
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

คร้ังท่ี 1/2562 
วันท่ี 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

ณ หองประชุม 1 ตึกอํานวยการ กรมปศุสัตว 
     เวลา 09.00 น. 

………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561) 
3.3 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
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                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

เริ่มประชุมเวลา            09.00 น. 
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มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 8/2561 
 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และ

สงรายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเม่ือวันอั งคารท่ี  2 มกราคม พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังน้ี  

หนาที่ 18 

จากเดิม  3. สําหรับประตูมานเหล็กของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จะขอปรับปรุง ใหสํานักเทคโนโลยี         

ชีวภัณฑสัตว ควรมีหนังสือสอบถามสํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขตวา มีความตองการปรับปรุงทําเปนประตูมานเหล็ก

หรอืไม และใหทางสํานักงานปศุสัตวเขตทั้ง 9 เขต แจงหนังสือยืนยันกลับมา 

เปลี่ยนเปน 3. สําหรับประตูมาน PVC ของสํานักงานปศุสัตวเขต 5 จะขอปรับปรุง ใหสํานักเทคโนโลยี         

ชีวภัณฑสัตวมีหนังสอืสอบถามสํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขตวา มีความตองการปรับปรุงทําเปนประตูมานเหล็กหรือไม 

และใหทางสํานักงานปศุสัตวเขตทั้ง 9 เขต แจงหนังสือยืนยันกลับมา 

หนาที่ 19  

จากเดิม  3. ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สํารวจความตองการปรับปรุงประตูหองเย็นเก็บวัคซีนของ

สํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขต วาตองการปรับปรุงทําเปนประตูมานเหล็กหรือไม และรวบรวมจัดทํารายงานสรุป

รายละเอียด พรอมท้ังคาใชจายในการปรับปรุงฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหนาย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

เปลี่ยนเปน 3. ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สํารวจความตองการปรับปรุงประตูเขาหองเก็บรักษาวัคซีนของ

สํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขต วาตองการปรับปรุงทําเปนประตูเหล็กมวนหรือไม และรวบรวมจัดทํารายงานสรุป

รายละเอียด พรอมท้ังคาใชจายในการปรับปรุงฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหนาย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ และรบัรองรายงานการประชุม 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ : 
   ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายคร้ังท่ี 8/61 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 
มติท่ีประชุม รับทราบ และใหกลุมบรหิารวิชาการของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสานกับกองคลัง กรมปศุสัตว 
ดําเนินตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนาย 

ซึ่ง กลุมบริการวิชาการไดประสานงานกับฝายประชาสัมพันธสํานักงานเลขานุการกรมปศุสัตว ใน
การจัดทําสื่อประชาสัมพันธวัคซีน ของกรมปศุสัตว เพ่ือเผยแพรใหเกษตรกร และผูท่ีสนใจมีความเขาใจเกี่ยวกับ
วัคซีน ของกรมปศุสัตว และไดดําเนินการเผยแพรขอมูลผานทางสื่อออนไลน สาขาตางๆเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ประกอบดวยสื่อประชาสัมพันธ 3 ชุด คือ  

1. ขาวกรมปศุสัตว 
2. โปสเตอรประชาสัมพันธราคาวัคซีน กรมปศุสัตว 
3. โปสเตอรประชาสัมพันธชนิดวัคซีน และสถานท่ีจําหนาย(งบเพ่ือจําหนาย)กรมปศุสัตว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ  
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

   3.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2561) 
สาระสําคัญ : 
   ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายคร้ังท่ี 8/61 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 
(ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561) ความเห็นที่ประชุม ในสวนของวัคซีนแบลคเลคใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ประสานกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตวในการขอแผน 5 ป และในสวนของวัคซีนอหิวาตสุกรที่มีราคาสูง
กวาเอกชน ควรมีการประชาสัมพันธวาวัคซีนของสทช.มีคณุภาพในราคาสูง เน่ืองจากเปนวัคซีนท่ีผลิตมาจากกระตาย 
สวนเอกชนผลิตจากเซลลเพาะเลี้ยง หากพ้ืนที่ใดที่มีโรคระบาดอยู ควรเลือกใชวัคซีนของ สทช. อยากใหมีการ
ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับชาวบาน เกษตรกร อยากใหมีการขายมากข้ึน และเปนความตองการของตลาด 

ซึ่ง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการประสานกับสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว
ในการขอแผน 5 ป แลว และไดจัดทําตารางเปรียบเทียบวัคซีนที่ผลิตโดย สทช. และวัคซีนของบริษัทเอกชนเสร็จ
เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระท่ี 3.2 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ  
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

