
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

ครั้งที ่6/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ กรมปศุสัตว์ 

     เวลา 13.30 น. 
………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
3.2 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ไตรมาสที่ 3 
3.3 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
3.4 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ระยะยาว (2561-2565) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
3.5 รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่างน  ายาไวรัส 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
2561-2565 

4.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 
   4.3 ขอขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
 

 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

เริ่มประชุมเวลา            13.30 น. 
                                                                                                          
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 5/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั งที่ 5/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวัน อังคารที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี   
หน้าที่ 4 
 - ตัดค าว่า หน้าที่ 36  
จากเดิม  

5. โครงจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMP กรณีเพ่ิมเติมรายละเอียดของ Rabies 
เปลี่ยนเป็น 

5. โครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP กรณีเพ่ิมเติมรายละเอียดของ Rabies 
หน้าที่ 13 
จากเดิม 

5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2562 
ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่      

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

บัดนี  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เปลี่ยนเป็น 

5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ระยะยาว
(2561-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่      
4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3-5ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับใช้ในปีถัดไป นั น 

บัดนี  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ระยะยาว (2561-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
หน้าที่ 14 
จากเดิม 
หน้าที่ 44 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ สทช.มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ควรปรับตัวชี วัดให้ชัดเจน

ระดับความส าเร็จในการจ้างปรับปรุง 
- พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจะมีกิจกรรมมากกว่าการฝึกอบรม ควรจะมีเรื่อง

โครงสร้าง การแต่งตั งคณะกรรมการในการพัฒนาให้ความรู้ 
- ให้ปรับรายละเอียดแผนปฎิบัติการ (Action plan) ในเรื่องของล าดับที่ ตัวเลข ตัวหนังสือ และ

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวโครงการ 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

เปลี่ยนเป็น 
หน้าที่ 44 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 1. เพ่ือให้ สทช.มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ควรปรับตัวชี วัดที่ 2 เป็น

ระดับความส าเร็จในการจ้างปรับปรุง 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์มากกว่าการ

ฝึกอบรม ควรจะมีเรื่องการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน  
- ให้ปรับรายละเอียดแผนปฎิบัติการ (Action plan) ในเรื่องของล าดับที่  ตัวเลข ตัวหนังสือ 

ปีงบประมาณท่ีจะด าเนิน และตัวชี วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับตัวโครงการ 
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (2561 -2565) ขอให้ เพ่ิมเรื่องผลผลิต (Output) และผลลัพธ์

(Outcome)  ที่จะได้จากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดด้วย 
หน้าที่ 17 
จากเดิม  
ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดูรายละเอียดของตัวชี วัดแต่ละตัวชี วัด ว่าตัวชี วัดข้อใดที่
สามารถท าได้ หรือติดขัดตรงไหน เพ่ือจะให้ได้คะแนนสูงขึ น และดูตัวชี วัดของตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ เรื่องกฎบัตร 
และการจัดท ากฎบัตร รูปแบบโครงสร้าง การสรรหาบุคลากร  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
เปลี่ยนเป็น 
ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดูรายละเอียดของตัวชี วัดแต่ละตัวชี วัด ว่าตัวชี วัดข้อใดที่
สามารถท าได้ ก็ให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว หรือมีอุปสรรคในเรื่องใดที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ก็ให้เสนอใน
การประชุมครั งต่อไป และติดตามตัวชี วัดของตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ เรื่องการจัดท ากฎบัตรด้วย  
มติที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการตามความเห็นที่ประชุม 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั งที่ 5/61 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
ความเห็นที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แจ้งให้กลุ่มบริการวิชาการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับวัคซีนอหิวาต์
สุกร ซึ่งขณะนี มียอดขายลดลง ให้ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก สร้างการขาย จังหวัดจะได้รู้ว่าขณะนี วัคซีนมีมาก
พอสมควร โดยให้งานสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนเช่น การลงเว็บไซด์ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แจ้งให้กลุ่มบริการวิชาการด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีน
อหิวาต์สุกร โดยการลงเว็บไซด์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมทั งท าหนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1–9 ให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนชนิดดังกล่าวในแต่ละพื นที่อีกช่องทางหนึ่ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

