
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

คร้ังท่ี 2/2562 
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

ณ หองประชุมพระพิรุณ ช้ัน 1 ตึกอํานวยการ กรมปศุสัตว 
     เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 

        2562) 
4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 

  4.3 รายงานแผนการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2562 
  4.4 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารทรพัยากรบุคคล 
  4.5 รายงานผลความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
        4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 

4.7 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
4.8 รายงานผลโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีน ประจําปงบประมาณ 2560 
4.9 การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวา
ดวยเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 

5.2 ขออนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและโรงงานผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
   5.3 ขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมจัดการทางดานการคํานวณ
ดวย MS-Excel 2016” 
  5.4 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ โดยใชเงินเหลือจาย จากงบลงทุน 
ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลติวัคซนีจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
  5.6 ขอความเห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ (ถามี)   

 

 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 1/2562 
 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทรท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และสง

รายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังนี้  

หนาที่ 9 

จากเดิม  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ แผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดตามความเห็นของที่ประชุม 

เปลี่ยนเปน มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ แผนปรับปรุงจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสีย และใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวแกไขรายละเอียดตามความเห็นของท่ีประชุม 

หนาที่ 19  

จากเดิม  มติท่ีประชุม : เห็นชอบกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว และเห็นชอบโครงสราง

และอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายในจํานวน 3 อัตรา ขาราชการ 1 อัตรา พนักงานเงินทุน 2 อัตรา ใน

ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนและตําแหนงนักบัญชี และเมื่อจัดทําโครงสรางเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน

จําหนายเสร็จเรียบรอย ใหนํา 3 อัตรานี้ไปอยูในโครงสรางเงินทุนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และนําสงไปที่กระทรวงการคลังตอไป 

เปลี่ยนเปน มติที่ประชุม : เห็นชอบใหเงินทุนฯ ใชกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว และ
เห็นชอบโครงสรางและอัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายในจํานวน 3 อัตรา ขาราชการ 1 อัตรา พนักงาน
เงินทุน 2 อัตรา ในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนและตําแหนงนักบัญชี และเมื่อจัดทําโครงสรางเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายเสร็จเรียบรอย ใหนํา 3 อัตรานี้ไปอยูในโครงสรางเงินทุนฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และนําสงไปที่กระทรวงการคลังตอไป 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
   

- 
 

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 – พฤษภาคม 2562 และรายไดจากการจําหนายวัคซีน
และแอนติเจน (งบเพ่ือจําหนายและปองกัน) ตุลาคม 2561– พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

 

สรุปรายไดจากการจําหนายวัคซีนและแอนติเจน งบเพ่ือจําหนาย จํานวน 301.40 ลานบาท และ
งบปองกันจํานวน 88.91 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 390.31 ลานบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

    4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 
สาระสําคัญ : 

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

 
ผลการดําเนินงานดานการเงิน เดือน ตุลาคม 2561  – พฤษภาคม 2562 

 (ลานบาท) 

 

 

หมวดรายจายหมวดรายจาย  ปรประมาณการะมาณการ  
กอหน้ีกอหนี้

ผูกพันแลวผกูพนัแลว  
เบิกจายแลวเบิกจายแลว  ผูกพันแลวยังไมผูกพันแลวยังไม

เบิกจายเบิกจาย  
คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  54.3454.34  34.6834.68  34.6834.68  --  19.6619.66  

งบดําเนินงานงบดําเนินงาน  329.31329.31  223.90223.90  67.967.911  155.98155.98  105.4105.411  

งบลงทุนงบลงทุน  52.9752.97  11.211.255  0.900.90  10.3410.34  41.7241.72  

รายจายสวนกลางรายจายสวนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  436.62436.62  269.82269.82  103.103.5050  166.166.3232  166.8166.800  



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

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-พ.ค. 2562)  390,308,602.00 
(หัก)   รายจายจริงระหวางเดือน (ต.ค.2561-พ.ค. 2562)   
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2562 103,499,350.83  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2561 105,978,192.15  
         รายจายจริงของประมาณการฯป 2560 1,679,250.00 211,156,792.98 

ยอดเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  1,828,052,446.32 
 บวก  ประมาณการรายรับคงเหลือ  249,365,056.00 
  (หัก)  ประมาณการรายจายระหวางเดือน (มิ.ย. 62-ก.ย.62 ) ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2562   
                ยอดกันเงิน(กองคลังผูกพันแลว)แตยังไมเบิกจาย   166,321,171.04   
                ยอดที่ยังไมไดกันเงิน(กองคลังยังไมผูกพัน)          166,803,628.13 333,124,799.17  

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561 41,981,118.00  
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560 - 375,105,917.17 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ  1,702,311,585.15 
(หัก) ยอดภาระผูกพัน ที่ตองจายในปถัดไป ดังนี้   

- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2561  - 
- ภาระผูกพันของประมาณการฯป 2560  - 

ประมาณการเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  1,702,311,585.15 
 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 
พฤษภาคม 2562 ผลการดําเนินการดงันี้ 

 

  - อยูระหวางจัดทําสเปค จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 33,519,840.00 บาท 
  - อยูระหวางการยกเลิกคร้ังที่  2 กําลังดําเนินการจัดซื้อคร้ังที่  3 จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 
225,600 บาท 
  - สงเอกสารไปขออนุมัติสเปคที่กรมปศุสัตว จํานวน 3 รายการ เปนเงิน 5,115,750.00 บาท 
  - จายเงินเรียบรอยแลว จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 904,807.10 บาท 
  - สงเบิกเงินท่ีกองคลัง จํานวน 10 รายการ เปนเงิน 1,780,168.00 บาท 
  - รอสงมอบ จํานวน 11 รายการ เปนเงิน 642,010.00 บาท 
  - สงเร่ืองไปกันเงินท่ีกรมปศุสัตว จํานวน 23 รายการ เปนเงิน 5,494,638.98 บาท 
  - อยูระหวางกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จํานวน 4 รายการ เปนเงนิ 4,150,000 บาท  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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 – พฤษภาคม 2562 ดําเนินการไดตามแผน 5 โครงการ       
คิดเปน 38.46 % 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  
   3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การจัดการเคร่ืองมือ ในระบบ ISO/IEC 17025” ปงบประมาณ 
2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ผูเขารวมอบรม 40 คน งบประมาณ 29,170.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง      
45 คน จายจรงิเปนเงิน 28,750 บาท 
  4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพรอมเพื่อกาวเขาสูประเทศไทย 4.0” ปงบประมาณ 
2562 วันที่  29-30 เมษายน 2562 ณ บริษัทเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ  จํากัด ผู เขารวมอบรม 40 คน 
งบประมาณ 110,700.00 บาท ผูเขารวมอบรมจริง 45 คน จายจริงเปนเงนิ 104,700 บาท 
  5. โครงการฝกอบรมการจัดการองคความรู เร่ือง การแกปญหาประดิษฐคิดคนปงบประมาณ 2562 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตําบล
ปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผูเขารวมอบรมตามแผน 50 คน งบประมาณ 18,600.00 บาท 
ผูเขารวมอบรมจริง 57 คน จายจริงเปนเงิน 18,600 บาท 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.5 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ : 

ตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปบัญชี 2562 ในดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหนาที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเปนหน่ึงในงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ดังน้ี 
  - คณะกรรมการฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
จะตองควบคุม จํานวน 2 เร่ือง ดังนี้ 
  1. ความคืบหนาโครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ปจจุบันไดดําเนินการจางผูใหบริการจางออกแบบตาม
ระเบียบพัสดุแลวเสร็จ และดําเนินการไดรอยละ 100 ตามแผนงาน คือผูใหบริการจางออกแบบสงมอบงานงวดที่ 1 
ดําเนินการจัดทํา SOP ท่ีไดแกไขและผานการพิจารณาจากฝายประกันคุณภาพและมีการแกไขขอบกพรองจากการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ GMP ซึ่งผลการดําเนินการท้ังสองข้ันตอนเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไว 
  2. ความคืบหนาความเสี่ยงการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน คณะทํางานกํากับ
ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวฯ นําผูเก่ียวของกับการเลี้ยงและใชสัตว จํานวน 5 ทาน ไปศึกษาดูงานที่ศูนยสัตวทดลอง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 เพ่ือดูงานดานสัตวทดลองใหไดมาตรฐานนําความรูขอมูลที่
ไดมาเปนตนแบบในการปรบัปรุงและพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และอยูระหวางดําเนินการ
ประมาณการของบประมาณปรับปรุงและซอมแซมโรงเรือนเปดประจําป 2563 
  3. คณะกรรมการฯ ไดจัดประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.5 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.6 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสําคัญ : 

 รายงานผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการสารสนเทศ ปงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 –      
พ.ค. 2562) ซึ่งงานสารสนเทศ ไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอด  

สวนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ มีกรใชงานอยางตอเน่ือง ขอมูลเปนปจจุบัน ณ วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562 มีจํานวนรายการวัสดุทั้งสิ้น 1,939 รายการ จํานวน ใบเบิกคลังการ 1,681 ใบ ใบเบิกคลังยอย 
625 ใบ จํานวนผูเขาใชคลังกลาง 1,743 ครั้ง คลังยอย 864 คร้ัง และพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว 

ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑสัตว จากการแจงเวียนหนังสือขอความรวมมือในการใชงานระบบ
บริหารจัดการคลังชีวภัณฑ คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 พรอมกับดําเนินการโทรศัพทประสานกับผูดูแล
ระบบโดยตรงทุกเขตและทุกจังหวัด ไปแลวนั้น ไดรับความรวมมือจากเขตและจังหวัด โดยแบงแยกตามการใชงาน
หลังจากไดรับการประสานขอความรวมมือครั้งที่ 2 ดังนี้ 

 - การใชงานตอเน่ือง  จัดอยูในกลุมสีเขียว 
 - การใชงานไมตอเนื่อง จัดอยูในกลุมสีเหลือง 
 - ไมมีการใชงาน  จัดอยูในกลุมสีแดง 
 - ไมมีการขายวัคซีน จัดอยูในกลุมสีฟา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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4.7 รายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ : 
   สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ขอรายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 และรางตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซนีจําหนายประจําป 2563 
   รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
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4.8 รายงานผลโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีน ประจําปงบประมาณ 2560 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ใหสํานักเทคโนโลยี          
ชีวภัณฑสัตว ดําเนินการจัดทําโครงการทดลองหาตนทุนการผลิตวัคซีนระหวางป 2559-2562 นั้น 
  บัดนี้ ผูรบัผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการจัดทาํโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  
   รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.8 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   4.9 การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ : 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดท่ี กค 0406.3/22657 เร่ือง การจัดทําแผนปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน กรมปศุสัตวไดจัดสงแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ใหกรมบัญชีกลางเพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนให
ความเห็นชอบแผนฯ นั้น 
   รมบัญชีกลาง ไดนําเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียน       
ตอคณะอนุกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา เม่ือวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเรียบรอยแลว  ดังนั้น     
จึงเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายเพ่ือทราบและสํานักฯจะติดตามพรอมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมบัญชีกลางทราบเปนรายไตรมาสตอไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.9 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
สาระสําคัญ : 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ที่ 1/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นั้น  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ได
จัดทํารางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... เสร็จเรยีบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   5.2 ขออนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและ
โรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สาระสําคัญ:  
  ตามท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน รายจายอ่ืน คาใชจายโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตว
และโรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส น้ัน 
  ผูประสานงานโครงการฯ ไดประสานงานไปยังสถาบัน Fraunhofer Institule for Toxicology 
and Experimental Medicine (ITEM) เปนสถาบันในการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตวัคซีนที่ไดการ
รับรองมาตรฐาน (Good Manufacturing practice (GMP) และ Good laboratory Practice (GLP) คือระบบ
คุณภาพที่ชวยจัดการโรงงานผลิตวัคซีนและหองปฏิบัติการใหมีมาตรฐาน มีผลงานถูกตอง นาเชื่อถือและเปนที่
ยอมรับ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและวิสัยทัศน และนํามาปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ดังน้ัน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอเพิ่มเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและ
โรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพิ่มเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและ
สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งน้ีผูประสานงานไดพิมพรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว จํานวน 13 คน ดังนี้  

1. นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศโสภณ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางเย็นจิต  ทองยงค    กรรมการ 
3. นายสุเทพ  ย้ิมละมุล   กรรมการ 
4. นายประภาส  ภิญโญชีพ   กรรมการ 
5. ผูแทนกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
6. ผูแทนสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
7. นายวรพงษ  ศรีวิไลฤทธิ์   กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายประสิทธ์ิ  ชัยทวีทรัพย   ผชช.ดานการปองกันโรคไวรัสในสัตวปก 
10. นายอนันต  ทาวเพชร   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
11. นายอนุรักษ  ตระการรังสี   นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 
12. นายสุรพัฒน  เลาหวณิช   นายสัตวแพทยชํานาญการ 
13. นางนิตยา  เมตตา    นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม :  1. ขออนุมัติเพิ่มเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและ
โรงงานผลิตวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพิ่มเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส
และสาธารณรัฐเยอรมนี 
   2. ขออนุมัติรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว จํานวน 13 คน      
 

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

มติที่ประชุม : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................................................... 
 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

