
ครั้งที่ 2/2561
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561

การประชุม
คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวยีน

เพือ่ผลติวคัซนีจ าหน่าย



ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561



ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง



ตามทีไ่ดม้กีารประชมุคณะกรรมการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่

ผลติวคัซนีจ าหน่าย คร ัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่8 มกราคม พ.ศ. 2561 

อนุมตัิในหลกัการ หากมีเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน ประมาณการรายจ่าย

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวคัซนีจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

สามารถด าเนินการจดัซือ้รายการครภุณัฑก์ระตา่ยพ่อพนัธุจ์ านวน 10 ตวั และ

กระต่ายแม่พันธุ ์จ านวน 100 ตวั เป็นเงิน 165,000.00 บาทได ้โดยให ้

พจิารณาถงึความจ าเป็นและล าดบัความส าคญัของแตล่ะรายการ น้ัน

แต่จากการสบืคน้ขอ้มูลและประสานกบัส านักงบประมาณ พบว่า

ในการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณปี 2540 และหนังสือส านัก

งบประมาณ ที ่นร 0704/ว 37 ลงวนัที ่6 มกราคม 2559 เร ือ่ง แนวทางการ

พิจารณาสิ่งของที่จดัเป็นวัสดุและครุภัณฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณกระต่ายเทยีบเคยีงไดก้บัไก ่– เป็ดพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุ ์ที่

จดัเป็นวสัดุ

3.1 ขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 (4.1.2) 













ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ



3.1 รายงานผลการด าเนนิงาน
ดา้นการผลติวคัซนีและการจดัสง่วคัซนี



สรปุผลการปฏบิตังิาน

ตลุาคม 2560 – ธนัวาคม 2560



โรงงานผลติวคัซนีโรคปากและเทา้เป่ือย

ชนดิวคัซนี
แผน
ผลติ

ยอด
ยกมา

ผลการปฏบิตั ิ
รวมยอดยกมา

และ
ผลติได้

เบกิจา่ยแลว้
คงเหลอื
พรอ้มจา่ยผลติได ้   

(ลา้นโดส๊)
% ลา้นโดส๊ %

1. FMD-CATTLE 11.01 0.001 1.75 15.89 1.75 1.62 92.57 0.13

2. FMD-PIG 39.17 0.79 8.06 20.57 8.85 7.95 89.83 0.90

หนว่ย : ลา้นโดส๊

ค ำยอ่ : FMD-CATTLE = โรคปำกและเทำ้เป่ือยโค กระบอื, 
FMD-PIG = โรคปำกและเทำ้เป่ือยสกุร



หนว่ย : ลา้นโดส๊

ค ำยอ่ : SF = อหวิำตส์กุร , DP = กำฬโรคเป็ด

ชนดิวคัซนี
แผน
ผลติ

ยอด
ยกมา

ผลการปฏบิตั ิ
รวมยอดยกมา

และ
ผลติได้

เบกิจา่ยแลว้
คงเหลอื
พรอ้มจา่ยผลติได ้   

(ลา้นโดส๊)
% ลา้นโดส๊ %

1. SF 6.17 - 0.69 11.21 0.69 0.69 100 -

2. DP 53.29 0.09 14.96 28.07 15.05 13.46 89.43 1.56

โรงงานผลติวคัซนีอหวิาตส์กุรและกาฬโรคเป็ด



ชนดิวคัซนี
แผนการ
ผลติ

ยอด
ยกมา

ผลการปฏบิตังิาน
รวมยอดยก
มาและ
ผลติได้

เบกิจา่ยแลว้
คงเหลอืพรอ้ม

จา่ยผลติได ้ 
(ลา้นโดส๊)

% ลา้นโดส๊ %

1. NDL 0.50 - 0.91 182.60 0.91 0.91 100 -

2. NDL+IB 92.00 0.001 25.23 27.42 25.23 22.08 87.51 3.15

3. X 6.00 0.11 3.13 52.20 3.24 0.73 22.57 2.51

4. IB - - - - - - - -

หนว่ย : ลา้นโดส๊

ค ำยอ่ : NDL = นวิคำสเซลิฯ, NDL+IB = นวิคำสเซลิ+หลอดลมฯ, 
X = ฝีดำษไก,่ IB = หลอดลมอกัเสบฯ

