
  ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทนุหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจาํหนา่ย 

ครั้งที่ 4/2562 
วันจันทรท์ี่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

ณ ห้องประชมุ 1  ตึกอํานวยการ กรมปศสุัตว์ 
     เวลา 13.30 น. 

………………………………… 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรายงานการประชมุ ครั้งที่ 3/2562 

ระเบยีบวาระที่ 3  เรื่องสบืเนื่อง 
3.1 รายงานผลการตั้งคณะทํางานและการประชุมเรื่องวัคซีนสัตว์ปีก 
3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยงเรื่องสัตว์ทดลอง 
 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการดําเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจดัส่งวัคซีน (ตุลาคม 2561- กรกฎาคม2562) 
4.2 รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

  4.3 รายงานแผนการดําเนินงานงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ  
                          พ.ศ. 2562 
  4.4 รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.5 รายงานผลความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง 
        4.6 รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 

4.7 รายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
  4.8 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน เรื่องการกําหนดให้ทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 

   

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี 2561-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 

5.2 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2561-2565 และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2563 

5.3  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 

5.4 ขออนุมัติแก้ไขรายการ Clamp Meter และขออนุมัติเพิ่มวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูดจ่าย
สารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร 

5.5 ขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus โครงการวิจัย เรื่อง 
“การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken ingectious anemia virus ในซีรัมไก่
ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” 

 

ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   
  

 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

เริ่มประชุมเวลา            13.30 น. 
                                                                                                          
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรายงานการประชุม 3/2562 
 

สาระสําคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมและรับรองรายงานการ
ประชุม  
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ  
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1 รายงานผลการตั้งคณะทํางานและการประชุมเรื่องวัคซีนสัตว์ปีก 
สาระสําคัญ:  
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.1 ความเห็นของที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
  1. ให้ต้ังคณะทํางานขึ้นมาแต่ละเรื่อง ถ้าเกี่ยวข้องกับกองส่งเสริม กรมปศุสัตว์ ก็ให้นําเข้ามาร่วม
เป็นคณะทํางานด้วย โดยไม่ต้องตั้งเป็นคณะอนุกรรมการของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เพราะจะมีค่า
เบี้ยประชุมเข้ามาเกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นงานราชการที่ต้องปฎิบัติอยู่แล้ว ให้ศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมด้วย เพราะต้อง
เกี่ยวข้องในเรื่องการลงสื่อประชาสัมพันธ์ มีเดียต่างๆ หรือคณะทํางานประชาสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์ ที่มีรองอธิบดี
สมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นประธาน มาร่วมเป็นคณะทํางานของเรา 1 คน เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ เป็น
คณะทํางานคณะหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกระตุ้นยอดการขายวัคซีน ให้กลุ่มบริการวิชาการไปดูว่ามีวัคซีนชนิดใด         
ที่ต้องกระตุ้นยอดขาย 

2. เรื่องวัคซีนสัตว์ปีก ต้องคุยกับสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ให้ชัดเจน โดยให้สํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทําหนังสือเสนอท่านรองอธิบดีลงนามประชุมในเรื่องของวัคซีนสัตว์ปีก โดยมีรองอธิบดี        
จีระศักด์ิ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธาน มีผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อํานวยการสํานักควบคุม
ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ และผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสัตว์ปีก ส่วนเรื่องราคาวัคซีนสัตว์ปีก เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน    
ค่อยมาปรับในเรื่องของราคา 
  บัดนี้ กลุ่มบริการวิชาการ ได้ดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายแล้ว ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 การต้ังคณะทํางานในการดําเนินงานแต่ละเรื่อง และการพิจารณาวัคซีนชนิดใด         
ที่ต้องกระตุ้นยอดขาย อยู่ระหว่างดําเนินการ 
   ประเด็นที่ 2 เรื่องวัคซีนสัตว์ปีก ขณะนี้ได้ทําหนังสือเชิญประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องวัคซีนสัตว์ปีก 
ระหว่างสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และสํานักควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ โดยมีท่าน รอธ.จีระศักด์ิ      
พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  
   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

    3.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยงเรื่องสัตว์ทดลอง 
สาระสําคัญ:  
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการ
บริหารความเสี่ยง มีมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
   1. ระยะที่ 1 ให้ใช้งบประมาณ 2562 ในการซื้อวัสดุมาซ่อมแซมคอกกระต่ายและคอกเป็ด 
มอบหมายให้กลุ่มสัตว์ทดลองประสานกับฝ่ายช่างซ่อมบํารุงในการวางแผนดําเนินงาน  

