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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้  
   

หน้าที่ 14 ตัดประโยคที่ขีดเส้นใต้ออกเนื่องจากซ้ าซ้อนกับความเห็นของที่ประชุมระเบียบวาระท่ี 4.7 
มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายที่ ให้ ไว้ เกี่ยวกับคู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง             
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ในวาระที่ 5.1 และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์รายงานความก้าวหน้าผลตัวชี้วัด
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่ายรับทราบ ให้ข้อสังเกต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ า ต่อไป 

หน้าที่ 16  
จากเดิม  และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์รายงานความก้าวหน้าผลตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่ายในการประชุมทุกครั้ง  
แก้ไขเป็น และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่ายในการประชุมทุกครั้ง  

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระส าคัญ: 
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 – เมษายน 2561 และรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม – เมษายน 2561 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – เมษายน 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 10.88 0.001 6.16 56.61 6.16 5.96 96.59 0.02 0.21 
2. FMD-PIG 39.17 0.79 13.74 35.07 14.53 13.92 96.49 0.10 0.51 

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 - 1.78 28.84 1.78 1.66 96.76 0.009 0.11 
2. DP 53.29 0.09 31.82 59.71 31.91 29.32 92.47 0.19 2.40 

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 0.90 100 0.01 - 
2. NDL+IB 92.00 0.001 44.42 48.00 44.42 43.61 98.82 0.29 0.52 
3. X 6.00 0.11 3.13 52.00 3.24 2.83 88.27 0.03 0.38 
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 ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. HS 1.14 0.08 1.27 111.40 1.35 1.25 93.25 0.009 0.091 
2. A 0.005 - 0.006 120.00 0.006 0.005 100 0.001 - 
3. BL 0.14 0.004 0.15 107.14 0.154 0.150 99.35 0.003 0.001 
4. BR 0.03 - 0.01 33.33 0.01 0.01 100 0.001 - 
5. FC - - - - - - - - - 

 

,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 - 0.015 25.00 0.015 0.014 100 0.001 - 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน)   
ตุลาคม – เมษายน 2561  

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
       หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–เม.ย61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.22 4.46 5.71 34.40 5.93 38.86 67.17 
2. FMD-PIG 13.92 204.81 - - 13.92 204.81 342.73 

รวม 14.14 209.27 5.71 34.40 19.85 243.67 409.90 
                                                                                                                                                                          

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–เม.ย61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. SF 1.64 4.91 0.03 0.07 1.67 4.98 11.08 
2. DP 26.82 10.73 2.50 0.88 29.32 11.61 12.73 

รวม 28.46 15.64 2.53 0.95 30.99 16.59 23.81 
ค าย่อ :  SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–เม.ย61 

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 0.02 
2. NDL+IB 3.61 1.27 40.00 4.00 43.61 5.27 6.45 
3. X 1.29 0.45 1.54 0.09 2.83 0.54 1.22 
4. IB - - - - - - - 

รวม 5.80 1.78 41.54 4.09 47.34 5.87 7.69 
 

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

หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 
 

ชนิดวัคซีน งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–เม.ย61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. HS 0.02 0.04 1.23 2.14 1.25 2.19 1.98 
2. A - - 0.005 0.008 0.005 0.008 0.008 
3. BL - - 0.15 0.26 0.15 0.26 0.25 
4. BR - - 0.01 0.06 0.01 0.06 0.17 
5. FC 8.66 2.16 5.06 1.06 13.72 3.22 2.96 

รวม 8.68 2.20 6.46 3.54 15.14 5.74 5.36 
 

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–เม.ย61 

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 - - 0.014 0.05 0.014 0.05 0.10 

รวม - - 0.014 0.06 0.014 0.05 0.10 
 
 

ชนิดวัคซีนและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 
ต.ค60–เม.ย61 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

รวมรายได้ทั้งหมด 57.08 228.89 56.24 43.03 113.32 271.92 446.86 
 

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 228.89 ล้านบาท และ
งบป้องกันจ านวน 43.03 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 271.92 ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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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 – เมษายน 2561 ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม – เมษายน 2561 

 (ล้านบาท) 

 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  52.7752.77  29.1029.10  29.1029.10  --  23.6723.67  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  336.64336.64  185.52185.52  44.0144.01  141.82141.82  151.12151.12  

งบลงทุนงบลงทุน  73.3173.31  12.4812.48  1.521.52  10.9610.96  60.8360.83  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  1.131.13  1.201.20  1.131.13  0.070.07  --0.070.07  

รวมรวม  463.463.8585  228.30228.30  75.7575.75  152.86152.86  235.235.5555  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หน่วย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่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-เม.ย. 2561)  234,673,173.50 
(หัก)   รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-เม.ย. 2561)   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561 75,435,153.62  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560 146,964,374.00  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2558 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2557 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2556 -  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555 3,069,450.00 225,468,977.62 
ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561  2,108,660,438.37 
(หัก)   ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561 388,416,401.38  
      ยอดภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้   
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560 5,177,814.41  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2559 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2558 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2557 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2556 -  
         ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555 359,000.00 393,953,215.79 
ประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561  1,714,707,222.58 

