
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 

คร้ังท่ี 3/2562 
วันจันทรที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 

ณ หองประชุม 1 ตึกอํานวยการ กรมปศุสัตว 
     เวลา 13.30 น. 

---------------------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว                                     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีรพันธ จันทรสงฆ  ผูแทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
3. นางนิยะดา  อภิชาติกาญจนากุล ผูแทนสํานักงบประมาณ                                            กรรมการ 
4. นางเย็นจิต  ทองยงค   ผูทรงคณุวุฒิ                                                          กรรมการ 
5. นายสุเทพ  ย้ิมละมุล   ผูทรงคณุวุฒิ                                                          กรรมการ 
6. นายประภาส  ภิญโญชีพ   ผูทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ           
7. นายวรพงษ  ศรีวิไลฤทธ์ิ   หัวหนากลุมบริหารชีวภัณฑ                                 กรรมการ 
8. นายเชาวฤทธ์ิ  บุญมาทิต   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว      กรรมการและเลขานุการ 
                     
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวจิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                                กองคลัง 
2. นายพัสกร  ไชยสาร  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ                     สํานักงานเลขานุการ 
3. นายอนุรักษ ตระการรงัสี นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ              สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
4. นายธวัชชัย ปจฉานุกูล นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ              สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
5. นายสุกิจ  ประทุมชัย     นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ              สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  
6. นายรงัสรรค รักษกุลวิทยา  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
7. นายอัตพงศ นาคะปกษิณ นายสัตวแพทยชํานาญการ                  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
8. นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ  สัตวแพทยชํานาญการ                       สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
9. นางอารีรตัน สุดโต นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
10. นางนิตยา เมตตา นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ     สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  พิเศษ 
11. นางศรุดา เรืองหิรัญ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ          สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
12. นางสาวนิตา  แซเลา  เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําขอมูลแผน   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
      นโยบาย 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1. วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 สถาบันวัคซีนแหงชาติจะไปประชุมที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ขอใหทางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เตรียมตอนรับเปนอยางดี ซึ่งอนาคตวัคซีนตาง ๆ ตองขึ้นกับสถาบันวัคซีน
แหงชาติ 
  2. วัคซีนสัตวปก ฝายเลขานุการจะรายงานในวาระการประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว
หารือกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวในเร่ืองการจําหนายวัคซีนสัตวปก 
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  3. ตัวชี้วัด ใหหารือในท่ีประชุมดวย อยากใหขวัญและกําลังใจกับผูจําหนายวัคซีนในจังหวัดตาง ๆ 
อาจตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณา เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่มีความมุงมั่นในการขาย เกณฑการ
พิจารณาใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวพิจารณาตามความเหมาะสม โดยตั้งทีมงานขึ้นมาพิจารณา และเมื่อ
พิจารณาไดแลว อาจมีการตอยอดใชเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายท่ีมี พาไปดูงานตางประเทศในดาน
วัคซีนนั้นๆ ทําใหเกิดความมั่นใจในวัคซนี มีความตั้งใจทาํงานมากขึ้น  
  4. วัคซีนอหิวาตสุกร ในปจจุบันยอดนําเขาวัคซีนของบริษัทเอกชนคอนขางสูง อยากใหสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวลองหาแนวทาง ใหต้ังคณะทํางาน เชิญผูประกอบการรายใหญประมาณ 5 ราย มาประชุม
รวมกัน ซึ่งผูประกอบการทั้ง 5 รายจะตองใชวัคซีนปากและเทาเปอยของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวในปริมาณ
เยอะๆ ขอใหจัดประชุมเดือนหนา เปนการรับฟงจากผูประกอบการวาเขาตองการอยางไร ไมอยากปลอยวัคซีน     
อหิวาตสุกรใหมีปญหาไปเรื่อยๆ เพราะปจจุบันหมูขุนมีประมาณ 22 ลานตัว จะตองทําวัคซีนอหิวาตสุกรทุกตัว  
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวขอแบงสัดสวนมาไดบางสวน กอนที่บริษัทเอกชนจะเอาไปหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 2/2562 
สาระสําคัญ : 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และ

สงรายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเม่ือวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ

บรหิารเงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังนี้  

หนาที่ 1 

จากเดิม  
ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวสวรรยา  คุมพันธุ  นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ  กรมบัญชีกลาง 
 2. นางสาวพรทิพย  ธีรวุฒิธร  นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ      กรมบัญชีกลาง 
เปลี่ยนเปน 

 1. นางสาวสวรรยา  คุมพันธุ  นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ  สํานักงบประมาณ 
 2. นางสาวพรทิพย  ธีรวุฒิธร  นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ    สํานักงบประมาณ 

 หนาที่ 12 

จากเดิม  
งบลงทุน รายการเคร่ืองสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเครื่องสํารองไฟ

แบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac สํานักงบประมาณสรุปวาในตัวจําแนกของสํานักงบประมาณ รายการเครื่อง
สํารองไฟเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่
ยังไมมีการทดแทน ที่ทดแทน 79 ตูไปลงที่ไหน และที่ทดแทนแลว 6 ตูอยูที่ไหน 
เปลี่ยนเปน 

