
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย 

คร้ังท่ี 3/2562 
วันจันทรที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 

ณ หองประชุม 1  ตึกอํานวยการ กรมปศุสัตว 
     เวลา 13.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 
3.2 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
3.3 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
3.4 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายวา

ดวยเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
3.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.6 ขออนุมัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
   4.1 รายงานแผนการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย          
และกรอบอัตรากําลังเงนิทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  5.2 ขออนุมตัิเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและอนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการ 
   5.3 ขออนุมตัิยกเลิกโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
   5.4 ขออนุมตัิรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรดัตัวชี้วัด 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ (ถามี)   

 

 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 2/2562 
 

สาระสําคัญ : 
ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และ

สงรายงานการประชุมฯใหคณะกรรมการตรวจสอบพรอมแกไขเมื่อวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2562 คณะกรรมการ

บรหิารเงินทุนหมุนเวียนฯไดพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลว มีการแกไขรายงานการประชุมดังน้ี  

หนาที่ 1 

จากเดิม  
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวสวรรยา  คุมพันธุ  นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ        กรมบัญชีกลาง 
2. นางสาวพรทิพย  ธีรวุฒิธร  นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัตกิาร                         กรมบัญชีกลาง 
เปลี่ยนเปน 

1. นางสาวสวรรยา  คุมพันธุ  นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ     สํานักงบประมาณ 
2. นางสาวพรทิพย  ธีรวุฒิธร  นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัตกิาร                      สํานักงบประมาณ 

 หนาที่ 12 

จากเดิม  
งบลงทุน รายการเคร่ืองสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเครื่องสํารองไฟ

แบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac สํานักงบประมาณสรุปวาในตัวจําแนกของสํานักงบประมาณ รายการเคร่ือง
สํารองไฟเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่
ยังไมมกีารทดแทน ที่ทดแทน 79 ตูไปลงที่ไหน และที่ทดแทนแลว 6 ตูอยูที่ไหน 
เปลี่ยนเปน 

