000 บาท 
14. เครื่องชวยดูดจายสารละลายชนิดไรสาย จํานวน 5 เคร่ือง เปนเงิน 47,500 บาท 
15. อุปกรณดูดจายสารละลายขนาด 2-20 ไมโครลิตร จํานวน 1 อัน เปนเงิน 12,840 บาท 
16. อุปกรณดดูจายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จํานวน 1 อัน เปนเงิน 9,630 บาท 

   ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ วงเงิน 
579,520 บาท โดยใชเงินเหลือจาย จากงบลงทุน ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 1,130,614.02 บาท 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ วงเงิน 579,520 บาท โดยใชเงินเหลือจาย จากงบ
ลงทุน ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการ
ครุภัณฑต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 1,130,614.02 บาท 
 

5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
สาระสําคัญ: 

ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทํารายละเอียดประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

งบบุคลากร จํานวน           - บาท 

งบดําเนินงาน จํานวน 297,721,150.00 บาท 

งบลงทุน จํานวน 27,686,550.00 บาท 

รายจายสวนกลาง จํานวน 3,584,300.00 บาท 

รวมเปน จํานวน 328,992,000.00 บาท 
 
   ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงเสนอคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายเพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
จํานวน 328,992,000 บาท สวนงบบุคลากรอยูระหวางจัดทําโครงสรางเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนฯและนําสงกรมบัญชีกลางเพ่ือขออนุมัติโครงสรางและกรอบอัตรากําลังตอไป 
 

ความเห็นท่ีประชุม : - งบดําเนินงาน ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดเหตุผลใหสอดคลองกับยอด
วงเงิน ตรวจดูคําผิดคําถูก คําซ้ํา และรายการใดที่จะตองเพ่ิมเติมในงบดําเนินงาน ใหระบุใหหมด  

     - งบลงทุน รายการเครื่องสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเครื่องสํารอง
ไฟแบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac ตามการจําแนกประเภทรายจาย ถือเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร         
          - งบลงทุน รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่ยัง
ไมมีการทดแทนที่ทดแทน 79 ตูไปลงที่ไหน และที่ทดแทนแลว 6 ตูอยูที่ไหน  

     - สวนงบลงทุนรายการอ่ืนใหกลับไปทบทวนอีกคร้ัง วามีรายการครุภัณฑตัวไหนที่มีความ
จําเปนตองของบหรือไม  
 

มติที่ประชุม : ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กลับไปทบทวนอีกครั้ง และแกไขรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ 
ไดใหขอสังเกตในความเห็นที่ประชุม แลวนํามาเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  
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5.6 ขอความเห็นชอบรางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดําเนนิงานทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ: 

ดวยกรมบัญชีกลางมีหนังสือดวนที่สุดที่  กค 0406.3/ว 238 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562        
เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2563 แจงใหมีการจัดประชุมรวม 3 ฝาย ระหวาง
กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด) และผูแทนทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย จะตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
หรือมอบหมายกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไมนอยกวา 3 ทาน ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอยกเลิก
คําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ที่ 3/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 25612561 
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมอนุกรรมการดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินการติดตามผลการประเมินตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น จึงขอรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนชุดใหมเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ดังนี้ 

รางคําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ที่        /2562 

เร่ือง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
................................. 

 

  ดวยกรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค 0406.3/ว 238 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 แจงใหเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ดําเนินการประชุมหารือรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ระหวางกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด) และทุนหมุนเวียนกับคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
โดยขอยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายที่ 3/2561 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 
2561 เนื่องจากมีการเพิ่มเติมอนุกรรมการดานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการติดตามผลการประเมินตัวชี้ วัดมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ดังนี้ 
 

1. นางเย็นจิต   ทองยงค ผูทรงคณุวุฒิ    ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุเทพ   ยิ้มละมุล    ผูทรงคณุวุฒิ                        อนุกรรมการ 
3. นายประภาส   ภิญโญชีพ   ผูทรงคุณวุฒิ                        อนุกรรมการ 
4. ผูแทนกองคลัง   กรมปศุสัตว      อนุกรรมการ 
5. นายเชาวฤทธ์ิ   บุญมาทิต   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  อนุกรรมการ 
6. นายสุกิจ   ประทุมชัย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ               อนุกรรมการ 
7. นายอัตพงศ   นาคะปกษิณ    นายสัตวแพทยชํานาญการ                     อนุกรรมการ 
8. นายกังวาน    จึงธีรพานิช      นายสัตวแพทยชํานาญการ                     อนุกรรมการ 
9. นายสมเกียรติ   เลิศวิมลลักษณ สัตวแพทยชํานาญงาน                          อนุกรรมการ 
10. นางสาวสุพายา ตรีกมล         เภสัชกรปฏิบัติการ                              อนุกรรมการ 
11. นางศรุดา      เรืองหิรัญ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. เขารวมประชุมหารือรางตัวชี้ วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ระหวาง

กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บรษิัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด) และทุนหมุนเวียน กับคณะกรรมการ
บรหิารทุนหมุนเวียน 

2. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบรหิารทนุหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
       สั่ง  ณ  วันท่ี        มิถุนายน พ.ศ.2562 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
  6.1 ขออนมุัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) 

ดวย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มีความจําเปนตองการซื้ออาหาร TMR สําหรับเลี้ยงโคทดลอง 
ซึ่งจะมีผลดีตอการจัดการเลี้ยงโคมากกวาการใหอาหารแบบเดิม โดยอาหารหยาบที่ใชในการผลิตอาหาร TMR       
มีคุณภาพสูงกวาหญาสดที่ทางฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอย (สทช.) ใชในปจจุบัน และอาหาร 
TMR ซึ่งประกอบดวยอาหารหยาบ อาหารขน ในสัดสวนท่ีเหมาะสม มีระดับพลังงาน และโปรตีนท่ีคํานวณมาแลววา
เพียงพอตอความตองการของสัตว  อีกทั้งยังมีสภาพความเปนกรด – ดาง เหมาะสมกับสภาพกระเพาะอาหารของ
สัตวเคี้ยวเอ้ือง ซึ่งจะทําใหสัตวมีสุขภาพดี เหมาะสมตอการนําไปทดสอบวัคซีน เพ่ือใหไดผลการทดสอบที่ถูกตอง
แมนยํา ตรงตอหลักการ animal walfare และหลักการเลี้ยงสัตวทดลองเพ่ือใชในงานทางวิทยาศาสตร สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงไดทําหนังสือถึงผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เพ่ือขอความ
อนุเคราะหใหดําเนินผลิตอาหารทีเอ็มอาร จํานวน 234,000 กิโลกรัม สําหรบัเลี้ยงโคทดสอบวัคซีนโรคปากและเทา
เปอย จํานวน 260 ตัว ทั้งนี้ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมายินดีผลิตอาหารทีเอ็มอารสําหรับเลี้ยงโค
ทดสอบ แตทางศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมาไมไดมีงบประมาณในสวนน้ี สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงมี
ความจําเปนตองขอประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ 2563 
จํานวน 1,304,300 บาท เพ่ือสนับสนุนใหศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ใชในการผลิตอาหารดังกลาว
ใหกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว รายละเอียด ดังนี้ 

1. ปรมิาณวัตถุดิบสําหรบัผลิตอาหารทีเอ็มอารโคทดสอบ (สูตรโปรตีน 12%) 
 

รายการ ปริมาณที่ใช (กก.) 
1. ขาวโพด – หมัก 166,340.00 
2. ฟางขาว 15,178.00 
3. กากถ่ัวเหลือง 44% 11,328.00 
4. มันเสน 33,034.00 
5. แรธตุรวม 2,276.00 
6. ยูเรีย 1,744.00 
7. กากน้ําตาล 4,100.00 

รวม 234,000.00 
ราคา (บาท/กก.) 4.00 
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2. ตนทุนการผลิตอาหารทีเอ็มอารโคทดสอบ (จํานวน 234,000 กิโลกรัม) 
 

รายการ ปริมาณที่ใช (กก.) 
1. คาวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารทีเอ็มอาร เฉลี่ย กก.ละ 4 บาท 166,340.00 
2. คาถุงบรรจุอาหารทีเอ็มอาร จํานวน 12,500 ใบๆละ 7 บาท 15,178.00 
3. คาแรงงานผลิตอาหารทีเอ็มอาร กก.ละ 1 บาท 11,328.00 
4. คาน้ํามันสําหรบัเครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร กก.ละ 0.20 บาท 33,034.00 

รวมเงิน 1,304,300.00 
   จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย เพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 1,304,300 บาท เพ่ือสนับสนุนใหศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ใชในการผลิตอาหารดังกลาว
ใหกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยใหตั้งประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย          
ในปงบประมาณ 2563 และเห็นควรใหกรมปศุสัตวมอบอํานาจใหศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา 
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจายที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา โดยอาจมอบอํานาจเปนการ
เฉพาะกิจ 
มติที่ประชุม : 1. อนุมัติในหลักการ ใหศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ใชในการผลิตอาหารดังกลาว
ใหกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว โดยใหตั้งประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย         
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,304,300 บาท 

