
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 

ครั้งที่ 4/2562 
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ผู้มาประชุม 

1.  นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุธีรา กิจนาบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 
3.  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ 
4.  นางเย็นจิต ทองยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

5.  นายสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6.  นายประภาส ภิญโญชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7.  นายวรพงษ์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ กรรมการ 

8.  นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์       กรรมการและเลขานุการ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาว จิรัฐิติการตระกูล นักวิชาการเงนิและบัญชีชำนาญการ กองคลัง 
2.  นายสุกิจ ประทุมชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ              สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
3.  นายอัตพงศ์ นาคะปักษิณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
4.  นางสายพิณ ขุมทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ชำนาญการพิเศษ 
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

5.  นายกังวาน จึงธีรพานิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
6.  นายสมเกียรติ เลิศวิมลลักษณ์ สัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
7.  นางศรุดา เรืองหิรัญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
8.  นายมงคล มาตขาว นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
9.  นางสาวอังคณา สายแวว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
10.  นางสาวศันสนีย์ แขนโคกกรวด นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ          สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
11.  นางสาวฐิติรัตน์ ละออโชติสมบัติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
12.  นางสาวนิตา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล

แผนนโยบาย 
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   

 

 

/ระเบียบ.. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรายงานการประชุม 3/2562 

สาระสำคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว        
และส่งรายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวัน อังคารที่  30 กรกฎาคม 2562 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมและรับรอง
รายงานการประชุม  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่อง 

  3.1 รายงานผลการตั้งคณะทำงานและการประชุมเรื่องวัคซีนสัตว์ปีก 

สาระสำคัญ:  

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 3.1 ความเห็นของที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ละเรื่อง ถ้าเกี่ยวข้องกับกองส่งเสริม กรมปศุสัตว์ ให้เข้าร่วมเป็น
คณะทำงานด้วย โดยไม่ต้องตั้งเป็นคณะอนุกรรมการของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย เพราะจะมีค่าเบี้ย
ประชุมเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นงานราชการที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ให้ศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมด้วย เพราะต้อง
เกี่ยวข้องในเรื่องการลงสื่อประชาสัมพันธ์ มีเดียต่างๆ หรือคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ ที่มีรองอธิบดี
สมชวน รัตนมังคลานนท์  เป็ นประธาน มาร่วมเป็นคณะทำงาน 1 ท่าน เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์                  
เป็นคณะทำงานคณะหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นยอดการขายวัคซีน ให้กลุ่มบริการวิชาการไปดูว่ามีวัคซีนชนิดใด         
ที่ต้องกระตุ้นยอดขาย 

2. เรื่องวัคซีนสัตว์ปีก ให้หารือกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ให้ชัดเจน โดยให้สำนัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทำหนังสือเสนอท่านรองอธิบดีลงนามประชุมในเรื่องของวัคซีนสัตว์ปีก โดยมีรองอธิบดี        
จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม
ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสัตว์ปีก ส่วนเรื่องราคาวัคซีนสัตว์ปีก เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน    
ค่อยมาปรับในเรื่องของราคา 

บัดนี้ กลุ่มบริการวิชาการ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายแล้ว ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การตั้งคณะทำงานในการดำเนินงานแต่ละเรื่อง และการพิจารณาวัคซีนชนิดใด         
ทีต้่องกระตุ้นยอดขาย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ประเด็นที่ 2 เรื่องวัคซีนสัตว์ปีก ขณะนี้ได้ทำหนังสือเชิญประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องวัคซีนสัตว์ปีก 
ระหว่างสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยมีท่าน รอธ.จีระศักดิ์      
พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  

/ความเห็น.. 
 



- 3 - 
 
ความเห็นที่ประชุม : ประธานแจ้งว่าได้มีหนังสือการตรวจสอบรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จากการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
พบว่าบัญชีรายได้จากการขายสินค้าและบริการประจำปีงบประมาณ 2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จำนวน 
201,585,526.50 บาท จากการตรวจสอบพบว่ารายได้จากการขายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นวัคซีนสุกรและวัคซีน       
โค-กระบือ ขอทราบว่ารายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีจำนวนลดลงเกิดจากสาเหตุใดและได้มีการจัดการ
แก้ไขสาเหตุดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  

 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้ชี้แจง รายได้จากการขายสินค้าและบริการประจำปีงบประมาณ 
2561 ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ให้กับกองคลังแล้ว (ตามเอกสารแนบ 1) 

มติที่ประชุม :  รับทราบ    

3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยงเรื่องสัตว์ทดลอง 

สาระสำคัญ:  

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยง มีมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 ให้ใช้งบประมาณ 2562 ในการซื้อวัสดุมาซ่อมแซมคอกกระต่ายและคอกเป็ด 
มอบหมายให้กลุ่มสัตว์ทดลองประสานกับฝ่ายช่างซ่อมบำรุงในการวางแผนดำเนินงาน  

