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เริ่มประชุมเวลา            09.00 น. 
                                                                                                          
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
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มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 6/2561 
 

สาระส าคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ส่งรายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้  
หน้าที่ 4 
จากเดิม  
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
เปลี่ยนเป็น  
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบแบบสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของความต้องการลูกค้าต่อเงินทุน
หมุนเวียนประจ าปี  2561 และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของค ณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
หน้าที่ 10 
จากเดิม  

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจ าปีบัญชี 
2561  
สาระส าคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนฯแต่ละด้านต่อที่ประชุม 
เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ าอยู่ สามารถปรับคะแนนได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น 

 

ความเห็นที่ประชุม :   ขอดูตัวชี้วัดบางตัวที่ยังมีคะแนนต่ า และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความ

ต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ให้น าเสนอแผนงานวิจัยต่อผอ.ส านักฯให้ความเห็นชอบ 
และน าเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบ ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี 2 คะแนน 

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจัดท า SOP การผลิตวัคซีน
แบคทีเรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่องน าเสนอให้ผอ.ส านักฯเห็นชอบ ก็จะได้คะแนน 5 
เปลี่ยนเป็น 

5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561  
สาระส าคัญ : ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ให้รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนฯแต่ละด้านต่อที่ประชุม 
เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ก าหนดในกรอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี 2561 

 

ความเห็นที่ประชุม :    - ตัวชี้วัดที่ 3.2 หน้า 2 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความ
ต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ให้น าเสนอแผนงานวิจัยต่อผอ.ส านักฯให้ความเห็นชอบ 
และน าเสนอคณะกรรมการฯเพื่อทราบ  

- ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจัดท า SOP การผลิตวัคซีน
แบคทีเรียและสารทดสอบ ให้เร่งตามเรื่องน าเสนอให้ผอ.ส านักฯเห็นชอบ  
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หน้าที่ 11 
จากเดิม 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 คะแนนน่าจะได้ 5 เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อยแล้ว 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุน
หมุนเวียน ให้ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเช่นกัน และให้
น าเสนอบอร์ดรับทราบ 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความ
เสี่ยงไม่สามารถเพ่ิมคะแนน เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประเมินตนเอง รอผลสิ้นปี คาดว่าคะแนนน่าจะอยู่ที่ 5 

- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่าง
รวบรวมเอกสาร คาดว่าสิ้นเดือนกันยายน คะแนนจะเพ่ิมข้ึน 

- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย 2 คะแนนน่าจะได้ 5 เนื่องจาก
คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว 
ความเห็นที่ประชุม : รับทราบ และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอ่ืนๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ 
และให้รีบด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
เปลี่ยนเป็น 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 1 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนเรียบร้อย
แล้ว 

- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ประเด็นย่อย 3 การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุน
หมุนเวียน ให้ใช้การประเมินรูปแบบเดียวกับการประเมินผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นตั วชี้วัดเช่นกัน และให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายรับทราบ 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 7 การบริหารความ
เสี่ยงไม่สามารถปรับปรุงการควบคุมได้ เนื่องจากความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ลดลง 

- ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเด็นย่อย 8 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประเมินตนเอง  

- ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ประเด็นย่อย 2 ข้อ 2.1 , 2.2 ,2.3 อยู่ระหว่าง
รวบรวมเอกสาร คาดว่าจะด าเนินการได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน  

- ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นย่อย 2 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ การบริหารทรัพยากร เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอ่ืนๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ และให้รีบ
ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

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

 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระส าคัญ : 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 6/61 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน
ความเห็นที่ประชุม ในส่วนของวัคซีนสัตว์ปีก งบจ าหน่าย ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท าหนังสือให้รองอธิบดี    
ลงนาม ให้ปศุสัตว์เขต ก าชับปศุสัตว์จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ หากเกิดกรณีมีการร้องเรียนเรื่องวัคซีนขาดในพ้ืนที่     
จะให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ได้ ด าเนินการท าหนั งสือถึงรองอธิบดี เพ่ือลงนามหนั งสือ
ประชาสัมพันธ์วัคซีนสัตว์ปีก(งบเพ่ือจ าหน่าย) เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.1 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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3.2 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561  
สาระส าคัญ :  
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายครั้งที่ 6/61 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2561 มติที่ประชุม รับทราบ และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดูรายละเอียดตัวชี้วัดอ่ืนๆที่มีคะแนนน้อยอยู่ 
และให้รีบด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ 
   ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 

สาระส าคัญ: 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 และรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและ
แอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. FMD-CATTLE 10.88 0.001 11.35 104.31 11.351 11.17 98.66 0.03 0.151 
2. FMD-PIG 39.17 0.79 25.32 64.64 26.11 25.44 98.16 0.19 0.48 

