
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

ครั้งที ่5/2561 
วันจันทร์ที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์ 
     เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

3.2 รายงานร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
4.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 

  4.3 รายงานแผนการด าเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2561 
  4.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
        4.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 

4.7 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัชีี 256  
4.8 รายงานผลการตรวจสอบภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ขอความเห็นีอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

เริ่มประชุมเวลา            13.3  น. 
                                                                                                          
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 4/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประีุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประีุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง
รายงานการประีุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประีุมดังนี้  

 

หน้าที่ 6 
จากเดิม   
ความเห็นที่ประีุม :  1. ให้แยกโครงการเป็น 2 โครงการ เป็นการจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบ 

     2. ให้โครงการจ้างที่ปรึกษาของงบประมาณปี พ.ศ.2561 ตัวีี้วัดตก และให้ไปขอตั้ง
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นการจ้างออกแบบ 

ซึ่งจากการประสานกับบริษัท ทริส แล้ว สามารถเปลี่ยนีื่อโครงการได้ โดยจะไปหมายเหตุ
ไว้ตอนปลายปี ทางส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์สามารถด าเนินการจนสามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 
2561โดยให้ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ เร่งด าเนินการเนื่องจากเหลือระยะเวลา 3 เดือน  
 
เปลี่ยนเป็น  
ความเห็นที่ประีุม : 1. ให้แยกโครงการเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ และโครงการจ้าง
ออกแบบฯ  

2. ให้ เปลี่ยนแปลงโครงการจ้างที่ ปรึกษาของปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ไปขอตั้ ง
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการจ้างออกแบบ 

ซึ่งจากการประสานกับบริษัท ทริส แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้ โดยจะไปหมาย
เหตุไว้ตอนปลายปี ทางส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์สามารถด าเนินการจนสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน
ปีงบประมาณ 2561โดยให้ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ เร่งด าเนินการเนื่องจากเหลือระยะเวลา 3 เดือน  
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สาระส าคัญ : 
  ตามที่ ได้มีการประีุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มติที่ประีุม ให้ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ กลับไปแก้ไข
รายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย แล้วน ากลับมาพิจารณา
ในการประีุมครั้งต่อไป 

ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยประมาณการรายจ่ ายเงินทุนหมุน เวียน เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562                 
เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

งบบุคลากร จ านวน   54,342,3  .   บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 326,741,55 .   บาท 
งบลงทุน จ านวน    5 ,252, 4 .   บาท 
รายจ่ายส่วนกลาง จ านวน - บาท 

รวมเป็น จ านวน   431,335,89 .   บาท 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติโดยประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 431,335,89 .   บาท           
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

1. งบบุคลากร 
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ  52,578,78 .   บาท  
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 54,342,3  .   บาท   

เพ่ิมข้ึน 1,763,52 .   บาท  คิดเป็น 3.35 % เนื่องจากการเลื่อนขั้นตามปกติ และขอเพ่ิมพนักงาน
เงินทุนใหม่ จ านวน 1 อัตรา 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

2. งบด าเนินงาน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ  346,438,99 .   บาท  
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 326,741,55 .   บาท   

ลดลง 19,697,44 .   บาท คิดเป็น 5.68 %  
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

3. งบลงทุน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ประมาณการที่ได้รับ  73,313,73 .   บาท  
งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณการที่ขอ 5 ,252, 4 .   บาท   

ลดลง 21, 61,69 .   บาท คิดเป็น  31.45 %  และได้น ามาทบทวนแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ ดังนี้ 

- ยกเลิกรายการที่ 15 (เดิม) ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1   ลิตร 
- ยกเลิกรายการที่ 16 (เดิม)  เครื่องบดสลายตัวอย่างประสิทธิภาพสูง 
- ยกเลิกรายการที่ 21 (เดิม) ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4   ลิตร 
- ขอแก้ไขรายการที่ 13 (เดิม) เครื่องกวนสารละลาย จ านวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 168,    บาท

เปลี่ยนเป็น รายการที่ 13 (ใหม่) เครื่องกวนสารละลาย จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,    บาท         
- ขอแก้ไขรายการที่  17 (เดิม) อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3  ลิตร          