2. แบบที่จะนำมาปรับปรุงโรงเรือนโค ซึ่งจะทำให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 4-5 มอบหมายให้
กลุ่มสัตว์ทดลอง ไปติดตามเรื่องแบบกับฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขานุการกรม ให้ทันกับระยะเวลาที่
ตัวชี้วัดกำหนด 

 บัดนี้ กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจำหน่ายแล้ว ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การซ่อมโรงเรือนกระต่ายและโรงเรือนเป็ด กลุ่มสัตว์ทดลองได้ประสานงานกับ      
กลุ่มช่างซ่อมบำรุง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้เข้ามาสำรวจและซ่อมแซมโรงเรือนกระต่ายและโรงเรือนเป็ด 
โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ต้องซื้อมาดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะ
เริ่มดำเนินการซ่อมแซมได้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 

ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงโรงเรือนโค กลุ่มสัตว์ทดลองได้ประสานงานกับกลุ่มช่างซ่อมบำรุง สำนัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ติดต่อเบื้องต้นกับฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาสำนักงานเลขานุการกรม ในการขอแบบ
โรงเรือนโค โดยปัจจุบันฝ่ายก่อสร้างฯ ได้จัดส่งแบบโรงเรือนโคมาให้ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย
เป็นผู้พิจารณา ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ ก็จะนำแบบมาขออนุมัติงบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงต่อไป 

ความเห็นที่ประชุม : ฝ่ายก่อสร้างได้มอบแบบแปลนโรงเรือนโค ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างให้ผู้ใช้ดูรายละเอียดแบบแปลนว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

    4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระสำคัญ: 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ดำเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน
และแอนติเจน (งบเพ่ือจำหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม 2561– กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

สรุปรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจำหน่าย จำนวน 375.27 ล้านบาท และ
งบป้องกันจำนวน 93.25 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 468.52 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีถึงเดือนกันยายน 2562 ประมาณการที่ 
546 ล้านบาท เป้าหมายที่กำหนด 637 ล้าน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 91 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจาก 

1. เนื่องจากไตรมาส 1-2 ราคาสุกรตกต่ำ แต่ช่วงไตรมาส 3-4 มีโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรระบาด
ประเทศเพ่ือนบ้าน ทำให้เกษตรกรมีการควบคุมจำนวนแม่พันธุ์สุกร ทำให้จำนวนการใช้วัคซีนลดลง 

2. แอนติเจนโรสเบงกอล มีปัญหาการผลิตเนื่องจาก มีการเพ่ิมมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ เมื่อ
ส่งวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติจึงไม่ผ่าน มีการตกตะกอนโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งปัจจุบันได้
แก้ไขแล้วและอยู่ระหว่างการผลิต  

ความเห็นที่ประชุม :  

ประธานให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการ ดังนี้ 

1. สุกร ต้องประมาณการยอดจำหน่ายลดลง 30 % เนื่องจาก โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African 
Swine Fever : AFS) ที่กำลังระบาด ต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เช่น การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ สารเคมีที่เกี่ยวข้อง      
ให้หักออก 30 % จากที่ประมาณการไว้ ไม่ควรจัดซื้อทั้ง 100 % หากเหตุการณ์ปกติไม่เกิดโรคจึงค่อยซื้อเพ่ิม        
เพ่ือป้องกันการหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  

2. ทำแผนการผลิตเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุที่นำมาผลิตวัคซีนสุกร ในสอดคล้องกับยอดจำหน่าย      
ทีล่ดลง 30 % 

3. งบดำเนินงานหากมีการปรับแผนต้องปรับแผนภายใน มิถุนายน คณะกรรมการต้องเห็นชอบใน
การปรับแผน และเสนอไปที่กระทรวงการคลัง หากกองทุนใดประมาณการไว้สูงเกินความจำเป็น ปีต่อไปเมื่อตั้ง
ประมาณการมากระทรวงการคลังจะมีการปรับลดประมาณการดังกล่าว 

ความเห็นของผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง 

1. ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ หากไม่ได้ตามค่าเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกำหนด จะขอปรับแผนภายใน 
มิถุนายน โดยชี้แจงเหตุผลนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ อนุมัติและนำส่งกระทรวงการคลัง แต่ปรับ
ได้เฉพาะ งบลงทุน เท่านั้น  

2. เหตุผลที่จะอุทธรณ์ตัวชี้วัด จะต้องเป็นเหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้          
แนบกับเอกสารที่ชี้แจง ซึ่งผู้ประเมินตัวชี้วัดอาจยอมรับการอุทธรณ์นั้น 

/การตั้ง... 
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3. การตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น งบลงทุน หากตั้งสูงเกินความจำเป็น เมื่อจัดซื้อจริงได้ราคา
ต่ำกว่า ที่ประมาณการไว้มาก กระทรวงการคลังจะไม่ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ แต่จะมองว่าเป็นการตั้ง
ประมาณการไว้สูงเกินความจำเป็น งบประมาณปีต่อไปก็จะตัดประมาณการที่หน่วยงานตั้งไว้ให้เหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  

