
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

ครั้งที ่1/2561 
วันจันทร์ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์ 
     เวลา 09.00 น. 

………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
  3.3 รายงานแผนการด าเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2561 
  3.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  3.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
        3.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม จ านวน 3 รายการ 
  4.2 ขออนุมัติไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 

4.3 ขออนุมัติจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ 

4.4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ 
4.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 รายการ โดยใช้เงิน

เหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
  4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4.7 ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
4.8 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 
4.9 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

2561-2565 
4.10 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต

วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

เริ่มประชุมเวลา            09.00 น. 
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มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 8/2560 
 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งรายงาน
การประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
แก้ไขหน้าที่ 16 ตัดค าว่า “ขอ” ออกจากประโยค 

มติที่ประชุม : ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
จากบริษัท Biogenesis ประเทศอาร์เจนติน่า จ านวนเงิน  380,500.00 บาท โดยใช้เงินจากงบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ รายการค่ารับรองชาวต่างประเทศ  ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – ธันวาคม 2560 และรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

ล้านโด๊ส 
% ล้านโด๊ส % 

1. FMD-CATTLE 11.01 0.001 1.75 15.89 1.75 1.62 92.57 0.13 
2. FMD-PIG 39.17 0.79 8.06 20.57 8.85 7.95 89.83 0.90 

ค าย่อ :  FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ , FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร 
 

โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 
หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

ล้านโด๊ส 
% ล้านโด๊ส % 

1. SF 6.17 - 0.69 11.21 0.69 0.69 100 - 
2. DP 53.29 0.09 14.96 28.07 15.05 13.46 89.43 1.59 

ค าย่อ : SF=อหิวาต์สุกร  , DP=กาฬโรคเป็ด 
 

   
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

ล้านโด๊ส 
% ล้านโด๊ส % 

1. NDL 0.50 - 0.91 182.60 0.91 0.91 100 - 
2. NDL+IB 92.00 0.001 25.23 27.42 25.23 22.08 87.51 3.15 
3. X 6.00 0.11 3.13 52.20 3.24 0.73 22.57 2.51 
4. IB - - - - - - - - 

ค าย่อ : NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก่, IB=หลอดลมอักเสบฯ 
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โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

ล้านโด๊ส 
% ล้านโด๊ส % 

1. HS 1.14 0.08 1.26 110.52 1.35 1.14 84.44 0.21 
2. A 0.005 - - - - - - - 
3. BL 0.14 0.004 0.057 40.71 0.06 0.005 9.41 0.056 
4. BR 0.03 - - - - - - - 
5. FC 22.78 2.91 5.59 24.55 8.50 8.36 98.38 0.14 

,HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ์, BL = แบลคเลก , BR = บรูเซลโลซีส , FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่ 
 

สารทดสอบโรค 
หน่วย:ล้านซีซี 

ชนิดวัคซีน แผน
ผลิต 

ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 

60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอดยกมา
และผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ
พร้อม
จ่าย 

ผลิตได้ 
(ล้านซีซี) 

% ล้านซีซี % 

1. Pullorum - - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - - 
4. Rose bengal 0.06 - 0.009 15.28 0.009 0.009 100 - 

 

 
เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน)   

ตุลาคม – ธันวาคม 2560  
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

       หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.05 1.07 1.56 9.49 1.61 10.56 34.89 
2. FMD-PIG 7.89 118.37 - - 7.89 118.37 146.93 

รวม 7.94 119.44 1.56 9.49 9.50 128.93 181.82 
                                                                                                                                                                          

ค าย่อ :  FMD-CATTLE = โรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ, FMD-PIG= โรคปากและเท้าเปื่อยสุกร 
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 โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. SF 0.69 2.07 - - 0.69 2.07 4.78 
2. DP 12.37 4.95 1.00 0.35 13.37 5.30 5.37 