- งบลงทุน รายการเครื่องสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเครื่องสํารองไฟ
แบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac ตามการจําแนกประเภทรายจาย ถือเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร         
     - งบลงทุน รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่ยังไมมี
การทดแทนท่ี ทดแทน 79 ตูไปลงท่ีไหน และที่ทดแทนแลว 6 ตูอยูที่ไหน  
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 
สาระสําคัญ:  
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1 ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี้ 
  - ประชุมวิชาการที่ปากชอง จัดโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ใหกลุมบริการวิชาการ          
สรุปปญหาอุปสรรค วัคซีนชนิดใดขายไดมาก ขายไดนอย อยากใหทางพ้ืนที่ชวยขายวัคซีนชนิดใดบาง เสนอทานรอง
อธิบดีจีระศกัดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เพื่อจะแจงในท่ีประชุมฯ  
  - ใหบุคลากรในกลุมบริการวิชาการ ประสานกับกลุมเศรษฐกิจปศุสัตว กองสงเสริม ซึ่งจะดูดาน
เศรษฐกิจ มีแนวความคิดในเร่ืองของการตลาด เปนแนวทางในการขยายการตลาดการขายวัคซีน เรื่องวัคซีน       
อหิวาตสุกร ใหมีการประชาสัมพันธกับคุณภาพวัคซีนมากข้ึน ดีกวาบริษัทเอกชนผลิตอยางไร เพื่อปองกันไมให
บรษิัทเอกชนตั้งโรงงานผลิตวัคซีนแขงกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  - ใหกลุมบริการวิชาการสรุปวัคซีนอหิวาตสุกร วามีจํานวนเทาไหร เดือนนึงผลิตไดเทาไหร และจะ
ไดรับวัคซีนวันที่เทาไหร ทานรองอธิบดี จะไปประสานกับสมาคมเลี้ยงหมู เพ่ือใหชวยซื้อวัคซีนอหิวาตสุกร และ
ประสาน สคบ.ขอทราบยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ ถาจะมีการใชวัคซีนตองใชขนาดไหน กี่เปอรเซ็นตของ
จํานวนสัตว ไมควรแจกฟรีไปเรื่อยๆ 
  บัดนี้ กลุมบริการวิชาการ ไดดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดรวบรวมขอมูล สรุปปญหาอุปสรรคนําเสนอทาน 
รองอธิบดีจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ ซึ่งทานไดแจงใหที่ประชุมวิชาการ “ความรูดานวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย”   
ณ โรงแรมบาลิออส เขาใหญ ระหวางวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ทราบเรียบรอยแลว 
  ประเด็นท่ี 2 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดประสานงานกับกลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (คุณวรางคนา 02-6534444 ตอ 3341) โดยไดรับคําแนะนําให สทช.ทําการ
ประชาสัมพันธวัคซีนของกรมปศุสัตวในหลายๆชองทาง เชน สื่อโซเชียล, การออกพื้นที่จัดนิทรรศการอยางตอเนื่อง 
เพื่อเปนการสรางความรับรูเก่ียวกับวัคซีน ของกรมปศุสัตว แกเกษตรกร หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไดรับคําแนะนําให
มาดูระเบียบของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาสามารถดําเนินการไดดานการซื้อขาย ไดหรือไม โดยไม
ขัดตอกฎระเบียบไมวาจะเปนการขายในราคาขายปลีก หรือราคาการขายในปริมาณมาก รวมถึงการทําขอตกลง   
ซื้อ-ขาย ระยะยาว โทรใหเครดิต และใหกลับไปดูวาวัคซีนจะข้ึนทะเบียนไดเม่ือไหร เพราะถาไดรับการข้ึนทะเบียน ก็
จะสามารถขายในรานคาขายปลีกได ทําใหเขาถึงเกษตรกรไดโดยตรง ทั้งนี้กลุมบริการวิชาการจะไดรับมาพิจารณาหา
ขอมูลตอไป 
  ประเด็นท่ี 3 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดรวบรวมขอมูลจากกลุมผลิตชีวภัณฑ          
กลุมควบคมุคุณภาพและฝายประกันคุณภาพแลว สรุปไดดังนี้ 

วัคซีนอหิวาตสุกร ระยะเวลา
ในการ

ผลิต/ชุด 

ระยะเวลาในการ
ทดสอบ 

ระยะเวลาใน
การอนุมัติ
วัคซีนเขา 

รวมระยะเวลา   
ในการผลิต

จนถึงสงมอบ สทช. ศวทช. 
วัคซีนเช้ือเปน(Inactivated vaccine)ชนิด 
ผานกระตาย สเตรนไชนา บรรจุแบบดูดแหง 
(Lyophilized) ขนาดบรรจุ 10 โดส/ขวด มี
กําลังการผลิตสูงสุด ประมาณ 8 ลานโดส/ป 
หรือประมาณ 6 แสนโดส/เดือน 

6 วัน 35 วัน 80 วัน 2-3 วัน 88-89 วัน 



- 4 - 
 

เรื่องยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ กลุมบริการวิชาการไดทําหนังสือขอทราบขอมูล
ยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ ที่สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวจะดําเนินการ ซึ่งอยูระหวางรอหนังสือ
ตอบกลับ 
ความเห็นท่ีประชุม : อยากใหตั้งคณะทํางานขึ้นมาแตละเร่ือง ถาเก่ียวของกับกองสงเสริม กรมปศุสัตว ก็ใหนําเขา
มารวมเปนคณะทํางานดวย โดยไมตองตั้งเปนคณะอนุกรรมการของเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เพราะ
จะมีคาเบ้ียประชุมเขามาเก่ียวของ ถือวาเปนงานราชการที่ตองปฎิบัติอยูแลว ใหศูนยสารสนเทศเขารวมดวย เพราะ
ตองเก่ียวของในเร่ืองการลงสื่อประชาสัมพันธ มีเดียตางๆ หรือคณะทํางานประชาสัมพันธของกรมปศุสัตว ที่มีรอง
อธิบดีสมชวน รัตนมังคลานนท เปนประธาน มารวมเปนคณะทํางานของเรา 1 คน เพ่ือชวยในการประชาสัมพันธ 
เปนคณะทํางานคณะหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนกระตุนยอดการขายวัคซีน ใหกลุมบริการวิชาการไปดูวามีวัคซีนชนิดใด    
ที่ตองกระตุนยอดขาย 

สวนเร่ืองวัคซีนสัตวปก ตองคุยกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวใหชัดเจน โดยใหสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทําหนังสือเสนอทานรองอธิบดีลงนามประชุมในเร่ืองของวัคซีนสัตวปก โดยมีรองอธิบดี        
จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เปนประธาน มีผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ผูอํานวยการสํานักควบคุม
ปองกันและบําบัดโรคสัตว และผูรับผิดชอบกลุมงานสัตวปก สวนเร่ืองราคาวัคซีนสัตวปก เมื่อไดขอมูลที่ชัดเจน    
คอยมาปรบัในเร่ืองของราคา 
มติที่ประชุม : รับทราบ และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการตามความเห็นของท่ีประชุม 
 