4. กรณีอ้างเหตุผลจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ หากเกิดจาก ไม่มีผู้ขายเข้ามาขาย เงินทุนฯ
ต้องพิจารณาว่า สิ่งที่จัดซื้อเป็นของทั่วๆไปหรือไม่ ถ้าใช่แสดงว่า สาเหตุเกิดจากกองทุน จึงไม่มีผู้เข้ามาขาย ดังนั้น
กองทุนฯต้องพิจารณาก่อนว่าสาเหตุที่ไม่มีผู้ขายนั้นเกิดจากสาเหตุใด 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 

4.2 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน 

สาระสำคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดำเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม 2561  – กรกฎาคม 2562 

 (ล้านบาท) 

สำหรับตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ตัวเลขประมาณการรายรับคงเหลือ 171 ล้าน กับยอดที่ยัง
ไม่ได้กันเงิน 125 ล้าน ดังนั้นประมาณเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ      
น้อยกว่า 1,700 ล้าน 

ความเห็นที่ประชุม : ให้ปรับตารางเพ่ิมคอลัมน์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกช่อง เหมือนแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

/4.3 รายงาน... 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  54.3454.34  43.4943.49  43.5043.50  --  10.8510.85  

งบดำเนินงานงบดำเนินงาน  329.31329.31  246.71246.71  119.58119.58  127.20127.20  82.6082.60  

งบลงทุนงบลงทุน  52.9752.97  20.7920.79  2.762.76  18.0318.03  32.1832.18  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  44336.626.62  31310.990.99  165.84165.84  145.23145.23  125.63125.63  
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4.3 รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สาระสำคัญ :  

ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน จำนวน 68 รายการ เป็นเงิน 52,971,540 บาท                     
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ เดือน 
กรกฎาคม 2562 ผลการดำเนินการดังนี้ 

  - รอส่งมอบ จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 14,170,458.98 บาท 
  - ส่งเรื่องไปกันเงินที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,290,250.00 บาท 
  - อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 6,606,090.00 บาท 
  - อยู่ระหว่างการยื่นซอง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,029,500.00 บาท 
   - ส่งเบิกเงินที่กองคลัง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 551,090.00 บาท 

- จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 2,759,975.10 บาท 
รวมทั้งสิ้น 51,407,364.08 บาท 

ความเห็นทีป่ระชมุ : 

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ขอแก้ไขรายการส่งเบิกเงินที่กองคลัง จำนวน 6 รายการ จากเดิมเป็นเงิน 551,090.00 บาท 
เป็นจำนวนเงินที่ถูกต้องดังนี้  กล้องดิจิตอลแบบสะท้องเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 53,700.00 บาท รวมเป็น
550,900.00 บาท  รวมทั้งสิ้น 51,407,264.08 บาท 

ความเห็นของผู้แทนจากสำนักงบประมาณ 

1. ให้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ตอนที่ผ่านร่างกรรมมาธิการ เมื่อทราบว่าได้รับงบประมาณ
แน่นอน จึงเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ไม่ต้องรอวาระที่ 2  ซึ่งจะใช้เวลานาน เงินทุนฯสามารถดำเนินการลักษณะ
เดียวกันกับเงินงบประมาณปกติ คือเริ่มดำเนินการตั้ งแต่ ประมาณการรายจ่ายผ่านการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยมี เงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญา ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายจาก
กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเร็วขึ้น 

 - สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 การพิจารณา
รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) มีการแก้ไขรายละเอียดหลายครั้ง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อช้าตามไปด้วย ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้มีการตั้งกรรมการพิจารณาสเปคครุภัณฑ์ 2 ชุด สำหรับคอมพิวเตอร์จะให้ใช้สเปคของกรมฯ 
ก็จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างได้เร็วขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

4.4 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

สาระสำคัญ :  ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำ      
ปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน         
มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีบัญชี 2562 จำนวน ทั้งสิ้น 13 โครงการ ผลการ
ดำเนินงานเดือนตุลาคม 2561- เดือนกรกฎาคม 2562 ดำเนินการได้ตามแผน 11 โครงการ คิดเป็น 84.62 % ดังนี้ 

/1.โครงการ... 
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    1. โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับ
สัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 
95 คน จา่ยจริงเป็นเงิน 45,330 บาท  

  2. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025” 
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน งบประมาณ 54,370.00 บาท 
ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 31,900 บาท  

   3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือ ในระบบ ISO/IEC 17025” ปีงบประมาณ 
2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน งบประมาณ 29,170.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง      
45 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 28,750 บาท 