รวม 13.06 7.02 1.00 0.35 14.06 7.37 10.15 
ค าย่อ :  SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. NDL 0.90 0.06 - - 0.90 0.06 0.01 
2. NDL+IB 1.93 0.67 20.00 2.00 21.93 2.67 3.05 
3. X 0.71 0.25 - - 0.71 0.25 0.53 
4. IB - - - - - - - 

รวม 3.54 0.98 20.00 2.00 23.54 2.98 3.59 
 

ค าย่อ :  NDL=นิวคาสเซิลฯ, NDL+IB= นิวคาสเซิล+หลอดลมฯ, X=ฝีดาษไก ่, IB=หลอดลมอักเสบฯ 
 

โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 

ชนิดวัคซีน งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. HS 0.004 0.009 1.13 1.97 1.134 1.979 1.98 
2. A - - - - - - - 
3. BL - - 0.004 0.007 0.004 0.007 0.13 
4. BR - - - - - - 0.09 
5. FC 3.24 0.81 5.00 1.05 8.24 1.86 1.86 

รวม 3.244 0.819 6.134 3.027 9.378 3.846 4.06 
 

ค าย่อ : HS = เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ,  A = แอนแทรกซ์, BL = แบลคเลก, BR = บรูเซลโลซีส FC=อหิวาต์เป็ด-ไก่ 
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สารทดสอบโรค 
หน่วยซีซี:ล้านบาท 

ชนิดแอนติเจน งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(โด๊ส) 

จ านวนเงิน    
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(โด๊ส) 

จ านวน  เงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(โด๊ส) 

จ านวน
เงิน(ล้าน
บาท) 

1. Pullorum - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - 
4. Rose bengal - - 0.008 0.03 0.008 0.03 0.03 

รวม - - 0.008 0.03 0.008 0.03 0.03 
 
 

ชนิดวัคซีนและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ลา้นโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

รวมรายได้ทั้งหมด 27.78 128.26 28.70 14.90 56.49 143.16 199.65 
 

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 128.26 ล้านบาท และ
งบป้องกันจ านวน 14.90  ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 143.16 ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    3.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 

 (ล้านบาท) 

 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบงบบุคลากรบุคลากร  52.7752.77  7.947.94  7.957.95  --  44.8244.82  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  336.64336.64  26.7226.72  4.804.80  22.2322.23  309.61309.61  

งบลงทุนงบลงทุน  73.3173.31  0.050.05  --  0.050.05  73.2673.26  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  0.580.58  --  --  --  0.580.58  

รวมรวม  463.30463.30  34.7134.71  12.7512.75  22.2822.28  428.27428.27  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หน่วย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  1,536,824,207.15 
บวก   รายรับจริงระหว่างเดือน ต.ค. 2560- พ.ย. 2560  82,097,893.00 
(หัก)   รายจ่ายจริงระหว่างเดือน ต.ค. 2560- พ.ย. 2560   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561 12,436,174.70  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560 54,047,198.00  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2558 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2557 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2556 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555 - 66,483,372.70 
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  1,552,438,727.45 
(หัก)   ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561 450,868,075.30  
      ยอดภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้   
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560 98,094,990.41  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2559 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2558 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2557 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2556   
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555 3,428,450.00 552,391,515.71 
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยายน 2561  1,000,047,211.74 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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   3.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน จ านวน  63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท                     
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ เดือน
ธันวาคม ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 30 รายการ ผลการด าเนินการดังนี้ 

1. ส่งเอกสารเบิกเงินไปที่กองคลังแล้ว จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 17,120.00 บาท 
2. รอการส่งมอบ  จ านวน 4 รายการ  เป็นจ านวนเงิน 1,628,370.00 บาท 
3. แจ้งท าสัญญา จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 371,000.00 บาท 
4. เปิดซอง จ านวน 4 รายการ เป็นจ านวนเงิน 1,319,150.00 บาท 
5. อยู่ระหว่างจัดท าเรื่องจัดซื้อ จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 9,724,100.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,059,740.00 บาท 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   3.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีบัญชี 2561 จ านวน 
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2560 ด าเนินการได้ตามแผน 2 โครงการ คิดเป็น 
22.22% ดังนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการจัดโดยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 2 โครงการ คือ  
1.1 โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อก าหนดตาม

หลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 60 
คน จ่ายจริงเป็นเงิน 34,380.00 บาท 

1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน งบประมาณ 117,400.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็น
เงิน 102,400.00 บาท 

 
     

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.4 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑส์ัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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3.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
   1.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงใหม่ ตามค าสั่งส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่ 219/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
   2. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. และวันที่ 
12 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30 น. 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.5 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
   

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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   3.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2560 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลกา ร
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน โดยจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560) ดังนี้ 

 

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
   2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล  
   3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร 
  4. มีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
 

ซึ่งทั้ง 4 ข้อข้างต้น ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และในเดือนตุลาคมนี้ ทางระบบสารสนเทศได้
ด าเนินการเพ่ิมเติมของข้อ 3 มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร โดยการน าข้อมูลและสารสนเทศ   
มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน โดยท าการเพ่ิม แก้ไข ปรับปรุงรายการ 
ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ มีความน่าเ ชื่อถือของข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ซึ่งขณะนี้โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ระบบ คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง
พัสดุ จ านวน 1 ชุด และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 1 ชุด ได้รับการอนุมัติรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม 2560 และแจ้งท าสัญญาภายในเดือนมกราคม 2561 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.6 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 
4.1 ขออนุ มัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม จ านวน 3 รายการ 
สาระส าคัญ :  
   4.1.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตวป์ีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จ านวน 9,800,000.00 บาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 8/2560 
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอขยายเวลาการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP  มติที่ประชุมอนุมัติ 2 ข้อ  

1. ขยายเวลาการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP พร้อมทั้งขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จากปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
จ านวน 9,800,000.00 บาท มาตั้งเบิกในปีงบประมาณพ.ศ.2561 โดยขอท าความตกลงไปที่กระทรวงการคลัง 
   2. รับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระนี้ เพ่ือเสนอกรมบัญชีกลางเป็นการเร่งด่วน  

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าหนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจ่าย
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ GMP กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันกรมปศุสัตว์ยังจัดท าร่าง TOR ไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ จึงต้องถือปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้นเห็นควรให้กรมปศุสัตว์น าโครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายพิจารณาประมาณการร่ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมก่อนขออนุมัติ
กระทรวงการคลังต่อไป 

ดังนั้น จึงขออนุมัติเพ่ิมเติม โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จ านวน 9,800,000.00 บาท ในรายการงบด าเนินงาน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมในรายการงบด าเนินงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิค
ส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จ านวน 9,800,000.00 บาท  
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
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    4.1.2 กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว จ านวนเงิน
165,000.00 บาท 
  เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มสัตว์ทดลอง มีการจัดซื้อกระต่ายส าหรับผลิตวัคซีน จ านวน 
2,400 ตัว น าไปใช้ผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกร อันเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระต่ายได้ในระยะหนึ่ง ทางกลุ่ม
สัตว์ทดลองพิจารณาที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระต่ายในระยะยาว โดยจัดหาพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงและผสมพันธุ์
ให้ได้ลูกกระต่าย แล้วน าไปเลี้ยงต่อเป็นกระต่ายส าหรับผลิตวัคซีน  

ดังนั้น จึงขออนุมัติเพ่ิมเติม รายการครุภัณฑ์กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ 
จ านวน 100 ตัว เป็นเงิน 165,000.00 บาท ในรายการงบลงทุน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมในรายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่
พันธุ์ จ านวน 100 ตัว เป็นเงิน 165,000.00 บาท 
  

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

      4.1.3 รายการเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จ านวน 71,130.00 บาท 
ด้วยนายภาณุพงศ์  ศรินทุ ลูกจ้างประจ าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ต าแหน่งช่าง

ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ สังกัด ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ด้วยโรคหัวใจ
เต้นผิดจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (1.3) กรณีลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ถึงแก่ความตาย 
ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย หากลูกจ้างรายดังกล่าวเป็นลูกจ้าง
รายวัน หรือลูกจ้างรายชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างรายดังกล่าวมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ในการค านวณเงิน
ช่วยพิเศษ ซึ่งฝ่ายการเงินได้ค านวณแล้ว นายภาณุพงศ์  ศรินทุ มีค่าจ้างเดือนสุดท้ายเดือนละ 23,710.00 บาท 3 
เท่า ของค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน 71,130.00 บาท แต่เนื่องจากไม่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนฯ  

ดังนั้น จึงขออนุมัติเพ่ิมเติม รายการเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จ านวน 
71,130.00 บาท ในรายการงบส่วนกลาง 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติมในรายการงบส่วนกลาง รายการเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย 
จ านวน 71,130.00 บาท  
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

4.2 ขออนุมัติไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์   
สาระส าคัญ :  
    ตามหนังสือสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องขอความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ จากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์ นั้น 
  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถให้ความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ
ดังกล่าวได้ เนื่องจากศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์(ศทวช.) เป็นผู้ด าเนินการทดสอบคุณภาพ
วัคซีนสัตว์ปีกที่ผลิตโดย สทช. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายโดยตรง และสทช.มี
ก าลังการผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อที่เพียงพอที่จะอนุเคราะห์ได้ตามที่ ศทวช. ขอมา 600 ฟอง/สัปดาห์ โดยจะต้อ ง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.2 
 
ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 

 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติให้ความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์ กับศูนย์
ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ (ตามศักยภาพของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ที่สามารถสนับสนุนใน
แต่ละช่วงเวลา) 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.3 ขออนุมัติจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
สาระส าคัญ :  

1. จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ 
  ตามที่ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีการขนส่งวัคซีนไปให้ส านักงานปศุสัตว์เขตต่างๆ โดยใช้
รถบรรทุกจ านวน 2 คัน ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดจากการไม่
เจตนา ส่งผลเสียหายต่อตัวรถบรรทุกและวัคซีนได้ ส่วนรถยนต์ราชการที่ใช้ส าหรับเดินทางไปราชการของบุคลากร
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์บ่อยครั้ง จ านวน 1 คัน ซึ่งเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีความเสี่ยงสูงที่อาจ
เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุ คคลอ่ืน ซึ่ง
คณะกรรมการกลั่นกรองกลั่นกรองการจัดท าประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ
นอกเหนือจากกลุ่มที่ 2 ในอัตราร้อยละ 15 ของจ านวนรถยนต์ที่ส่วนราชการ/หน่วยงานจดทะเบียนและใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีจ านวนรถยนต์ที่จดทะเบียนและใช้งานในราชการทั้งสิ้น 20 คัน(ไม่รวม
รถจักรยานยนต์ 5 คัน) ดังนั้นร้อยละ 15% ของจ านวนรถดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนได้ 3 คัน โดยขอจัดท าประกันภัย
ภาคสมัครใจ รถยนต์ราชการรวม 3 คัน ดังนี้ 

1. รถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 88-0736 จัดซื้อโดยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ปี 2557 อายุใช้งาน 3 ปี ค่าเบี้ยประกันภัยจ านวนเงิน 15,577.46 บาท 

2. รถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 85-6643 จัดซื้อโดยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ปี 2550 อายุใช้งาน 10 ปี ค่าเบี้ยประกันภัยจ านวนเงิน 15,577.46 บาท 

3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 8686 นม. จัดซื้อโดย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ปี 2554 อายุใช้งาน 6 ปี ค่าเบี้ยประกันภัยจ านวนเงิน 7,700.00 บาท 

รวมเป็นเงินค่าประกันภัยภาคสมัครใจทั้งสิ้น  38,854.92 บาท 
2. จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้รถราชการต้องจัดให้มีการ

ประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยตากรถยนต์ พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 6 (7) การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ
ให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดที่มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะได้ตามท่ีก าหนดไว้ นั้น 
  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ซึ่งรถราชการที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ใช้งานปัจจุบัน มีจ านวนทั้งสิ้น 25 
คัน  

