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ระเบยีบวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเงินทนุหมุนเวียนเพือ่ผลิตวัคซีนจาํหนา่ย 

ครั้งที่5/2562 
วันอังคารที่ 24 เดือนกันยายนพ.ศ.2562 

ณ ห้องประชมุ 1 ตึกอํานวยการ กรมปศสุัตว์ 
  เวลา 09.30 น. 

………………………………… 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานความก้าวหน้าแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 
3.2 รายงานความก้าวหน้าระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
3.3 รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงานและขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการวิจัย เรื่อง 

“การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน” และรับรองวาระการประชุม 
5.2 ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงานและขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการวิจัย เรื่อง 

“การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส”และรับรองวาระการประชุม 
5.3 ขออนุมัติแบบและกรอบวงเงินงบประมาณตามแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบ

คุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 
5.4 ขออนุมติเปลี่ยนแปลงค่าผ้าใบกันสาดแบบชักรอก จากหมวดค่าวัสดุ เป็น หมวด           

ค่าครุภัณฑ์ และรับรองวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 เริ่มประชุมเวลา 09.30น. 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 

ระเบียบวาระที่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่4/2562 
สาระสําคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 19สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่ง
รายงานการประชุมฯให้คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมแก้ไขเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการแก้ไขรายงานการประชุมและรับรองรายงาน          
การประชุมดังนี้ 

หน้าที่ 1 
  จากเดิม  
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจิราวรรณจิรัฐิติการตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง 
เปลี่ยนเป็น 
2. นางสาวจิราวรรณจิรัฐิติการตระกล ู นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง 

ประเด็นเสนอที่ประชุม: เพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
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 ระเบียบวาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานความก้าวหน้าแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 
สาระสําคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ระเบียบวาระที่4.5มติที่ประชุม ให้หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลองติดตาม
รายงานความก้าวหน้า แบบที่จะนํามาปรับปรุงโรงเรือนโค ซึ่งอยู่ระหว่างให้ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย
(ผู้ใช้โรงเรือน) ตรวจสอบแบบโรงเรือนโคว่าตรงตามความต้องการได้ทัน กันยายน 2562 ตามตัวช้ีวัดกําหนดหรือไม่ 

กลุ่มสัตว์ทดลอง  กลุ่ม ช่างซ่อมบํารุง และฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเ ป่ือย             
(ผู้ใช้โรงเรือน) สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้หารือเรื่องแบบโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนปากเท้าเป่ือย 
กับฝ่ายช่างและบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการกรม ทั้งนี้ได้มีการแก้ไขแบบโรงเรือนตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
และคาดว่าจะเสร็จทันกันยายน 2562 เพื่อนําเข้าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย
พิจารณาอนุมัติแบบและกรอบวงเงินงบประมาณตามแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีน         
โรคปากเท้าเป่ือย ต่อไป 
ประเด็นที่ประชุม : เพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 3.2 รายงานความก้าวหน้าระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 

สาระสําคัญ : 
ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 4/2562 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ระเบียบวาระที่4.6 มติที่ประชุม รับทราบและให้งานสารสนเทศ
ดําเนินการตามความเห็นของที่ประชุม โดยให้ติดตามรายงานของระบบบริหารจัดการคลังชีวภัณฑ์สัตว์ ควรหาสาเหตุ
ที่มีการใช้งานระบบไม่ต่อเนื่อง และไม่มีการใช้งาน ว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด ซึ่งงานสารสนเทศต้องจัดทําแผนการ
ดําเนินการ กําหนด เป็น 4 ระดับ โดยกําหนดจะครบ 100% ภายในเดือนไหน พร้อมกับรายงานปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข ของจังหวัดที่ไม่มีการใช้งานและใช้งานไม่ต่อเนื่อง ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯทราบ  

งานสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ได้รายงานแผนการดําเนินงานระบบบริหารจัดการคลังชีว
ภัณฑ์สัตว์ ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ 2 (สีเหลือง) การใช้งานไม่ต่อเนื่อง (ล่าช้า) จํานวน 2 เขต 21 จังหวัด จะเปลี่ยนมาอยู่
กลุ่มที่ 1 (สีเขียว) ที่มีการใช้งานต่อเนื่อง ครบ 100%ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 

2. กลุ่มที่ 3 (สีแดง) ไม่มีการใช้งาน จํานวน 8 จังหวัด จะมีการใช้งาน ครบ 100%ภายในเดือน
ธันวาคม 2562  

สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่ 3 (สีแดง)ที่ไม่มีการใช้งาน ให้มีการใช้งานครบ 100% 
- โทรศัพท์ประสานโดยตรงกับผู้ดูแลระบบฯ ทุกเดือนจนกว่าจะมีการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง   
- ส่งแบบสอบถามปัญหาการใช้งานระบบให้กับทุกจังหวัดภายในเดือน ตุลาคม 2562 
- จัดส่งคู่มือการใช้งานในระบบฯให้ทุกจังหวัดกลุ่มที่ 3 (สีแดง) ภายในเดือน ตุลาคม 2562 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.2 

ประเด็นที่ประชุม : เพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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3.3 รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการซ่อมอาคารเก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 
8 
สาระสําคัญ : 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ระเบียบวาระที่6.1 มติที่ประชุม ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมการซ่อมอาคาร
เก็บวัคซีนประจําสํานักงานปศุสัตว์เขต 8 จํานวน 45,550.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดําเนินงาน ค่าซ่อมแซม บํารุง และรักษา
ครุภัณฑ์สถานที่โดยให้หัวหน้ากลุ่มบริหารชีวภัณฑ์กํากับดูแลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ
กําหนดและทันในปีงบประมาณ 2562  

ฝ่ายจัดซื้อสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ แจ้งว่าได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจาก
สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 ครบถ้วนแล้วสามารถลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 3.3  
ประเด็นที่ประชุม : เพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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 ระเบียบวาระที่4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลความก้าวหน้าตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
สาระสาํคญั: 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น ระเบียบวาระที่4.7รายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจําหน่าย 
  - หากตัวช้ีวัดตัวใด มีปัญหา ให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดรีบดําเนินการ และดูรายละเอียดตัวช้ีวัด        
ตัวใดจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่ายให้รีบดําเนินการ      
เพื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย เห็นชอบอนุมัติ 
  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจําหน่ายณ วันที่ 13 กันยายน 2562 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 4.1  
ประเด็นที่ประชุม : เพื่อทราบ 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่5 เรื่องพิจารณา 
5.1 ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงานและขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการวิจัย เรื่อง 

“การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน”และรับรองวาระการประชุม 
สาระสาํคญั : 

ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน” เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,768,000.00 บาทใช้งบประมาณไปแล้วจํานวน1,409,020.49 บาทมีงบประมาณคงเหลือที่อยู่ในโครงการ 
จํานวน 358,979.51 บาท ซึ่งโครงการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562คณะผู้วิจัยพบหาปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนการรวบรวมโค/กระบือเพื่อฉีดวัคซีน จํานวน 80 ตัว ใช้ระยะเวลานาน เพราะ
ต้องรวบรวมโค/กระบืออยู่ทั่วประเทศ และต้องทําเรื่องขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์มาอยู่ที่ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ ุ์
สัตว์ทับกวาง ซึ่งหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบปัญหาดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนนี้ได้
รวบรวมโค/กระบือครบตามจํานวน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

1.2 เมื่อตรวจสุขภาพโค/กระบือ ก่อนฉีดวัคซีนพบว่า มี 29 ตัว ร่างกายผอมต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (มาตรฐาน 3.5) ดังนั้น จึงได้รับการถ่ายพยาธิและฉีดยาบํารุงก่อน เพี่อให้ทดสอบการฉีดวัคซีนถูกต้องแม่นยํา 
โดยจะเริ่มทําการทดสอบวัคซีน ในเดือน เมษายน 2562 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์
คณะผู้วิจัยจึงขออนุมัติปรับแผนดําเนินงาน โดยขอขยายเวลาดําเนินงานเป็นระยะเวลา 10 เดือน ในปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2563  และ ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการวิจัยดังกล่าว โดยใช้เงินเหลือจ่ายที่เหลือจากโครงการ จํานวน 358,979.51 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.1 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  

1. ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงาน โดยขอขยายเวลาดําเนินงานเป็นระยะเวลา 10 เดือน ใน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2563  

2. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ จํานวน 358,979.51 บาท จากโครงการวิจัย
ดังกล่าว 

3. รับรองวาระการประชุม ที่ 5.1 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

33 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

34 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

35 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

36 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

37 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

38 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

39 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

40 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

41 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

42 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

43 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

44 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

45 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

46 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

47 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

48 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

49 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

50 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

51 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

52 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
   



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

53 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

54 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 

5.2 ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงานและขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการวิจัย เรื่อง 
“การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส”และรับรองวาระการประชุม 
สาระสาํคญั : 