  4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” ปีงบประมาณ 
2562 วันที่  29-30 เมษายน 2562 ณ บริษัทเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่  จำกัด ผู้ เข้าร่วมอบรม 40 คน 
งบประมาณ 110,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 45 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 104,700 บาท 

  5. โครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การแก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบล
ปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 คน งบประมาณ 18,600.00 บาท 
ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 18,600 บาท 

   6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0 วันที่ 
23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 80 คน งบประมาณ 119,400.00  บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 
จำนวน 82 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 97,640.00 บาท 

7. โครงการประชุมวิชาการ “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจำปี 2562 วันที่ 
26-28  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Balios Resort ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามแผน 225 คน งบประมาณ 733,600 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 225 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 733,035 บาท  

8. โครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2562 
วันที่ 13  มิถุนายน 2562 ณ ลานอาคาร อาร์ พี โยนส์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 300 คน งบประมาณ 50,200 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 
300 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 31,500 บาท 

9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน” การแก้ปัญหาการประดิษฐ์คิดค้น
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 คน งบประมาณ 
18,600 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 18,600 บาท  

 

/10 โครงการ... 
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   10. โครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎระเบียบ วิธีการ การยื่น/พิจารณา การขึ้นทะเบียนยาและการ
จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน”วันที่ 8  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 คน 
งบประมาณ 35,470 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 55 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 35,470 บาท  

11.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านทรัพยากรบุคคล วันที่ 23  กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท 
ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรม กรุงเทพฯ จำนวนผู้ เข้าร่วมอบรมตามแผน 42 คน งบประมาณ 
245,100 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจำนวน 42 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 42,000 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

  4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 

สาระสำคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจำปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

  - คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
จะต้องควบคุม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. ความคืบหน้าโครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ปัจจุบันผู้ให้บริการจ้างออกแบบส่งมอบงานงวดที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นำแบบแปลนส่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันได้คะแนนตัวชี้วัดที่ 3 คะแนน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

2. ความคืบหน้าความเสี่ยงการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะทำงานกำกับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ แจ้งว่าการดำเนินการ ดังนี้  

ระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงคอกกระต่ายโดยติดตั้งผ้าใบป้องกันแดดและฝน จึงขอเปลี่ยนจาก
การปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นการจัดซื้อวัสดุมาดำเนินการเองโดยขอใช้เงินงบประมาณปี 2562 

ระยะที่ 2 ปรับปรุงโรงเรือนโคสำหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเนื่องจากมี
ความเสี่ยงหลายจุด จึงต้องมีการประสานขอแบบจากฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขานุการกรม 

  ระยะที่ 3 จะนำผลการวิเคราะห์จากการไปดูงานเรื่องสัตว์ทดลองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มาดำเนินการของบประมาณ มี 6 ขั้นตอน จะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 

3. ความคืบหน้าความเสี่ยงการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะทำงานกำกับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ แจ้งว่าการดำเนินการ ดังนี้  

 

/ผู้ดูแล... 
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ผู้ดูแลตัวชี้วัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้  

1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP คาดว่าอยู่ในระดับ 3 คะแนน ซึ่ง
ตอนนี้ส่งรายละเอียดให้ อย.ตรวจสอบ แต่ยังไม่ได้รับกลับคืนมา มีแนวโน้มว่าอาจไม่ทัน กันยายน 

2. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง อยู่ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในระยะที่ 2 ได้แบบจากทางฝ่าย
ช่างและบำรุงรักษา สำนักงานเลขานุการกรม มาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบแบบว่าตรงตามต้องการ
หรือไม ่

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลองติดตามรายงานความก้าวหน้า แบบที่ได้มาตรงตามที่ผู้ใช้
ต้องการได้ทันกันยายน 2562 ตามที่ตัวชี้วัดกำหนดหรือไม ่

4.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 

สาระสำคัญ : 

 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 –      
พ.ค. 2562) ซึ่งงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด  

- ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนรายการวัสดุทั้งสิ้น 2,203 รายการ จำนวนใบเบิกคลังกลาง 2,150 ใบ ใบเบิกคลังย่อย 
821 ใบ จำนวนผู้เข้าใช้คลังกลาง 2,363 ครั้ง คลังย่อย 1,123 ครั้ง 

- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบได้มีการประสานงานโดยตรงกับผู้ใช้ระบบฯ ผ่านทางโทรศัพท์เป็นระยะ และ
ได้รับความร่วมมือจากเขตและจังหวัด โดยแบ่งแยกตามการใช้งานหลังจากได้รับการประสานขอความร่วมมือในการ
ใช้ระบบ ดังนี้ 

 - การใช้งานต่อเนื่อง  จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว มี 7 เขต 43 จังหวัด 
 - การใช้งานไม่ต่อเนื่อง จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง มี 2 เขต 22 จังหวัด 
 - ไม่มีการใช้งาน  จัดอยู่ในกลุ่มสีแดง มี 8 จังหวัด (ได้มีการประสานให้ดำเนินการ  
     ใช้งานระบบแล้ว) 
 - ไม่มีการขายวัคซีน จัดอยู่ในกลุ่มสีฟ้า 

