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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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มติที่ประชุม: 
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วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 ระเบียบวาระท่ี 4.1 (4.1.2)  

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561 

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่ายประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม จ านวน 3 รายการ (4.1.2) กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว 
และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว จ านวนเงิน165,000.00 บาท  มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการ หากมีเงินเหลือ
จ่ายจากงบลงทุน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2561 
สามารถด าเนินการจัดซื้อรายการครุภัณ์์กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว เป็น
เงิน 165,000.00 บาทได้ โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ นั้น 

แต่จากการสืบค้นข้อมูลและประสานกับส านักงบประมาณ พบว่าในการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณปง 2540 ก าหนดรายการครุภัณ์์การเกษตร ได้แก่ 1.ปศุสัตว์ (ช้าง ม้า วัว ควาย) และหนังสือส านัก
งบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณ์์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้ยกตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นรายจ่ายค่าวัสดุประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ 18. พืชและสัตว์ ซึ่งกระต่ายเป็นสัตว์เล็กที่อายุไม่ยืนยาวเหมือนสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 
ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะเลี้ยงไว้นานจึงจัดเป็นครุภัณ์์ ส่วนกระต่ายเทียบเคียงได้กับไก่ – เป็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ที่
จัดเป็นวัสดุ 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดหาถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ จึงขอ
อนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 ระเบียบวาระท่ี 4.1 (4.1.2)   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

ระเบียบ/ค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง :  1. หนังสือหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปง 2540 
                  2. หนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
     

ประเด็นเสนอที่ประชุม : 1. ยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 (4.1.2)  หากมีเงินเหลือจ่ายจาก
งบลงทุน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อรายการครุภัณ์์กระต่ายพ่อพันธุ์จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว เป็นเงิน 
165,000.00 บาทได ้ 
   2. ขออนุมัติจัดซื้อกระต่ายพ่อพันธุ์ จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์จ านวน 100 ตัว 
โดยขอใช้เงินถัวจ่ายจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หมวดวัสดุเคมีภัณ์์ งบด าเนินงาน 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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   3.2 สรุปผลการขออนุมัติไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์
และขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ 
สาระส าคัญ : 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทรท์ี่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4.2 ขออนุมัติไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพ
ชีววัตถุส าหรับสัตว์ และระเบียบวาระท่ี 4.4 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ มติที่ประชุม
มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุเทพ ยิ้มละมุล พิจารณาข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง แล้วน ามาเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ซึ่ง ส านักกฎหมายได้พิจารณาข้อระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว รายละเอียด ดังนี้ 
1. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ขอความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อจากส านัก

เทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ เพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ 
ข้อกฎหมายและระเบียบประกอบการพิจารณา 

    1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4  
   2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
   3.ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ.2534 
  ข้อพิจารณา 
  ส านักกฎหมายพิจารณาแล้ว กรณีที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพ   
ชีววัตถุส าหรับสัตว์) ได้ขอความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์จาก
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์ และส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์สามารถให้ความ
อนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อดังกล่าวได้ เนื่องจากมีก าลังการผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อเพียงพอนั้น เห็นว่า เนื่องจากไข่ไก่
ฟักปลอดเชื้อถือเป็นพัสดุ ตามความมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งจะต้องลงบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุ โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการตามนัย
ข้อ 203 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังนั้น กรณีไข่
ไก่ฟักปลอดเชื้อที่เหลือจากการใช้งาน ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์จึงต้องน ามาลงบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุ โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีไว้ประกอบรายการ และการจะน าไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อที่เหลือดังกล่าวให้ศูนย์ทดสอบและวิจัย
คุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพ่ือใช้ในการทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายก่อน เนื่องจากการผลิตไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อดังกล่าวใช้
งบประมาณของกองทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน แล้วจึงน าเสนอขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมปศุสั ตว์อนุมัติการ
เบิกจ่ายพัสดุไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไป 
 

  2. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอรับการสนับสนุนวัสดุ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการจากส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์     

ข้อกฎหมายและระเบียบประกอบการพิจารณา 
- ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ.2534 
ข้อพิจารณา 
ส านักกฎหมายพิจารณาแล้ว กรณีที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์

อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ตรวจสอบแอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วย
วิธี nucleotide sequencing และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอรับการ
สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ เพ่ือใช้ในงานดังกล่าวจากส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ภายในวงเงิน 
488,988.00 บาท ซึ่งในการตรวจสอบแอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยดังกล่าว เป็นหน้าที่ของศูนย์อ้างอิงโรค
ปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เนื่องจากงบประมาณปกติที่ตั้งไว้ของศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
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เท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่ายนั้น เห็นว่า การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพ่ือจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์ ใช้ในการตรวจสอบ
แอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนเพ่ือใช้ในการผลิตวัคซีนซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ.2534 ข้อ 4 ที่ก าหนดว่า เงินทุนหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการผลิตวัคซีน
ชนิดต่างๆส าหรับจ าหน่ายใช้ป้องกันก าจัดโรคระบาดสัตว์ และด าเนินการตามแผนการป้องกันและก าจัดโรคของกรม
ปศุสัตว์ ดังนั้นการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถด าเนินการได้และ
อยู่ในอ านาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย โดยให้เบิกตามรายการและ
ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายประจ าปงตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ตามนัยข้อ 8 แห่งระเบียบกรมปศุสัตว์ว่า
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ.2534 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : 1. ขออนุมัติให้ความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์ กับศูนย์
ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ (ตามศักยภาพของส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ที่สามารถสนับสนุนใน
แต่ละช่วงเวลา) 

2. ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ โดยเบิกตามรายการและภายใน
วงเงินประมาณการรายจ่ายประจ าปงตามที่กระทรวงการคลังอนุมัติ   
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   3.3 การจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
สาระส าคัญ :  
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์
ราชการ และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ มติที่ประชุม อนุมัติจัดท า
ประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 3 คัน เป็นเงิน38,854.92 บาท และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จ านวน 25 คัน เป็นเงิน 23,500.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
62,355.33 บาท โดยขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์จัดหาใบเสนอราคาอีก 1 บริษัทเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการกรณีที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ มีการจัดซื้อรถยนต์เพ่ิมเติม ให้
ด าเนินการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์พ.ศ.2535 ได้ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้สอบถามบริษัทที่อยู่ภายในเขตอ าเภอปากช่องแล้ว ราคาการจัดซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นราคาตามกฏหมาย พรบ.ก าหนด ส่วนการ
จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการมี 2 กรณีคือ 

กรณีที่ 1 รถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 88-0736 และรถยนต์
บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 85-6643 มีเพียงบริษัทวิริยะประกันภัยที่รับท าประกัน
ส าหรับรถยนต์ที่มีตู้ท าความเย็น 

กรณีท่ี 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 8686 นม. มี 2 
บริษัท คือบริษัทวิริยะประกันภัย ราคา 7,700.00 บาท และบริษัท ASIA INSURANCE ราคา 5,900.00 บาท  

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการเสนอชื่อผู้รับมอบอ านาจ เพ่ือเสนอกรมปศุสัตว์มอบอ านาจให้ไป
จัดท าประกันภัย 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  เพ่ือทราบ  
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
สาระส าคัญ : 
  ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4.7 ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย มติที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ กลับไปทบทวนกรอบโครงสร้างใหม่ พร้อมทั้งก าหนด
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ลงในกรอบโครงสร้าง แล้วน ามาเสนอในการประชุมอีกครั้ง 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้ทบทวนโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
และได้แก้ไขรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย  
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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3.5 แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สาระส าคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 5.2 แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มติที่ประชุม อนุมัติแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์เพ่ิมเติมโครงการที่สามารถตอบสนองความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ข้อ 4 ความพึง
พอใจของวัคซีน ณ จุดขาย 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้เพ่ิมเติมโครงการที่สามารถตอบสนองความคิดเห็นและความ
พึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ข้อ 4 
ความพึงพอใจของวัคซีน ณ จุดขาย คือ “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนงบเพ่ือป้องกันโรค” เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม :  เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนินงานทุ นหมุนเวียน

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

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561 
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 

60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. FMD-CATTLE 11.04 0.001 4.88 44.20 4.88 4.82 98.77 0.02 0.04 
2. FMD-PIG 39.17 0.79 11.29 28.82 12.08 11.09 91.80 0.08 0.91 

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 ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. SF 6.17 - 1.23 19.93 1.23 1.22 99.18 0.01 - 
2. DP 53.29 0.09 24.77 46.48 24.86 22.75 91.51 0.15 1.96 

ค าย่อ : SF=อหิวาต์สุกร  , DP=กาฬโรคเป็ด 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 

60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. NDL 0.50 - 0.91 182.00 0.91 0.90 98.90 0.01 - 
2. NDL+IB 92.00 0.001 44.42 48.28 44.42 42.99 96.78 0.29 1.14 
3. X 6.00 0.11 3.13 52.16 3.24 2.55 78.70 0.03 0.66 
4. IB - - - - - - - - - 

 