3.2 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ไตรมาสที่ 3 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั งที่ 5/61 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ไตร
มาสที่ 3ความเห็นที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดูรายละเอียดของตัวชี วัดแต่ละตัวชี วัด ว่าตัวชี วัดข้อใด            
ที่สามารถท าได้ ก็ให้เร่งด าเนินการโดยเร็ว หรือมีอุปสรรคในเรื่องใดที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา ก็ให้เสนอใน
การประชุมครั งต่อไป และติดตามตัวชี วัดของตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ เรื่องการจัดท ากฎบัตรด้วย  

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ โดยแนบกฎบัตร 
โครงสร้างตรวจสอบภายใน และแบบส ารวจความคิดเห็นของความต้องการของลูกค้าต่อเงินทุนหมุนเวียน ประจ าปี 
2561 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบและขอความเห็นชอบกฎบัตร โครงสร้างตรวจสอบภายใน และแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของความต้องการของลูกค้าต่อเงินทุนหมุนเวียน ประจ าปี 2561 
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

    3.3 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จ าหน่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
สาระส าคัญ : 
  ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการงบบุคลากร จ านวน 54,342,300.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 326,741,550.00 บาท ตามที่เสนอ และปรับรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
ส่วนงบลงทุน อนุมัติในหลักการ จ านวน 50,252,040.00 บาท ตามที่เสนอ ยกเว้นรายการเครื่องอัลตร้าเซนตริฟิวส์ 
ให้น าใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องว่ามีราคาสูงกว่าการซื อทดแทนมาในการประชุมครั งต่อไป และให้ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สรุปรายการครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ นไป พร้อมประวัติการซ่อม(ถ้ามี)    
มาเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั งต่อไป 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี  
   - งบด าเนินงานอนุมัติในหลักการ  และอนุมัติโครงการวิจัยเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ จ านวน 
1,780,760 บาท โดยให้แยกโครงการวิจัยเดิมจ านวน 2 โครงการ และโครงการวิจัยที่เพ่ิมเติมจ านวน 1 โครงการ    
มาอยู่ในรายการรายจ่ายอ่ืน และเพ่ิมจ านวนคนไปโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
วัคซีนสัตว์ปีก วัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด และสถาบันวิจัยโรคสัตว์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากเดิม       
6 คน เป็น 8 คน โดยเพ่ิมข้าราชการอีก 1 คน และฝ่ายผลิตน  าประปาอีก 1 คน  สรุปงบด าเนินงานรวมทั งสิ น 
328,830,310 บาท 

- งบลงทุนอนุมัติในหลักการเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 50,252,040.00 บาท ยกเว้นรายการ         
เครื่องอัลตร้าเซนตริฟิวส์ ให้น าใบเสนอราคาที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาอีกครั ง และให้สรุปรายการ
ครุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีขึ นไป พร้อมประวัติการซ่อม (ถ้ามี) มาเสนอในที่ประชุม และมีครุภัณฑ์ท่ีขอ
ทดแทนเพิ่มเติม จ านวน 3 รายการ ดังนี  

1. เครื่องกรองไวรัสชนิดเข้มข้นชนิด Ceramic Membrane Tube ขนาดพื นที่การกรองไม่น้อยกว่า   
15 ตร.ม. จ านวน 1 เครื่อง ราคา 45,475,000 บาท 

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั งพื นชนิดควบคุมความเย็น ขนาด 6x1 จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
2,320,000 บาท 

3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ราคา 560,000 บาท 
ทั งนี หน่วยที่ขอรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว จะน ารายละเอียดและมาชี แจงที่ประชุมในวันที่ 16 

สิงหาคม 2561 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.3  
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบและพิจารณารายการครุภัณฑ์เครื่องอัลตร้าเซนตริฟิวส์และพิจารณาครุภัณฑ์ที่   
ขอทดแทนเพิ่มเติม จ านวน 3 รายการ ดังกล่าว 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

   3.4 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ระยะยาว
(2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั งที่ 
5/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ระยะยาว (2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  มติที่ประชุม ให้ส านักเทคโนโลยี    
ชีวภัณฑ์สัตว์กลับไปแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ แล้วน ามาเสนอในการประชุม
ครั งต่อไป 
   บัดนี  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ระยะยาว
(2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