ความเห็นที่ประชุม : ตามรายงานของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ควรจะหาสาเหตุที่มีการใช้งานระบบไม่
ต่อเนื่อง และไม่มีการใช้งาน ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ให้งานสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการ
กำหนด เป็น 4 ระดับ โดยกำหนดจะครบ 100% ภายในเดือนไหน พร้อมกับรายงานปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ของจังหวัดที่ไม่มีการใช้งานและใช้งานไม่ต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯทราบ  

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้งานสารสนเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม 

4.7 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 

สาระสำคัญ: 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ความเห็นของที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 

/หากตัวชี้วัด... 
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    - หากตัวชี้วัดตัวใด มีปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรีบดำเนินการ และดูรายละเอียดตัวชี้วัด        
ตัวไหนจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายให้รีบดำเนินการ      
เพ่ือคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ได้เห็นชอบอนุมัติ 

  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

ความเห็นที่ประชุม :  

1. สำหรับยุทธศาสตร์ที่จะต้องส่งให้กับกระทรวงการคลังภายในเดือนสิงหาคม เพ่ือให้ได้ 5 
คะแนน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ 4 คะแนน หากจะได้ 5 คะแนนต้องกลับไปแก้ ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนฯ และส่งกรมบัญชีกลางภายในเดือนสิงหาคม 2562   

2. ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2562  ถ้าตัวชี้วัดด้านใดด้านหนึ่งต่ำกว่า 3 ตัวชี้วัดตัวนั่นจะต้องเข้าแผน
ปรับปรุง ดังนั้นไม่ควรให้ตัวชี้วัดทุกตัวต่ำกว่า 3 และถ้าผลรวมทั้งหมดต่ำกว่า 3 จะต้องเข้าแผนฟ้ืนฟู หากมีผลรวม
คะแนนต่ำกว่า 3 ติดต่อกัน 3 ปี กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้า ครม.เพื่อพิจารณายุบยกเลิกกองทุนฯ  

3. หากยุบยกเลิกกองทุนฯจะมีผลกระทบต่อพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถจ้างต่อเนื่องได้ 
ต้องยกเลิกสัญญา เนื่องจากสถานะของกองทุนฯได้ยกเลิกไปแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.8 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่องการกำหนดให้ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 

สาระสำคัญ: 

   ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค 0406.2/ว 358 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่องการซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องการกำหนดให้
ทุนหมุนเวียนนำเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทุนหมุนเวียน
ทราบวงเงินและกำหนดสถาบันการเงิน พร้อมทั้ งระยะเวลาที่ทุนหมุนเวียนสามารถนำเงินที่ ฝากไว้กับ
กระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง ทุนหมุนเวียนจึงจะสามารถนำเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหา
ผลประโยชน์ได้  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลางเห็นควรชะลอการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย      
ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

สาระสำคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี
2563 นั้น 

/บัดนี้... 
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บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ปี 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ชี้แจงความก้าวหน้า หลังจากมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯแล้ว มีจำนวน    
6 ยุทธศาสตร์ (เดิม 10 ยุทธศาสตร์)  และได้ชี้แจงแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินในปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี 2561-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 บางส่วนยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดหายไป คือ แผนยุทธศาสตร์
ที ่1 จำนวน 2 โครงการ และแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่วนของสัตว์ทดลอง ขาดไป 3 แผนงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะ
ดำเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

ความเห็นที่ประชุม :  

ความเห็นจากผู้แทนจากกระทรวงการคลัง  

1. วาระ 5.1 เป็นเรื่องการทบทวนแผนที่เคยวางไว้ 5 ปี ซึ่งในปี 2563 ต้องการทวบทวนใหม่   
หากมีปรับแผนจากเดิม ให้บอกเฉพาะส่วนที่ต้องการปรับเท่านั้น  

2. ให้ระบุส่วนที่มีการปรับและแผนปฏิบัติการปี 2563 จะทำอะไรบ้าง เพ่ือขอตั้งประมาณการ
รายจ่ายประจำปี ขออนุมัติงบประมาณกับกระทรวงการคลัง   

3. วาระพิจารณาให้แก้ไขชื่อให้ตรงกับตัวชี้วัด เป็น “ขอความเห็นชอบการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ทั้งในวาระที่ 
5.1 ,5.2 และ 5.3 

4. ชื่อยุทธศาสตร์เขียนให้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด หากไม่ตรงกันจะทำให้ถูกตัดคะแนน และให้ทำ
ตารางทบทวนเพ่ิมในเล่ม ทั้งวาระ 5.1 , 5.2 และ 5.3  เช่น วิสัยทัศน์ไม่เปลี่ยน ยุทธศาสตร์เปลี่ยนจาก 10 ยุทธศาสตร์ 
เป็น 6 ยุทธศาสตร์  เป็นต้น 