    3.2 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ:  
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.5 ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดความเสี่ยงในเรื่องของสัตวทดลอง ดําเนินการลาชาไปมาก มอบหมายใหคุณสุกิจ ประทุมชัย 
ประสานคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ขอรายงานของคณะกรรมการที่เก่ียวของกับสัตวทดลอง มีการประชุมวางแผน  
ผลการประชุมตองมีขอสรุปวาสัตวทดลองมีการออกแบบสรางใหม หรอืจะทําอะไรข้ันตอนไหนจะตองมีการวิเคราะห
ไดอะไรเทาไหร มีการขอตั้งงบประมาณ เพื่อขอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย       
วามีการดําเนินการในเรื่องสัตวทดลองหรือไม เชน สัตวทดลองมีการวิเคราะหวาโรงเรือนมีอยูแลว ไมจําเปนตอง
สรางใหม แคซอมแซมปรับปรุงใหดีขึ้น ระยะที่ 1 หลังจากดําเนินการระยะที่ 1 แลวเสร็จ ก็จะดําเนินการระยะที่ 2 
ใหเปนไปตามขั้นตอนตัวชี้วัด มีปรากฏอยูในการประชุมหรือไม หรือคณะกรรมการสัตวทดลองเปนชุดเดียวกันกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดความเสี่ยงในเร่ืองของสัตวทดลอง นายอัตพงศ  นาคะปกษิณ หัวหนากลุม
สัตวทดลอง รายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุม จะมีการแบงเปน 3 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 เปนการปรับปรุงคอกกระตาย โดยติดตั้งผาใบปองกันแดดและฝน และปรับปรุงคอกเปด 
เทลานปูน เพ่ือใหเปดไดเดินออกกําลังกายขางนอก ไดของบประมาณมาดําเนินการในป 2563 แตยังไมไดรับการ
อนุมัติ โดยระดับคะแนนตัวชี้วัด จะไดคะแนนที่ 3 ตองไดรับอนุมัติงบประมาณป 2563 จากคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งในทางปฏิบัติเปนไปไมได งบประมาณป 
2563 จะไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามระบบ คือ 1 ตุลาคม 2562 กลุมสัตวทดลองจึงขอเปลี่ยนจากการ
ปรบัปรุงและซอมแซม จัดซื้อวัสดุมาดําเนินการเอง และขอใชงบประมาณ 2562 เพราะไมตองใช ปร.4 – ปร.5 
  ระยะท่ี 2 ปรบัปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอย เน่ืองจากมีความ
เสียหายหลายจุด จึงตองมีการประสานขอแบบจากฝายกอสรางและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม ขณะนี้แบบ
ยังไมแลวเสร็จ ระดับคะแนนตัวชี้วัด ถาจะใหไดระดับคะแนนที่ 5 ตองไดแบบมากอนเดือนกันยายน 2562 ซึ่ง
สามารถนํามาหักลบคะแนน ชวยระยะที่ 1 ได 
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   ระยะท่ี 3 การนําผลวิเคราะหจากการไปดูงานเร่ืองสัตวทดลองที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมา
ดําเนินการของบประมาณ จะมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน จะเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2563 เปนตนไป 
ความเห็นที่ประชุม : ในการปรับปรุงซอมแซมหากสามารถชี้แจงได ก็สามารถดําเนินการได หากปรับปรุงซอมแซม
แลวไมไดคุณภาพ จะทําใหเกิดความเสียหาย หากกลุมสัตวทดลองรับรองวามีคุณภาพจริง และดําเนินการไดทันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ก็ใหดําเนินการตามที่เสนอ  
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ 

1. ระยะที่  1 ใหใชงบประมาณ 2562 ในการซื้อวัสดุมาซอมแซมคอกกระตายและคอกเปด 
มอบหมายใหกลุมสัตวทดลองประสานกับฝายชางซอมบํารุงในการวางแผนดําเนินงาน  

2. แบบที่จะนํามาปรับปรุงโรงเรือนโค ซึ่งจะทําใหคาคะแนนตัวชี้วัดอยูในระดับ 4-5 มอบหมายให
กลุมสัตวทดลอง ไปติดตามเรื่องแบบกับฝายกอสรางและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม ใหทันกับระยะเวลาท่ี
ตัวชี้วัดกําหนด 
 

3.3 รายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ: 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังน้ี 
    - ใหคุณสุกิจ  ประทุมชัย ระบุตัวบุคคล ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กําหนดระยะเวลาของตัวชี้วัดสิ่งที่ตอง
ดําเนินการของตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดของป 2562 สรุปเสนอผานผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เสนอใหทาน
รองอธิบดีจีระศักด์ิ พิพัฒนพงศโสภณ และตัวชี้วัดตัวไหนมีปญหาใหนําผูรับผิดชอบมาชี้แจงในการประชุมครั้งตอไป 
   - ใหมีการจัดตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือช วยติดตามและเรงรัดตัวชี้ วัด  ใหนํ าชื่ อของคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย รวมเปนคณะอนุกรรมการดวยได  
  - ใหคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ทบทวนแผนยุทธศาสตรป 2563 และแผนปฏิบัติการ ป 2563 -2564 
ตามรายละเอียดตัวชี้ วัดของป 2563 รวมถึงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ตองมีการทบทวนใหแจง
ผูรบัผิดชอบและนําเขาเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป 
   ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ไดดําเนินการตามความเห็นของท่ีประชุมแลว ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด สรุปรายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดที่คะแนนยังไมถึง ระดับ 3 ดังนี้ 
   - ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การดําเนินการตามแผนปรับปรุงจาก
ผลสํารวจความตองการของลูกคา (Real Demand) ขณะนี้ไดดําเนินการจัดทําโครงการตามแผนปรับปรุงจํานวน 3 
โครงการ คือ 1. โครงการสื่อสิ่งพิมพชนิดวัคซีน ดําเนินการได 100% 2. โครงการประชาสัมพันธวัคซีนผานโซเชียล
เน็ตเวิรค 3. โครงการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนโดยมีการลงพ้ืนที่ ณ เดือนมิถุนายน 2562 ทั้ง 2 
โครงการดาํเนินการได 75% และคาดวาจะดําเนินการได 100% ภายในเดือนกันยายน 2562 คะแนนจะอยูระดับ 5 
  - ดานที่ 3 ผลการดําเนินงานดานปฎิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานวิทยาศาสตรจนไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสากล หากจะไดคะแนน
ระดับ 3 ตองไดรับอนุมัติงบประมาณตามแผนปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ระยะท่ี 1 
ภายในเดือนที่ตัวช้ีวัดกําหนดจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ซึ่งทางคุณอัตพงศ  
นาคะปกษิณ ไดชี้แจงท่ีประชุมไปเรียบรอยแลว 
  - ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน 
   ประเดน็ยอยที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   ประเดน็ยอยที่ 3 การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ  
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ทั้ง 2 ประเดน็ อยูระหวางรอสรุปผลการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย
ประจําป 2562 จากกลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ทางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดทําหนังสือขอสรปุ
รายงานผลการตรวจสอบเงินทุนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายจากกลุมตรวจสอบภายใน หากไดรับหนังสือตอบกลับจาก
กลุมตรวจสอบภายในจะไดรบัคะแนน ระดับ 3 และจะมีเรื่องการปดตรวจ ผูบริหารระดบัสูงจะตองไปรวมปดตรวจ
ดวย จะไดระดับคะแนน 5 หากมีขอเสนอแนะ และมีการแกไขตามขอเสนอแนะ จะไดระดับคะแนน 5 เชนกัน 
   - ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผูบริหารทนุหมุนเวียน พนักงาน และ ลูกจาง  

 * ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 5.1.1 การจัดใหมีหรือ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว(3-5ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2563 ยังไดระดับคะแนน 1 เนื่องจากอยู
ระหวางดําเนินการ ยังแกไขไมแลวเสร็จ ถาจะไดระดับคะแนน 5 ตองไดรับความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคม 
2562 จากคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย และสงไปกระทรวงการคลงัเห็นชอบ 
    * ตัวชี้วัดท่ี  5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยอยที่ 1 โครงสรางการบริหารงาน
ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย อยูระหวางดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนายวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 หากโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย และนําสงกระทรวงการคลังภายใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จะไดรบัคะแนนระดับ 5 
  - ดานที่ 6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง(ตัวชี้วัดรวม) ตัวชี้วัดที่ 6.2 รายงาน
ทางการเงิน (รอผลการใชจายทั้งป) ตัวชี้วัดที่ 6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเลก็ทรอนิกส (รอสรปุผลการใชจายทั้งป) 
  ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ํากวาเกณฑ ประจําป 2561 ตองทําแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย สรปุรายงานแผนปรับปรงุฯ ดังนี้ 
  ดานการเงิน 
  1. โครงการเพ่ิมรายไดควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ดําเนินการไดตามเปาหมายสามารถเพิ่ม
ยอดรายไดของวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
   - เดือนเมษายน 2562 มีรายได 312 ลานบาท 
   - เดือนพฤษภาคม 2562 สามารถทํารายไดเพ่ิมขึ้น 358 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 46 ลานบาท 
   - เดือนมิถุนายน 2562 มีรายได 394 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 82 ลานบาท 
สวนคาใชจายสามารถควบคุมลดลงได 
   - เดือนเมษายน 2562 คาใชจาย 395 ลานบาท 
   - เดือนพฤษภาคม 2562 คาใชจาย 375 ลานบาท คาใชจายลดลง 20 ลานบาท 
   - เดือนมิถุนายน 2562 คาใชจาย 313 ลานบาท คาใชจายลดลง 62 ลานบาท 
เมื่อเทียบตามสูตรคาคะแนนตัวชี้วัด ผลการดําเนินการอยูในระดับคะแนน 5 เนื่องจากลดลงจากปที่ผานมา 
ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน 
   - การผลิตวัคซนีไมไดตามเปาหมาย อาจมีผลตอยอดรายไดการจําหนายวัคซีนลดลง 
   - คาใชจายบางรายการไมสามารถควบคุมได มีผลทําใหคาใชจายสูงข้ึน เชน มีการปนเปอน
ในกระบวนการผลิต ทาํใหเกิดการสูญเสียวัคซีน ตองมีการผลิตวัคซีนชุดใหม ทําใหมีคาใชจายที่สูงข้ึน 
  2. โครงการเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติประมาณการรายจายดําเนินการไดตาม
เปาหมาย เนื่องจากมีหนังสือจากกรมบัญชีกลางใหมีการปรับหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ฯ ประจําปบัญชี 2562 จากเดิมใหเปนการใชจายตามแผนการเบิกจายที่ไดอนุมัติ โดยการเบิกจายงบลงทุน เทียบ
แผนการเบิกจายงบลงทุน รอยละ 100 และการใชจายภาพรวมรอยละ 100 ทั้งนี้ ขอมูลการใชจายเงินหมายรวมถึง 
ขอมูลการกอหนี้และการเบิกจาย 
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   - ทําใหผลการดําเนินงานรอยละการใชจายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใชจาย
งบลงทุน ประจําป 2562 ไตรมาสที่ 3 = 88.67% มีผลการดําเนินงานเกินกวาที่มติครม.กําหนด(65%) อยูในระดับ
คะแนนที่ 5 
   - ทําใหผลการดําเนินงานรอยละการใชจายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใชจาย
ภาพรวม ประจําป 2562 ไตรมาสที่ 3 = 81% มีผลการดําเนินงานเกินกวาที่มติครม.กําหนด(80%) อยูในระดับคะแนนท่ี 5 

ดานปฏิบัติการ  
  1. โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว

ปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ Good Manufacturing Practice GMP(PIC/S) ดําเนินการไดตามแผน ขณะน้ีอยู
ระหวางนํารายละเอียดใหทาง องคการอาหารและยา (Food and Drug Administration) รับรอง 

ประเด็นที่ 2 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด เสนอรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้วัดเพ่ือขออนุมัติในวาระที่ 5.4 

ประเด็นที่  3 การทบทวนแผนยุทธศาสตรป  2563 และแผนปฏิบัติการ ป  2563 -2564            
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดของป 2563 อยูระหวางดําเนินการ 
ความเห็นที่ประชุม : หากตัวชี้วัดตัวใด มีปญหา ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรีบดําเนินการ และดูรายละเอียดตัวชี้วัด    
ตัวไหนจะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายใหรีบดําเนินการ      
เพื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ไดเห็นชอบอนุมัติ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  3.4 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... มติที่ประชุมใหคณะอนุกรรมการ
จัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประชุมหารือรวมกับผูทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ    
ยิ้มละมุล เพ่ือทบทวนรายละเอียดในขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายอีกคร้ัง แลวนํามา
เสนอในการประชุมครั้งตอไป นั้น 
  คณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ไดประชุม
หารือรวมกับผูทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ  ยิ้มละมุล เสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 จึงขอความเห็นชอบ
รางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย พ.ศ. ... ดังนี้ 