โรงงานผลติวคัซนีสตัวปี์ก



ชนดิวคัซนี
แผนการ
ผลติ

ยอด
ยกมา

ผลการปฏบิตังิาน
รวมยอดยก
มาและ
ผลติได้

เบกิจา่ยแลว้
คงเหลอืพรอ้ม

จา่ยผลติได ้ 
(ลา้นโดส๊)

% ลา้นโดส๊ %

1. HS 1.14 0.08 1.26 110.52 1.35 1.14 84.44 0.21

2. A 0.005 - - - - - - -

3. BL 0.14 0.004 0.057 40.71 0.06 0.005 9.41 0.056

4. BR 0.03 - - - - - - -

5. FC 22.78 2.91 5.59 24.55 8.50 8.36 98.38 0.14

หนว่ย : ลา้นโดส๊

ค ำยอ่ : HS = เฮโมรำยกิเซพตซิเีมยี, A = แอนแทรกซ,์ BL = แบลคเลก 
BR = บรเูซลโลซสี, FC = อหวิำตเ์ป็ด-ไก่

โรงงานผลติวคัซนีแบคทเีรยี



ชนดิแอนตเิจน
แผนการ
ผลติ

ยอด
ยกมา

ผลการปฏบิตังิาน รวมยอดยก
มาและ
ผลติได้

เบกิจา่ยแลว้
คงเหลอื
พรอ้มจา่ย

ผลติได ้
(ซซี)ี

% ซซีี %

1. Pullorum - - - - - - - -

2. Plate test - - - - - - - -

3. Tube test - - - - - - - -

4. Rose bengal 0.06 - 0.009 15.28 0.009 0.009 100 -

หนว่ย : ลา้นซซีี

สารทดสอบโรค



เปรยีบเทยีบประมาณการ
และรายไดจ้ากการจ าหนา่ยวคัซนีและแอนตเิจน 

(งบเพือ่จ าหนา่ยและป้องกนั)

ตลุาคม 2560 – ธนัวาคม 2560



โรงงานผลติวคัซนีโรคปากและเทา้เป่ือย

ชนดิวคัซนี
งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ

การโดส๊ บำท โดส๊ บำท โดส๊ บำท

1. FMD-CATTLE 0.05 1.07 1.56 9.49 1.61 10.56 5.63

2. FMD-PIG 7.89 118.37 - - 7.89 118.37 9.81

รวม 7.94 119.44 1.56 9.49 9.50 128.93 15.44

หนว่ย : ลา้นโดส๊/ลา้นบาท

ค ำยอ่ : FMD-CATTLE = โรคปำกและเทำ้เป่ือยโค กระบอื, 
FMD-PIG = โรคปำกและเทำ้เป่ือยสกุร



โรงงานผลติวคัซนีอหวิาตส์ุกรและกาฬโรคเป็ด

ชนดิวคัซนี
งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ

การโดส๊ บำท โดส๊ บำท โดส๊ บำท

1. SF 0.69 2.07 - - 0.69 2.07 1.60

2. DP 12.37 4.95 1.00 0.35 13.37 5.30 13.57

รวม 13.06 7.02 1.00 0.35 14.06 7.37 15.17

หนว่ย : ลา้นโดส๊/ลา้นบาท

ค ำยอ่ : SF = อหวิำตส์กุร , DP = กำฬโรคเป็ด



โรงงานผลติวคัซนีสตัวปี์ก

ชนดิวคัซนี
งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ

การโดส๊ บำท โดส๊ บำท โดส๊ บำท

1. NDL 0.90 0.06 - - 0.90 0.06 0.14

2. NDL+IB 1.93 0.67 20.00 2.00 21.93 2.67 23.00

3. X 0.71 0.25 - - 0.71 0.25 1.50

4. IB - - - - - - -

รวม 3.54 0.98 20.00 2.00 23.54 2.98 24.64

หนว่ย : ลา้นโดส๊/ลา้นบาท

ค ำยอ่ : NDL = นวิคำสเซลิฯ, NDL+IB = นวิคำสเซลิ+หลอดลมฯ, 
X = ฝีดำษไก,่ IB = หลอดลมอกัเสบฯ