- งบลงทุน รายการเครื่องสํารองไฟแบบตอเนื่องขนาด 3,000 VA 220 Vac และเคร่ืองสํารองไฟ
แบบตอเนื่องขนาด 4,000 VA 220 Vac ตามการจําแนกประเภทรายจาย ถือเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร         
     - งบลงทุน รายการตูแชเย็นกระจก 3 ประตู ขนาดไมนอยกวา 50 คิว ใหสรุปจังหวัดไหนที่ยังไมมี
การทดแทนท่ี ทดแทน 79 ตูไปลงท่ีไหน และที่ทดแทนแลว 6 ตูอยูที่ไหน  
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการดําเนินงานดานการผลิตวัคซีนและการจัดสงวัคซีน 
สาระสําคัญ:  
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1 ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี้ 
  - ประชุมวิชาการที่ปากชอง จัดโดยสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  ใหกลุมบริการวิชาการ          
สรุปปญหาอุปสรรค วัคซีนตัวไหนขายไดมาก ขายไดนอย อยากใหทางพ้ืนที่ชวยขายวัคซนีตัวไหนบาง เสนอทานรอง
อธิบดีจีระศกัดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เพื่อจะแจงในท่ีประชุมฯ  
  - ใหบุคลากรในกลุมบริการวิชาการ ประสานกับกลุมเศรษฐกิจปศุสัตว กองสงเสริม ซึ่งจะดูดาน
เศรษฐกิจ มีแนวความคิดในเรื่องของการตลาด เปนแนวทางในการขยายการตลาดการขายวัคซีน เรื่องวัคซีน       
อหิวาตสุกร ใหมีการประชาสัมพันธกับคุณภาพวัคซีนมากขึ้น ดีกวาบริษัทเอกชนผลิตอยางไร เพ่ือปองกันไมให
บรษิัทเอกชนตั้งโรงงานผลิตวัคซีนแขงกับสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
  - ใหกลุมบริการวิชาการสรุปวัคซีนอหิวาตสุกร วามีจํานวนเทาไหร เดือนนึงผลิตไดเทาไหร และจะ
ไดรับวัคซีนวันที่เทาไหร ทานรองอธิบดี จะไปประสานกับสมาคมเลี้ยงหมู เพ่ือใหชวยซื้อวัคซีนอหิวาตสุกร และ
ประสาน สคบ.ขอทราบยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ ถาจะมีการใชวัคซีนตองใชขนาดไหน กี่เปอรเซ็นตของ
จํานวนสัตว ไมควรแจกฟรีไปเรื่อยๆ 
  บัดนี้ กลุมบริการวิชาการ ไดดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดรวบรวมขอมูล สรุปปญหาอุปสรรคนําเสนอทาน 
รองอธิบดีจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศโสภณ เปนที่เรียบรอยแลว เพื่อใหทานใชเปนขอมูลในการมอบนโยบายในการประชุม
วิชาการ “ความรูดานวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย” ณ โรงแรมบาลิออส เขาใหญ ระหวางวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 
  ประเด็นท่ี 2 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดประสานงานกับกลุมวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว 
กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว (คุณวรางคนา 02-6534444 ตอ 3341) โดยไดรับคําแนะนําให สทช.ทําการ
ประชาสัมพันธวัคซีนของกรมปศุสัตวในหลายๆชองทาง เชน สื่อโซเชียล, การออกพื้นที่จัดนิทรรศการอยางตอเน่ือง 
เพื่อเปนการสรางความรับรูเก่ียวกับวัคซีน ของกรมปศุสัตว แกเกษตรกร หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ไดรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมในสวนของกฎระเบียบของทางราชการวาสามารถดําเนินการไดดานอื่นๆ อีกหรือไม โดยไมขัดตอกฎระเบียบ
ไมวาจะเปนการขายในราคาขายปลีก หรือราคาการขายในปริมาณมาก รวมถึงการทําขอตกลงซื้อ-ขาย ระยะยาว 
ทั้งนี้กลุมบริการวิชาการจะไดรับมาพิจารณาหาขอมูลตอไป 
  ประเด็นที่ 3 การดําเนินการ กลุมบริการวิชาการไดประสานกับกลุมผลิตชีวภัณฑ กลุมควบคุม
คุณภาพและฝายประกันคุณภาพแลว สรุปไดดงันี้ 

วัคซนีอหิวาตสุกร ระยะเวลา
ในการ

ผลิต/ชุด 

ระยะเวลาในการ
ทดสอบ 

ระยะเวลาใน
การอนุมัติ
วัคซีนเขา 

รวม
ระยะเวลา   
ในการผลิต

จนถึงสงมอบ 
สทช. ศวทช. 

วัคซีนเชื้อเปน(Inactivated vaccine) 
ชนิดผานกระตาย สเตรนไชนา บรรจุ
แบบดูดแห ง (Lyophilized) ขนาด
บรรจุ 10 โดส/ขวด มีกําลังการผลิต
สูงสุด ประมาณ 8 ลานโดส/ป หรือ
ประมาณ 6 แสนโดส/เดือน 

6 วัน 35 วัน 80 วัน 2-3 วัน 88-89 วัน 
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เรื่องยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ กลุมบริการวิชาการไดประสานกับ สคบ.เพื่อขอทราบ

ยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ โดยไดทําหนังสือขอทราบขอมูลยุทธศาสตรวัคซีนสัตวปกในประเทศ ถึง สคบ. 
ซึ่งอยูระหวางรอหนังสือตอบกลับ 
   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