(ราง) 
ขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. .... 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ไดบัญญัติขึ้นเพื่อใหครอบคลุมการ
บริหารทุนหมุนเวียนท้ังกระบวนการ ทําใหเกิดความคลองตัวทางการเงิน การบริหารมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย เกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ จึงเห็นสมควร
กําหนดใหมีขอบังคับเก่ียวกับเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจําหนาย 
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึง
กําหนดขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ....” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และคําชี้แจงอ่ืนใดเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนายซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอความในขอบังคับนี้แทน 
ขอ 4 ใหอธิบดีกรมปศุสัตวรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจวางระเบียบตลอดจนออกคําสั่ง

ตางๆ เก่ียวกับการดําเนินการของเงินทุนหมุนเวียนนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
ขอ 5 ในขอบังคับนี้ 
“เงนิทุนหมุนเวียน” หมายความวา เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
“วัคซีน” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตจากสิ่ งมี ชี วิต หรือที่ ไดจากการสังเคราะหหรือ

กระบวนการอ่ืนใด ที่นํามาใชกระตุนหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เพื่อปองกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของ
โรคในสัตว รวมถึงผลพลอยไดซึ่งเกิดจากกิจการที่ใชเงินทุนหมุนเวียน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุน เวียนตาม
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

“คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน” หมายความวา คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

“ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน” หมายความวาผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวหรือผูจัดการ 
หรอืผูทําหนาที่บริหารเงินทุนหมุนเวียน ที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแตงตั้งเพ่ือ
ทําหนาที่บริหารเงินทุนหมุนเวียน 

“พนักงาน” หมายความวาพนักงานลูกจางประจําลูกจางชั่วคราวหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่จางจาก
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน 

 

หมวด 1 
วัตถุประสงคและที่มาของเงินทุนหมุนเวียน 

 
ขอ 6 เงินทุนหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชจายในการผลิตวัคซีนชนิดตางๆ สําหรับจําหนายใช

ปองกันกําจัดโรคระบาดสัตว และดําเนินการตามแผนการปองกันและกําจัดโรคของกรมปศสุัตว 
ขอ 7 เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียน คือ 
(1) เงนิรบัจากงบประมาณรายจายประจําป 
(2) เงนิรบัจากการจําหนายวัคซีน 
(3) เงนิรบัอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากกิจการที่ใชเงินทุนหมุนเวียน 
 

หมวด 2 
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

 
ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารเงินทุน

หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย” ประกอบดวย 
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว เปนประธานกรรมการ 
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(2) ผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 
(3) ผูแทนสาํนักงบประมาณ เปนกรรมการ 
(4) ผูแทนกรมปศุสัตว เปนกรรมการ 
(5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง จากผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการเงิน เศรษฐศาสตร การลงทุน กฎหมาย 
หรอืดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(6) ใหผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตองไมเปนผูประกอบกิจการ

ที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม รวมทั้งการดํารง
ตําแหนงและพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

ขอ 10ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน 
(2)กํากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของเงินทุน

หมุนเวียน 
(3) กําหนดขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนด

คาตอบแทนสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตางๆของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน และพนักงาน ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 

(4) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปของเงนิทุนหมุนเวียน 
(5) แตงตั้งผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนภายใตมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมอบหมาย 
ขอ 11ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียน ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
ขอ 12 การประชุมคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแตงตั้งตามขอ 10 

(6) ใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ 13 ใหกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบ

แทนอ่ืนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

หมวด 3 
โครงสรางการบริหาร 

 

ขอ 14 ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กําหนดโครงสรางและอัตรากําลังของเงินทุน
หมุนเวียน โดยคํานึงถึงลักษณะการดําเนินงานและฐานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียน และมีการใชทรัพยากรบุคคล
อยางคุมคา เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจไดตามวัตถุประสงค เงินทุนหมุนเวียน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

การกําหนดโครงสรางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดานตาง ๆ อยางนอยตอง
ประกอบดวย กลุม งาน หรือสวนงานท่ีเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
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การกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน อยางนอยตองประกอบดวย ชื่อตําแหนงหนาท่ี
ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง รวมทั้งการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการตางๆ 

 

หมวด 4 
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

 

ขอ 15 ใหกรมปศุสัตวเปดบัญชีเงินฝากไวที่กรมบัญชีกลางหรือ สํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี 
ชื่อ “บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย” เพ่ือฝากเงินของเงินทุนหมุนเวียน และหามมิใหนําเงินไปใชจาย
กอนสงเขาบัญชีเงินฝาก 

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานใหมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
หรือธนาคารท่ีเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ 16เงนิที่ไดรบัตามขอ 7 (1) (2) และ (3) ใหสงเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย
ที่เปดไวที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด ดังน้ี 

(1) สวนกลางใหนําสงภายในวันรับเงิน หรืออยางชาภายในวันทาํการถัดไป 
(2) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และหนวยงานในสวนภูมิภาคซึ่งเปนหนวยงานผูเบิก ใหนําสงที่

สํานักงานคลังจังหวัด ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับเงิน หรือหากวันใดไดรับเงินรวมกันเกินกวาหนึ่งหมื่น
บาท ใหนําสงในวันนั้น หรอือยางชาภายในวันทําการถัดไป 

 

หมวด 5 
การจัดทําแผนดําเนินงานและการใชจายเงิน 

 

ขอ  17 ให ผู บ ริห าร เงิน ทุนหมุน เวียน จัด ทํ าแผนการดํ าเนิ น งานประ จําป  ต ามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยผลการดําเนินงานของปที่ผานมา แผนการปฏิบัติงาน
ประมาณการรายรับและรายจายประจําป และประมาณการกระแสเงินสดเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนพิจารณาอนุมัติอยางนอยหกสิบวันกอนเร่ิมตนปบัญชีของทุกปและสงใหกระทรวงการคลังอยางนอย
สามสิบวันกอนวันเร่ิมตนปบัญชีของทุกป เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนการใชจายเงิน 