โรงงานผลติวคัซนีแบคทเีรยี

ชนดิวคัซนี
งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ

การโดส๊ บำท โดส๊ บำท โดส๊ บำท

1. HS 0.004 0.009 1.13 1.97 1.134 1.979 1.13

2. A - - - - - - -

3. BL - - 0.004 0.007 0.004 0.007 0.07

4. BR - - - - - - 0.02

5. FC 3.24 0.81 5.00 1.05 8.24 1.86 8.23

รวม 3.244 0.819 6.134 3.027 9.378 3.846 9.45

หนว่ย : ลา้นโดส๊/ลา้นบาท

ค ำยอ่ : HS = เฮโมรำยกิเซพตซิเีมยี, A = แอนแทรกซ,์ BL = แบลคเลก 
BR = บรเูซลโลซสี, FC = อหวิำตเ์ป็ด-ไก่



สารทดสอบโรค

ชนดิวคัซนี
งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ

การโดส๊ บำท โดส๊ บำท โดส๊ บำท

1. Pullorum - - - - - - -

2. Plate test - - - - - - -

3. Tube test - - - - - - -

4. Rose bengal - - 0.008 0.03 0.008 0.03 0.02

รวม - - 0.008 0.03 0.008 0.03 0.02

หนว่ย : ซซี ี: ลา้นบาท



รวมรายไดจ้ากการจ าหนา่ยวคัซนีและแอนตเิจน

(ตลุาคม 2560 – ธนัวาคม 2560)

ชนดิวคัซนีและ
แอนตเิจน

งบเพือ่จ าหนา่ย งบป้องกนั รวม ประมาณ
การปี 2561
จ านวนเงนิ 
(ลา้นบาท)

ปรมิำณ
(ลำ้นโดส๊)

จ ำนวนเงนิ
(ลำ้นบำท)

ปรมิำณ
(ลำ้นโดส๊)

จ ำนวนเงนิ
(ลำ้นบำท)

ปรมิำณ
(ลำ้นโดส๊)

จ ำนวนเงนิ
(ลำ้นบำท)

รวมรายไดท้ ัง้หมด 27.78 128.26 28.70 14.90 56.49 143.16 64.72



3.2 รายงานผลการด าเนนิงาน
ดา้นการเงนิ



หมวดรายจา่ย ประมาณการ กอ่หนีผ้กูพนัแลว้ เบกิจา่ยแลว้ 
ผกูพนัแลว้
ยงัไม่
เบกิจา่ย 

คงเหลอืสทุธ ิ

งบบคุลากร 52.77 7.94 7.95 - 44.82

งบด าเนนิงาน 336.64 26.72 4.80 22.23 309.61

งบลงทนุ 73.31 0.05 - 0.05 73.26

รายจา่ยสว่นกลาง 0.58 - - - 0.58

รวม 463.30 34.71 12.75 22.28 428.27

หนว่ย : ลา้นบาท

ผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิ 

(ตลุาคม 2559 – เมษายน 2560)



กรอบแสดงสถานะทางการเงนิ (Cash Flow)

หนว่ย : ลา้นบาท

ยอดเงนิคงเหลอืยกมา ณ วนัที ่1 ต.ค. 60 1,536.824

รำยรับจรงิ เดอืน ต.ค. 60 – พ.ย. 60 82.098

รำยจำ่ยจรงิ เดอืน ต.ค. 60 – พ.ย. 60 66.483

ยอดเงนิคงเหลอื ณ วนัที ่30 พ.ย. 60 1,552.439

ยอดภำระผกูพัน ทีต่อ้งจำ่ยในปีถดัไป 552.392

ประมาณการกระแสเงนิสดคงเหลอื 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 2561

1,000.047



ธันวาคม 2560

ได้รับงบลงทุน จ านวน 63 รายการ เป็นเงิน 73,313,730.00 บาท
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 30 รายการ ผลการด าเนินการ ดังนี้

1. ส่งเอกสารเบิกเงินไปที่กองคลังแล้ว จ านวน 1 รายการ
2. รอการส่งมอบ จ านวน 4 รายการ
3. แจ้งท าสัญญา จ านวน 3 รายการ
4. เปิดซอง จ านวน 4 รายการ
5. อยู่ระหว่างจัดท าเรื่องจัดซื้อ จ านวน 18 รายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   13,059,740.00 บาท  

3.3 รายงานแผนการด าเนนิงานงบลงทนุคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



แผนฯ ประจ าปี 2561 จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560

ด าเนินการได้ตามแผน 2 โครงการ

คิดเป็น 22.22 %

4.4 รายงานผลการด าเนนิงานดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล



ธันวาคม 2560

- ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงใหม่ ตาม
ค าสั่งส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ท่ี 219/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

- ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

4.5 รายงานความกา้วหนา้ระบบการควบคมุภายใน
และระบบการบรหิารความเสีย่ง 

24.3.59..คู่มือบริหารความเสี่ยงสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์2559.doc


สทช. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปี 2561 รอบต.ค. 60 – ธ.ค. 60  
ดังนี้

1. มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของขอ้มูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานภายในองค์กร
4. มีระบบบริหารความเสีย่งของระบบสารสนเทศ

4.6 รายงานผลการด าเนนิงานดา้นบรหิารจดัการสารสนเทศ



ท้ัง 4 ข้อข้างต้น ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และด าเนินการเพิม่เติมของขอ้ 3 โดยการน า
ข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และน าไปปรับปรุง/พัฒนางาน โดยท า
การเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงรายการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้ มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีจ่ัดเก็บในระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้สนับสนนุการปฏิบัติงาน

ซึ่งขณะนี้โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ระบบ คือ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคลังพัสดุ จ านวน 1 ชุด และพัฒนาระบบบรหิารจัดการคลังชีวภัณฑ์สตัว์ จ านวน 1 ชุด ขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 



ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา



4.1 ขออนุมตัปิระมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิม่เตมิ จ านวน 3 
รายการ

4.1.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP จ านวน 9,800,000.00 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2560 อนุมัติ ให้ขยายเวลาการจัดจ้างฯ 
มาตั้งเบิกในปีงบประมาณ 2561 โดยขอท าความตกลงไปที่กระทรวงการคลัง

สทช. ได้จัดท าหนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางให้กรมปศุสัตว์น า
โครงการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประมาณการรายจ่ายปี 2561 เพิ่มเติม
ก่อนขออนุมัติกระทรวงการคลังต่อไป



ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมในรายการงบด าเนินงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP จ านวน 9,800,000.00 บาท



4.1.2 กระต่ายพ่อพันธุ์ จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว 
จ านวนเงิน 165,000.00 บาท

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มสัตว์ทดลอง มีการจัดซื้อกระต่ายส าหรับผลิต
วัคซีน จ านวน 2,400 ตัว น าไปใช้ผลิตวัคซีนอหวิาต์สุกร

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระต่ายในระยะยาว จึงเห็นควรจัดหาพ่อแม่พันธุ์มา
เลี้ยงและผสมพันธุ์ให้ได้ลูกกระต่าย แล้วน าไปเล้ียงต่อเป็นกระต่ายส าหรับผลิตวัคซีน



ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมในรายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์กระต่ายพ่อพันธุ์
จ านวน 10 ตัว และกระต่ายแม่พันธุ์ จ านวน 100 ตัว เป็นเงิน 165,000.00 บาท



4.1.3 รายการเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จ านวน 71,130.00
บาท

ด้วยนายภาณุพงศ์ ศรินทุ ลูกจ้างประจ าเงินทุนฯ ต าแหน่างช่างไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ สังกัด สทช. ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ด้วยโรคหัวใจเต้นผิด
จังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนฯ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของ
ค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งค านวณแล้ว เป็นเงิน 71,130.00 บาท แต่
เนื่องจ าไม่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการรายจ่ายเงินทุนฯ



ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมในรายการงบส่วนกลาง รายการเงินช่วยพิเศษกรณี
ลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จ านวน 71,130.00 บาท



4.2 ขออนุมตัไิข่ไก่ฟักปลอดเชือ้เพือ่ใชใ้นการ
ทดสอบคุณภาพชวีวตัถุส าหรบัสตัว ์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อเพื่อใช้ในการ
ทดสอบคุณภาพชีววัตถุส าหรับสัตว์ จาก สทช. จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์

สทช. สามารถให้ความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อดังกล่าวได้ เนื่องจาก ศทวช.
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีนสัตว์ปีกที่ผลิตโดย สทช. และ สทช. มีก าลังการผลิต
ไข่ไก่ปลอดเชื้อที่เพียงพอที่จะอนุเคราะห์ได้ตามที่ ศทวช. ต้องการ โดยจะต้องด าเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ



ขออนุมัติให้ความอนุเคราะห์ไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ จ านวน 600 ฟอง/สัปดาห์ กับ 
ศทวช. (ตามศักยภาพของ สทช. ที่สามารถสนับสนุนในแต่ละช่วงเวลา)