    3.2 รายงานความกาวหนาระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
สาระสําคัญ:  
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.5 ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังนี้ 
   - ตัวชี้วัดความเสี่ยงในเรื่องของสัตวทดลอง ดําเนินการลาชาไปมาก มอบหมายใหคุณสุกิจ ประทุมชัย 
ประสานคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ขอรายงานของคณะกรรมการที่เก่ียวของกับสัตวทดลอง มีการประชุมวางแผน  
ผลการประชุมตองมีขอสรุปวาสัตวทดลองมีการออกแบบสรางใหม หรอืจะทําอะไรขั้นตอนไหนจะตองมีการวิเคราะห
ไดอะไรเทาไหร มีการขอตั้งงบประมาณ เพ่ือขอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย       
วามีการดําเนินการในเรื่องสัตวทดลองหรือไม เชน สัตวทดลองมีการวิเคราะหวาโรงเรือนมีอยูแลว ไมจําเปนตอง
สรางใหม แคซอมแซมปรับปรุงใหดีขึ้น ระยะที่ 1 หลังจากดําเนินการระยะที่ 1 แลวเสร็จ ก็จะดําเนินการระยะที่ 2 
ใหเปนไปตามข้ันตอนตัวชี้วัด มีปรากฏอยูในการประชุมหรือไม หรือคณะกรรมการสัตวทดลองเปนชุดเดียวกันกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
   บัดนี้ มีการประสานงานกันระหวางผูจัดทําตัวชี้วัดและผู รับผิดชอบตัวชี้วัด จึงขอรายงานผล
ความกาวหนา  
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

  3.3 รายงานผลความกาวหนาตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย 
สาระสําคัญ: 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย ความเห็นของที่ประชุมใหขอสังเกต ดังน้ี 
    - ใหคุณสุกิจ  ประทุมชัย ระบุตัวบุคคล ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กําหนดระยะเวลาของตัวชี้วัดสิ่งที่ตอง
ดําเนินการของตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดของป 2562 สรปุเสนอผานผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เสนอใหทาน
รองอธิบดีจีระศักด์ิ พิพัฒนพงศโสภณ และตัวชี้วัดตัวไหนมีปญหาใหนาํผูรับผิดชอบมาชี้แจงในการประชุมครั้งตอไป 
   - ใหมีการจัดตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตั วชี้ วัด ใหนํ าชื่ อของคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย รวมเปนคณะอนุกรรมการดวยได  
  - ใหคุณอัตพงศ นาคะปกษิณ ทบทวนแผนยุทธศาสตรป 2563 และแผนปฏิบัติการ ป 2563 -2564 
ตามรายละเอียดตัวชี้ วัดของป 2563 รวมถึงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ตองมีการทบทวนใหแจง
ผูรบัผิดชอบและนําเขาเสนอขอความเห็นชอบในการประชุมครั้งตอไป 
   บัดนี้ ผูจัดทําตัวชี้วัดและผูรบัผิดชอบตัวชี้วัด ไดดําเนินการตามความเห็นของที่ประชุมแลว ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ผู จัดทําตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบตัวชี้ วัด ไดสรุปรายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัด
รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 3.3  

ประเด็นที่ 2 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้วัด เสนอรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยติดตามและเรงรัดตัวชี้วัดเพ่ือขออนุมัติในวาระที่ 5.4 

ประเด็นที่  3 การทบทวนแผนยุทธศาสตรป  2563 และแผนปฏิบัติการ ป  2563 -2564            
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดของป 2563 อยูระหวางดําเนินการ 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

   3.4 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุน เวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... มติที่ประชุม               
ใหคณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประชุมหารือรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ นายสุเทพ  ยิ้มละมุล เพื่อทบทวนรายละเอียดในขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนายอีกครั้ง แลวนํามาเสนอในการประชุมครั้งตอไป นั้น 
  บัดน้ี คณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย         
ไดประชุมหารือรวมกับผูทรงคณุวุฒิ นายสุเทพ  ยิ้มละมุล เสร็จเรยีบรอยแลวเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขอความเห็นชอบรางขอบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนายวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย พ.ศ. ... 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

   3.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กลับไปทบทวนอีกครั้ง และ
แกไขรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตในความเห็นที่ประชุม แลวนํามาเสนอในการประชุมคร้ังตอไป  
  บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดแกไขรายละเอียดตามที่คณะกรรมการฯ ไดใหขอสังเกตเสร็จ
เรยีบรอยแลว รายละเอียด ดังนี้  

