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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการ
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5.4 ขออนุมัติรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาท เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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เริ่มประชุมเวลา            09.00 น. 
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วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 3/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้  

 

หน้าที่ 8  
จากเดิม  ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตรวจสอบตัวเลขรายละเอียดยอดเงินให้
ตรงกับตารางรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือไม่ให้กระทบกับยอดเงินเหลือจากรายการครุภัณฑ์ 
แก้ไขเป็น  ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ตรวจสอบตัวเลขเงินเหลือจ่ายจากรายการ
ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านให้ถูกต้อง เพ่ือการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมจะได้ไม่เกินจากเงินเหลือจ่ายจริง 
 

หน้า 9 
จากเดิม  ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แก้ไขข้ันตอนการด าเนินงานของแบบฟอร์มที่ 
1.2 การระบุความเสี่ยงของหน่วยงานหลัก หรือรูปแบบรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเคยให้ข้อสังเกต เช่น ข้อ 
2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง ยังเป็นกิจกรรมเดิมไม่มีความก้าวหน้า ปัจจัยเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขาด
ความชัดเจน และระยะเวลา 
แก้ไขเป็น ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แก้ไขข้ันตอนการด าเนินงานของแบบฟอร์มที่ 
1.2 การระบุความเสี่ยงของหน่วยงานหลัก หรือรูปแบบรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเคยให้ข้อสังเกต เช่น ข้อ 
2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง มีกิจกรรมการควบคุมที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ควรก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมใหม่ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ และระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการควบคุมท่ีจะด าเนินการ 
 

หน้า 10 
จากเดิม  ความเห็นที่ประชุม : ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ ไม่ใช่การขอเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากใน
โครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ มีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ ดังนั้น ไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ควรเปลี่ยนเป็น
โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการตรวจสอบใบเสนอ
ราคาทั้ง 3 บริษัทในเรื่องของราคา  
แก้ไขเป็น ความเห็นที่ประชุม : ชื่อวาระควรจะเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ไม่ใช่การขอเปลี่ยนชื่อ 
เนื่องจากในโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ มีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ ดังนั้น ไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่
ควรเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการ
ตรวจสอบใบเสนอราคาทั้ง 3 บริษัทในเรื่องของราคา ในแต่ละรายการว่าท าไมจึงมีราคาที่แตกต่างกันมาก 
 

หน้าที่ 11 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยี     
ชีวภัณฑ์สัตว์ 

“ให้ตัดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯ ข้อ 3 ออก” 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ราคาวัคซีน 

สาระส าคัญ : 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่ง
วัคซีน ความเห็นของที่ประชุมให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการวิเคราะห์ราคาวัคซีนจากเดิมก่อนปรับราคา
สูงขึ้น เพราะเหตุผลใด และให้เทียบเคียงราคากับท้องตลาดด้วย พร้อมทั้งเร่งแก้ไขวัคซีนที่พบปัญหาการผลิตต่ ากว่า
ได้ตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 

1. วัคซีนส าหรับโค-กระบือ และสุกร ได้แก่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิดไบวาเลนท์และไตรวา
เลนท์ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 324/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับราคาจ าหน่าย
วัคซีนให้เหมาะสมกับตน้ทุนการผลิต 

2. วัคซีนสัตว์ปีก ได้แก่ วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ และวัคซีนฝีดาษไก่ 
ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 272/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อโด๊สสูงกว่าราคาขายเดิม 
โดยวัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่มีต้นทุนการผลิต 0.60 บาท/โด๊ส และวัคซีนฝีดาษไก่มี
ต้นทุนการผลิต 1.00 บาท/โด๊ส ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย  
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบก าหนดราคาจ าหน่ายวัคซีนโรค
ปากและเท้าเปื่อยสุกรชนิดโมโนวาเลนท์(ความเข้มข้นสูง) และปรับราคาจ าหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

        3.2  ขออนุมัติในหลักการ การจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 
รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
สาระส าคัญ: 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 2 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 มติที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์
สัตว์ขอแนวความคิดเห็นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ มาประกอบการพิจารณา แล้วให้
น าเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป  

จากการหารือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ไม่สามารถรับรองความ
คิดเห็นเองได้ เนื่องจากต้องรวบรวมและน าเสนอต่อคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ เพ่ือใช้มติของ
คณะกรรมการในการรับรองความคิดเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ทราบถึง
แนวทางที่เสนอ ส านักฯ เห็นควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้เป็นระบบเดียวกันกับกรมปศุสัตว์ และศูนย์
ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี รองรับการใช้งานตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้
ระบบ sever ในการบริหาร แจก IP ให้แก่เครื่องลูกข่าย (clients) โดยอัตโนมัติ (DHCP Server) และระบบยืนยันตัว
บุคคลเพ่ือเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต (Authentication System) สามารถรองรับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อได้หลากหลาย ก าหนดสิทธิ
และช่วงเวลาการเข้าใช้งานของเครื่องลูกข่าย (clients) โดยสามารถจัดกลุ่มการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต การท า 
Load Balance Server เพ่ือเป็นการแยกเส้นทางของการใช้งานข้อมูลออกอินเตอร์เน็ตที่เป็นภายในประเทศและ
ต่างประเทศออกจากกัน เป็นการรักษาเสถียรภาพความครอบคลุมของสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง จัดการกับปัญหา
ความแออัดบนเครือข่ายได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point ส าหรับติดตั้งภายใน
อาคาร แต่ละอาคารอยู่ห่างกัน บางอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น การกระจายสัญญาณไม่ครอบคลุมพ้ืนที่และเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ได้จ ากัดจ านวน บางจุดเป็นพ้ืนที่อับสัญญาณเชื่อมต่อไม่ได้ ซึ่งมีบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่าย
จ านวนมาก ดังนั้น ส านักฯ เห็นควรเพ่ิมอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ในพื้นที่ที่อับสัญญาณเข้าไม่ถึงและมีจ านวน
ผู้ใช้งานจ านวนมาก โดยอุปกรณ์ดังกล่าวรองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless 
Controller) โดยให้เพิ่มอุปกรณ์ เพ่ือน ามาบริหารจัดการระบบเครือข่าย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติในหลักการการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 
รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท โดยต้องผ่านมติของคณะกรรมการพิจารณา         
กลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 มติเวียนขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียน
เพื่อผลติวัคซีนจ าหน่าย 
 

