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การประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย



ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ครั้งที่ 5/2561



หน้าที่ 4
- ตัดค ำว่ำ หน้ำที่ 36 
จากเดิม
5. โครงจ้ำงออกแบบเพื่อจัดท ำรำยละเอียดทำงเทคนิคส ำหรับปรับปรุง

โรงงำนผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ GMPกรณีเพิ่มเติมรำยละเอียด
ของ Rabies

เปลี่ยนเป็น
5. โครงกำรจ้ำงออกแบบเพื่อจัดท ำรำยละเอียดทำงเทคนิคส ำหรับปรับปรุง

โรงงำนผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ GMP กรณีเพิ่มเติมรำยละเอียด
ของ Rabies



หน้าที่ 13
จากเดิม
5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ประจ าปี 2562
ตำมที่ กรมบัญชีกลำง ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ทุนหมุนเวียน ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 4.1 บทบำทคณะกรรมกำร
ทุนหมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว (3-5ปี) นั้น

บัดนี้ ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนเป็น
5.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จ าหน่าย ระยะยาว(2561-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562



ตำมที่ กรมบัญชีกลำง ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุน
หมุนเวียน ด้ำนที่  4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 4.1 บทบำทคณะกรรมกำรทุน
หมุนเวียน ให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว (3-5ปี) และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีส ำหรับใช้ในปีถัดไป นั้น

บัดน้ี ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย ระยะยำว (2561-2565) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หน้าที่ 14
จากเดิม
หน้าที่ 44 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 1. เพื่อให้ สทช.มีโรงงำนที่ได้รับมำตรฐำน GMP 
ควรปรับตัวชี้วัดให้ชัดเจนระดับควำมส ำเร็จในกำรจ้ำงปรับปรุง
- พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ควรจะมีกิจกรรมมำกกว่ำกำรฝึกอบรม ควรจะมี
เรื่องโครงสร้ำง กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรในกำรพัฒนำให้ควำมรู้



- ให้ปรับรำยละเอียดแผนปฎิบัติกำร (Action plan) ในเรื่องของล ำดับที่ ตัวเลข 
ตัวหนังสือ และตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับตัวโครงกำร
เปลี่ยนเป็น
หน้าที่ 44 เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ 1. เพื่อให้ สทช.มีโรงงำนที่ได้รับมำตรฐำน GMP 
ควรปรับตัวชี้วัดที่ 2 เป็นระดับควำมส ำเร็จในกำรจ้ำงปรับปรุง
- ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ควรมีเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์
มำกกว่ำกำรฝึกอบรม ควรจะมีเรื่องกำรพัฒนำโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน
บุคคลของทุนหมุนเวียน
- ให้ปรับรำยละเอียดแผนปฎิบัติกำร (Action plan) ในเรื่องของล ำดับที่ ตัวเลข 
ตัวหนังสือ ปีงบประมำณที่จะด ำเนิน และตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับตัว
โครงกำร
- แผนยุทธศำสตร์ ระยะยำว (2561-2565) ขอให้เพิ่มเรื่องผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ(์Outcome) ที่จะได้จำกกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดด้วย



หน้าที่ 17
จากเดิม
ความเห็นที่ประชุม : ให้ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ดูรำยละเอียดของตัวชี้วัดแต่
ละตัวชี้วัด ว่ำตัวชี้วัดข้อใดที่สำมำรถท ำได้ หรือติดขัดตรงไหน เพื่อจะให้ได้คะแนน
สูงขึ้น และดูตัวชี้วัดของตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับ เรื่องกฎบัตร และกำรจัดท ำ      
กฎบัตร รูปแบบโครงสร้ำง กำรสรรหำบุคลำกร 
มติที่ประชุม : รับทรำบ
เปลี่ยนเป็น
ความเห็นที่ประชุม : ให้ส ำนักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ ดูรำยละเอียดของตัวช้ีวัดแต่
ละตัวชี้วัด ว่ำตัวชี้วัดข้อใดที่สำมำรถท ำได้ ก็ให้เร่งด ำเนินกำรโดยเร็ว หรือมีอุปสรรค
ในเรื่องใดที่จะต้องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ก็ให้เสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป และ
ติดตำมตัวช้ีวัดของตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับ เรื่องกำรจัดท ำกฎบัตรด้วย 
มติที่ประชุม : ให้ส ำนักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นที่ประชุม



ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง



3.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการผลิตวัคซีนและการจัดส่งวัคซีน
ตำมที่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต

วัคซีนจ ำหน่ำยครั้งที่ 5/61 ควำมเห็นที่ประชุม ให้ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
แจ้งให้กลุ่มบริกำรวิชำกำรประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับวัคซีนอหิวำต์สุกร ซึ่งขณะนี้มี
ยอดขำยลดลง ให้ประชำสัมพันธ์แบบเชิงรุก สร้ำงกำรขำย จังหวัดจะได้รู้ว่ำขณะนี้
วัคซีนมีมำกพอสมควร โดยให้งำนสำรสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนเช่น กำรลงเว็บไซด์

ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แจ้งให้กลุ่มบริกำรวิชำกำรด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนอหิวำต์สุกร โดยกำรลงเว็บไซด์ของส ำนักเทคโนโลยี  
ชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมทั้งท ำหนังสือแจ้งปศุสัตว์เขต 1–9 ให้ช่วยประชำสัมพันธ์เรื่อง
วัคซีนชนิดดังกล่ำวในแต่ละพ้ืนที่อีกช่องทำงหน่ึง

ประเด็นเสนอที่ประชมุ : เพื่อทรำบ 



3.2 รายงานผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนประจ าปบีัญชี 2561ไตรมาสที่ 3
ตำมที่ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน

จ ำหน่ำยครั้งที่  5/61 ควำมเห็นที่ประชุม ให้ส ำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์             
ดูรำยละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด ว่ำตัวชี้วัดข้อใด ที่สำมำรถท ำได้ ก็ให้เร่ง
ด ำเนินกำรโดยเร็ว หรือมีอุปสรรคในเรื่องใดที่จะต้องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ ก็ให้
เสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป และติดตำมตัวชี้วัดของตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับ เรื่อง
กำรจัดท ำกฎบัตรด้วย 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : เพื่อทรำบและขอควำมเห็นชอบ
- กฎบัตร 
- โครงสร้ำงตรวจสอบภำยใน 
- แบบส ำรวจควำมคิดเห็นของควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อเงินทุนหมุนเวียน 
ประจ ำปี 2561



3.3 ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขรำยละเอียดตำมข้อสังเกตของ
คณะกรรมกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งบด ำเนินงำนอนุมัติในหลักกำร และอนุมัติโครงกำรวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 
โครงกำร จ ำนวน 1,780,760 บำท โดยให้แยกโครงกำรวิจัยเดิมจ ำนวน 2
โครงกำร และโครงกำรวิจัยที่เพิ่มเติมจ ำนวน 1 โครงกำร มำอยู่ในรำยกำรรำยจ่ำย
อื่น และเพิ่มจ ำนวนคนไปโครงกำรศึกษำดูงำนโรงงำนผลิตวัคซีนโรคปำกและเท้ำ
เปื่อย วัคซีนสัตว์ปีก วัคซีนอหิวำต์สุกรและกำฬโรคเป็ด และสถำบันวิจัยโรคสัตว์ 
ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน จำกเดิม 6 คน เป็น 8 คน โดยเพิ่มข้ำรำชกำรอีก      
1 คน และฝ่ำยผลิตน้ ำประปำอีก 1 คน สรุปงบด ำ เนินงำนรวมทั้ งสิ้ น 
328,830,310 บำท



- งบลงทุนอนุมัติในหลักกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 50,252,040.00 บำท 
ยกเว้นรำยกำร  เครื่องอัลตร้ำเซนตริฟิวส์ ให้น ำใบเสนอรำคำที่เป็นปัจจุบันมำ
ประกอบกำรพิจำรณำอีกครั้ง และให้สรุปรำยกำรครุภัณฑ์ที่มีอำยุกำรใช้งำน
มำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป พร้อมประวัติกำรซ่อม (ถ้ำมี) มำเสนอในที่ประชุม และมี
ครุภัณฑ์ที่ขอทดแทนเพ่ิมเติม จ ำนวน 3 รำยกำร ดังนี้

1. เครื่องกรองไวรัสชนิดเข้มข้นชนิด Ceramic Membrane Tube ขนำด
พื้นที่กำรกรองไม่น้อยกว่ำ   15 ตร.ม. จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 45,475,000 บำท

2. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งพื้นชนิดควบคุมควำมเย็น ขนำด 6x1 
จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 2,320,000 บำท

3. เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 80 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง 
รำคำ 560,000 บำท

ประเด็นเสนอที่ประชมุ : เพื่อทรำบและพิจำรณำรำยกำรครุภัณฑ์เครื่องอัลตร้ำ
เซนตริฟิวส์และพิจำรณำครุภัณฑ์ที่  ขอทดแทนเพิ่มเติม จ ำนวน 3 รำยกำร ดังกล่ำว



3.4 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย ระยะยาว(2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562

ตำมที่ ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจ ำหน่ำย ครั้งที่ 5/2561 มติที่ประชุม ให้ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
กลับไปแก้ไขรำยละเอียดตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนฯ แล้ว
น ำมำเสนอในกำรประชุมครั้งต่อไป

บัดนี้ ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้แก้ไขตำมข้อสังเกตของคณะ
กรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอที่ประชมุ : ขอควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย ระยะยำว(2561-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562



3.5 รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ตรวจพบความผิดปกติในตัวอย่าง
น้ ายาไวรัส

ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ขอรำยงำนควำมคืบหน้ำ ดังนี้
กรมปศุสัตว์ ได้มีกำรตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยและ

คณะกรรมกำรสอบสวนทำงละเมิดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  กรณีวัคซีน
โรคปำกและเท้ำเปื่อยโค-กระบือและสุกร เริ่มหมดอำยุในเดือนกันยำยน 2561    
แต่เนื่องจำกวัคซีนดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรสอบสวนวินัยและทำงละเมิด    
กรมปศุสัตว์ได้ออกค ำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 532/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรน ำวัคซีนไปใช้ ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรน ำวัคซีนไปใช้ ได้มีกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2561             
คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำว่ำ ไม่ควรน ำวัคซีนป้องกันโรคปำกและเท้ำเปื่อยชนิด 
3 ไทป์ ส ำหรับโค กระบือ แพะ แกะ และชนิด 2 ไทป์ของสุกร ที่ไม่เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรผลิต (จำก O189 เป็น O Cathay) มำใช้ตำมหลักฐำนวิชำกำรและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง



และมีหนังสือจำกส ำนักกฎหมำยให้ส ำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์สรุปจ ำนวนวัคซีนโรค
ปำกและเท้ำเปื่อยที่ไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรผลิตและจ ำนวนเงินยอดสุทธิไปยัง ส ำนัก
กฎหมำยเพื่อแจ้งจ ำนวนวัคซีนและจ ำนวนเงินให้คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด
ทำงละเมิดและคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นเสนอที่ประชมุ : เพื่อทรำบ



ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณา



4.1 ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562

ตำมที่  กรมบัญชีกลำง ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุนหมุนเวียน ด้ำนที่  4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 4.5          
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดท ำและด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และให้คณะกรรมกำร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำยเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรทุกปี ก่อนสิ้น
ปีงบประมำณน้ันๆ