งบบุคลากร จํานวน 
         

61,551,150.00 บาท 

งบดําเนินงาน จํานวน 294,109,400.00 บาท 

งบลงทุน จํานวน  31,565,250.00 บาท 

รายจายสวนกลาง จํานวน 3,584,300.00 บาท 

รวมเปน จํานวน 390,810,100.00 บาท 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.5 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขออนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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

 

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

   3.6 ขออนมุัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 6.1 ขออนุมัติจัดซื้ออาหาร Total mixed ration (TMR) มติที่ประชุม 
ใหสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หารือกับกองคลัง ในการทําความตกลงไปที่กระทรวงการคลัง กรณีขอยกเวนเร่ือง
การจัดซื้อจัดจางไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใหดําเนินการเร่ืองโค ไปพรอมกับการจัดซื้ออาหาร Total mixed 
ration (TMR) นั้น 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว (กลุมบริหารชีวภัณฑ) อยูระหวางดําเนินการทําเรื่องขอหารือกับกองคลัง 
กรมปศุสัตว 
ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 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 
มิถุนายน 2562 ผลการดําเนินการดังนี้ 

 

  - รอสงมอบ จํานวน 35 รายการ เปนเงิน 14,389,258.98  บาท 
- สงเร่ืองไปกันเงินท่ีกรมปศุสัตว จํานวน 2 รายการ เปนเงนิ 3,290,250.00 บาท 

  - อยูระหวางเปดซอง จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 6,606,090.00 บาท 
  - สงเอกสารไปขออนุมัติสเปคที่กรมปศุสัตว จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 23,379,500.00 บาท 
  - จายเงินเรียบรอยแลว จํานวน 21 รายการ เปนเงิน 2,795,175.10 บาท 
  - อยูระหวางตรวจรบั จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 337,790.00 บาท 
  - ไมดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 1 รายการ รายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง       
(UV-Visible spectrophotometer/double beam) เปนเงิน 650,000 บาท เนื่องจากรายการครุภัณฑดังกลาวพบวา
รายละเอียดของการใช spectrophotometer ชนิด double beam ยังไมสอดคลองกับงานตรวจวัดปริมาณอนุภาคไวรัส      
ที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันของโรคปากและเทาเปอย (146S) เนื่องจากตัว spectrophotometer ที่ใชอยูเดิมเปนชนิด single 
beam และเครื่องรุนที่ใชอยู  ไดยกเลิกการผลิตไปแลว ยี่หอ LKB หากตองการจัดซื้อเครื่องใหมตอง ใชเวลาในการสืบหา
ขอมูลระบบการปฏิบัติการและทดสอบประสิทธิภาพการใชงานจากหลายยี่หอท่ีเปนระบบการทํางานแบบ single beam 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดซื้อจะไดตัวเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพ ความแมนยํา และความเที่ยงตรง ในการตรวจวัดสาร
ตัวอยาง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการจึงไมขอจัดซื้อเครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible 
spectrophotometer/double beam)  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือทราบ 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย     
และกรอบอัตรากําลังเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
สาระสําคัญ : 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ที่ 2/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีหนาที่ ศึกษา วิเคราะห ทบทวน
โครงสรางภายใน บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอัตรากําลังของทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ใหเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีการแบงงานโดยแยกแตละงาน แตละกลุม/ฝาย 
ตามความเหมาะสม กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน เพ่ือใหมีการมอบหมายงาน
ตามความรู ความสามารถ ความถนัดของแตละคน ตองสอดคลองกับภารกิจของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวและ
กรมปศุสัตว ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายมอบหมาย นั้น  
  บัดนี้ คณะอนุกรรมการดานบุคลากรทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ไดจัดทําโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย และกรอบอัตรากําลังเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขอความเห็นชอบโครงสรางการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย     
และกรอบอัตรากําลังเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนายสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว เพ่ือสงขออนุมัติ
กระทรวงการคลังใหทนัตามที่ตัวชี้วัดกําหนดภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตอไป 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