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

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 

60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. HS 1.14 0.08 1.27 111.40 1.35 1.24 91.85 0.01 0.10 
2. A 0.005 - - - - - - - - 
3. BL 0.14 0.004 0.15 107.14 0.154 0.15 97.40 0.003 0.001 
4. BR 0.03 - - - - - - - - 
5. FC 22.78 2.91 9.44 41.43 12.35 11.18 90.52 0.20 0.97 

 

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

สารทดสอบโรค 
หน่วย:ล้านซีซี 

 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค 

60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. Pullorum - - - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - - - 
4. Rose bengal 0.06 - 0.0091 15.00 0.0091 0.0089 98.88 0.0002 - 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน)   
ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561  

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
       หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–ก.พ61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.14 2.84 4.68 28.21 4.82 31.05 35.93 
2. FMD-PIG 11.09 166.42 - - 11.09 166.42 244.69 

รวม 11.23 169.26 4.68 28.21 15.91 197.47 280.62 
                                                                                                                                                                          

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

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน
ต.ค60–ก.พ61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. SF 1.19 3.58 0.03 0.07 1.22 3.65 7.86 
2. DP 20.25 8.10 2.50 0.87 22.75 8.97 9.21 

รวม 21.44 11.68 2.53 0.94 23.97 12.62 17.07 
ค าย่อ :  SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–ก.พ61 

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 2.99 1.05 40.00 4.00 42.99 5.05 3.75 
3. X 1.01 0.35 1.54 0.09 2.55 0.44 0.87 
4. IB - - - - - - - 

รวม 4.90 1.46 41.54 4.09 46.44 5.55 4.63 
 

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

หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 
 

ชนิดวัคซีน งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–ก.พ61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. HS 0.01 0.03 1.23 2.15 1.24 2.18 1.98 
2. A - - - - - - - 
3. BL - - 0.15 0.26 0.15 0.26 0.13 
4. BR - - - - - - 0.08 
5. FC 6.17 1.54 5.00 1.05 11.17 2.59 2.44 

รวม 6.18 1.57 6.38 3.46 12.56 5.03 4.63 
 

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 2561เดือน 
ต.ค60–ก.พ61 

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 - - 0.009 0.03 0.009 0.03 0.10 

รวม - - 0.009 0.03 0.009 0.03 0.10 
 
 

ชนิดวัคซีนและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–ก.พ61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

รวมรายได้ทั้งหมด 43.95 183.97 55.14 36.73 99.09 220.70 307.05 
 

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 183.97 ล้านบาท และ
งบป้องกันจ านวน 36.73 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 220.70 ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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    4.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปงบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561 

 (ล้านบาท) 

 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  52.7752.77  20.7820.78  20.720.788  --  31.9931.99  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  336.6336.644  121.121.5050  24.824.877  96.996.944  214.84214.84  

งบลงทุนงบลงทุน  73.3173.31  5.5.1919  0.060.06  5.135.13  68.1268.12  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  0.580.58  1.201.20  0.580.58  0.620.62  --0.620.62  

รวมรวม  463.30463.30  148.67148.67  46.2946.29  102.69102.69  314.33314.33  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หน่วย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560) 1,536,824,207.15 
บวก   รายการปรับปรุงบัญชีมือที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง   
ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง                             ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 149,428.71  
เงินโอนระหว่างทาง                                   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 562,348,805.13  
โอนขายบิลจากส่วนราชการเข้าเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 133,801.50 562,632,035.34 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง  2,099,456,242.49 
บวก    รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ก.พ. 2561)  183,484,404.00 
(หัก)   รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ก.พ. 2561)   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2561 45,975,288.68  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2560 144,697,967.10  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2559   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2558 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2557 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2556 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปง 2555 3,069,450.00 193,742,705.78 
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  2,089,197,940.71 
(หัก)   ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2561 417,328,961.32  
      ยอดภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในปงถัดไป ดังนี้   
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2560 7,444,221.31  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2559 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2558 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2557 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2556 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปง 2555 359,000.00 425,132,182.63 
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561  1,664,065,758.08 

 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จ านวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท                     
และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน รายการครุภัณ์์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 3 รายการ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์  ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณ์์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 45 รายการ ผลการด าเนินการดังนี้ 