5. ขอแก้ไขรายละเอียดในบทที่ 3 “กรมบัญชีกลาง ไม่มีหน้าที่กำกับดูแล เป็นกระทรวงการคลัง 
ตามกฎหมาย กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผล” (ต้องเขียนให้ถูกตาม พรบ.บริหารทุนฯ) 

6. ให้ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย เช่น  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี พ.ศ.2560 
กับพรบ.วิธีการงบประมาณของสำนักงบ พ.ศ. 2561 เพราะระเบียบฯที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระทบกับเงินทุนฯ  

7. การปรับแผนยุทธศาสตร์จะต้องนำเข้าคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯเห็นชอบ ก่อนการเสนอ
ขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯประจำปี เพราะจะได้นำงบประมาณของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
มาขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯประจำปีนั้นๆ 

ข้อหารือตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ได้เพียง 4 คะแนน  เมื่อสอบถามได้รับ
คำตอบว่า ไม่มขี้อมูลของบุคคลที่เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ ภาพถ่าย ตำแหน่ง เพื่อใช้ประกอบโครงสร้าง จงึขอข้อมูล
ในส่วนนี้เพิ่มเติม เพ่ือให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด 

 

/มติที่ประชุม.. 
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มติที่ประชุม :  

1. เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และให้ผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุมให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

2. ให้ปรับปรุงข้อมูลของคณะกรรมการให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

5.2 ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

สาระสำคัญ: 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5  การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล      
การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น 

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย มีการทบทวนดังนี้  

1. มีการปรับเปลี่ยนชื่อยุทธศาสตร์ 

2. โครงการในปีงบประมาณ 2563 ที่เพ่ิมเตมิข้ึนมา 4 โครงการ 

2.1 โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนองาน 
2.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 
2.3 แผนการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Descriptions)บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้กรอบแนวคิด Happy 8 work place 

ความเห็นที่ประชุม : ข้อควรระมัดระวังในการจัดฝึกอบรมต่างๆ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมต้องบรรจุอยู่ในโครงสร้างที่
เงินทุนฯ เสนอกระทรวงการคลังเห็นชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเงินทุน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และให้ผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 

5.3 ขอความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 
พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

สาระสำคัญ: 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีการจัดทำ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
สำคัญ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน นั้น 

บัดนี้ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย พ.ศ. 2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society : ED) และ
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ดังนี้ 

/1.เปลี่ยน... 
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1. เปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป็น “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ไทยอย่างยั่งยืน” 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์จากเดิม มี 5 ยุทธศาสตร์ ปรับเหลือ 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 14 โครงการ 

และขอปรับโครงการที่ 5, 9, 11 และ 14 ซึ่งมีบางโครงการที่สามารถรวมเป็นโครงการเดียวกัน  
3. สำหรับข้อมูลแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่ายผู้ดูแลตัวชี้วัดจะ

กลบัไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์   

ความเห็นที่ประชุม :  

  ความเห็นจากผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

1. ให้ผู้จัดทำแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่ายทั้ง 3 เล่ม ปรับภาษาที่เป็นไอทีให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงให้ปรับคำศัพท์ที่ใช้ให้ตรงกับนโยบาลของ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะให้สำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
เช่น “Thailand 4.0” รัฐบาลชุดใหม่ได้เปลี่ยนไปใช้คำศัพท์ใหม่แล้ว  

2. ตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เงนิทุนฯสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลจะเน้นเรื่องการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงพยายามให้เงินทุนฯใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เช่น ด้านการรับจ่ายเงิน  

3. กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งเวียนให้เงินทุนฯไปสมัครติดตั้งเครื่อง EDC ที่ธนาคารกรุงไทย ซึ่ง
หน่วยงานที่มีรหัสขึ้นด้นด้วย 8 จะได้รับเครื่อง EDC พร้อม Bar Code ติดตั้งให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

4. ช่องทางการขาย ฝ่ายสารสนเทศจะพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งระบบฐานข้อมูล ซึ่ง
นโยบายด้านสารสนเทศนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญมาก 

5. ฝากให้เงินทุนฯติดตาม “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562” ว่ามีผลกระทบต่อเงินทุนฯ
อย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม : เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 และให้ผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
 

5.4 ขออนุมัติแก้ไขรายการ Clamp Meter และขออนุมัติเพิ่มวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูด
จ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร 

 

สาระสำคัญ: 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 2/2562 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติม จำนวน 16 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประมาณ
การรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติม จำนวน 16 รายการ วงเงิน 579,520.00 บาท โดยใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุน ประมาณการ
รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน
บาท จำนวน 1,130,614.02 บาท นั้น 

 

 