ราคา 23 ,    บาท เปลี่ยนเป็น รายการที่ 15 (ใหม่) อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิขนาดความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร     
ราคา 18 ,    บาท 

- ขอแก้ไขีื่อรายการที่ 69 (เดิม) เปลี่ยนปั้มน้ าเสียและระบบควบคุมบ่อรับน้ าเสียอาคารโรงงาน 
เป็น รายการที่ 63 (ใหม่) ปั้มน้ าเสียและระบบควบคุม 

- เพ่ิมเติมรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ คือ รายการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุพร้อม
ีั้นวางเอกสารใบส าคัช เป็นเงิน 419,3   บาท 

 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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        3.2 รายงานร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สาระส าคัญ :  
   ตามที่ ได้มีการประีุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นีอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประีุม เห็นีอบร่างแผนการจ่ายเงินและการ
รับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ปรับรายละเอียดตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการ แล้วเสนอในที่ประีุมครั้งต่อไปเพื่อทราบ  

กองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้ปรับรายละเอียดร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

* ในส่วนของการศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1. การจ่ายเงิน ให้ เพ่ิมรายละเอียด 1.4 การจ่ายเงินของเงินทุนมีการจ่ายกี่ประเภท ให้ใส่

รายละเอียดเพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ีัดเจน (หน้าที ่217) 
2. การรับเงิน ให้เพิ่มเติมรายละเอียดของกิจกรรมของการรับเงินมีก่ีประเภท (หน้าที ่217) 

 * แผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  - ให้เพ่ิมรายละเอียดเป้าหมายของปี 2561 และปี 2562 จะด าเนินการท ากิจกรรมการรับเงินและ
จ่ายเงินอะไรบ้าง เพ่ือให้มีองค์ประกอบครบถ้วน (หน้าที่ 219-22 ) 
 * แผนการด าเนินงานปี 2562 ที่เป็นตาราง 
  - ด้านการจ่ายเงิน และด้านการรับเงิน ให้ปรับการด าเนินงานอาจจะแบ่งงานเป็นกิจกรรม 
ด าเนินการเป็นไตรมาสให้มีเป้าหมายที่ีัด (หน้าที่ 223-227) 
 * ตัวีี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน 
  - ตัวีี้วัดด้านที่ 4 , 5 , 6 อาจไม่เกี่ยวข้องกับแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือผลิตวัควีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรจะปรับค่าตัวีี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน ในเีิงปริมาณที่
สามารถวัดค่าได้ท าได้กี่ตัวีี้วัด เป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์ (หน้าที่ 228 ) 
  - แผนปี 2561 เงินี่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เขียนกิจกรรมที่ีัดเจน มีขั้นตอนอะไรบ้าง (หน้าที่ 
229-23 ) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระส าคัญ: 
ตามที่กรมบัชีีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจ าปีบัชีี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวีี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – มิถุนายน 2561 และรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม – มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม – มิถุนายน 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 1 .88  .  1 1 . 6 92.46 1 . 6 9.91 98.7   . 2  .13 
2. FMD-PIG 39.17  .79 19.53 49.86 2 .32 19.61 97.19  .14  .57 

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 - 2.49 4 .36 2.49 1.91 77.11  . 1  .57 
2. DP 53.29  . 9 38.77 72.75 38.86 36.58 94.72  .23 2. 5 

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  .5  -  .91 182  .91  .9  1    . 1 - 
2. NDL+IB 92.    .  1 69.55 75.6  69.55 64.47 93.33  .44 4.64 
3. X 6.    .11 5.13 85.5  5.24 3.24 62.79  . 5 1.95 
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  . 8 1.27 111.4  1.35 1.25 93.26  .  9  . 9 
2. A  .  5 -  .  6 12 .   1. 1  .  5 1  .    .  1 - 
3. BL  .14  .  4  .15 1 7.14  .15  .14 92.86  .  3  . 1 
4. BR  . 3 -  . 1 33.33  . 1  . 1 1 1.    .   1  .   1 
5. FC - - - - - - - - - 