4.3 ขออนุมตัจิดัท าประกนัภยัภาคสมคัรใจ 
ส าหรบัรถยนตร์าชการ และจดัซือ้ประกนัภยั
รถยนต ์ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์

1. จัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 3 คัน ดังนี้

- รถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 88-0736
ปี 2557 ค่าเบี้ยฯ เป็นเงิน 15,577.46 บาท

- รถยนต์บรรทุกพร้อมตู้ท าความเย็น ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 85-6643 
ปี 2550 ค่าเบี้ยฯ เป็นเงิน 15,577.46 บาท

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข 8686 
นม. ปี 2554 ค่าเบี้ยฯ เป็นเงิน 7,700.00 บาท



รวมเป็นเงินค่าประกันภัยภาคสมัครใจทั้งสิ้น 38,854.92 บาท

2. จัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์

จ านวนทั้งสิ้น 25 คัน

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 23,500.41 บาท



ขออนุมัติจัดท าประกันภัยภาคสมัครใจ ส าหรับรถยนต์ราชการ จ านวน 3 คัน เป็น
เงิน 38,854.92 บาท และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ จ านวน 25 คัน เป็นเงิน 23,500.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,355.33 บาท โดย
ขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



4.4 ขออนุมตัจิดัซ ือ้วสัดุวทิยาศาสตร ์จ านวน 
19 รายการตามที่ สทช. ขอความอนุเคราะห์ ศออ. ให้ตรวจสอบแอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้า

เปื่อย (seed viral vaccine and antigen) ด้วยวิธี nucleotide sequencing โดยมี
ตัวอย่างที่ต้องตรวจสอบเป็นจ านวน 300 ตัวอย่างนั้น

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง ศออ. จึงขอรับการสนับสนุน
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 488,988.00 บาท



ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ เป็นเงิน 488,988.00 บาท 
โดยขอถัวจ่ายจากงบด าเนินงาน ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561



4.5 ขออนุมตัจิดัซ ือ้ครุภณัฑเ์พิม่เตมิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 3 รายการ โดย
ใชเ้งินเหลอืจ่ายจากรายการครุภณัฑต์ า่กว่า 1 
ลา้นบาท

1. รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ราคา 37,000.00 บาท จ านวน 2 คัน 
เป็นเงิน 74,000.00 บาท

2. เครื่องเลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย ขนาด 12 นิ้ว ราคา 9,844.00 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 
19,688.00 บาท

3. รถซาเล้งขนาด 110 ซีซี ราคา 30,000.00 บาท จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 60,000.00 บาท



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 153,688.00 บาท โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ า
กว่า 1 ล้านบาท จ านวน 204,170.00 บาท



4.6 ขออนุมตัเิปลีย่นแปลงรายการครุภณัฑเ์ป็น
ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งรายการ “โครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย”

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พิจารณาแล้ว พบว่าใน
โครงการมีทั้งส่วนที่เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

จึงได้หารือกับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กลุ่มพัสดุกองคลัง 
และฝ่ายก่อสร้างและบ ารุงรักษา ส านักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ เห็นควรให้น า
โครงการนี้เข้าขออนุมัติเปลี่ยนแปลงให้เป็นหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แล้วจึงท าความตกลง
ไปที่กรมบัญชีกลางและด าเนินการจัดจ้างต่อไป



ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ “โครงการปรับปรุงถังบรรจุสารเคมีส าหรับ
ระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย” เป็นที่ดินและส่ิงก่อสร้าง



4.7 ขออนุมตัโิครงสรา้งเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่
ผลติวคัซนีจ าหน่ายตาม พรบ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ตามมาตรา 11(8) และมาตรา 16 ได้

มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของทุนหมุนเวียน ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ก าหนดโครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการประกาศก าหนด



ขออนุมัติโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย



4.8 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเ์งินทุน
หมุนเวยีนเพือ่ผลติวคัซนีจ าหน่าย ประจ าปี 
2561-2565ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี นั้น

บัดนี้ สทช. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว



4.9 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตักิาร ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
ประจ าปี 2561-2565ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
จัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี นั้น

บัดนี้ สทช. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว



4.10 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเงินทุนหมุนเวยีนเพือ่
ผลติวคัซนีจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ มี
การจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทสานสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ นั้น

บัดนี้ สทช. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ