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 66,530.00  บาท 
2. รอการส่งมอบ  จ านวน 12 รายการ  เป็นเงิน 6,320,944.00 บาท 
3. อยู่ระหว่างจัดท าเรื่องจัดซื้อ จ านวน 30 รายการ เป็นเงิน 6,564,877.50 บาท 
4. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 21 รายการ เป็นเงิน 59,737,868.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,690,219.50 บาท 
   รายงานเพ่ิมเติม ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีการอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติม
จ านวน 4 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าเรื่องจัดซื้อ (เอกสารแนบ) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปงบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปงบัญชี 2561 จ านวน 
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2561 ด าเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ คิดเป็น 
33.33% ดังนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการจัดโดยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จ านวน 3 โครงการ คือ  
1.1 โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อก าหนดตาม

หลักเกณ์์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ 
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 าปง 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 

1.3 โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMS และการจัดท า” ประจ าปง 2561 จ านวน 2 
รุ่น 

- รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจ านวน 
108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 98,800.00 บาท 

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 108 คน งบประมาณ 101,775.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจ านวน 
108 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 93,900.00 บาท 
     

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปงบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา     
09.30 น. โดยพิจารณาการจัดท าผลวิเคราะห์ cost-benefit บริหารความเสี่ยงประจ าปง 2561  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.5 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุ นเวียน
ประจ าปงบัญชี 2560 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน โดยจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปงงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) ดังนี้ 

 

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

ซึ่งทั้ง 4 ข้อข้างต้น ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับโครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ระบบ คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณ์์สัตว์ บริษัท
เอ็นเอสเอ็นจิเนียริ่งซัพพลายจ ากัดที่ได้รับคัดเลือกจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ลงนามในสัญญา เมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และจะด าเนินการส่งมอบตามสัญญาภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งในปัจจุบันผู้ บริษัท
เอ็นเอสเอ็นจิเนียริ่งซัพพลายจ ากัดอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการจัดท าโปรแกรม และได้ด าเนินการประสานจัดส่ง
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของทั้ง 2 ระบบ เพื่อด าเนินการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.6 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   4.7 รายงานผลบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 
2561 
     ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/3845 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 แจ้งว่า 
กรมบัญชีกลางได้น าเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้ สินลงนามในบันทึก
ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปงบัญชี 2561 จ านวน 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 ขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงส านักเทคโนโลยี       

ชีวภัณฑ์สัตว์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณ์์การประเมินผลการด าเนิน งานทุนหมุนเวียน

ประจ าปงบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน มานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง จะต้อง
ด าเนินการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร ก าหนดแผนงานการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ประจ าปงงบประมาณ  พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงส านักเทคโนโลยี       
ชีวภัณ์์สัตว์ประจ าปงงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   5.2 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ โดยใช้
เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
สาระส าคัญ :  

1. ท่อก๊าซอ๊อกซิเจน จ านวน 20 ท่อ  
เนื่องจากหน่วยผลิตเซลล์และหน่วยผลิตไวรัส ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร ต้องใช้ถัง

อ๊อกซิเจนในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์-ไวรัส อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อการผลิตแอนติเจนที่ใช้ในการท าวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งปัจจุบันมีท่อก๊าซอ๊อกซิเจน อยู่จ านวน 20 ท่อ ใช้ 4 ท่อต่อวัน ไม่เพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน
ในการบวนการท างาน เนื่องจากจะต้องน าท่อก๊าซอ๊อกซิเจน ไปเติมก๊าซที่โรงงานที่อ าเภอแก่งคอย และจะมารับส่ง
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ จะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท าให้เกิดปัญหาการขาดก๊าซออกซิเจน 
ดังนั้น ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกร จึงขออนุมัติจัดซื้อท่อก๊าซอ๊อกซิเจน จ านวน 20 ท่อ เป็นเงิน 
115,560.00 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.2 
 

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

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ืออนุมัติจัดซื้อครุภัณ์์เพ่ิมเติมประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1รายการ คือ 

-  ท่อก๊าซอ๊อกซิเจน จ านวน 20 ท่อ ราคา 5,778.00 บาท จ านวน 20 ท่อ เป็นเงิน 115,560.00 
บาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณ์์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 598,910.50 บาท  

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   5.3 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมของทางราชการ 
 สาระส าคัญ :   
   ด้วยในปงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้ประมาณการเป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย แต่เนื่องจากส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ มีการจัดประชุมอ่ืนๆ เช่น การประชุมการมอบหมายนโยบายของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
ซึ่งไม่มีรายการในประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย และบางครั้งมีการประชุมติดต่อกัน
ทั้งวัน  

ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ จึงขออนุมัติในหลักการในการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.3 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ 
พ.ศ.2553 ข้อ 12 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกล ผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้อ งประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น เป็นต้น 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : 1. ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย และการประชุมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย      
(เดิมขออนุมัติไว้เฉพาะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายเท่านั้น) 
    2. ขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวันของการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย และการประชุมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ตามข้อ 1 และ
ข้อ 2 โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ.2553  ทั้งนี้
ตั้งแต่ปงงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   5.4 ขออนุมัติใช้รถยนต์ของหน่วยราชการอ่ืนและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
สาระส าคัญ :  

ในปงงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ มีการยืมรถบรรทุก 6 ล้อ จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมาพร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ขนโคส าหรับทดสอบวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
จากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จังหวัดราชบุรี กลับมาที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ นั้น 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ มีความประสงค์ขออนุมัติในหลักการใช้รถยนต์ของหน่วยราชการอื่น
ได้และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.4 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง :  ค าสั่งกรมปศุสัตว์ 74/2555 เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มี
ส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้อ 10 ให้หน่วยงานตามข้อ 2 มีอ านาจอนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ซึ่งมาช่วยราชการในส านักงานของตนและเบิกจ่ายต่างส านักเบิกเงินเดือนได้ ตาม
หลักเกณ์์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติในหลักการ ใช้รถยนต์จากหน่วยงานราชการอื่นและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการให้กับพนักงานขับรถยนต์ ผู้ควบคุมรถยนต์ ค่าน้ ามันรถยนต์ และค่าซ่อมแซมรถยนต์ กรณีมี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืนที่มาช่วยราชการที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายได้ด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่ปงงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นต้นไป 
 

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

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   5.5 ขออนุมัติเบิกค่าธรรมเนียมโอน 
สาระส าคัญ : 
   ด้วยในปงงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ได้โอนเงินทางธนาคารเป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งการโอนเงินดังกล่าวจะต้องมีค่าโอนเงินที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร นั้น 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ มีความประสงค์ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ต้อง
จ่ายให้กับธนาคาร ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.5 
 

ระเบียบ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง :  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ 
พ.ศ.2553 ข้อ 18 (5) ค่าธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของส่วนราชการที่
มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติในหลักการเบิกค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ต้องจ่ายให้กับธนาคาร 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

   5.6 ขออนุมัติจ้างพนักงานเงินทุนทดแทนลูกจ้างประจ าเงินทุนฯที่เสียชีวิตระหว่างปี พ.ศ.2561 
สาระส าคัญ : 

ด้วยนายภานุพงศ์ ศรินทุ ต าแหน่งช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ลูกจ้างประจ าเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ปฏิบัติงานที่ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย เสียชีวิตระหว่างปง 2561 มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ควบคุมเครื่องท าแห้งวัคซีนขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ และดูแลท าความสะอาด 
- ควบคุมดูแลเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ พร้อมกับดูแลท าความสะอาด 
- เตรียมสารเคมี และอาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับใช้ในการผลิตวัคซีนบรูเซลโลซีสและแอนติเจนและ

จัดท ารายงานการใช้สารเคมี 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเพาะวัคซีนบรูเซลโลซีสและแอนติเจน 
ท าให้ขาดบุคลากรที่ดูแลเครื่องท าแห้งวัคซีน และเครื่องเฟอร์เมนเตอร์  ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นที่ใช้ในการผลิตวัคซีน ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างเป็นพื้นฐาน มีความจ าเป็นต้องจัดหา
บุคลากรมาทดแทนต าแหน่งดังกล่าว  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.6 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติจ้างพนักงานเงินทุนต าแหน่งช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทดแทนต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าเงินทุนฯ ที่เสียชีวิตระหว่างปง พ.ศ.2561 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
สาระส าคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 

สาระส าคัญ : 
  อ้างถึงหนังสือ ที่ กษ 0612/1025 เรื่องขอความอนุเคราะห์บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กลุ่มช่าง
ซ่อมบ ารุงเห็นควรให้ด าเนินการจัดจ้าง กฟภ.ในการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ ทั้ง 
17 ลูก เนื่องจากการด าเนินการต้องท าภายใต้สายส่งไฟฟ้าที่แรงดัน 22 kv ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย และ
เทคนิคความช านาญของ กฟภ. เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลิตวัคซีน 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปากช่อง (กฟภ.) ได้เข้ามาท าการส ารวจและด าเนินการตรวจสอบสภาพ
หม้อแปลงไฟฟ้าของ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณ์์สัตว์ แล้ว  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 49,452.19 บาท ซึ่งส านักเทคโนโลยี     
ชีวภัณ์์สัตว์ไม่ได้ประมาณการรายการจ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปงงบประมาณพ.ศ.2561 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 49,452.19 บาท จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ.ปากช่อง โดยขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 

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

   
 


