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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ครั้งที่ 3/2561



หน้าที่ 8 
จากเดิม ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

ตรวจสอบตัวเลขรายละเอียดยอดเงินให้ตรงกับตารางรายงานแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อไม่ให้กระทบกับยอดเงินเหลือจากรายการครุภัณฑ์

แก้ไขเป็น ความเห็นที่ประชุม : 1. ให้ส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์
ตรวจสอบตัวเลขเงินเหลอืจ่ายจากรายการครภุัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านให้ถูกต้อง เพื่อ
การขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมจะได้ไม่เกินจากเงินเหลือจ่ายจรงิ



หน้า 9
จากเดิม ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

แก้ไขขั้นตอนการด าเนินงานของแบบฟอร์มที่  1.2 การระบุความเสี่ยงของ
หน่วยงานหลัก หรือรูปแบบรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเคยให้ข้อสังเกต เช่น 
ข้อ 2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง ยังเป็นกิจกรรมเดิมไม่มีความก้าวหน้า 
ปัจจัยเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขาดความชัดเจน และระยะเวลา

แก้ไขเป็น ความเห็นที่ประชุม : ให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
แก้ไขขั้นตอนการด าเนินงานของแบบฟอร์มที่  1.2 การระบุความเสี่ยงของ
หน่วยงานหลัก หรือรูปแบบรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเคยให้ข้อสังเกต เช่น 
ข้อ 2.3 การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง มีกิจกรรมการควบคุมที่ยังไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ ควรก าหนดกิจกรรมการควบคุมใหม่ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมควบคุมควรก าหนดให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
ควบคุมที่จะด าเนินการ



หน้า 10
จากเดิม ความเห็นที่ประชุม : ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ 

ไม่ใช่การขอเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากในโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างอาคารใหม่        
มีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ ดังนั้น ไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ควรเปลี่ยนเป็นโครงการ
ก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย และให้ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ด าเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาทั้ง 3 บริษัทในเรื่องของราคา

แก้ไขเป็น ความเห็นที่ประชุม : ชื่อวาระควรจะเป็นการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายการ ไม่ใช่การขอเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากในโครงการดังกล่าวเป็นการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ มีครุภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ ดังนั้น ไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ควร
เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างระบบควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย และให้ส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการตรวจสอบใบเสนอราคาทั้ง 3 บริษัทในเรื่องของราคา      
ในแต่ละรายการว่าท าไมจึงมีราคาที่แตกต่างกันมาก



หน้าที่ 11 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบุคลากรทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายส านักเทคโนโลยีชวีภัณฑ์สัตว์

“ให้ตัดหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ฯ ข้อ 3 ออก”

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ และรับรองรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง



3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ราคาวัคซีน
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. วัคซีนส าหรับโค-กระบือ และสุกร ได้แก่ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด     

ไบวาเลนท์และไตรวาเลนท์ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่324/2559ลงวันที่ 28เมษายน2559 
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับราคาจ าหน่ายวัคซีนให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต

2. วัคซีนสัตว์ปีก ได้แก่ วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ 
และวัคซีนฝีดาษไก่ ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 272/2559 ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 
เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อโด๊สสูงกว่าราคาขายเดิม โดยวัคซีนรวมนิวคาสเซิลและ
หลอดลมอักเสบติดต่อในไก่มีต้นทุนการผลิต 0.60 บาท/โด๊ส และวัคซีนฝีดาษไก่มีต้นทุน
การผลิต 1.00 บาท/โด๊ส ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย  ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559  ระเบียบวาระที่ 
5.3 ขอความเห็นชอบก าหนดราคาจ าหน่ายวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสุกรชนิดโมโน  
วาเลนท์(ความเข้มข้นสูง) และปรับราคาจ าหน่ายวัคซีนสัตว์ปีก 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ



3.2  ขออนุมัติในหลักการ การจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รายการ โดยใช้เงิน
เหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท

จากการหารือศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
ไม่สามารถรับรองความคิดเห็นเองได้ เนื่องจากต้องรวบรวมและน าเสนอต่อคณะท างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ เพื่อใช้มติของคณะกรรมการในการรับรอง
ความคิดเห็นในการประชุมครั้งต่อไป 



ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติในหลักการการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่าย
จากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่ า  1 ล้ านบาท โดยต้องผ่ านมติของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   
กรมปศุสัตว์ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง



ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ



4.1 มติเวียนขอความเห็นชอบร่างตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ประจ าปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท ามติเวียนขอความเห็นชอบร่าง
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2562 ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายเพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบร่างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 
2562 ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทราบ



ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณา



5.1 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ
เข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่ายพิจารณารายชื่อคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุน เวียนเพื่ อผลิตวัคซีนจ าหน่ าย ไม่น้ อยกว่ า  3  คน แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด
การประเมินผลฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลาง และที่ปรึกษา



ร่างค าสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซนีจ าหน่าย
ที่     /2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน

.................................
ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือที่  กค 0406.3/ว 243 ลงวันที่  22 

พฤษภาคม 2561 แจ้งให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ด าเนินการ
ประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ระหว่าง
กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) 
และทุนหมุน เวียน กับคณะกรรมการบริหารทุนหมุน เวียน จึ งแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ดังนี้



1. .................................................. ประธานอนุกรรมการ
2. ............................................. อนุกรรมการ
3. ................................................ อนุกรรมการ
4. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ อนุกรรมการ
5. นายสุกิจ ประทุมชัย อนุกรรมการ
6. นางศรุดา  เรืองหิรัญ อนุกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เข้าร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการด าเนินงานทุน

หมุนเวียน ระหว่างกรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด) และทุนหมุนเวียนกับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่ายมอบหมาย



5.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน
สัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ
จากเดิม โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท ารายละเอียดทาง

เทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good 
Manufacturing Practice GMP (PJC/S)

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการจ้างออกแบบเพื่อจัดท ารายละเอียดทาง
เทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good 
Manufacturing Practice GMP (PJC/S)

โดยใช้หลักการและงบประมาณเท่าเดิม



5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับเงิน
ของเงินทุนหมุน เวียนเพื่ อผลิตวัคซีนจ าหน่ ายผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง ได้ร่างแผนการ
จ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ซึ่งปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดและการประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอความเห็นชอบร่างแผนการจ่ายเงินและการรับ
เงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



5.4 ขออนุมัติรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่ ากว่า 10 
ล้านบาท เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1
รายการ โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้าน
บาท

ด้วยกองคลัง กรมปศุสัตว์ ขอใช้โรงเก็บพัสดุเดิมของส านัก เทคโนโลยี     
ชีวภัณฑ์สัตว์ ใช้เก็บเอกสาร ซึ่งโรงเก็บพัสดุที่ใช้งานมานานไม่เคยซ่อมแซม มี
สภาพทรุดโทรมมาก

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาต่ ากว่า 
10 ล้านบาท เพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการ ปรับปรุงโรง
เก็บพัสดุพร้อมชั้นวางเอกสารใบส าคัญ ราคา 419,300 บาท โดยใช้เงินเหลือ
จ่ายจากรายการครุภัณฑ์ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 960,800.50 บาท



5.5 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบบุคลากร จ านวน 55,816,360.00 บาท

งบด าเนินงาน จ านวน 329,452,100.00 บาท

งบลงทุน จ านวน 52,161,240.00 บาท

รวมเป็น จ านวน 437,429,700.00 บาท



ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายเงนิทุนฯปี 2561 กับ ปี 2562

ประเภท/รายการ ปี  2561 ปี  2562
เพิ่ม/(-
ลด) % หมายเหตุ

งบบุคลากร 52,405,620.00 55,816,360.00 6.50% - เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเลื่อนขั้น
ปกติ 
- จ้างพนักงานเงินทุนฯทดแทน
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ
ราชการ
ลาออกและเสียชีวิตระหว่างปี
2561

งบด าเนินงาน 336,562,990.00 329,452,100.00 -2.11%

1. ค่าตอบแทน
ใชส้อยวัสดุ

302,417,690.00 295,453,800.00 -2.30%

- เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเบี้ยประชุม
ของคณะอนุกรรมการเงินทุนที่
ตั้งขึ้นใหม่



ประเภท/รายการ ปี  2561 ปี  2562
เพ่ิม/(-ลด) 

% หมายเหตุ

1.2 ค่าใช้สอย 42,725,290.00 42,390,700.00 -0.78%

1.3 ค่าวัสดุ 251,073,300.00 244,219,900.00 -2.72%

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค 34,044,300.00 33,998,300.00 -0.13%

3. หมวดรายจ่ายอื่น 101,000.00 - 100.00%

(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ต่างประเทศ)



ประเภท/รายการ ปี  2561 ปี  2562
เพ่ิม/(-ลด) 

% หมายเหตุ

งบลงทุน 73,081,410.00 52,161,240.00 -28.62%

รายจ่ายส่วนกลาง 580,750.00 - 100.00%

รวม 462,630,770.00 437,429,700.00 -5.44%