 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

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

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

สาระส าคัญ :  
ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จ านวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท                     
และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 4 รายการ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือนเมษายน 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 45 รายการ ผลการด าเนินการดังนี้ 

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,515,820.00  บาท 
2. รอการส่งมอบ  จ านวน 29 รายการ  เป็นเงิน 10,018,796.50 บาท 
3. การท าสัญญา จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 695,000.00 บาท 
4. อยู่ระหว่างเปิดซองครั้งท่ี 2 จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,162,000.00 บาท 
5. ส่งเรื่องเบิกเงินที่กองคลัง จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 74,000.00 บาท 
6. อยู่ระหว่างจัดท าเรื่องจัดซื้อ จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 557,180.00 บาท 
7. จดัท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 52,300,640.00 บาท 
8. รอการอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากกรมปศุสัตว์ จ านวน 3 รายการ  เป็นเงิน 

5,061,100.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,384,536.50 บาท 

    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.3 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   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 – เมษายน 2561 ด าเนินการได้ตามแผน 3 โครงการ คิดเป็น 
33.33% ซึ่งในเดือนเมษายน ยังไม่มีการจัดประชุม/สัมมนา แต่จะด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล” ในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561     

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

มติทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

3.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าเดือน เมษายน 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 
  - คณะกรรมการฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.5 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

 
    

3.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.6 ความเห็นของที่ประชุม ถ้าระบบเสร็จให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์น ามาเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายช่วยดูว่าระบบเป็นอย่างไร 
เพ่ือจะได้ให้ข้อสังเกตไปปรับปรุงเพ่ิมเติม  

  ซ่ึงปัจจุบันมีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าเข้าข้อมูลเริ่มต้นของระบบคลังวัสดุและคลังชีวภัณฑ์ 
2. ก าหนด user&password ให้กับผู้ใช้ได้แก่บุคลากรสทช. ส านักงานปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด 
3. ทดลองใช้งานจริง โดย Admin และเจ้าหน้าที่คลังวัสดุ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริการวิชาการ 
4. บันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาด/รูปแบบการแสดงผล และแจ้งผู้พัฒนาด าเนินการแก้ไข 
5. สอนการใช้งานแก่ผู้ใช้ 
6. หากผลการทดลองใช้งานระบบประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจัดการคลัง 

(Admin) จะด าเนินการลบข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบและเริ่มให้ใช้งานจริงใน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.6 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

   3.7 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.7 ความเห็นของที่ประชุมให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์รายงาน
ผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายในการประชุมทุกครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายรับทราบ ให้ข้อสังเกต ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขตัวชี้วัดที่มีผล
คะแนนอยู่ในระดับต่ า ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

   3.8 ประกาศพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เรื่องรายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
สาระส าคัญ: 
   ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/6291 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561  ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
135 ตอนที่ 4ก วันที่ 26 มกราคม 2561 ส าหรับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รวม 2 ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนที่ 4ง วันที่ 8 มกราคม 
2561  

ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0406.2/ว 181 เรื่อง การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและ
การน าทุนหมุนเวียนส่งกองคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยได้ขอให้ทุนหมุนเวียนพิจารณาว่าจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่
ค านวณได้ จะเพียงพอในการด าเนินงาน เนื่องจากมีภาระผูกพันตามกฎหมาย สัญญา มติครม. หรือด้วยเหตุอ่ืนใด
และหากประสงค์ จ ะขอก าหนดจ าน วน เงิน สะสมสู งสุ ด เพ่ิ มขึ้ น ให้ มี ห นั งสื อขอความ เห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 6 วรรค สอง ของ พระราชกฤษฎีกาฯ พร้อมทั้ งจัดท า
ข้อมูลในแบบรายงานโดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัดนี้ กรมปศุสัตว์ ได้จัดท าแบบ
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุน
หมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2561 และค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดจ านวนเงินสะสม
สูงสุดของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายเพ่ิม ส่งกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.8 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 3/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย

ที่ได้รับงบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
สาระส าคัญ :  