/แต่จาก...  
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 แต่จากการตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ทั้ง 16 รายการ มีผิดอยู่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้  

1. รายการที่ 9 Clamp Meter จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 42,650 บาท ขอแก้ไขจำนวน เป็น     
5 เครื่อง เครื่องละ 8,530.00 บาท แต่วงเงินเดิม 

2. รายการที่ 16 รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จำนวน 1 อัน     
เป็นเงิน 9,630.00 บาท ปรากฏว่า จำนวนเงินที่ขอจัดซื้อราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อจริง เนื่องจากเจ้ าหน้าที่เข้าใจผิดใน
รายการที่คล้ายกันคือรายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร ซึ่งราคาของ
รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร ราคา 12,840.00 บาท ขอเพ่ิมวงเงินรายการ
ดังกล่าวจำนวน 3,210.00 บาท จากเดิม 9,630.00 บาท เป็น 12,840 บาท ทั้งนี้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาทที่มีอยู่จำนวน 921,894.00 บาท  โดยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ทันจนกระทั่งก่อหนี้ผูกพันได้ ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขออนุมัติ จำนวน   
2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ขออนุมัติแก้ไขจำนวน รายการ Clamp Meter จากเดิมจำนวน 3 เครื่อง เป็นจำนวน      
5 เครื่อง 

2. ขออนุมัติ เพ่ิมวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 
ไมโครลิตร จำนวน  3,210.00 บาท เป็น 12,840.00 บาท 

มติที่ประชุม :   

1. อนุมัติแก้ไขจำนวน รายการ Clamp Meter จากเดิมจำนวน 3 เครื่อง เป็นจำนวน 5 
เครื่อง โดยใช้วงเงินเดิม 

2. อนุมัติเพ่ิมวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร 
จำนวน 3,210.00 บาท เป็น 12,840.00 บาท 

3.  รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 5.4 เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป 

5.5 ขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus โครงการวิจัย เรื่อง   
“การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken infectious anemia virus ใน
ซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” 

สาระสำคัญ: 

    ตามที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian 
rhinotracheitis virus  และเชื้ อ  Chicken infectious anemia virus ในซี รัม ไก่ ป ลอด เชื้ อ เฉพาะ ด้ วยวิ ธี
มัลติเพล็กซ์บีดส์” ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จำนวนเงิน 360,000.00 บาท นั้น 

ทั้งนี้ในการดำเนินการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Chicken infectious anemia virus ในซีรัม     
ไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” ยังดำเนินการอยู่และเสร็จสิ้นตามแผนวิจัยภายในปีงบประมาณ 2562 
(กันยายน 2562) ซึ่ งผลการวิจัยของเชื้ อ  Chicken infectious anemia virus ในซีรัมไก่ปลอดเชื้ อเฉพาะ             
ได้วิธีที่แม่นยำ รวดเร็ว สามารถรายงานผลการทดสอบซีรัมแก่หน่วยผลิตไก่และไข่ปลอด เชื้อเฉพาะได้รวดเร็ว         
ทำให้การจัดการฟาร์มไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหลือการดำเนินการตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus ซึ่งไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีเพ่ือใช้ในการทดสอบ 

/เชื้อ... 
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เชื้อดังกล่าวได้ เนื่องจากทางโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถแบ่งจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการวิจัยในปริมาณน้อยได้ หากจัดซื้อใน
ปริมาณที่มากวัสดุจะเหลือ และหน่วยต่างๆภายในสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ใช้วัสดุชนิดนี้ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์
ต่อสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ทางผู้วิจัยจึงขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus 
และขอคืนวงเงินจำนวน 105,393.50 บาท เข้าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 

ความเห็นที่ประชุม : หากมีการยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus โครงการวิจัย    
เรื่อง“การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken infectious anemia virus 
ในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” จะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการดำเนินงาน
โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดหรือไม่ ให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูคะแนน      
ตัวชี้วัดหากมีผลกระทบต่อคะแนนตัวชี้วัดให้ทำการอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  

มติที่ประชุม : อนุมัติยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus โครงการวิจัย เรื่อง          
“การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken infectious anemia virus ใน
ซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” และคืนวงเงิน 105,393.50 บาท เข้าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจำหน่าย และหากมีผลต่อคะแนนตัวชี้วัดให้ดำเนินการอุทธรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  
สาระสำคัญ:  
  ตามมติคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ครั้งที่8/2561 อนุมัติในหลักการซ่อมแซมห้องเย็นเก็บวัคซีน
ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 – 9 ภายในวงเงิน 772,219.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซม บำรุง และรักษา
ครุภัณฑ์สถานที่ ทั้งนี้ ในการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐโดยเคร่งครัด รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้  

สำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวนวงเงิน 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 152,475.00 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 52,430.00 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 247,063.00 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 70,620.00 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 144,450.00 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 105,181.00 