3.3 รายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ : 
   ตามท่ีไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 8/61 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.10 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย มติที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวคอยประสานงานเร่ืองตัวชี้วัดกับกองคลัง กรมปศุสัตว       
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ในการจัดทําแผนการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดใหคะแนนระดับ 5 สิ้นสุดที่เดือนสิงหาคม 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการจัดทําแผนเสร็จเรยีบรอยแลว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.3 

 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 

สาระสําคัญ: 
ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีนเปนหนึ่งในงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝายเลขาฯ ไดรวบรวม
ขอมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบงออกเปนการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 และรายไดจากการจําหนายวัคซีน
และแอนติเจน (งบเพ่ือจําหนายและปองกัน) ตุลาคม 2561– กุมภาพันธ 2562 ดังน้ี 

 

สรุปรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจําหนาย จํานวน 182.33 ลานบาท และ
งบปองกันจํานวน 44.92 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 227.25 ลานบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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    4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานการเงินเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ฝายเลขาฯไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานดาน
การเงิน เดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 ดังน้ี 

 
ผลการดําเนินงานดานการเงิน เดือน ตุลาคม 2561  – กุมภาพันธ 2562 

 (ลานบาท) 

 

 

หมวดรายจายหมวดรายจาย  ประมาณการประมาณการ  
กอหน้ีกอหนี้

ผูกพันแลวผกูพนัแลว  
เบิกจายแลวเบิกจายแลว  ผูกพันแลวยังไมผูกพันแลวยังไม

เบิกจายเบิกจาย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  54.3454.34  21.7121.71  21.721.722  --  32.6332.63  

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  329.31329.31  105.46105.46  30.3730.37  74.1474.14  223.85223.85  

งบลงทุนงบลงทุน  52.9752.97  2.682.68  0.040.04  2.642.64  50.250.299  

รายจายสวนกลางรายจายสวนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  436.62436.62  129.85129.85  52.1352.13  77.7877.78  306.7306.777  
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กรอบแสดงสถานะทางการเงิน (Cash Flow) 
 

หนวย:บาท 
ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (มาจากงบการเงินของบัญชีมือ ณ 30 ก.ย. 2561) 1,648,900,637.30 
บวก    รายรับจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-ก.พ. 2562)  227,253,932.00 
(หัก)   รายจายจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-ก.พ. 2562)   
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2562 52,070,677.46  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2561 70,732,508.71  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2560 - 122,803,186.17 

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  1,753,351,383.13 
 บวก  ประมาณการรายรับคงเหลือ  412,419,726.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจายระหวางเดือน (มี.ค. – ก.ย. 62 ) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2562   
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแลว)แตยังไมเบิกจาย     77,784,074.43   
                ยอดที่ยังไมไดกันเงิน(กองคลังยังไมผูกพัน)          306,769,398.11 384,553,472.54  

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561 50,276,801.44  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560 1,679,250.00 436,509,523.98 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,729,261,585.15 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ตองจายในปถัดไป ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561  - 
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560  - 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  1,729,261,585.15 
 
 

และจากมติที่ประชุมคร้ังท่ี 8/2562 ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เรงรัดการจัดซื้อจัดจางของ
รายการที่ผูกพันจากปงบประมาณ 2561 โดยใหรายงานความคืบหนาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานแตละ
รายการใหรองอธิบดีนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดดําเนินการรายงานเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   4.3 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

สาระสําคัญ :  
ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จําหน าย ประจําปงบประมาณ  พ .ศ . 2562 งบลงทุน  จํานวน 68 รายการ เปนเงิน  52,971,540 บาท                     
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ณ เดือน 
กุมภาพันธ 2562 ผลการดําเนินการดังนี้ 

 

- จายเงินเรียบรอยแลวจํานวน 3 รายการ(กองคลัง) เปนเงิน 41,409 บาท 
- ผูกพันแลวแตยังไมเบิกจาย จํานวน 19 รายการ เปนเงิน 2,643,566.10 บาท 
- อยูระหวางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 21 รายการ เปนเงิน 2,480,020 บาท 
- อยูระหวางเตรยีมสงเอกสารเพ่ือขออนุมัติกรมปศุสัตว จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 6,215,750 บาท 
- ผูใชแกไขรายละเอียดของสเปค จํานวน 3 รายการ เปนเงนิ 25,519,840 บาท 
- สงเอกสารไปขออนุมัติที่กรมปศุสัตวแลว จํานวน 21 รายการ เปนเงนิ 15,428,650 บาท 