การปรับปรุงหรือแกไขแผนการดําเนินงานประจําปที่ไดรับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียน และสงใหกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 18 การใชจายเงนิของเงินทุนหมุนเวียนใหใชจายเพ่ือกิจกรรมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอ 
6 และเปนไปตามรายการและภายในวงเงินตามประมาณการรายจายประจําปที่คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนและกระทรวงการคลังอนุมัติ 

ขอ 19ใหอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจาย
เงินทุนหมุนเวียนน้ี 

 

หมวด 6 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

 

ขอ 20 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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หมวด 7 
การจําหนายวัคซีน 

 

ขอ 21การจําหนายวัคซีนใหเปนไปตามหลักเกณฑและราคาที่กรมปศุสัตวกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 

หมวด 8 
การบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงิน 

ขอ 22ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให
สามารถจัดทํารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนไดอยางถูกตอง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป 

ขอ 23ใหกรมปศุสัตวจัดทําและสงขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินงาน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ 24ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจัดทํารายงานทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียน
และสงใหแกสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินเพ่ือทําการตรวจสอบและรับรองภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทกุป  

ปบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามปงบประมาณ 
ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนนําสงรายงานทางการเงินพรอมดวยรายงานการสอบ

บัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ 25ใหกรมปศุสัตวและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจัดใหมรีะบบการตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ ของเงินทุนหมุนเวียน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

หมวด 9 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

ขอ 26 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรบัเงนิ การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงิน และ
วิธีปฏิบัติอ่ืนใด นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ 27 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งในขอบังคบันี้ หรืออาจมีการปฏิบัติ
แตกตางหรือนอกเหนือไปจากขอบังคับนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 28 การใด ๆ อยูในระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี                            พ.ศ. .... 
 

(...................................................) 
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
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และเรื่องของการนํารางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวา
ดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... ประกาศราชกิจจานุเบกษา นั้น ทางคณะอนุกรรมการจัดทํา
ขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายไดมีมติลงความเห็นวาไมตองประกาศราชกิจจา
นุเบกษา           
มติที่ประชุม : เห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... และแกไขตําแหนงที่ลงนามเปนประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

   3.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กลับไปทบทวนอีกครั้ง และ
แกไขรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตในความเห็นที่ประชุม แลวนํามาเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  
  บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดแกไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตเสร็จ
เรยีบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้  

งบบุคลากร จํานวน        61,551,150.00 บาท 

งบดําเนินงาน จํานวน 294,109,400.00 บาท 

งบลงทุน จํานวน  30,915,250.00 บาท 

รายจายสวนกลาง จํานวน 3,584,300.00 บาท 

รวมเปน จํานวน 390,160,100.00 บาท 
ความเห็นที่ประชุม : ในการจัดทําประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สงไปขออนุมัติท่ีกระทรวงการคลัง ขอใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเตรียมคําชี้แจง
ตามที่ผูแทนกรมบัญชีกลางแนะนําในกรณีที่ประมาณการรายไดลดลงแตงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น และใหสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตวใหผูผลิตแตละหนวยจัดทํา unit cost เพ่ือเปนการคํานวณตนทุนในการสะทอนถึงเร่ืองบุคลากร และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
มติที่ประชุม : อนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 390,196,600.00 บาท โดยแบงรายละเอียดของงบ ดังน้ี 

งบบุคลากร    61,551,150.00 บาท  
งบดําเนินงาน   294,109,400.00 เพ่ิมเปน 294,145,900.00 (เพิ่มโครงการฝกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองคลัง 
ปงบประมาณ 2563 จํานวน 36,500.00 บาท) 

งบลงทุน   30,915,250.00 บาท  
รายจายสวนกลาง  3,584,300.00 บาท  

และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการแกไขรายละเอียด ดังนี้ 
* ดูรายละเอียดแผนการผลิตวัคซีน ในเลมสีชมพู หนาที่ 5 กับ เลมสีมวงหนาที่ 5 ป 2563 รายการวัคซีน      

บรเูซลโลซีส ตัวเลขไมตรงกัน ตรวจสอบใหตรงกัน 
* งบดําเนินงาน แกไข  

หนาที่ 33 คาสวัสดิการ เหตุผล จํานวน 90 อัตรา แกไขเปน 89 อัตรา 
หนาที่ 36 คาจางเหมาบริการอื่น ๆ แกไขเหตุผล  
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 - 1.5 จากเดิม ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย แกไขเปน ฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
 - 1.6 จากเดิม ฝายผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด แกไขเปน ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
 - คาจางเหมาขนยายเอกสารของเงินทุน เปนเงิน 11,900 บาท ใหระบุวา (กองคลัง) 
 - ใหเพิ่มคาทําความสะอาดที่โรงพัสดุของกองคลัง จํานวน 3,000 บาท (โดยถัวจายใน

รายการนี้) 
หนาที่ 37 คาจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ใหเพิ่มโครงการของกองคลังจํานวน 1 โครงการ       

เปนเงิน 36,500 บาท  
หนาที่ 38 คาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา ภายในประเทศ เหตุผล คาพาหนะ ใหเพิ่ม 4,000 บาท 

(โดยถัวจายในรายการนี้)  
 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวัน เหตุผล แกไขราคาจากเดิม คนละ 185 บาท 

แกไขเปน 155 บาท 
หนาที่ 39 คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุสํานักงาน(คอมฯ)และคาจางพิมพวารสารชีวผลิตภัณฑ ให

เพิ่มเติมเหตุผล โดยระบุของกองคลังดวย 
หนาที่ 41 – 42 รายการที่ไมไดของบประมาณในป 2563 ไมตองใสคําชี้แจงเหตุผล 

* งบลงทุน ใหตรวจสอบชื่อในใบเสนอราคา กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็ก
ตัวพิมพใหญใหเหมือนกัน 

 