2. แบบที่จะนํามาปรับปรุงโรงเรือนโค ซึ่งจะทําให้ค่าคะแนนตัวช้ีวัดอยู่ในระดับ 4-5 มอบหมายให้
กลุ่มสัตว์ทดลอง ไปติดตามเรื่องแบบกับฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม ให้ทันกับระยะเวลาที่
ตัวช้ีวัดกําหนด 
   บัดนี้ กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายแล้ว ดังนี้ 
  ประเด็นที่ 1 กลุ่มสัตว์ทดลองได้ประสานงานกับกลุ่มช่างซ่อมบํารุงให้เข้ามาสํารวจและซ่อมแซม
โรงเรือนกระต่ายและโรงเรือนเป็ด โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่
จะต้องซื้อมาดําเนินการซ่อมแซม คาดว่าจะเริ่มดําเนินการซ่อมแซมได้ภายในเดือนสิงหาคม 2562 และจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2562 

ประเด็นที่ 2 กลุ่มสัตว์ทดลองได้ประสานงานกับกลุ่มช่างซ่อมบํารุง เป็นผู้ติดต่อเบื้องต้นกับฝ่าย
ก่อสร้างและบํารุงรักษาสํานักงานเลขานุการกรม ในการขอแบบโรงเรือนโค โดยปัจจุบันฝ่ายก่อสร้างฯ ได้จัดส่งแบบ
โรงเรือนโคมาให้ผู้ขอ คือฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นผู้พิจารณา ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แบบ ก็จะใช้แบบนี้ในการขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงหรือก่อสร้างต่อไป 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 รายงานผลการดําเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน 
สาระสาํคญั: 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้กําหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียนฯ มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีนเป็นหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียนฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้รวบรวม
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเงินทุนฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ       
โดยแบ่งออกเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 และรายได้จากการจําหน่ายวัคซีน
และแอนติเจน (งบเพื่อจําหน่ายและป้องกัน) ตุลาคม 2561– กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

 

สรุปรายได้จากการจําหน่ายวัคซีนและแอนติเจน งบเพื่อจําหน่าย จํานวน 375.27 ล้านบาท และ
งบป้องกันจํานวน 93.25 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 468.52 ล้านบาท  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 รายงานผลการดําเนินงานด้านการเงนิ 
สาระสาํคญั : 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้กําหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานด้านการเงินเป็นหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ฝ่ายเลขาฯได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานด้าน
การเงิน เดือน ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

 
ผลการดําเนนิงานดา้นการเงิน เดือน ตุลาคม 2561  – กรกฎาคม 2562 

 (ล้านบาท) 

 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 
 

หมวดรายจ่ายหมวดรายจ่าย  ประมาณการประมาณการ  ก่อหนี้ก่อหนี้
ผูกพันแล้วผูกพันแล้ว 

เบิกจ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้ว  ผูกพันแล้วยังไม่ผูกพันแล้วยังไม่
เบิกจ่ายเบิกจ่าย  คงเหลือสุทธิคงเหลือสุทธิ  

งบบุคลากรงบบุคลากร  5454..3434  4343..4499  4343..5050  --  1010..8585  

งบดําเนนิงานงบดําเนนิงาน  329329..3131  246246..7171  119119..5858  127127..2020  8282..6060  

งบลงทุนงบลงทุน  5252..9797  2020..7979  22..7676  1818..0303  3232..1818  

รายจ่ายส่วนกลางรายจ่ายส่วนกลาง  --  --  --  --  --  

รวมรวม  436436..6262  310310..9999  165165..8484  145145..2323  125125..6633  
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4.3 รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุนคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
สาระสาํคญั :  

ตามที่สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2562 งบลงทุน จํานวน 68 รายการ เป็นเงิน 52,971,540 บาท              
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ขอรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ เดือน 
กรกฎาคม 2562 ผลการดําเนินการดังนี้ 

 

  - รอส่งมอบ จํานวน 33 รายการ เป็นเงิน 14,170,458.98 บาท 
  - ส่งเรื่องไปกันเงินที่กรมปศุสัตว์ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,290,250.00 บาท 
  - อยู่ระหว่างกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จํานวน 4 รายการ เป็นเงิน 6,606,090.00 บาท 
  - อยู่ระหว่างการยื่นซอง จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,029,500.00 บาท 
   - ส่งเบิกเงินที่กองคลัง จํานวน 6 รายการ เป็นเงิน 551,090.00 บาท 

- จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จํานวน 21 รายการ เป็นเงิน 2,759,975.10 บาท 
รวมทั้งสิ้น 51,407,364.08 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   4.4 รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
สาระสาํคญั : 
   ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้กําหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการ         
ทุนหมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทําแผนการดําเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีบัญชี 2562 จํานวน 
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ดําเนินการได้ตามแผน 11 โครงการ       
คิดเป็น 84.62 % ดังนี้ 
    1. โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 90 คน งบประมาณ 47,430.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 
95 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 45,330 บาท  
  2. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายในมาตรฐาน ISO/IEC 17025” 
ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน งบประมาณ 54,370.00 
บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 50 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 31,900 บาท  
   3. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือ ในระบบ ISO/IEC 17025” ปีงบประมาณ 
2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน งบประมาณ 29,170.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง      
45 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 28,750 บาท 
  4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0” ปีงบประมาณ 
2562 วันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ บริษัทเดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จํากัด ผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน 
งบประมาณ 110,700.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 45 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 104,700 บาท 
  5. โครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การแก้ปัญหาประดิษฐ์คิดค้นปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตําบล
ปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 คน งบประมาณ 18,600.00 บาท 
ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 18,600 บาท 
   6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้บริหารในยุค THAILAND 4.0 วันที่ 
23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 80 คน งบประมาณ 119,400.00 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริง 
จํานวน 82 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 97,640.00 บาท 

7. โครงการประชุมวิชาการ “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์” ประจําปี 2562 วันที่ 
26-28  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Balios Resort ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรมตามแผน 225 คน งบประมาณ 733,600 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจํานวน 225 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 733,035 บาท  

8. โครงการฝึกอบรมการจัดการองค์ความรู้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจําปี 2562 
วันที่ 13  มิถุนายน 2562 ณ ลานอาคาร อาร์ พี โยนส์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 300 คน งบประมาณ 50,200 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจํานวน 300 
คน จ่ายจริงเป็นเงิน 31,500 บาท 
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9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวางแผนทดแทนตําแหน่งงาน” การแก้ปัญหาการ
ประดิษฐ์คิดค้นปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเป่ือย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 
คน งบประมาณ 18,600 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจํานวน 57 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 18,600 บาท  
   10. โครงการสัมมนาหลักสูตร “กฎระเบียบ วิธีการ การยื่น/พิจารณา การขึ้นทะเบียนยา
และการจัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน”วันที่ 8  กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย 
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 50 
คน งบประมาณ 35,470 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจํานวน 55 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 35,470 บาท  

11.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านทรัพยากรบุคคล วันที่ 23  กรกฎาคม 2562 ณ 
บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) และสถาบันนวัตกรรม กรุงเทพฯ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผน 42 คน งบประมาณ 
245,100 บาท ผู้เข้าร่วมอบรมจริงจํานวน 42 คน จ่ายจริงเป็นเงิน 42,000 บาท 
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.4 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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   4.5 รายงานความก้าวหน้าระบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสี่ยง 
สาระสาํคญั : 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้กําหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจําปีบัญชี 2562 ในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนมานั้น ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทของคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน มีหน้าที่ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ซึ่งผลการ
ดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน       
จึงจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
  - คณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
จะต้องควบคุม จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1. ความคืบหน้าโครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ปัจจุบันผู้ให้บริการจ้างออกแบบส่งมอบงานงวดที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว และสทช.นําแบบแปลนส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
ปัจจุบันได้คะแนนตัวช้ีวัดที่ 3 คะแนน เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
  2. ความคืบหน้าความเสี่ยงการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คณะทํางานกํากับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ แจ้งว่าการดําเนินการ ดังนี้  
   ระยะที่ 1 เป็นการปรับปรุงคอกกระต่ายโดยติดต้ังผ้าใบป้องกันแดดและฝน จึงขอเปลี่ยน
จากการปรับปรุงและซ่อมแซมเป็นการจัดซื้อวัสดุมาดําเนินการเองโดยขอใช้เงินงบประมาณปี 2562 
   ระยะที่ 2 ปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยเนื่องจาก
มีความเสี่ยงหลายจุด จึงต้องมีการประสานขอแบบจากฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม 
   ระยะที่ 3 จะนําผลการวิเคราะห์จากการไปดูงานเรื่องสัตว์ทดลองที่จุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย มาดําเนินการของบประมาณ(มี 6 ขั้นตอน) จะเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 
  3. คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.5 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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   4.6 รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ 
สาระสาํคญั : 

 รายงานผลการดําเนินงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561 –      
พ.ค. 2562) ซึ่งงานสารสนเทศ ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอด  

- ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 มีจํานวนรายการวัสดุทั้งสิ้น 2,203 รายการ จํานวนใบเบิกคลังการ 2,150 ใบ ใบเบิกคลังย่อย 
821 ใบ จํานวนผู้เข้าใช้คลังกลาง 2,363 ครั้ง คลังย่อย 1,123 ครั้ง  

- ระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบได้มีการประสานงานโดยตรงกับผู้ใช้ระบบฯ ผ่านทางโทรศัพท์เป็นระยะ และ
ได้รับความร่วมมือจากเขตและจังหวัด โดยแบ่งแยกตามการใช้งานหลังจากได้รับการประสานขอความร่วมมือในการ
ใช้ระบบ ดังนี้ 

 - การใช้งานต่อเนื่อง  จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว มี 7 เขต 43 จังหวัด 
 - การใช้งานไม่ต่อเนื่อง จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง มี 2 เขต 22 จังหวัด 
 - ไม่มีการใช้งาน  จัดอยู่ในกลุ่มสีแดง มี 8 จังหวัด (ได้มีการประสานให้ดําเนินการ  
     ใช้งานระบบแล้ว) 
 - ไม่มีการขายวัคซีน จัดอยู่ในกลุ่มสีฟ้า 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.6 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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  4.7 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
สาระสาํคญั: 
   ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย ความเห็นของที่ประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 
    - หากตัวช้ีวัดตัวใด มีปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดรีบดําเนินการ และดูรายละเอียดตัวช้ีวัด        
ตัวไหนจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายให้รีบดําเนินการ      
เพื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ได้เห็นชอบอนุมัติ 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่าย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.7 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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   4.8 การซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียน เรื่องการกําหนดให้ทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562 
สาระสําคัญ: 
   ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค 0406.2/ว 358 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่องการซ้อม
ความเข้าใจแนวทางการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องการกําหนดให้
ทุนหมุนเวียนนําเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ พ.ศ. 2562  โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทุน
หมุนเวียนทราบวงเงินและกําหนดสถาบันการเงิน พร้อมทั้งระยะเวลาที่ทุนหมุนเวียนสามารถนําเงินที่ฝากไว้กับ
กระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง ทุนหมุนเวียนจึงจะสามารถนําเงินที่ฝากไว้กับกระทรวงการคลังไปหา
ผลประโยชน์ได้  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลางเห็นควรชะลอการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.8 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณา 
  5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
สาระสาํคญั : 

ตามท่ี กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5   
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวช้ีวัดที่ 5.1 บทบาท
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5ปี)และแผนปฏิบัติการประจําปี
2563 นั้น 

บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย ปี 2561-2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

   5.2 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
สาระสําคัญ: 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ
ประจําปี นั้น 

บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 2561-2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี 2561-2565 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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   5.3 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. 2561-
2565 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
สาระสําคัญ: 

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ด้านที่ 4 
การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
สําคัญ และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน นั้น 

บัดนี้ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย พ.ศ. 2561-2565 และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.3 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย พ.ศ. 2561-
2565 และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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   5.4 ขออนุมัติแก้ไขรายการ Clamp Meter และขออนุมัติเพิ่มวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูด
จ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร 

สาระสําคัญ: 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ครั้งที่ 2/2562 
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประมาณ
การรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มเติม จํานวน 16 รายการ วงเงิน 579,520.00 บาท โดยใช้เงินเหลือจ่าย จากงบลงทุน ประมาณการ
รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการครุภัณฑ์ตํ่ากว่า 1 ล้าน
บาท จํานวน 1,130,614.02 บาท นั้น 

   แต่จากการตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ทั้ง 16 รายการ มีผิดอยู่ จํานวน 2 รายการ ดังนี้  
  1. รายการที่ 9 Clamp Meter จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 42,650 บาท ขอแก้ไขจํานวน เป็น 5 
เครื่อง เครื่องละ 8,530.00 บาท แต่วงเงินเดิม 