   5.2 ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการและอนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการ 
สาระสําคัญ : 
   ตามที่กรมบัญชีกลางไดอนุมัติประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย
ประจําป พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย วัคซีนสัตวปก วัคซีน     
อหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนจํานวนเงนิ 689,600 บาท นั้น 

เนื่องจากผูประสานงานโครงการไดติดตอประสานงานขอเขาดูงานกับสถานที่ที่ไดวางแผนไว มีการ
ตอบรับเพียงบางสวน จึงไดติดตอประสานดูงานที่อื่นเพิ่มเติม โดยมีกําหนดจัดโครงการในระหวางวันท่ี 18 กันยายน 
2562 – 24 กันยายน 2562 ผูเขารวมโครงการจํานวน 8 คน งบประมาณที่ใชในโครงการทั้งสิ้น 689,600 บาท    
โดยไมเกินวงเงินที่ประมาณการไว ดังนั้นผูประสานงานโครงการจึงขออนุมัติ 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ  
จากเดิม  โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย วัคซีนสัตวปก วัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด  
   และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แกไขเปน โครงการศึกษาดูงานผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอยโรงงานผลิต adjuvant สําหรับใชในกระบวนการ 
   ผลิตวัคซีนสัตว  และสถาบันวิจัยโรคสัตว (Lanzhou Veterinary Research Institule) ณ สาธารณรัฐ 
   ประชาชนจีน 
  โดยวัตถุประสงคในการจัดโครงการไมเปลี่ยนแปลง  
 2. ขออนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการ ดังนี้ 
    

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1 นายอารีย         เกตุสุวรรณวงศ นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ ฝายประกันคุณภาพ 
2 นางสาวสุพายา  ตรีกมล เภสัชกรปฏิบัติการ ฝายประกันคุณภาพ 
3 นายอนงค        จันไทย พนักงานหองปฏิบัติการ ฝายผลิตวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
4 นางสาวศยามล  วงษมา นักวิทยาศาสตร ฝายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย 
5 นายบรรฑิตศักด์ิ  แสงกลาง ชางระบบนํ้า ฝายผลิตวัคซีนอหิวาตสุกรและกาฬโรคเปด 
6 นางสาวจริยา     จินดานิล นักวิทยาศาสตร ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนแบคทีเรีย 
7 นางธารีรัตน       สุภาพ นักวิทยาศาสตร ฝายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
8 นางสาวกัลยา  เกียรติประเสริฐดี นักวิชาการส่ิงแวดลอม ฝายผลิตนํ้าประปาฯ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯและอนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการฯตาม
รายละเอียดขางตนทั้ง 2 ประเด็น 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 3/ 2562 

   5.3 ขออนุมัติยกเลิกโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี
   ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน รายจายอื่น คาใชจายศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับ
สัตวและโรงงานผลิตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บรหิารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 มตทิี่ประชุมอนุมัติดังนี้ 
   1. อนุมัติเพ่ิมเติมประเทศในโครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตวัคซีนสําหรับสัตวและโรงงานผลิต
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตวัคซีน จากเดิม ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส เพ่ิมเติมเปน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธ   
สาธารณรัฐเยอรมนี  