 

ค าย่อ : 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  . 6 -  . 19 31.67  . 2  . 18 1  .    .  1 - 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน)   
ตุลาคม – มิถุนายน 2561  

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
       หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. FMD- CATTLE  .31 6.18 9.6  57.78 9.91 63.96 68. 5 
2. FMD-PIG 19.6  261.64 - - 19.6  261.64 44 .5  

รวม 19.91 267.82 9.60 57.78 29.51 325.60 508.55 
                                                                                                                                                                          

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.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. SF 1.88 5.65  . 3  . 7 1.91 5.72 14. 3 
2. DP 34. 8 13.63 2.5   .88 36.58 14.51 16.33 

รวม 35.96 19.28 2.53 0.95 38.49 20.23 30.36 
ค าย่อ :  SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. NDL  .9   . 6 - -  .9   . 6  . 2 
2. NDL+IB 4.47 1.56 6 .   6.   64.47 7.56 9.15 
3. X 1.7   .6  1.55  . 9 3.25  .69 1.57 
4. IB - - - - - - - 

รวม 7.07 2.22 61.55 6.09 68.62 8.31 10.74 
 

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.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. HS  . 2  . 4 1.23 2.15 1.25 2.19 1.98 
2. A - -  .  5  .  8  . 1  . 1  .  8 
3. BL - -  .15  .26  .15  .26  .25 
4. BR - -  . 1  . 5  . 1  . 5  .17 
5. FC 11.87 2.97 1 . 6 2.11 21.93 5. 8 4.52 

รวม 11.89 3.01 11.46 4.58 23.35 7.59 6.928 
 

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.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. Pullorum - - - - - - - 
2. Plate test - - - - - - - 
3. Tube test - - - - - - - 
4. Rose bengal - - 0.02 0.07 0.02 0.07 0.14 

รวม - - 0.02 0.07 0.02 0.07 0.14 
 
 

ชนิดวัคซีนและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–มิ.ย.61 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

รวมรายได้ทั้งหมด 74.83 292.33 85.15 69.47 159.98 361.80 556.71 
 

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 292.33 ล้านบาท และ
งบป้องกันจ านวน 69.47 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 361.8  ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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    4.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัชีีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัชีี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวีี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม – มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม – มิถุนายน 2561 

 (ล้านบาท) 

 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  52.7752.77  37.5437.54  37.437.422   .1 .122  15.2315.23  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  346.44346.44  216.7216.744  11 .6811 .68  1 6.361 6.36  129.7 129.7   

งบลงทุนงบลงทุน  73.3173.31  14.7514.75  2.692.69  12. 612. 6  58.5658.56  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  1.2 1.2   1.2 1.2   1.2 1.2   --  --  

รวรวมม  473.72473.72  270.2270.233  115511..9999  118.5118.544  203.49203.49  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หน่วย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัชีีมือ ณ 3  ก.ย. 256 ) 1,536,824,207.15 
บวก   รายการปรับปรุงบัชีีมือที่กระทบกับบัชีีเงินฝากคลัง   
ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง                             ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 149,428.71  
เงินโอนระหว่างทาง                                   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 562,348,8 5.13  
โอนขายบิลจากส่วนราีการเข้าเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 133,8 1.5  562,632, 35.34 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง  2, 99,456,242.49 
บวก    รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.256 -มิ.ย. 2561)  353,698,889.5  
(หัก)   รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.256 -มิ.ย. 2561)   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561 151,673,328.3   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 256  147,691, 53.8   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559 157,291.66  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555 3, 69,45 .   3 2,591,123.76 
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561  2,15 ,564,  8.23 
* บวก  ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61)  161,999, 35.   
  (หัก)  ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ค.61-ก.ย.61) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561 322, 49,356.7   
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย   118,549,359.19   
                ยอดท่ียังไม่ได้กันเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน)           203,499,997.51   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 256  4,451,134.61  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555 359,   .   326,859,491.31 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,985,7 3,551.92 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561   
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 256    
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555   