2. เสนอใหกรมปศุสัตวมอบอํานาจใหศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางและเบิกจายที่กองคลัง กรมปศุสัตว โดยมอบอํานาจเปนการเฉพาะกิจ ในขอ 1 
   3. ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หารือกับกองคลัง ในการทําความตกลงไปที่กระทรวงการคลัง 
กรณีขอยกเวนเร่ืองการจัดซื้อจัดจางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใหดําเนินการเรื่องโค ไปพรอมกับการจัดซื้ออาหาร 
Total mixed ration (TMR) 
 

6.2 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ: 
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.4/44423 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 อนุมัติขยายเวลา
เบิกจายประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน      
4 รายการ วงเงิน 45,852,580 บาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้ 

1. โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรบัปรงุโรงงานผลิตวัคซีนสัตว
ปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP วงเงิน 9,800,000 บาท  

2. โครงการกอสรางระบบควบคุมบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 14,980,000 บาท 
3. โครงการปรับปรงุระบบ Biocontainment อาคารบําบัดน้ําเสียรวม วงเงิน 13,963,500 บาท 
4. เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับทําความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 60 ตัน จํานวน 2 

เครื่อง วงเงิน 7,109,080 บาท 
  เนื่องจากรายการที่ขอขยายทั้ง 4 รายการ ยังไมครบกําหนดสิ้นสุดสัญญา และสงมอบของ จึงยังไม

สามารถที่จะเบิกจายเงินไดภายในกําหนดเวลาที่ขอขยายเวลาเบิกจายเงินไว ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว     
จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวน 4 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 
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รายการ สัญญา
เลขที่ 

ผูรับจาง จํานวนเงิน สิ้นสุด
สัญญา 

ตรวจ
รับ

(วัน) 

สง
เบิกจาย
(วัน) 

ขอขยายเวลา
เบิกจาย 

1. โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทาง
เทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให
เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

สจ.
24/62 

บ.ฟารมาแฟค    
แพลนเทคโนโลยี

จํากัด 

8,950,000 22 พ.ย 62 180 30 30 มิ.ย 63 

2. โครงการกอสรางระบบควบคุมบําบัดนํ้าเสีย สจ.
34/62 

บ.จาดาเทคนิคอล
ซัพพลายจํากัด 

12,990,000 27 ก.ค 62 45 30 31 ต.ค 62 

3 . โครงการป รับป รุงระบบ  Biocontainment 
อาคารบําบัดนํ้าเสียรวม 

สจ.
33/62 

บ.เอ็ม ที อิน
โนเวชั่นจํากัด 

13,960,000 26 ส.ค 62 45 30 30 พ.ย 62 

4. เคร่ืองทํานํ้าเย็นสําหรับทําความเย็นระบบปรับ
อากาศขนาดไมนอยกวา 60 ตัน 

สจ.
10/62 

หจก.แอลคูลเอ็นจิ
เนียร่ิง 

5,420,500 13 พ.ค 62 - 30 31 ก.ค 62 

รวมทั้งสิ้น 41,320,500 บาท 
 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาเบิกจาย
ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4 รายการ 
เปนเงินทั้งสิ้น 41,320,500 บาท และขอรับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 6.2 

  

มติที่ประชุม :    1. อนุมัติขยายเวลาเบิกจายประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 41,320,500 บาท  
   2. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 6.2 เพ่ือขออนุมัติกระทรวงการคลังตอไป 
 

   6.3 ขอความเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจัดทํารางขอบังคับเกี่ยวกับงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ: 
  ตามท่ีไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตว และคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว       
ไดมีการประชุมเพ่ือจัดทําโครงสรางการบริหารทุนหมนุเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และกรอบอัตรากําลัง จัดประชุม
จํานวน 5 คร้ัง ดังนี้ 

1. คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2562  
2. คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562  
3. คร้ังที่ 3 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2562  
4. คร้ังที่ 4 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562  
5. คร้ังที่ 5 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
6. คร้ังที่ 6 จะจัดประชุมในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
การจัดทําโครงสรางบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และ

กรอบอัตราจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะตองจัดทํารางขอบังคับเก่ียวกับงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน  
สวนที่ 3 พนักงาน และลูกจาง ขอ 13 ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการกําหนด
ตําแหนงและคุณสมบัติของแตละตําแหนง การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออก
จากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการลงโทษพนักงานและลูกจางของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการกําหนดวัน 
เวลาการปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจําป การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 
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จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุน เวียนเพ่ือผลิตวัคซีน เพื่ อขอความเห็นชอบให
คณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจัดทํารางขอบังคับ
เกี่ยวกับงานบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยขออนุมัติเพ่ิมอนุกรรมการ จํานวน 2 ทาน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และ
หัวหนากลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม ดังนี้ 

 

รางคําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ที่        /2562 

เร่ือง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
................................. 