ตามที่ ฝ่ายบ าบัดของเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการ
รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย งบลงทุน รายการโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบ
ควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย จากการตรวจสอบของโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ มีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการโครงการฯเป็นไปอย่างถูกต้องและจัดซื้อจัดจ้างให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการโครงการฯดังกล่าว 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ จากประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
จากเดิม  โครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย 
เปลี่ยนเป็น โครงการติดตั้งถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.2 ขออนุมัติยกเลิกการเดินทางไปประชุม 24th Meeting of the OIE Sub-Commission for 
FMD in Southeast Asia and China (SEACFMD) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาระส าคัญ :  
    ตามที่ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ค่าเดินทางไปประชุม 24th Meeting of 
the OIE Sub-Commission for FMD in Southeast Asia and China (SEACFMD) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งจากการประสานงานกับทางผู้จัดประชุม ได้แจ้งว่าจะไม่มีการประชุมดังกล่าว เนื่องจากมีข้อขัดข้องบาง
ประการ แต่จะย้ายไปจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนแทน ซึ่งเป็นช่วงของงบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนั้น 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขอยกเลิกการเดินทางไปประชุมดังกล่าว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติยกเลิกการเดินทางไปประชุม 24th Meeting of the OIE Sub-Commission 
for FMD in Southeast Asia and China (SEACFMD) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.3 ขออนุมัติร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายเรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
สาระส าคัญ :   
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 2/2561 
ได้มีความเห็นของคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ในการจัดปรับปรุงกระบวนการท างาน กระบวนการผลิต รวมทั้ง
โรงงานผลิตวัคซีน โดยให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กลับไปจัดท าร่างค าสั่งอนุกรรมการในแต่ละเรื่อง เพ่ือพัฒนา
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  บัดนี้  ส านั ก เทคโน โลยีชี วภัณ ฑ์สั ตว์  ได้ ร่ างค าสั่ งอนุ กรรม การเสร็จแล้ ว เรื่อง แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 
 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายเรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
สาระส าคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รายการ โดยใช้

เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
สาระส าคัญ: 
   ด้วยงานสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จะด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เพ่ือใช้ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งจะต้องใช้ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบที่ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 รายละเอียดดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 349,890.00 บาท ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการระบบเครือข่าย โดยปัจจุบันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของส านักฯ เป็นแบบ Fix IP address จะใช้งาน
ได้เพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เท่านั้น ซึ่งไม่รองรับกับอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยอุปกรณ์ที่ขอเพ่ิมนั้นจะสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่าย และแจก IP address ได้
อัตโนมัติและรองรับในการใช้งานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ให้เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของส านักฯ 
ได้ และสามารถท าการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้ รวมไปถึงการก าหนดให้ User ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆหรือเปิดให้
ใช้ตามช่วงเวลาตามที่ก าหนดได้ และสามารถรองรับการบริหารจัดการแบบ Load Balance network ได้ คือการ
ก าหนดช่องทางออกของอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเภทได้ ซึ่งในปัจจุบันส านักฯ มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จ านวน 1 เครื่อง ใช้ส าหรับติดตั้งระบบงานภายในเช่น ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และระบบบริหารจัดการคลังชีว
ภัณฑ์สัตว์ ซึ่งไม่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการร่วมกันได้  

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่  2 จ านวน 6 เครื่อง เครื่องละ 
23,000.00 บาท เป็นเงิน 138,000 บาท ส าหรับการกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(wireless) โดยมี
คุณสมบัติสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh 
Networking ได้ ซึ่งน ามาติดตั้งเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายของส านักฯ เพ่ือให้บุคลากรของส านักฯ ได้เข้าถึง
ระบบงานต่างๆ หรือ แอปพลิเคชั่นของกรมปศุสัตว์ ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์เพ่ือค้นคว้าหาความรู้และสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรที่มีให้บริการบนระบบเครือข่ายน ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากการเข้าใช้งานภายใน
อาคารและจุดบริการที่มีอยู่ ระบบเครือข่ายไร้สายก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเวลา และสะดวกทุก
พ้ืนที่ที่มีให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันส านักฯ มีครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จ านวน 9 ตัว ซึ่งยังไม่ครอบคลุม
และไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเพ่ือให้คุณภาพของสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 
487,890.00 บาทโดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาทจ านวน 959,848.50 บาท 
 

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

มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2 ขอหารือการด าเนินการจัดหาโคทดสอบวัคซีน 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบวาระที่5.5 ขอความเห็นชอบในหลักการในการใช้เอกสารเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายเงินจัดซื้อโคทดสอบวัคซีนจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มติที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการ
ขออนุมัติกรมปศุสัตว์ขอรับการสนับสนุนโคจากหน่วยงานสังกัดส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จ านวน 180 ตัว พร้อมทั้งท า
หนังสือขอหารือไปที่กรมบัญชีกลางในเรื่องของการจัดซื้อโคทดสอบวัคซีนจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์และเอกสารเพ่ือ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อโคทดสอบวัคซีนจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ซึ่งส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับการสนับสนุนโคทดสอบจากส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์จ านวน 
180 ตัว เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลังจากนั้นได้มีการประชุมหารือระหว่างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และกองคลังกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  ในเรื่องของวิธีการจัดหาโคทดสอบ
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งในที่ประชุมสรุปวิธี ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จัดท าเป็นโครงการทดสอบ
คุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และให้ทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ส่งรายละเอียดต้นทุนผลิตโคทดสอบวัคซีนให้
ส่วนส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ และท าหนังสือถึงส านักกฎหมายว่าสามารถท าวิธีนี้ได้หรือไม่ 

ส านักกฎหมายได้ชี้แจงข้อหารือว่า ตามหลักการแล้วไม่สามารถด าเนินการตามวิธีดังกล่าวได้ ขอ
เสนอให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการจัดซื้อ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 โดย
เคร่งครัดต่อไป 
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