2. อนุมัติรายชื่อผูรวมเดินทางในโครงการฯดังกลาว เพ่ิมผูแทนสํานักงบประมาณ เปน 2 คน     
และเพ่ิมผูแทนกรมบัญชีกลางเปน 2 คน รวมเปน 15 คน และใหผูประสานงาน ดําเนินการตามขอสังเกตของ
ความเห็นที่ประชุม 
  บัดนี้ ผูประสานงานไดดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมการบรหิารเงินทุนฯ โดยประสานงาน
ที่ไป Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (ITEM) สําหรับงานวิจัย(โรงงานที่ 1) 
และโรงงานผลิตวัคซีนพิษสุนัขบาและวัคซีนไขสมองอักเสบจากเห็บ (Rabies and TBE Vaccine plant) (โรงงานที่ 2) 
และไดรับการประสานกลับจากโรงงานเม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
  - โรงงานที่ 1 ใหคณะเขาเยี่ยมชมโรงงานไดไมเกิน 7 คน เนื่องจากโรงงานไดรับรองมาตรฐานทั้ง
ดาน GMP และ GLP  
  - โรงงานที่ 2 ไมสามารถใหเขาเยี่ยมชมโรงงานได เนื่องจากในชวงเดือนกลางเดือนสิงหาคมถึง
กลางเดือนกันยายน ทางโรงงานจะหยุดเพื่อทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักร รวมถึงในชวงเวลา
ดังกลาวนี้ โรงงานอ่ืนๆสวนใหญ อยูในชวงของการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องจักร (Maintenance) 
ประจําปเชนกัน ทําใหไมสามารถกําหนดวันที่ดูงานไดแนนอน 100% 
  ดังนั้น ทําใหการไปดูงานครั้งนี้ไมสามารถไปในวันที่กําหนดได หากจะเลื่อนกําหนดการออกไป    
อาจเกิดความลาชาในการเบิกจายเงินใหทันปงบประมาณ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวจึงขอความเห็นชอบยกเลิก
โครงการศกึษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 
 

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

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

                     

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศสุัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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   5.4 ขออนมุัติรางคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรัดตัวช้ีวัด 
   ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนายครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลความกาวหนาตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีน
จําหนาย ความเห็นของที่ประชุม ใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยติดตามและเรงรัดตัวช้ีวัด ใหนําชื่อของ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย รวมเปนคณะอนุกรรมการดวยได นั้น 
  บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ไดดําเนินการรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและ
เรงรัดตัวชี้วัด เสร็จเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุม : เพ่ือขออนุมัติรางคําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและเรงรดัตัวชี้วัด 
 

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

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

วิสัยทัศน  “เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางย่ังยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 
สาระสําคัญ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอท่ีประชุม :  
 
ความเห็นท่ีประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ปดประชุมเวลา 
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5.3 ขอความเห็นชอบยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑรายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible 
spectrophotometer/double beam) 
   ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวไดรับประมาณการรายจายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหนาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน จํานวน 68 รายการ เปนเงิน 52,971,540 บาท โดยฝาย
ทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเทาเปอย ไดขอจัดซื้อเครื่องวิเคราะหสารดวยการดูดกลืนแสง (UV-Visible 
spectrophotometer/double beam) ราคา 650,000 บาท ซึ่งผูขอคือ นายขจรพงศ  นาคเกื้อ ขณะนี้ไดยายไป
ปฏิบั ติหนาที่ ในหนวยงานอื่น ทําใหตองมีผูมาดําเนินงานจัดซื้อตอ คือ นายมารุตพงศ  พุมพวง ไดทบทวน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑดังกลาวพบวาการใช spectrophotometer ชนิด double 
beam ยังไมสอดคลองกับงานตรวจวัดปริมาณอนุภาคไวรัสที่สามารถกระตุนภูมิคุมกันของโรคปากและเทาเปอย 
(146S) เน่ืองจากตัว spectrophotometer ท่ีใชอยูเดิมเปนชนิด single beam และเครื่องรุนที่ใชอยูไดยกเลิกการ
ผลิตไปแลว ยี่หอ LKB หากตองการจัดซื้อเครื่องใหมตองใชเวลาในการสืบหาขอมูลระบบการปฏิบัติการและทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงานจากหลายยี่หอที่เปนระบบการทํางานแบบ single beam เพ่ือใหมั่นใจไดวาการจัดซื้อจะได
ตัวเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพ ความแมนยํา และความเที่ยงตรง ในการตรวจวัดสารตัวอยาง ทั้งนี้ทางฝายทดสอบฯ
พิจารณาแลวเห็นควรวาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทางราชการจึงขอยกเลิกการจัดซื้อเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการ
ดูดกลืนแสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อขอความเห็นชอบยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑรายการเคร่ืองวิเคราะหสารดวยการดูดกลืน
แสง (UV-Visible spectrophotometer/double beam) 
 