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562



4.2 ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี 2562

ตำมที่ กรมบัญชีกลำง ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ทุนหมุนเวียน ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 4.4 กำรบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศมีกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนแม่บทสำรสนเทศที่มีควำมสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ และให้คณะกรรมกำร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำยเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรทุกปี ก่อนสิ้น
ปีงบประมำณนั้นๆ

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขอควำมเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย ประจ ำปี 2561-2565 และ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562



4.3 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารห้องเย็นส าหรับเก็บ
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ จ านวน 1 อาคาร 
(งวดที่ 4)

ตำมที่ส ำนักเทคโนโลยชีีวภัณฑ์สัตว์ ได้ท ำสัญญำจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องเย็น
ส ำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 50 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 
อำคำร จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปภำดำ วิศวกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 5,930,920.01 บำท
โดยส่งมอบงำนเป็นงวด จ ำนวน 4 งวด งวดที่ 1-3 ได้ตรวจรับและจ่ำยเงินเรียบร้อย
แล้ว แต่งวดที่ 4 ได้รับกำรทักท้วงใบส ำคัญจำกกองคลัง ให้แนบรำยงำนกำรประชุม
ประกอบกำรเบิกจ่ำย เนื่องจำกผู้รับจ้ำงมีหนังสือขยำยสัญญำ ส ำนักเทคโนโลยี     
ชีวภัณฑ์สัตว์ได้แจ้งไปยังคณะกรรมกำรกำรตรวจรับซึ่งปฎิบัติงำนอยู่ที่ส ำนักงำน   
ปศุสัตว์เขต 2ให้ด ำเนินกำรตำมที่กองคลังทักท้วง ซึ่งฝ่ำยจัดซื้อ ส ำนักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ได้รับเรื่องคืนจำกคณะกรรมกำรกำรตรวจรับวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ซึ่ง
เกินก ำหนดเวลำที่ได้รับอนุมัติ



ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงำน งวดที่  4 ได้ ตำมหนังสือที่  กค
0506/48889 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2536 เรื่องขอขยำยเวลำเบิกจ่ำยรำยกำร
ค้ำงจ่ำยของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย ปี 2536 ข้อ 2 อนุมัติเป็น
หลักกำรให้กรมปศุสัตว์ขยำยเวลำเบิกจ่ำยประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำยส ำหรับรำยกำรที่กรมปศุสัตว์ได้ก่อหนี้
ผูกพันภำยในปีงบประมำณที่ได้รับอนุมัติประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีนั้นๆ 
ต่อไปได้ภำยใน 3 เดือน 

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยค่ำก่อสร้ำงอำคำรห้อง
เย็นส ำหรับเก็บวัคซีนพร้อมอุปกรณ์เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 50 กิโลวัตต์ จ ำนวน 
1 อำคำร งำนงวดที่ 4 เป็นเงิน 2,372,368.01 บำท



ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ



5.1 ขออนุมัติรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติม ประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำยได้
อนุมัติประมำณกำรรำยจ่ำยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน รำยกำรที่ 22 เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 
4 เครื่อง ของฝ่ำยบริหำรทั่วไป 2 เครื่อง ฝ่ำยผลิตวัคซีนสัตว์ปีก 1 เครื่อง และกลุ่ม
สัตว์ทดลอง 1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000 บำท นั้น

ฝ่ำยผลิตวัคซีนแบคทีเรีย ขอจัดซื้อใหม่เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง        
ใช้ส ำหรับตัดหญ้ำ วัชพืช บริเวณรอบๆภำยในโรงงำนผลิตวัคซีนแบคทีเรีย           
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จ ำนวน 1 เครื่อง และขัดข้องบ่อย ต้องน ำเครื่องตัดหญ้ำส่วนตัวมำใช้
งำน โดยพื้นที่รอบโรงงำนมีบริเวณกว้ำง

ประเด็นเสนอที่ประชุม : ขออนุมัติรำยกำรครุภัณฑ์เพ่ิมเติม รำยกำรเครื่องตัด
หญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 เครื่อง