  3.6 ขออนมุัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 6.1 ขออนุมัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) มติที่ประชุม 
ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หารือกับกองคลัง ในการทําความตกลงไปที่กระทรวงการคลัง กรณีขอยกเวนเร่ือง
การจัดซื้อจัดจางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใหดําเนินการเรื่องโค ไปพรอมกับการจัดซื้ออาหาร Total mixed 
ration (TMR) นั้น 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (กลุมบริหารชีวภัณฑ) อยูระหวางดําเนินการทําเรื่องขอหารือกับกองคลัง 
กรมปศุสัตว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 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 
มิถุนายน 2562 ผลการดําเนินการดังนี้ 
  - รอสงมอบ จํานวน 35 รายการ เปนเงิน 14,389,258.98  บาท 

- สงเร่ืองไปกันเงินท่ีกรมปศุสัตว จํานวน 2 รายการ เปนเงนิ 3,290,250.00 บาท 
  - อยูระหวางเปดซอง จํานวน 4 รายการ เปนเงนิ 6,606,090.00 บาท 
  - สงเอกสารไปขออนุมัติสเปคที่กรมปศุสัตว จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 23,379,500.00 บาท 
  - จายเงินเรียบรอยแลว จํานวน 21 รายการ เปนเงิน 2,795,175.10 บาท 
  - อยูระหวางตรวจรบั จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 337,790.00 บาท 
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- ไมดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 1 รายการ รายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง       
(UV-Visible spectrophotometer/double beam) เปนเงิน 650,000 บาท เนื่องจากรายการครุภัณฑดังกลาวพบวา
รายละเอียดของการใช spectrophotometer ชนิด double beam ยังไมสอดคลองกับงานตรวจวัดปริมาณอนุภาคไวรัส      
ที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันของโรคปากและเทาเปอย (146S) เนื่องจากตัว spectrophotometer ที่ใชอยูเดิมเปนชนิด single 
beam และเครื่องรุนที่ใชอยู  ไดยกเลิกการผลิตไปแลว ยี่หอ LKB หากตองการจัดซื้อเคร่ืองใหมตอง ใชเวลาในการสืบหา
ขอมูลระบบการปฏิบัติการและทดสอบประสิทธิภาพการใชงานจากหลายยี่หอที่เปนระบบการทํางานแบบ single beam 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดซื้อจะไดตัวเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพ ความแมนยํา และความเที่ยงตรง ในการตรวจวัดสาร
ตัวอยาง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการจึงไมขอจัดซื้อเครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible 
spectrophotometer/double beam) 
ความเห็นที่ประชุม: ฝายเลขานุการขอเสนอเพ่ิมเติม เนื่องจากสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวมีความจําเปนเรงดวนใน
การใช ตูแชแข็งอุณหภูมิไมนอยกวา -85 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไมนอยกวา 300 ลิตร เพื่อใชสําหรับเก็บรักษา
สภาพ seed เซลล ในกระบวนการผลิตวัคซีน FMD และเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเซลล (Seed bank) ลดความ
เสี่ยงในกระบวนการเก็บรักษา BHK21C13 เซลลที่ใชผลิตวัคซีน FMD ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ 
จํานวน 1 รายการ รายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam) 
ราคา 650,000 บาท เปนรายการตูแชแข็งอุณหภูมิไมนอยกวา -85 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไมนอยกวา 300 ลิตร 
ราคา 650,000 บาท  
มติที่ประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง และอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑจากรายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam) ราคา 
650,000 บาท เปนรายการตูแชแข็งอุณหภูมิไมนอยกวา -85 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ ไมนอยกวา 300 ลิตร ราคา 
650,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย     
และกรอบอัตรากําลังเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
สาระสําคัญ : 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ที่ 2/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีหนาท่ี ศึกษา วิเคราะห ทบทวน
โครงสรางภายใน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีการแบงงานโดยแยกแตละงาน แตละกลุม/ฝาย 
ตามความเหมาะสม กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน เพื่อใหมีการมอบหมายงาน
ตามความรู ความสามารถ ความถนัดของแตละคน ตองสอดคลองกับภารกิจของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและ
กรมปศุสัตว ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมอบหมาย นั้น  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ไดจัดทําโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และกรอบอัตรากําลังเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเสร็จเรยีบรอยแลว 
มติที่ประชุม : เห็นชอบโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายและกรอบอัตรากําลัง
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และแกไขรายละเอียด ดังนี้ 
  หนาที่ 27 ใหเขียนหมายเหตุใหตรงกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
วาดวยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ขอ 4 วรรค 3 และใหนําหมายเหตุ ทั้ง 3 ขอในหนา 27 ขอ
ความเห็นชอบในหนังสือตราครุฑตอน ที่เสนอไปกระทรวงการคลังดวย 
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  หนาที่ 33 เพ่ิมเติมคําวาผลิต “เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย” 
  หนาที่ 38 ในหนาตัดขอความสวนเกินทิ้ง 
  ทั้งนี้ ใหฝายเลขาคณะอนุกรรมการแกไขรายละเอียดและตรวจสอบขนาดตัวอักษรใหเทากัน และ
ดําเนินการสงเอกสารเพื่อขออนุมัติกระทรวงการคลังตอไป 
 

  5.2 ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการและอนุมัติหลักเกณฑที่ใชสําหรับคัดเลือกผูรวมโครงการ 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดอนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ประจําป พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย วัคซีนสัตวปก วัคซีน     
อหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนจํานวนเงนิ 689,600 บาท นั้น 

เนื่องจากผูประสานงานโครงการไดติดตอประสานงานขอเขาดูงานกับสถานที่ที่ไดวางแผนไว มีการ
ตอบรับเพียงบางสวน จึงไดติดตอประสานดูงานที่อื่นเพิ่มเติม โดยมีกําหนดจัดโครงการในระหวางวันท่ี 18 กันยายน 
2562 – 24 กันยายน 2562 ผูเขารวมโครงการจํานวน 8 คน งบประมาณที่ใชในโครงการท้ังสิ้น 689,600 บาท    
โดยไมเกินวงเงินที่ประมาณการไว ดังนั้นผูประสานงานโครงการจึงขออนุมัติ 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ขออนมัุติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ  
จากเดิม  โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย วัคซีนสัตวปก วัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด  
   และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แกไขเปน โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยโรงงานผลิต adjuvant สําหรับใชในกระบวนการ 
   ผลิตวัคซีนสัตว  และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐ 
   ประชาชนจีน 
  โดยวัตถุประสงคในการจัดโครงการไมเปลี่ยนแปลง  
 2. ขออนุมัติหลักเกณฑที่ใชสําหรับคัดเลือกผูรวมโครงการ ดังนี้ 
  2.1 เปนพนักงานฯ หรอืลูกจางประจําของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2.2 มีประสบการณการทํางานที่สํานักฯไมนอยกวา 3 ป 
2.3 ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของโครงการ 
2.4 เปนผูตั้งในปฏิบัติงาน ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
2.5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดพอสมควร  