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 23,500.41 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 

 
ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 3 คัน เป็นเงิน
38,854.92 บาท และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จ านวน 25 คัน 
เป็นเงิน 23,500.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,355.33 บาท โดยขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

4.4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ 
สาระส าคัญ :   

ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ตรวจสอบแอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย (seed viral vaccine and antigen) ด้วย
วิธี nucleotide sequencing โดยมีตัวอย่างที่จะต้องตรวจสอบเป็นจ านวนมาก 300 ตัวอย่าง นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงขอรับการสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 488,988.00 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.4 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 488,988.00 บาท โดย
ขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วิสัยทัศน์“เปน็ผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 รายการ โดยใช้
เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
สาระส าคัญ :  
   1. รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  ราคา 37,000.00 บาท จ านวน 2 คัน      
เป็นเงิน 74,000.00 บาท 
   - ใช้งานที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 1 คัน ส าหรับรับส่งเอกสารที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานงานการ
ตรวจรับพัสดุ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คลังพัสดุ หน่วยงานที่ใช้พัสดุ ซึ่งหน่วยงานต่างๆภายในส านัก
เทคโนโลยี    ชีวภัณฑ์สัตว์ แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน มีระยะทางที่ห่างไกลกันจึงจ าเป็นต้อ งใช้รถจักรยานยนต์เป็น
พาหนะในการติดต่อประสานงาน 
   - ใช้ในงานฝ่ายบริหารทั่วไป 1 คัน ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตกลงจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย แก่อาคารและสถานที่และทรัพย์สินของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จากองค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ได้เสนอราคาเช่ารถจักรยานยนต์ ปีละ 
60,000.00 บาท เพ่ือใช้ในการตรวจพ้ืนที่ภายในส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นระยะทางมากกว่า 12 กิโลเมตรต่อ
รอบการตรวจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณในการเช่ารถ
จึงขอจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
   2. เครื่องเลื่อยยนต์ บาร์เลื่อยขนาด 12 นิ้ว ราคา 9,844.00 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
19,688.00 บาท  

เนื่องด้วยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมทั้งถนนและบริเวณอาคารโรงงาน
ส านักงานจ านวนมาก รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ต้นไม้บริเวณภายใต้สายไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ต่างๆของ
ส านักฯ ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงกับแนวปักเสาพาดสายไฟฟ้า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหากิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้า หรือ
ต้นไม้ที่มีกิ่งยื่นเข้าหาสายไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้ระบบไฟฟ้าดับภายในพ้ืนที่ต่างๆ จึงขอจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย
ขนาด 12 นิ้ว  
   3.รถซาเล้งขนาด 110 ซีซี ราคา 30,000.00 บาท จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท 

- ใช้งานที่กลุ่มช่างซ่อมบ ารุง เนื่องด้วยในการซ่อมแซมเครื่องจักรแต่ละโรงงานผลิตวัคซีน ระบบ
สนับสนุนการผลิตและระบบสาธารณูปโภคในหน่วยงานต่างๆของส านัก กลุ่มช่างซ่อมบ ารุงจ าเป็นต้องใช้รถในการ
ปฏิบัติงานขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ใช้ในการปฏิบัติงานออกซ่อมแซมเครื่องจักร โดยปัจจุบันกลุ่มช่างไม่มีรถ
ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือประจ าที่กลุ่มช่างซ่อมบ ารุงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน จึงขอจัดซื้อ
รถซาเล้งขนาด 110 ซีซ ี 

- ใช้งานภายในพ้ืนที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพ้ืนที่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งมีพ้ืนที่การปฏิบัติงานที่กว้างขวาง ท าให้การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์จ าเป็นต้องมีรถในการขนอุปกรณ์ในการท างานรวมถึงการจัดเก็บเศษของเหลือใช้ ไปทิ้งในพ้ืนที่บ่อ
ขยะ ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัวและไม่สามารถจัดเก็บเศษของเหลือใช้ไปทิ้งได้ภายในวันนั้น จึงขอจัดซื้อ
รถซาเล้งขนาด 110 ซีซ ี
   รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.5 
 
ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ืออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 รายการ คือ 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

1. รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  ราคา 37,000.00 บาท จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 
74,000.00 บาท 

2. เครื่องเลื่อยยนต์ บาร์เลื่อยขนาด 12 นิ้ว ราคา 9,844.00 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 19,688.00 
บาท 

3.รถซาเล้งขนาด 110 ซีซี ราคา 30,000.00 บาท จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,688.00 บาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

จ านวน 204,170.00 บาท  
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

  4.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับประมาณการรายจ่ายปี ๒๕๖๑ งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 
จ านวน 63 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 73,313,730.00 บาท  ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 6/2560 มติที่ประชุมอนุมัติ รายการโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบ
ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียให้เปลี่ยนจากหมวดโครงการปรับปรุง เป็นหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่เนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 7/2560 ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบ
รายละเอียดและได้น ารายละเอียดทั้งหมดเข้าไปหารือกับกองคลัง กรมปศุสัตว์แล้ว สรุปว่ารายการดังกล่าวอยู่ใน
รายการครุภัณฑ์ ดังนั้น เพ่ือให้การจ าแนกหมวดรายจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ.2561 ถูกต้อง จึงขอน ารายการ
ดังกล่าวมาอยู่ในรายการครุภัณฑ์ดังเดิม ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ไม่มีผลกระทบต่อจ านวนเงินของประมาณ
การรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มติที่ประชุมอนุมัติ นั้น 
  คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๔๖๐/
๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณจากเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ได้พิจารณารายละเอียดของรายการ “โครงการ
ปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย” แล้วพบว่าในโครงการมีทั้งส่วนที่เป็นครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ได้ทั้งหมด จึงได้หารือกับกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กลุ่มพัสดุกองคลัง และฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ส านักงานเลขานุการ
กรม กรมปศุสัตว์ เห็นควรให้น าโครงการนี้เข้าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากหมวดครุภัณฑ์เป็นหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กับคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน แล้วจึงท าความตกลงไปที่กรมบัญชีกลางและด าเนินการจัดจ้างต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.6 
 
ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่1040/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ข้อ3(2) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ “โครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับ
ระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย” เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.7 ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
สาระส าคัญ : 
  ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ตามมาตรา 11(8) และมาตรา 16 ได้มี
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน ให้
หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับ
การด าเนินงานด้านต่างตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนด นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.8 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 
2561-2565 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่      
4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3-5ปี)และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-
2565 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.9 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 2561-2565 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 2561-2565 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   4.10 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศมีการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์“เป็นผู้น าในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
สาระส าคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 
 

   



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

5.1 รายงานการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
และรายงานการท าสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ นางสาวสุพายา ตรีกมล และนางสาวชุติกาญจน์ น้อยน้ าค า ต าแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ ได้
ท าสัญญาการรับเงินเพ่ิมส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติ
ส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 และส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้
จ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ จ านวนทั้งสิ้น 120,000.00 บาท ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ นางสาวสุพายา ตรีกมล และนางสาวชุติกาญจน์ น้อยน้ าค า ต าแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ส่งแบบค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน  จ านวนรายละ 5,000.- บาท        
(ห้าพันบาทถ้วน) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะท างานการพิจารณาเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกช น        
ได้พิจารณาแล้ว เภสัชกรปฎิบัติการทั้ง 2 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษฯ จ านวน รายละ 
5,000.- บาทต่อเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการพิจาณาเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับ
เภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงาน        
ในโรงพยาบาลเอกชน ได้ลงนามในสัญญาการรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับเภสัชกรที่ปฎิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย โดยไม่ท าเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/ 2561 

   5.2 ขออนุมัติแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 2 
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การด าเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 