ตามท่ีสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้รับประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โครงการวิจัย เรื่อง “การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรนไชนีส”ได้รับ
งบประมาณ 1,780,760.00 บาท ใช้งบประมาณไปแล้ว จํานวน 884,254.72 บาท มีงบประมาณคงเหลือที่อยู่ใน
โครงการจํานวน 896,505.28 บาท ซึ่งโครงการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 คณะผู้วิจัยพบหาปัญหาที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 

1.1 คณะผู้วิจัยพบปัญหาด้านการตรวจยืนยันพันธุกรรมของเชื้อไวรัส จึงมีผลทําให้การศึกษา   
การย้อนกลับความรุนแรงของเชื้อไวรัสวัคซีนสต๊อกในสุกรทดลอง (Return of virulent) เป็นไปล่าช้ากว่าแผนการ
ปฏิบัติงานเดิม  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ คณะผู้วิจัยจึงขออนุมัติ
ปรับเปลี่ยนแผนดําเนินงาน โดยขอขยายเวลาดําเนินงานเพิ่มเติม 12 เดือน ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) และ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการวิจัยดังกล่าว โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ จํานวน 
896,505.28 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.2 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  

1. ขออนุมัติปรับแผนดําเนินงาน โดยขอขยายเวลาดําเนินงานเพิ่ม 12 เดือน ในปีงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

2. ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ จํานวน 896,505.28 บาทจาก
โครงการวิจัยดังกล่าว 

3. รับรองวาระการประชุมที่ 5.2 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

55 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
   



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

56 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
  

 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

57 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

58 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

59 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

60 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

61 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

62 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
 



 

วิสัยทัศน์  “เป็นผู้นําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอยา่งยัง่ยืน” 

63 
 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 5 / 2562 
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 5.3 ขออนุมัติแบบและกรอบวงเงินงบประมาณตามแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบ

คุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย 
สาระสาํคญั : 

ตามตัวช้ีวัดผลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนเพื่อจําหน่ายปีงบประมาณ 2562 ตัวช้ีวัดที่ 3.4 
“ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของสากล” ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่ 5 คือ งบประมาณตามแผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ระยะที่ 2 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ภายในเดือนกันยายน 2562 

บัดนี้ กลุ่มสัตว์ทดลอง ได้แบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย      
ที่ตรงตามความต้องการของฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย(ผู้ใช้โรงเรือน) ภายในเดือนกันยายน 2562แล้ว 
เพื่อให้ค่าคะแนนตัวช้ีวัดที่ 3.4 อยู่ในระดับ 5 ซึ่งกําหนดว่า คณะกรรมการจะต้องอนุมัติแบบและกรอบวงเงิน
งบประมาณตามแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ภายในเดือนกันยายน 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  

1. ขออนุมัติแบบและกรอบวงเงินงบประมาณตามแบบปรับปรุงโรงเรือนโคสําหรับทดสอบคุณภาพ
วัคซีนโรคปากเท้าเป่ือย 
ความเหน็ทีป่ระชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าผ้าใบกันสาดแบบชักรอก จากหมวดค่าวัสดุ เป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ 

และรับรองวาระการประชุม 
สาระสาํคญั : 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ครั้งที่3/2562 
วาระ 3.2 รายงานความก้าวหน้าระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงข้อ 1 ให้ใช้งบประมาณ 2562 
ในการจัดซื้อวัสดุมาซ่อมแซมคอกกระต่ายและคอกเป็ด ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อผ้าใบกันสาดแบบชักรอก จํานวน       
4 รายการ ในหมวดวัสดุก่อสร้าง และส่งใบสําคัญเพื่อกันเงินกับกองคลัง แต่ได้รับข้อทักท้วงว่า รายการดังกล่าว 
ลักษณะมีความคงทนใช้งานได้นาน จงึจัดอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ 

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่า
ผ้าใบกันสาดแบบชักรอก จากหมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 282,300.00 บาท  เป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวนเงิน 
282,300.00 บาท  โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย 
ประจําปี 2562 รายการครุภัณฑ์ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 970,252.42 บาท  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ระเบียบวาระที่ 5.4 
ประเด็นเสนอที่ประชุม :  

1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าผ้าใบกันสาดแบบชักรอก จากหมวดค่าวัสดุ จํานวนเงิน 282,300.00 บาท  
เป็น หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวนเงิน 282,300.00 บาท  โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหน่าย ประจําปี 2562 รายการครุภัณฑ์ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท จํานวน 970,252.42 บาท 

2. รับรองวาระการประชุมที่ 5.4 
ความเห็นที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
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