มติที่ประชุม : อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและอนุมัติหลักเกณฑที่ใชสําหรับคัดเลือกผูรวมโครงการ 
 

  5.3 ขออนุมัติยกเลิกโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี
   ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน รายจายอื่น คาใชจายศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซนีสําหรับ
สัตวและโรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มตทิี่ประชุมอนุมัติดังนี้ 
   1. อนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและโรงงานผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ิมเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ   
สาธารณรัฐเยอรมนี  
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2. อนุมัติรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว เพ่ิมผูแทนสํานักงบประมาณ เปน 2 คน     
และเพ่ิมผูแทนกรมบัญชีกลางเปน 2 คน รวมเปน 15 คน และใหผูประสานงาน ดําเนินการตามขอสังเกตของ
ความเห็นที่ประชุม 
  บัดนี้ ผูประสานงานไดดําเนนิการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยประสานงาน
ที่ไป Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (ITEM) สําหรับงานวิจัย(โรงงานที่ 1) 
และโรงงานผลิตวัคซีนพิษสุนัขบาและวัคซีนไขสมองอักเสบจากเห็บ (Rabies and TBE Vaccine plant) (โรงงานที่ 2) 
และไดรับการประสานกลับจากโรงงานเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
  - โรงงานที่ 1 ใหคณะเขาเยี่ยมชมโรงงานไดไมเกิน 7 คน เนื่องจากโรงงานไดรับรองมาตรฐานทั้ง
ดาน GMP และ GLP  
  - โรงงานที่ 2 ไมสามารถใหเขาเย่ียมชมโรงงานได เนื่องจากในชวงเดือนกลางเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนกันยายน ทางโรงงานจะหยุดเพื่อทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักร รวมถึงในชวงเวลา
ดังกลาวนี้ โรงงานอ่ืนๆสวนใหญ อยูในชวงของการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ เคร่ืองจักร (Maintenance) 
ประจําปเชนกัน ทําใหไมสามารถกําหนดวันที่ดูงานไดแนนอน 100% 
  ดังนั้น ทําใหการไปดูงานครั้งนี้ไมสามารถไปในวันที่กําหนดได หากจะเลื่อนกําหนดการออกไป    
อาจเกิดความลาชาในการเบิกจายเงินใหทันปงบประมาณ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงขอความเห็นชอบยกเลิก
โครงการศกึษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
มติที่ประชุม : อนุมัติยกเลิกโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

   5.4 ขออนมุัติรางคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดตัวช้ีวัด 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ความเห็นของที่ประชุม ใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด ใหนําชื่อของ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย รวมเปนคณะอนุกรรมการดวยได นั้น 
  บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการรางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและ
เรงรัดตัวชี้วัด เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้ 

รางคาํสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 
  ที่        /2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด 
................................. 

  เพื่อใหผลการดําเนินงานตัวชี้วัดของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผลคะแนนไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด จึงเห็นควรมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด ดังนี้ 
          1. นายเชาวฤทธ์ิ   บุญมาทิต ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว    ประธานอนุกรรมการ 
          2. ผูแทนกระทรวงการคลัง                                        อนุกรรมการ 
          3. ผูแทนสํานักงบประมาณ                                       อนุกรรมการ 
          4. ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร                  อนุกรรมการ 
          5. นางสาวจุไรรักษ  อุนาภีร  หัวหนากลุมบัญชี      อนุกรรมการ 
          6. นายสุกิจ     ประทุมชัย นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ                         อนุกรรมการ 
          7. นางสาวสุพายา   ตรีกมล         เภสัชกรปฏิบัติการ                                         อนุกรรมการ 
          8. นางศรุดา       เรืองหิรญั นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ           อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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1. เพ่ือกํากับ เรงรัด ตดิตามตัวชี้วัดใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด 
2. เพ่ือทราบถึงสภาพปญหา อุปสรรค/ ปจจัย/ เงื่อนไขที่มีผลกระทบตอความสําเร็จและความ

ลมเหลวของตัวชี้วัด และสามารถดําเนินการแกไขไดทันตามเกณฑการประเมินที่กําหนด 
3. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่        กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

(นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศโสภณ) 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว 

ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

ความเห็นที่ประชุม: ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดคณะอนุกรรมการ ใหเปนตําแหนง แกไข
หัวหนากลุมบัญชี เปนหัวหนากลุมเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมหัวหนากลุมผลิตชีวภัณฑ 1 คน 
และเพ่ิมอํานาจหนาที่ อีก 1 ขอ ดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว                               ประธานอนุกรรมการ 
          2. ผูแทนกรมบัญชีกลาง                                               อนุกรรมการ 
           3. ผูแทนสํานักงบประมาณ                                    อนุกรรมการ 
           4. ผูแทนกลุมพัฒนาระบบบริหาร                 อนุกรรมการ 
           5. หัวหนากลุมเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ    อนุกรรมการ 
  6. หัวหนากลุมผลิตชีวภัณฑ 
           7. นายสุกิจ     ประทุมชัย  นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ              อนุกรรมการ 
           8. นางสาวสุพายา   ตรีกมล         เภสัชกรปฏิบัติการ                              อนุกรรมการ 
           9. หัวหนาฝายบริหารทั่วไป                                              อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (4) คณะอนุกรรมการฯ เรียกผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและผูที่เก่ียวของมาชี้แจง 

มติที่ประชุม : อนุมัติรางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด และแกไขตามความเห็นของที่
ประชุม 
 
 
 
ปดประชุมเวลา  17.00 น. 
 

 
 

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

                     ผูจดรายงานการประชุม                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