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 - 3.39 54.4 3.39 2.24 66.66 0.02 1.13 
2. DP 53.29 0.08 49.21 92.34 49.29 45.43 92.73 0.28 3.58 

ค าย่อ : SF=อหิวาต์สุกร  , DP=กาฬโรคเป็ด 
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. NDL 0.50 - 0.91 182.00 0.91 0.90 100 0.01 - 
2. NDL+IB 92.00 0.001 86.45 93.96 86.45 84.98 98.94 0.56 0.911 
3. X 6.00 0.11 5.13 85.50 5.24 4.63 89.31 0.05 0.56 
4. IB - - - - - - - - - 

 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

 
โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 

หน่วย:ล้านโด๊ส 

ชนิดวัคซีน แผนผลิต 
ปี 2561 

ยอดยกมา 
ณ 1 ต.ค. 60 

ผลการปฏิบัติงาน รวมยอด
ยกมาและ
ผลิตได้ 

เบิกจ่ายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีน 

คงเหลือ
พร้อมจ่าย ผลิตได้ 

 
% จ านวน % 

1. HS 1.14 0.08 1.26 110.52 1.34 1.26 94.77 0.01 0.07 
2. A 0.005 - 0.0056 112.00 0.0056 0.005 100 0.0006 - 
3. BL 0.14 0.004 0.15 107.14 0.15 0.14 92.85 0.003 0.011 
4. BR 0.03 - 0.0101 33.66 0.0101 0.01 100 0.0001 - 
5. FC 22.78 2.90 29.14 127.91 32.04 29.21 93.10 0.62 2.21 

 

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 0.06 - 0.02 33.33 0.02 0.018 100 0.02 - 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการและรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน (งบเพื่อจ าหน่ายและป้องกัน)   
ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561  

โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
       หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. FMD- CATTLE 0.38 7.63 10.70 64.90 11.17 72.53 69.09 
2. FMD-PIG 25.36 331.12 0.09 0.80 25.45 331.92 538.27 

รวม 25.74 338.75 10.88 65.70 36.62 404.45 607.36 
                                                                                                                                                                          

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–ส.ค.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. SF 2.21 6.63 0.03 0.07 2.24 6.7 17.03 
2. DP 40.43 16.17 5.00 1.75 45.43 17.92 19.59 

รวม 42.64 22.80 5.03 1.82 47.67 24.62 36.62 
ค าย่อ :  SF=อหิวาต์สุกร , DP=กาฬโรคเป็ด 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 
หน่วย:ล้านโด๊ส/ล้านบาท 

 
ชนิดวัคซีน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. NDL 0.77 0.05 0.12 0.007 0.89 0.057 0.03 
2. NDL+IB 4.98 1.74 80.00 8.00 84.98 9.74 9.85 
3. X 2.08 0.72 2.54 0.15 4.62 0.87 1.92 
4. IB - - - - - - - 

รวม 7.83 2.51 82.66 8.157 90.49 10.667 11.8 
 

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–ส.ค.61 
จ านวนเงิน
(ล้านบาท)  

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

1. HS 0.03 0.05 1.23 2.15 1.26 2.20 1.99 
2. A - - 0.005 0.009 0.005 0.009 0.008 
3. BL - - 0.15 0.26 0.15 0.26 0.25 
4. BR - - 0.01 0.07 0.01 0.07 0.17 
5. FC 14.21 3.6 15.00 3.15 29.21 6.75 5.06 

รวม 14.24 3.65 16.395 5.639 30.635 9.289 7.478 
 

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–ส.ค.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 0.06 0.02 0.06 0.17 

รวม - - 0.02 0.06 0.02 0.06 0.17 
 
 

ชนิดวัคซีนและ
แอนติเจน 

งบเพื่อจ าหน่าย งบป้องกัน รวม ประมาณการ 
ปี 2561เดือน 

ต.ค.60–ส.ค.61 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ปริมาณ
(ล้านโด๊ส) 

จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

รวมรายได้ทั้งหมด 90.45 367.71 114.985 81.376 205.435 449.086 663.428 
 

สรุปรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 367.71 ล้านบาท และ
งบป้องกันจ านวน 81.376 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 449.086 ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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    4.2 รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 

 (ล้านบาท) 

 

 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  
ก่อหนี้ก่อหนี้

ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว  
เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่

เบิกจ่ายเบิกจ่าย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  52.7752.77  45.8845.88  45.45.8888  --  6.6.8989  

งบด าเนินงานงบด าเนินงาน  346.346.3838  251.251.2200  161.12161.12  90.90.4040  95.195.188  

งบลงทุนงบลงทุน  73.3173.31  19.3019.30  12.8112.81  6.46.499  54.0154.01  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  1.21.266  1.71.799  1.1.2020  0.590.59  --0.530.53  