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561  1,985,703,551.92 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.3 รายงานผลการด าเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

สาระส าคัญ :  
ตามที่ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

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

ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์  ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือนมิถุนายน2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 58 รายการ ผลการด าเนินการดังนี้ 

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 12 รายการ เป็นเงิน 2,693,362.    บาท 
2. รอการส่งมอบ  จ านวน 14 รายการ  เป็นเงิน 9,5 4,357.   บาท 
3. การท าสัชชา จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,354,   .   บาท 
4. ส่งเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแล้ว จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 2,132,387.5  บาท 
5. ก าลังท าเรื่องส่งเบิกเงินท่ีกองคลัง จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 438,59 .   บาท 
6. รอกันเงินที่กองคลัง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,198,   .   บาท 
7. อยู่ระหว่างการร้อง TOR จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,17 ,18 .   บาท 
8. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 19,968, 6 .   บาท 
9. รอการอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจากกรมปศุสัตว์ จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 

2 ,169,5  .   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,384,536.5  บาท 

    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่กรมบัชีีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัชีี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวีี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีบัชีี 2561 จ านวน 
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม – มิถุนายน 2561 ด าเนินการได้ตามแผน 5 โครงการ และมีอีก   
1 โครงการ ที่ด าเนินการในี่วงต้นเดือนกรกฎาคม รวมเป็น 6 โครงการ คิดเป็น 66.67% ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 256  ณ ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ 
อ าเภอปากี่อง จังหวัดนครราีสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,7  .   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 6  
คน จ่ายจริงเป็นเงิน 34,38 .   บาท 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใี้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 256  ณ เขาใหช่แฟนตาซี รีสอร์ท อ าเภอปากี่อง 
จังหวัดนครราีสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 5  คน งบประมาณ 117,4  .   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 5  คน จ่ายจริงเป็น
เงิน 1 2,4  .   บาท 

3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “เอกสารในระบบ GMP และการจัดท า” ประจ าปี 2561 จ านวน 2 
รุ่น 

- รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ต าบลปากี่อง อ าเภอปากี่อง 
จังหวัดนครราีสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 1 8 คน งบประมาณ 1 1,775.   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจ านวน 
1 8 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 98,8  .   บาท 

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Balios Resort Khoyai ต าบลปากี่อง อ าเภอปากี่อง 
จังหวัดนครราีสีมา ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 1 8 คน งบประมาณ 1 1,775.   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจ านวน 
1 8 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 93,9  .   บาท 

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล(Effective Communication)” 
ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 163 คน งบประมาณ 1,3 2,8  .   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 115 คน 
จ่ายจริงเป็นเงิน 848,35 .   บาท 

5. โครงการประีุมวิีาการ เรื่อง ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ ประจ าปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 2 -22 มิถุนายน 2561  ณ Balios resort Khoyai ต าบลหมูสี อ าเภอปากี่อง จังหวัดนครราีสีมา ผู้เข้าร่วม
อบรมตามแผน จ านวน 2   คน งบประมาณ 793,6  .   บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 194 คน จ่ายจริงเป็น
เงิน 53 ,95 .   บาท 

6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของส านัก
เทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17 25” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประีุมฝ่ายผลิต
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 5  คน งบประมาณ 57,1  .   บาท ผู้เข้าร่วมอบรม
จริง จ านวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 44,3  .   บาท 
   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.4 
 

 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัชีีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัชีี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวีี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัชของทุนหมุนเวีย น       
จึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯได้ประีุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.5 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.6 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระส าคัญ : 

 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.6  – มิ.ย.61) 
ซ่ึงงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังีีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ด าเนินการบรรยายแนะน าระบบบริหารจัดการคลังีีวภัณฑ์ ในการประีุมวิีาการ เรื่อง “ความรู้
ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Balios 
resort Khoyai 

- ก าหนดีื่อผู้เข้าใี้ ทั้ง 2 ระบบ 
- ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบทั้ง 2 ระบบ 
- จัดท าข้อมูลแนะน าการใี้งานระบบ ในรูปแบบไฟล์ Microsoft PowerPoint 
และจากการประีุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯครั้งที่ 3/2561 ความเห็นในที่ประีุม ในส่วนของ