3.5 รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่างน้ ายาไวรัส 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั งที่ 4/2561 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระ 6.1 รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่าง
น  ายาไวรัส มติที่ประชุม รับทราบและหากมีผลความคืบหน้าให้รายงานคณะกรรมการฯทราบต่อไป   

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอรายงานความคืบหน้า ดังนี  
   กรมปศุสัตว์ได้มีการตั งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการสอบสวนทางละเมิดแล้ว 
ขณะนี อยู่ระหว่างด าเนินการ  กรณีวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือและสุกร เริ่มหมดอายุในเดือนกันยายน 
2561 แต่เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการสอบสวนวินัยและทางละเมิด กรมปศุสัตว์ได้ออกค าสั่ง      
กรมปศุสัตว์ ที่ 532/2561 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาการน าวัคซีนไปใช้ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
คณะกรรมการพิจารณาการน าวัคซีนไปใช้ ได้มีการประชุมครั งที่  1/2561 เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2561             
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่า ไม่ควรน าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด 3 ไทป์ ส าหรับโค กระบือ แพะ 
แกะ และชนิด 2 ไทป์ของสุกร ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการผลิต (จาก O189 เป็น O Cathay) มาใช้ตามหลักฐาน
วิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีหนังสือจากส านักกฎหมายให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สรุปจ านวนวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อยที่ไม่เป็นไปตามความต้องการผลิตและจ านวนเงินยอดสุทธิไปยัง ส านักกฎหมายเพ่ือแจ้งจ านวน
วัคซีนและจ านวนเงินให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรงทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.5 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561-2565 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี และให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่ายเห็นชอบแผนปฏิบัติการทุกปี ก่อนสิ นปีงบประมาณนั นๆ 

บัดนี  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

   4.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศมีการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และให้คณะกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายเห็นชอบแผนปฏิบัติการทุกปี ก่อนสิ นปีงบประมาณนั นๆ 

บัดนี  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

    4.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) 
สาระส าคัญ : 

ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ท าสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บ
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร จากห้างหุ้นส่วน จ ากัด ปภาดา 
วิศวกรรม เป็นเงินทั งสิ น 5,930,920.01 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 50/2560 ลงวันที่  12 กันยายน 2560          
และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ครบก าหนดส่งมอบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดย
ส่งมอบงานเป็นงวด จ านวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ได้ตรวจรับและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว แต่งวดที่ 4 ได้รับการทักท้วง
ใบส าคัญจากกองคลัง ให้แนบรายงานการประชุมประกอบการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างมีหนังสือขยายสัญญา 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการการตรวจรับซึ่งปฎิบัติงานอยู่ที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 2       
ให้ด าเนินการตามที่กองคลังทักท้วง ซึ่งฝ่ายจัดซื อ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้รับเรื่องคืนจากคณะกรรมการการ
ตรวจรับวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเกินก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงาน       
งวดที่ 4 ได้ ตามหนังสือที่ กค 0506/48889 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2536 เรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายรายการค้าง
จ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ปี 2536 ข้อ 2 อนุมัติเป็นหลักการให้กรมปศุสัตว์ขยายเวลา
เบิกจ่ายประมาณการรายจ่ายประจ าปีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายส าหรับรายการที่กรมปศุสัตว์ได้
ก่อหนี ผูกพันภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจ าปีนั นๆ ต่อไปได้ภายใน 3 เดือน  

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร งานงวดที่ 4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั งที่ 6/ 2561 

5.1 ขออนุมัติรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติม ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่ อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สาระส าคัญ:  
  ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายได้อนุมัติประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รายการที่ 22 เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จ านวน 4 เครื่อง ของฝ่ายบริหารทั่วไป 2 เครื่อง ฝ่ายผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 1 เครื่อง และกลุ่มสัตว์ทดลอง 
1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 38,000 บาท นั น 
  ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ขอจัดซื อใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 เครื่อง ใช้ส าหรับตัดหญ้า วัชพืช บริเวณรอบๆ
ภายในโรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ านวน 1 เครื่อง และขัดข้องบ่อย ต้องน าเครื่องตัดหญ้าส่วนตัวมา
ใช้งาน โดยพื นที่รอบโรงงานมีบริเวณกว้าง 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติรายการครุภัณฑ์เพ่ิมเติม รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง  
ความเห็นที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