   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   4.4 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปบัญชี 2562 จํานวน 
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 ดําเนินการไดตามแผน 2 โครงการ       
คิดเปน 15.38 % ดังนี้ 
    1. โครงการฝกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปงบประมาณ 2562 วันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 
95 คน จายจรงิเปนเงิน 45,330 บาท  
  2. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025” 
ปงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑสัตว ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 40 คน งบประมาณ 54,370.00 
บาท ผูเขารวมอบรมจริง 50 คน จายจริงเปนเงนิ 31,900 บาท  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
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   4.5 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเปนหน่ึงในงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
จะตองควบคุม จํานวน 2 เร่ือง ดังนี้ 
  1. ความคืบหนาโครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ปจจุบันไดรายชื่อบริษัทผูใหบริการจางออกแบบสําหรับ
โครงการดังกลาว และไดลงนามในสัญญาจางวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 สงงานงวดที่ 1 ภายใน 60 วันหลังจากลง
นามในสัญญา ซึ่งการดาํเนินการอยูภายในระยะเวลาในแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว 
  2. ความคืบหนาความเสี่ยงการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน คณะทํางานกํากับ
ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวฯ นําผูเก่ียวของกับการเลี้ยงและใชสัตว จํานวน 5 ทาน ไปศึกษาดูงานที่ศูนยสัตวทดลอง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ในการดูงานดานสัตวทดลองใหไดมาตรฐานนําความรูขอมูลที่
ไดมาเปนตนแบบในการปรบัปรุงและพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรตอไป 

 
ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสําคัญ : 

 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 –      
ก.พ.2562) ซึ่งงานสารสนเทศ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอด สวนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว ตามมติที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวประสานกับกองคลัง
กรมปศุสัตว ในการเปดใชงานระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ และระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว พรอมกับให
กองคลังชวยใหคําแนะนํา เพ่ือจะไดปรับรายละเอียดใหสมบูรณน้ัน ซึ่งในวันที่ 22 มกราคม 2562 เจาหนาที่งาน
สารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป ที่รับผิดชอบดูแลระบบฯ ไดประสานงานกับกองคลัง กรมปศุสัตวเรียบรอยแลว ในสวน
ของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ ไดดําเนินการประสานงานกับปศุสัตวเขต และปศุสัตวจังหวัด เพ่ือใหดําเนินการ
ปรับปรุงยอดวัคซีนคงเหลือใหเปนปจจุบัน โดยทําหนังสือเวียนใหกับปศุสัตวเขตและปศุสัตวจังหวัดเรื่องขอความ
รวมมือในการใชงานระบบฯ อีกครั้ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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4.7 รายงานการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
   ตามตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป พ.ศ. 2562 ตัวชี้ วัดดานที่  2        
การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทํารายงานวิเคราะหผูใชบริการหลักและผูมีสวนได
สวนเสียทั้งทางตรงและทางออมของทุนหมุนเวียน ใหนําเสนอรายงานการวิเคราะหและระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งทางตรงและทางออมแกคณะกรรมการของทุนหมุนเวียน  

บัดนี้ คณะทํางานจัดทํารายงานวิเคราะหตัวชี้วัดผูมีสวนไดเสียของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียของเงนิทุนหมุนเวียนฯ เสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
สาระสําคัญ : 
  ตามตัวชี้ วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป  พ.ศ. 2562 ตัวชี้ วัดดานที่  2        
การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ตัวชี้ วัดท่ี 2.2 การดําเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสํารวจความ
ตองการของลูกคา  โดยแผนการปรับปรุงตองผายความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ภายใน
เดือนมีนาคม 2562  
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เสรจ็เรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   5.2 ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร ประจําป 2562 
ตามที่ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือตรวจพิสูจนสายพันธุเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยดวยวิ ธี 
Nucleotide sequencing ของฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จํานวน 100 
ตัวอยาง ตัวอยางละ 1,800 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 180,000 บาท โดยศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยฯ ไดทํา
หนังสือชี้แจงงบประมาณการตรวจสอบตัวอยางของศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยฯ 

พรอมกันน้ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดทําหนังสือสอบถามงบประมาณการตรวจสอบตัวอยาง
ของศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยไปยังสถาบันสขุภาพสัตวแหงชาติและกองแผนงานและไดแจงรายละเอียดดังนี้ 
   1. งบที่ ศออ.ไดรับป 2562 สําหรับคาวัสดุวิทยาศาสตร 3 กิจกรรม ประกอบดวย 

1.1 กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม บําบัดและชันสูตรโรคสัตว เปนเงิน 200,000 บาท 
1.2 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว เปนเงนิ 502,200 บาท 
1.3 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว เปนเงนิ 300,000 บาท 
โดยคาวัสดุวิทยาศาสตร ตามขอ 1.1 ใชจายในการตรวจทุกรายการ สวนรายการตามขอ 