รวมรวม  473.7473.722  331188..1177  221.221.0011  97.497.488  155.55155.55  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หน่วย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2560) 1,536,824,207.15 
บวก   รายการปรับปรุงบัญชีมือที่กระทบกับบัญชีเงินฝากคลัง   
ปรับปรุงยอดเงินฝากคลัง                             ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 149,428.71  
เงินโอนระหว่างทาง                                   ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 562,348,805.13  
โอนขายบิลจากส่วนราชการเข้าเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 133,801.50 562,632,035.34 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 ที่ถูกต้อง  2,099,456,242.49 
บวก    รายรับจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)  440,573,224.50 
(หัก)   รายจ่ายจริงระหว่างเดือน (ต.ค.2560-ส.ค. 2561)   
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2561 220,689,166.62  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2560 148,090,570.40  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2559 157,291.66  
         รายจ่ายจริงของประมาณการฯปี 2555 3,069,450.00 372,006,478.68 
ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2561  2,168,022,988.31 
* บวก  ประมาณการรายรับระหว่างเดือน (ก.ย.61)  55,228,300.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจ่ายระหว่างเดือน (ก.ย.61) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561 253,033,518.38  
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแล้ว)แต่ยังไม่เบิกจ่าย     97,473,723.93   
                ยอดท่ียังไม่ได้กันเงิน(กองคลังยังไม่ผูกพัน)          155,559,794.45   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560 4,051,618.01  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555 359,000.00 257,444,136.39 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,965,807,151.92 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ต้องจ่ายในปีถัดไป ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2561   
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2560   
- ภาระผูกพันของประมาณการฯปี 2555   

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561  1,965,807,151.92 
 
 

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 านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน จ านวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท                     
และใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 6 รายการ 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ขอรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ณ เดือน สิงหาคม 2561 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 68 รายการ ผลการด าเนินการดังนี ้

1. จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จ านวน 48 รายการ เป็นเงิน 12,813,463.50  บาท 
2. ส่งเอกสารไปเบิกเงินที่กองคลังแล้ว จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,939,910.00 บาท 
3. รอการส่งมอบ  จ านวน 4 รายการ  เป็นเงิน 2,895,890.00 บาท 
4. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลคัดเลือก จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,140,000.00 บาท 
5. รอกันเงินที่กองคลัง จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 14,839,597.95 บาท 
6. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,963,500.00 บาท 
7. อยู่ระหว่างกรรมการสรุปผล จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,109,080.00 บาท 
8. อยู่ระหว่างอนุมัติแบบแปลน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,980,000.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,681,441.45 บาท 
    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.3 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.4 รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระส าคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่ งผลการ
ด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีบัญชี 2561 จ านวน 
ทั้งสิ้น 9 โครงการ ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ด าเนินการได้ตามแผน 9 โครงการ     
คิดเป็น 100% ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ระบบการบริหารจัดการผลการทดสอบที่ไม่ผ่านข้อก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ GMP (out of specification ,OOS)” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน งบประมาณ 35,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 60 
คน จ่ายจริงเป็นเงิน 34,380.00 บาท 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ เขาใหญ่แฟนตาซี รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน งบประมาณ 117,400.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็น
เงิน 102,400.00 บาท 

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

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

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

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 1,302,800.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 115 คน 
จ่ายจริงเป็นเงิน 848,350.00 บาท 

5. โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ ประจ าปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  ณ Balios resort Khoyai ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วม
อบรมตามแผน จ านวน 200 คน งบประมาณ 793,600.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 194 คน จ่ายจริงเป็น
เงิน 530,950.00 บาท 

6. โครงการอบรม “การขับเคลื่อนและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีนของส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025” วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิต
วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 50 คน งบประมาณ 57,100.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรม
จริง จ านวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 44,300.00 บาท 
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7. โครงการอบรม “การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบในห้องปฎิบัติการ ”             

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 35 
คน งบประมาณ 26,300.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 24,960.00 บาท 

8. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ 
(Qualification & Validation for Biological Products) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีน
โรคปากและเท้าเปื่อย ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 55 คน งบประมาณ 37,285.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 
จ านวน 55 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 35,000.00 บาท 

9. โครงการสัมมนาหลักสูตร “GMP Phamaceutical Facility Design” วันที่ 30 สิงหาคม 2561 
ณ Phuwanaree ผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน จ านวน 57 คน งบประมาณ 53,150.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง จ านวน 
50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 50,850.00 บาท 
   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.4 
 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระส าคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี 2561 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่ง ในงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯได้ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 และประชุมพิจารณา(ร่าง) แนวทางการควบคุมภายในเพ่ือแก้ไขป้องกัน ลดปัญหาความเสี่ยงหรือ
จุดอ่อนที่กรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานร่วมพิจารณาให้ความเห็นแสดงข้อคิด ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือแนวทางที่เห็นว่า
เหมาะสมกว่าเป็นต้นไป   

 