 

อนุสนธิคําสั่งคําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ที่  2/2561        
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังกลาว ไปแลวน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนวาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน สวนท่ี       
3 พนักงาน และลกูจาง ขอ 13                     

อาศัยอํานาจตามความใน (6) จากขอ 3 ของคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี  990/2559 เรื่องแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ประธานกรรมการจึงออก
คําสั่งไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหเพ่ิมเติม อนุกรรมการ  
1. ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมปศสุัตว                                     อนุกรรมการ 
2. หัวหนากลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม กรมปศุสัตว               อนุกรรมการ 
ขอ 2 ใหเพ่ิมเติม อํานาจหนาที่ ของคณะอนุกรรมการ 
1. กําหนดระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติของแตละตําแหนง การ

คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน วินัย และการลงโทษวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกข และการอุทธรณการ
ลงโทษพนักงานและลูกจางของทุนหมุนเวียน รวมทั้งการกําหนดวัน เวลาการปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจําป 
การลา และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป นอกจากนั้นใหเปนไปตามคําสั่งเดิมทุกประการ 
 

สั่ง ณ วันที่               มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยี      
ชีวภัณฑสัตวจัดทํารางขอบังคับเกี่ยวกับงานบุคคลของทุนหมุนเวียน  
                  2. อนุมัติเพิ่มอนุกรรมการ จํานวน 2 ทาน ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และหัวหนากลุมวินัยและ
เสรมิสรางระบบคุณธรรม ตามรางคาํสั่งขางตน 

 

6.4 ขอความเห็นชอบแบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ: 

ตามตัวชี้วัดที่ 5.1.3 การจัดใหมีระบบการประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑท่ีเปน
ระบบและชัดเจน ไดแก การกําหนดใหมีการประเมินผูบริหารทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
ตองมีสวนรวมในการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน นั้น 
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   ในสวนของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบริหารทุนหมุนเวียน ของผูอํานวยการสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว ซึ่งเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
มีกรอบการประเมินท่ีเปนระบบและชัดเจนครบทุกดานตามหลักเกณฑตัวชี้วัดกําหนด จึงเรียนมาเพื่อขอความ
เห็นชอบแบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียนดังกลาว 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบแบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน ใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ของกรมปศสุัตว 
 
 
ปดประชุมเวลา  19.00 น. 
 

 
 

...............................................................                ............................................................... 
 (นางศรุดา เรืองหิรญั)                                     (นายเชาวฤทธ์ิ  บุญมาทิต) 

                     ผูจดรายงานการประชุม                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ความเห็นท่ีประชุม : - งบดําเนินงาน ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดเหตุผลใหสอดคลองกับยอด
วงเงิน ตรวจดูคําผิดคําถูก คําซ้ํา และรายการใดที่จะตองเพ่ิมเติมในงบดําเนินงาน ใหระบุใหหมด  

     - งบลงทุน รายการเครื่องสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเครื่องสํารอง
ไฟแบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac ตามการจําแนกประเภทรายจาย ถือเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร        
สํานักงบประมาณสรุปวาในตัวจําแนกของสํานักงบประมาณ รายการเครื่องสํารองไฟเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร  

- งบลงทุน รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่
ยังไมมีการทดแทนที่ทดแทน 79 ตูไปลงท่ีไหน และที่ทดแลว 6 ตูอยูที่ไหน  

     - สวนงบลงทุนรายการอ่ืนใหกลับไปทบทวนอีกคร้ัง วามีรายการครุภัณฑตัวไหนที่มีความ
จําเปนตองของบหรือไม  
- เนื่องจากจะมีการประชุมวิชาการเร่ือง ....จึงขอใหกลุมบริการวิชาการ สรุปยอดการจําหนายวัคซีน พรอมทั้งปญหา
อุปสรรค นําเสนอผูบรหิารกรมปศุสัตว (จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ) 
 - ใหกลุมบริการวิชาการศึกษา วิเคราะหการตลาด เก่ียวกับการจําหนายวัคซีนกับกองสงเสริม โดยเปรียบเทียบกับ
บรษิัทเอกชน 
 