   5.3 ขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมจัดการทางดานการ
คํานวณดวย MS-Excel 2016”  
สาระสําคัญ:  
   เนื่องจากในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรไดมีบทบาทและมีความจําเปนอยางมาก
ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองคกร งานสารสนเทศ ฝายบริหารทั่วไป เล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรูและเสริมสรางประสิทธิภาพในการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการคํานวณดวย MS-
Excel 2016 สําหรับการทํางานเบ้ืองตน ซึ่งเปนโปรแกรมที่กําลังไดรับความนิยมในการสรางเอกสาร สิ่งพิมพ การ
ดําเนินงานทางคณิตศาสตร ไดอยางมืออาชีพ และบุคลากรยังสามารถนําความรูจากการฝกอบรม ไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชนตอหนวยงานตอไปได 
  ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงาน
โปรแกรมจัดการทางดานการคํานวณดวย MS-Excel 2016” จํานวน 21,240 บาท  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานโปรแกรมจัดการทางดานการ
คํานวณดวย MS-Excel 2016” วงเงินจํานวน 21,240 บาท โดยขอถัวจายจากงบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย คาจัด
ประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่เหลือจายจากโครงการฯที่จัดฝกอบรมไปแลว จํานวน 30,990 บาท  
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

   5.4 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ิมเติม จํานวน 16 รายการ โดยใชเงินเหลือจาย จากงบลงทุน 
ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ:  

เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานที่ขอครุภัณฑเพิ่มเติม มีเหตุผลความจําเปนในการขอครุภัณฑดังกลาว ดังนี้
ปจจุบันครุภัณฑท่ีใชอยู มีการชํารุด เสียหาย บางรายการอยูระหวางการซอมแซม ทําใหการดําเนินงานขาดความ
คลองตัว เกิดความลาชา ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความสูญเสีย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ รวมทั้งสิ้น 579,520 บาท ดังนี้ 

1. เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว เปนเงิน 4,700 บาท 
2. โตะคอมพิวเตอร ขนาด 120 ซม. จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 3,150 บาท 
3. เครื่องหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงนิ 1,900 บาท 

4. เครื่องสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,100 บาท 
5. นั่งรานเหลก็ขนาด กวาง 1,219 มิลลิเมตร ยาว 1,829 มิลลิเมตร สูง 1,700 มิลลิเมตร  

พรอมอุปกรณ จํานวน 20 ชุด เปนเงนิ 60,000 บาท 
6. เครื่องฉีดน้ํา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 5,400 บาท 
7. เครื่องสวานโรตารี่ไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง เปนเงิน 7,800 บาท 
8. Digital Multimeter จํานวน 5 เคร่ือง เปนเงิน 63,350 บาท 
9. Clamp Meter จํานวน 3 เคร่ือง เปนเงนิ 42,650 บาท 
10. เครื่องเชื่อมอารกอน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 16,000 บาท 
11. รถซาเลง ขนาด 110 ซีซี จํานวน 3 คัน เปนเงิน 90,000 บาท 
12. เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง เปนเงิน 12,500 บาท 
13. ชุดกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ สําหรับงานแบคทีเรีย จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 200,000 บาท 
14. เครื่องชวยดูดจายสารละลายชนิดไรสาย จํานวน 5 เคร่ือง เปนเงิน 47,500 บาท 
15. อุปกรณดูดจายสารละลายขนาด 2-20 ไมโครลิตร จํานวน 1 อัน เปนเงิน 12,840 บาท 
16. อุปกรณดูดจายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จํานวน 1 อัน เปนเงิน 9,630 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑเพ่ิมเติม จํานวน 16 รายการ วงเงิน 579,520 บาท โดยใชเงิน    
เหลือจาย จากงบลงทุน ประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 รายการครภัุณฑต่ํากวา 1 ลานบาท จํานวน 1,130,614.02 บาท 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
สาระสําคัญ: 

ดวยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดจัดทํารายละเอียดประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

งบบุคลากร จํานวน           - บาท 

งบดําเนินงาน จํานวน 297,721,150.00 บาท 

งบลงทุน จํานวน 27,686,550.00 บาท 

รายจายสวนกลาง จํานวน 3,584,300.00 บาท 

รวมเปน จํานวน 328,992,000.00 บาท 
 
ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  จํานวน 328,992,000 บาท สวนงบบุคลากรอยูระหวางจัดทําโครงสรางเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯและนําสงกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
ตอไป 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

   5.6 ขอความเห็นชอบรางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการรางตัวช้ีวัดการประเมินผลการ
ดําเนนิงานทุนหมุนเวียน 
สาระสําคัญ: 

ดวยกรมบัญชีกลางมีหนังสือดวนที่สุดที่  กค 0406.3/ว 238 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562        
เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2563 แจงใหมีการจัดประชุมรวม 3 ฝาย ระหวาง
กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาดานการประเมินผล (บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด) และผูแทนทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย จะตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
หรือมอบหมายกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไมนอยกวา 3 ทาน ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงขอยกเลิก
คําสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ท่ี 3/2561 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 25612561 
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมอนุกรรมการดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินการติดตามผลการประเมินตัวชี้วัดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน จึงขอรางคาํสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดาํเนินงานทุนหมุนเวียนชุดใหม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.6 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : ขอความเห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการรางตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 2/ 2562 

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

 