รวม 772,219.00 

จากมติที่ประชุมอนุมัติวงเงินให้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 144 ,450.00 บาท โดยสำนักงาน
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง เมื่อจะดำเนินการจริงสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 พบว่ามีความเสียหาย
เพ่ิมขึ้น จึงแจ้งวงเงินในการซ่อมแซมเพ่ิมเป็น 259,000.00 บาท  

กลุ่มช่างและซ่อมบำรุง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้เข้าตรวจสอบอาคารเก็บวัคซีนดังกล่าว 
และประเมินราคาใหม ่เป็นเงินจำนวน 190,000.00 บาท ซึ่งมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ 45,550.00 บาท  

 

/ดังนั้น... 
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ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขออนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจำ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 45,550.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซม บำรุง และรักษาครุภัณฑ์สถานที่ ทั้งนี้ สำนักงาน    
ปศุสัตว์เขต 8 ได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ  

ความเห็นที่ประชุม :  

1. ครั้งต่อไปให้พ้ืนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง แต่เนื่องจากครั้งนี้มีกรอบระยะเวลาที่เร่งด่วน     
จึงให้สำนักเทคโนโลยีชีวิภัณฑ์สัตว์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ทันกับปีงบประมาณ 2562 

2. หากมีส่วนราชการหรือกองทุนใด อุทธรณ์ เรื่องพัสดุ กรมบัญชีกลางมี หนังสือแจ้งเวียน    
ออกมาแล้วว่า ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันตามมติ ครม.ที่สำนักงบประมาณกำหนด หากก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 กันยายน 
ก็จะนับเป็นเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 3) 

3. สำหรับงบลงทุนที่ประหยัดได้จากงบประมาณที่ตั้งไว้ กรมบัญชีกลางกำลังจะออกหนังสือเวียน 
ให้กรอกข้อมูลจำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงและสามารถ
นำไปปรับแผนการใช้จ่ายจริงได ้แต่งบดำเนินงานไม่ให้ปรับแผน 

มติที่ประชุม : อนุมัติ ดังนี้ 

1. อนุมัติวงเงินเพ่ิมเติมการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 
45,550.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ค่าซ่อมแซม บำรุง และรักษาครุภัณฑ์สถานที่  โดยให้หัวหน้ากลุ่มบริหาร     
ชีวภัณฑ์กำกับดูแลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ระเบียบกำหนดและทันในปีงบประมาณ 2562  

2. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระท่ี 6.1 เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตอ่ไป 

6.2 รายงานการส่งงบการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สาระสำคัญ:  

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/2200 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ส่งงบการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เรื่องเดิม  

1. กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/3419 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องส่งงบ
การเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย พ.ศ. 2561 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีข้อทักท้วงด้วยวาจาให้ปฏิบัติตามข้อแนะนะของผู้ตรวจงบการเงิน 
และให้ส่งงบการเงินฉบับแก้ไขให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ข้อเท็จจริง 

กองคลังได้ดำเนินการแก้ไขงบการเงินปีประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งหมายเหตุป ระกอบงบ
การเงิน ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจงบการเงิน ดังนี้ 

1. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว.357 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

/2 ทุนหรือ.. 
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2. ทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวนเงิน 543,030,000.00 บาท 
ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

3. บันทึกรับรู้สินค้าคงเหลือเพ่ิม จำนวน 93,000.00 บาท 

  ซึ่งกองคลังได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชมุ : รับทราบ 

6.3 รายงานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของตรวจสอบภายใน 
สาระสำคัญ:  

  ตามท่ีกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจปศุสัตว์เขต 4  
   มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบบันทึกทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัคซีน และสอบทานความถูกต้องในการ 
บันทึกควบคมุ จัดเกบ็หลักฐานการบันทึกควบคุมและหลักฐานการรับ-เบิกจ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยและตรวจสอบได้    

การดำเนินการแก้ไข  

- สอบทานความถูกต้องในการบันทึกควบคุมและหลักฐานการรับ-เบิกจ่ายทุกเดือน 

บัดนี้ ปศุสัตว์เขต 4 ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัคซีน
และเวชภัณฑ์ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายชนินทร์   น่าชม    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปาจรีย์   ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวกิ่งกาญจน์   ไชยชาติ  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 

มีหน้าที่  

1. ตรวจสอบยอดวัคซีนเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์คงเหลือของทุกเดือน 
2. รายงานผลการตรวจนับให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ทราบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
3. พิจารณาตรวจสอบการนำไปใช้ของวัคซีนเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายเพ่ือโปรดทราบ 

มติทีป่ระชุม :  รับทราบ 

6.4 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จำหน่าย พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการปี 2563 
สาระสำคัญ:  

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ปี 2563
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
ของทุนหมุนเวียนระยะยาว (3-5ปี) และประจำปีบัญชี 2563 นำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน         
ได้แล้วเสร็จ นั้น 

/บัดนี้... 
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