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0406.3/ ว 243 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  แจ้งให้เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ด าเนินการ น าเสนอร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 29 มิถุนายน  2561 เพ่ือใช้ในการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯต่อไป  หาก
พ้นก าหนดจะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนน นั้น 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท ามติเวียนขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ประจ าปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่ายเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ (ส่วนกรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือเข้าร่วมประชุมหารือร่าง
ตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษา อยู่ในระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องพิจารณา) 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการ

ประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษา 
สาระส าคัญ :  

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค 0406.3/ ว 243 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ด าเนินการจัดให้มีการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯระหว่าง
กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) และทุนหมุนเวียนกับคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพื่อท าหน้าที่ในการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษาฯ โดย
ที่คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าวจะต้องเป็นกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งจะ
ด าเนินการประชุมหารือฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2561 และกรมบัญชีกลางจะแจ้งก าหนดวันประชุม
ดังกล่าว ให้ทราบต่อไป 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายพิจารณารายชื่อคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษา 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

   5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
สาระส าคัญ :  
    ตามที่ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice GMP (PJC/S) นั้น 
  แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังกล่าว เป็นการได้มาซึ่งแบบ มีการออกแบบเพ่ือมาใช้งาน 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างข้อก าหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข (TOR) โครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียด
ทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP และปรับรายละเอียดเนื้อหาของ
โครงการให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของโครงการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ 
จากเดิม   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice GMP (PJC/S) 
เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice GMP (PJC/S) 
โดยใช้หลักการและงบประมาณเท่าเดิม 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

   5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สาระส าคัญ :  

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0406.3/ว 214 เรื่องการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน โดยให้ทุนหมุนเวียนศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
จัดท าแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้น 

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง ได้ร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงการคลัง ซึ่งปฏิบัติตามตัวชี้วัดและการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

   5.4 ขออนุมัติรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาท เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ขอใช้โรงเก็บพัสดุเดิมของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้เก็บเอกสาร 
ซึ่งโรงเก็บพัสดุที่ใช้งานมานานไม่เคยซ่อมแซม มีสภาพทรุดโทรมมาก กระเบื้องหลังคาแตกช ารุด ตะแกรงกันนก
ด้านข้างอาคารช ารุด ท าให้นกเข้าไปอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และน าเศษวัสดุต่างๆเข้าไปท ารังในโรงเก็บพัสดุ อีกทั้ง
ถ่ายมูลไปทั่วทั้งอาคาร ส่งกลิ่นเหม็น รวมถึงมีซากนกตายเกลื่อนภายในอาคาร เป็นเหตุให้เอกสารที่เก็บไว้สกปรก
มาก และอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งเกรงจะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานสืบค้นเอกสาร จึงมีความจ าเป็นต้องขอปรับปรุงโรงเก็บพัสดุดังกล่าว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่ ากว่า 10 ล้านบาท เพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รายการ ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุพร้อมชั้นวางเอกสารใบส าคัญ ราคา 419,300 บาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายจาก
รายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 960,800.50 บาท 
 

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

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สาระส าคัญ : 
  ด้วยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท ารายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
งบบุคลากร จ านวน   55,816,360.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน  329,452,100.00  บาท 
งบลงทุน จ านวน    52,161,240.00 บาท 
รายจ่ายส่วนกลาง จ านวน - บาท 

รวมเป็น จ านวน   437,429,700.00  บาท 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 437,429,700.00 บาท 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

5.3 ขออนุมัติ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนเดิมและสร้างโรงงานผลิต
วัคซีนใหม่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
สาระส าคัญ :    

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีที่จะให้บริษัท
ต่างประเทศมาช่วยดูโรงงานผลิตวัคซีน พร้อมทั้งให้ค าแนะน า หากท าได้ ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือรองรับบริษัทต่างประเทศที่จะเข้ามาดูงาน เพ่ือศึกษาข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซี น 
รวมทั้งการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน โดยคณะท างานชุดนี้จะต้องมีผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปรายละเอียดของ
การประชุมได้ นั้น 
   ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนเดิมและสร้างโรงงานผลิตวัคซีนใหม่ของ
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMPเสร็จแล้ว จึงขออนุมัติร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนเดิมและ
สร้างโรงงานผลิตวัคซีนใหม่ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 4/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

6.1 รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่างน้ ายาไวรัส 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.3 สรุปเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่างน้ ายา ไวรัส   
มติที่ประชุม รับทราบและหากมีผลความคืบหน้าให้รายงานคณะกรรมการฯทราบต่อไป   

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอรายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
 

1. กรมปศุสัตว์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. กรมปศุสัตว์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางละเมิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. กรณีวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือและสุกร เริ่มหมดอายุในเดือนกันยายน 2561 

(ตามเอกสารแนบ) เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการสอบสวนวินัยและทางละเมิด 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้หารือกรมปศุสัตว์ ในข้อ 3 (ตามเอกสารแนบ) และมีข้อสั่งการ

ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าวัคซีนไปใช้ เพ่ือพิจารณาต่อไป (อยู่ระหว่างการน าเสนอกรมปศุสัตว์ออกค าสั่ง) 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