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.60 – ส.ค.61) 
ซ่ึงงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ปัจจุบันมีการด าเนินการ ดังนี้ 

- ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ ให้กับ   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 
  - ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการคลัง      
ชีวภัณฑ์สัตว์ให้กับปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 โดยในวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 2 และปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรม
ให้กับปศุสัตว์เขต 7 และปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดฝึกอบรมให้กับปศุสัตว์เขต 1 และ      
ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที ่
  - ซึ่งปัจจุบันด าเนินการน าเข้าข้อมูลเริ่มต้นให้กับระบบทั้ง 2 ระบบแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.6 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.7 การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินปีบัญชี 2561 
สาระส าคัญ: 

ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/26696 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2561 คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอเรื่อง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และการน า
ทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 จ านวน 18 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8,759.75 ล้านบาท โดยให้ทุนหมุนเวียนน าส่งทุนหรือผลก าไรส่วนเกินฯ ภายในเดือน กันยายน 2561 ซึ่งต ามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่อยู่ในการก ากับดูแล
ของหน่วยงานท่านต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด และ
การน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2561 ให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย น าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่ายส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน 543.03 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561 

กองคลังได้ด าเนินการขออนุมัติ กรมปศุสัตว์ เพ่ือโอนเงินจ านวน 543.03 ล้านบาท ส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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   4.8 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
สาระส าคัญ: 

    ตามที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 2 
การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2.2 การด าเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดให้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทราบ 
     บัดนี้  ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด า เนินงานตามแผนฯ             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 4.8 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องพิจารณา 
5.1 ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 

2562 จ านวน 4 รายการ 
สาระส าคัญ : 
  ตามที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดงบด าเนินงาน และหมวดงบลงทุน จากการตรวจสอบพบว่ามี
รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

งบด าเนินงานจ านวน 1 รายการ 
   1. โครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์
ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจาก
โครงการจ้างที่ปรึกษาฯ มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ 

งบลงทุนจ านวน 3 รายการ 
   1. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อจากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุม
การบ าบัดน้ าเสีย 
   2. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบ าบัดน้ าเสีย สาเหตุความล่าช้ามาจาก         
มีปัญหาในการหาข้อมูลครุภัณฑ์ประกอบการก าหนดร่าง TOR 
  3. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับท าความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน สาเหตุเนื่องจาก
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความต้องการรายละเอียดฯ เครื่องท าน้ าเย็นฯที่เป็นรุ่น
ปัจจุบัน และต้องก าหนดรายละเอียดฯ ให้ผู้ค้าสามารถเข้าได้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไปเบิกจ่ายในงบประมาณปี พ.ศ. 
2562 จ านวน 4 รายการ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) 
สาระส าคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ครั้งที่ 7/2561 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บ
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร (งวดที่ 4)  มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 
1 อาคาร งานงวดที่  4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บาท  โดยรับรองรายงานการประชุมเฉพาะระเบียบวาระนี้            
เพ่ือขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป 

บัดนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บวัคซีน
พร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร (งวดที่ 4) แล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 6.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 7/ 2561 

1. โครงการจ้างออกแบบเพ่ือจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ GMP มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการปรับเปลี่ยนชื่อและรายละเอียดโครงการจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ 
มาเป็นโครงการจ้างออกแบบฯ จึงต้องจัดท าร่าง TOR ใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการก าหนดร่าง TOR 
   2. โครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย มีสาเหตุความล่าช้ามาจาก มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อจากโครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย เป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุม
การบ าบัดน้ าเสีย จึงต้องด าเนินการขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือด าเนินการก าหนดร่าง TOR และ
ให้ฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา กรมปศุสัตว์ด าเนินการออกแบบโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ TOR ได้รับการอนุมัติ
แล้ว คงเหลือในส่วนของการขออนุมัติแบบแปลนประกอบโครงการฯ 
   3. โครงการปรับปรุงระบบBiocontainment อาคารบ าบัดน้ าเสีย เนื่องจากมีอุปสรรคในการหา
ข้อมูลครุภัณฑ์ประกอบการก าหนดร่าง TOR ซึ่งมีจ านวนหลายรายการ และมีเทคนิคเฉพาะท าให้ไม่สามารถหา
เอกสารประกอบร่าง TOR ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากเดิมเป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาพร้อม
กับงานก่อสร้างอาคารควบคุมและบ าบัดน้ าเสีย โดยส่วนมากเป็นอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะตามการ
ออกแบบงานสร้างในครั้งนั้น 
  4. เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับท าความเย็นระบบปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัน เนื่องจาก
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีความต้องการรายละเอียดฯ เครื่องท าน้ าเย็นฯที่เป็นรุ่น
ปัจจุบัน และต้องก าหนดรายละเอียดฯ ให้ผู้ค้าสามารถเข้าได้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา 

 