ระบบบริหารจัดการคลังีีวภัณฑ์สัตว์ ให้งานสารสนเทศประสานกับกองคลัง กรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูล
ของระบบคลังีีวภัณฑ์  เี่น การก าหนดสิทธิ์การใี้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังีีวภัณฑ์สัตว์               
ทางสารสนเทศได้หารือกับคนเขียนโปรแกรมแล้ว คนเขียนโปรแกรมจะท าการเพ่ิม User และการก าหนดสิทธิการ
เข้าใี้งานโดยสามารถดูข้อมูลได้ ปริ๊นข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบนโปรแกรมได้ ซึ่งขณะนี้อ ยู่ระหว่าง
ด าเนินการเนื่องจากสิทธิที่จะก าหนดให้กองคลังนั้น มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างจาก User อ่ืนที่ก าหนดไว้ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.6 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.7 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560 
สาระส าคัญ:  

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่กษ  22 / ว 3511        
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 แจ้งรายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัชีี 256  (ฉบับสมบูรณ์)         
ได้คะแนนรวม 3.9668 คะแนน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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4.8 รายงานผลการตรวจสอบภายในของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
สาระส าคัญ:   

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัชีี การพัสดุ และการด าเนินตามแผนงาน/โครงการ ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และได้จัดท าร่างรายงานผล
การตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.8 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประีุมคณะกรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2562 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ กรมบัชีีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่      

4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3-5ปี) นั้น 

บัดนี้ ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.1 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นีอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2562 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 5/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
สาระส าคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  
 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ :    

ด้วยฝ่ายผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ดได้จัดท าโครงการวิีาการ “การผลิตวัคซีนอหิวาต์
สุกรีนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไีนีส (Production of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese 
strain) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพ่ิมจ านวนไวรัสอหิวาต์สุกร สเตรนไีนีสในเซลล์เพาะ เลี้ยง FS-L3 เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการผลิตวัคซีน พร้อมทั้งศึกษาความปลอดภัยของเีื้อไวรัสวัคซีนสต็อก ทดสอบคุณภาพวัคซีน และ
ความคุ้มโรคในสุกรทดลองให้ได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีีีวภัณฑ์สัตว์ จึงขออนุมัติโครงการวิจัยเพ่ิมเติม 
ในงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,78 ,76  บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1. ีุดโครงการ การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรีนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไีนีส (Production          
of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese strain) ใี้งบประมาณ 167,4   บาท 

- ค่าตอบแทน   15 ,     บาท 
- ค่าใี้สอย     12,4    บาท 
- ค่าวัสดุ       5,     บาท 
2. โครงการย่อย 1 การศึกษาปัจจัยในการเพ่ิมจ านวนไวรัสอหิวาต์สุกร สเตรนไีนีสในเซลล์

เพาะเลี้ยง (Study of the factors affected on classical swine fever virus propagation in tissue culture)
ใี้งบประมาณ 728,8   บาท 

- ค่าตอบแทน   27,      บาท 
- ค่าวัสดุ           7 1,8    บาท 
3. โครงการย่อย 2 การพัฒนาวัคซีนอหิวาต์สุกรีนิดเซลล์เพาะเลี้ยง สเตรนไีนีส ในระดับต้นแบบ 

(Development of classical swine fever tissue culture vaccine Chinese strain,pilot scale)ใี้งบประมาณ 
6 9,65  บาท 

- ค่าตอบแทน   36,      บาท 
- ค่าวัสดุ           573,65   บาท 
4. โครงการย่อย 3 การเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการของเทคนิค immunoperoxidase          

และ neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาไวรัสและแอนติบอดี ของโรคอหิ วาต์สุ กร 
(Interlaboratory comparison of immunoperoxidase and neutralizing peroxidase-linked assay for 
virus detection of classical swine fever and antivody)ใี้งบประมาณ 274,91  บาท 

- ค่าวัสดุ          274,91   บาท 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,78 ,76  บาท 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