1.2 และ 1.3 ใชจายในการตรวจ LP-ELISA ตามเปาหมายที่ สคบ.กําหนด 
  2. เปาหมาย ศออ. ป 2562 ตั้งเปาหมายการตรวจวินิจฉัยตัวอยางเชื้อดวยวิธี sequencing ไว 200 
ตัวอยาง คาดวาจะเปนตัวอยางจากพ้ืนที่ 75 ตัวอยาง ,ตางประเทศ 5 ตัวอยาง , ศวทช. 10 ตัวอยาง , ศออ. 35 
ตัวอยาง และเปาหมายสํารอง 50 ตัวอยาง  โดยเปาหมายทั้งหมดนี้ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ไมมีงบประมาณ
สนับสนุนหรือต้ังประจําใหกับ ศออ. เปนการเฉพาะ ซึ่งศออ. เจียดจายเองจากขอ 1.1 หรือขอรับการสนับสนุนจาก 
สทช. สคบ. ในปงบประมาณท่ีผานมา 
  ดังนั้น ศออ. มีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนคาวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 178,176 บาท 
จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 

1. Go Tag DNA Polymerase จํานวน 2 หลอด เปนเงิน 17,548 บาท 
2. 100bp DNA Ladder จํานวน 4 หลอด เปนเงิน 29,532 บาท 
3. ชุดนํ้ายา LC Multiplex RNA Virus Master จํานวน 6 ชุด เปนเงิน 89,880 บาท 
4. ชุดสกัดสารพันธุกรรมชนิด RNA จาก virus จํานวน 2 ชุด เปนเงิน 41,216 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบตัวอยางศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ศออ.) เปนคาวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 178,176 บาท        
โดยขอถัวจายจากงบดําเนินงาน ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

   5.3 ขอความเห็นชอบกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน และโครงสรางและอัตรากําลังของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กรณี         
ทุนหมุนเวียนที่ใชหนวยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในพิจารณาจากการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทํากฎบัตรของ
หนวยงานตรวจสอบภายในนําเสนอคณะกรรมการเงินทุนเพ่ือขอความเห็นชอบ และทบทวนโครงสราง และ
อัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใชกลุมตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว ซึ่งเปนผูทําภารกิจในการ
จัดทํากฎบัตร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมปศุสัตวเรียบรอยแลว ดังน้ันจึงขอความเห็นชอบในการใชกฎบัตร
การตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ปงบประมาณ 2562 และขอความเห็นชอบโครงสราง
การบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.3 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบในการใชกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน    
กรมปศุสัตว ปงบประมาณ 2562 และขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย  
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วสิัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

   5.4 ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น(Cold Chain System)ของกรมปศุสัตว 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปงบประมาณ 2562-2565 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมาน้ัน ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ปรบัปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตว  

คณะทํางานปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทําแผนปรับปรุง
ระบบลูกโซความเย็น(Cold Chain System) ของกรมปศุสัตว เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปงบประมาณ 2562-2565 เสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงระบบลูกโซความเย็น  (Cold Chain System) ของกรมปศุสัตว 
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ปงบประมาณ 2562-2565 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 
สาระสําคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอท่ีประชุม :  
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

3.4 ขออนุมตัิซอมแซมอาคารเก็บวัคซีน ปศุสัตวเขต 4- ปศุสัตวเขต 9 
3.4 ขออนมุัติซอมแซมอาคารเก็บวัคซีน ปศุสัตวเขต 4- ปศุสัตวเขต 9  
สาระสําคัญ : 

ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายคร้ังที่ 8/61 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติซอมแซมอาคารเก็บวัคซีน ปศุสัตวเขต 4- ปศุสัตวเขต 9 
มติที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สํารวจการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของปศุสัตวเขตในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางเองหรือใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการ พรอมทั้งสํารวจความตองการปรับปรุงประตูเขา
หองเก็บรักษาวัคซีนของสํานักงานปศุสัตวเขตทุกเขต วาตองการปรับปรุงทําเปนประตูเหล็กมวนหรือไม แลวมาสรุป
ใหคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯทราบ 
   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.4 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 1/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
  6.1 ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหนาย 
  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุดที่ กค 0406.3/9293 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 เร่ือง 
รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2561 (ฉบับสมบูรณ) ซึ่งมติที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบคะแนน
ผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2561 และเนื่องดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนายมีผลการประเมิน “ปรับปรุง/พัฒนา” ซึ่งตองจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
นําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย พิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดสง
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ได จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน            
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 6.1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนาย 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 