2. รายการที่ 16 รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จํานวน 1 อัน     
เป็นเงิน 9,630.00 บาท ปรากฏว่า จํานวนเงินที่ขอจัดซื้อราคาต่ํากว่าราคาที่ซื้อจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดใน
รายการที่คล้ายกันคือรายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร ซึ่งราคาของ
รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร ราคา 12,840.00 บาท ขอเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าว
จํานวน 3,210.00 บาท จากเดิม 9,630.00 บาท เป็น 12,840 บาท ทั้งนี้ใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ตํ่ากว่า 
1 ล้านบาทที่มีอยู่จํานวน 921,894.00 บาท  โดยสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้ทันจนกระทั่งก่อหนี้ผูกพันได้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุม : 1. ขออนุมัติแก้ไขจํานวน รายการ Clamp Meter จากเดิมจํานวน 3 เครื่อง เป็นจํานวน 5 เครื่อง 
                    2. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 
ไมโครลติร จํานวน  3,210.00 บาท เป็น 12,840.00 บาท 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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   5.5 ขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus โครงการวิจัย เรื่อง “การ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken ingectious anemia virus ในซีรัมไก่
ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” 
สาระสําคัญ: 

    ตามท่ี สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian 
rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken ingectious anemia virus ในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จํานวนเงิน 360,000.00 บาท นั้น 

ทั้งนี้ในการดําเนินการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Chicken ingectious anemia virus ในซีรัมไก่
ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” ยังดําเนินการอยู่และเสร็จสิ้นตามแผนวิจัยภายในปีงบประมาณ 2562 
(กันยายน 2562) ซึ่งผลการวิจัยของเชื้อ Chicken ingectious anemia virus ในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ได้วิธีที่แม่นยํา 
รวดเร็ว สามารถรายงานผลการทดสอบซีรัมแก่หน่วยผลิตไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะได้รวดเร็ว ทําให้การจัดการฟาร์ม
ไก่และไข่ปลอดเชื้อเฉพาะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหลือการดําเนินการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian 
rhinotracheitis virus ซึ่งไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีเพื่อใช้ในการทดสอบเชื้อดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ทางโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถแบ่งจําหน่ายวัสดุที่ใช้ในการวิจัยในปริมาณน้อยได้ หากจัดซื้อในปริมาณที่มากวัสดุจะ
เหลือ และหน่วยต่างๆภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ไม่ใช้วัสดุชนิดนี้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อสํานักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ ทางผู้วิจัยจึงขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus และขอคืนวงเงิน
จํานวน 105,393.50 บาท เข้าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.5 
 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อพิจารณาการขอยกเลิกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus 
โครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Avian rhinotracheitis virus  และเชื้อ Chicken ingectious 
anemia virus ในซีรัมไก่ปลอดเชื้อเฉพาะ ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์บีดส์” และคืนวงเงิน 105,393.50 บาท เข้าเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
 

ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
 
สาระสาํคญั : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  
 
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 



                                                                                                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
                                         บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/ 2562 

   6.1 ขออนุมัติการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 
สาระสาํคญั : 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ครั้งที่ 8/2561 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเก็บวัคซีน สํานักงานปศุสัตว์เขต มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการซ่อมแซม
ห้องเย็นเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 4 – 9 ภายในวงเงิน 772,219.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากประมาณ
การรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน ค่าซ่อมแซม 
บํารุง และรักษาครุภัณฑ์สถานที่ ทั้งนี้ ในการดําเนินการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยเคร่งครัด รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 

สํานักงานปศสุัตว์เขต จํานวนวงเงนิ 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 152,475.00 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 52,430.00 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 6 247,063.00 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 7 70,620.00 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 144,450.00 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 105,181.00 

รวม 772,219.00 
  จากมติที่ประชุมอนุมัติวงเงินให้ สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 จํานวน 144,450.00 บาท แต่เนื่องจาก 
สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ตรวจสอบพบว่าเครื่องทําความเย็นของห้องเย็นเก็บวัคซีนทั้ง 4 ชุด มีอุปกรณ์ประกอบชุด
เครื่องทําความเย็นชํารุดเสียหายเพิ่มเติมจากการประเมินครั้งก่อน  

กลุ่มช่างและซ่อมบํารุง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ตรวจสอบราคาการซ่อมห้องเย็นดังกล่าว 
จากผู้ประกอบการและห้างร้านที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบทราบมา รวมเป็นเงินจํานวน 
190,000.00 บาท ซึ่งมากกว่าที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์จึงขออนุมัติการซ่อมอาคารเก็บ
วัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 


