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1. หลักการและเหตุผล  

ตามประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาปศุสัตวเพ่ือเกษตรกร เก่ียวกับการควบคุมปองกันและบําบัดโรคในสัตวเลี้ยงใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว กรมปศุสัตวไดมีการผลิต

วัคซีนปองกันโรคในโค กระบือ สุกร สัตวปก ในการควบคุมการระบาดของโรคระบาดสัตวภายในประเทศ  ท้ังในรูปแบบการรณรงคฉีดใหเกษตรกร และมีวัคซีนสําหรับสัตวท่ี

จําเปนจําหนายใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ซ่ึงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการผลิตชีวภัณฑสัตวตามประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงจะขับเคลื่อนใหการ

ปศุสัตวไทย สามารถแขงขันไดท้ังในตลาดอาเซียนและตลาดโลกอยางยั่งยืนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหองคกรสามารถผลิตชีวภัณฑสัตวท่ีไดมาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของผูใช 

2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย Thailand 4.0 

2.3 เพื่อสงเสริมใหมีการวิจัยดานชีวภัณฑสัตวท่ีตรงตามความตองการของผูใช 

2.4 เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงสวนท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือสงเสริมใหองคกรเปนศูนยกลางความรวมมือดานวิชาการเก่ียวกับชีวภัณฑ 
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3. ผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรม/โครงการ 
 
3.1 ผลิตวัคซีนปองกันโรคสัตวท้ังป 2562     จํานวน          226,673,910 โดส   

3.1.1 ผลิตวัคซีนสําหรับโค-กระบือ     จํานวน  13,467,910 โดส 
         - วัคซีนโรคปากและเทาเปอย สําหรับ โค-กระบือ   จํานวน  11,909,700 โดส 

         - วัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย     จํานวน    1,416,780 โดส 

- วัคซีนแอนแทรกซ      จํานวน         5,000 โดส 

- วัคซีนแบลคเลก      จํานวน       94,400 โดส    

- วัคซีนบรูเซลโลซีส      จํานวน       42,030 โดส 

3.1.2 ผลิตวัคซีนสําหรับสุกร       จํานวน   37, 250,000 โดส 
         - วัคซีนโรคปากและเทาเปอย สําหรับสุกร    จํานวน    33,650,000 โดส 

 - วัคซีนอหิวาตสุกร (10 โดส)     จํานวน     3,600,000 โดส 

3.1.2 ผลิตวัคซีนสําหรับสัตวปก     จํานวน           175,956,000 โดส 
         - วัคซีนนิวคาสเซิลลาโซตาเชื้อเปน 100 โดส   จํานวน          - โดส 

 - วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดตอในไก  จํานวน   93,000,000 โดส 

 - วัคซีนฝดาษไก      จํานวน     5,000,000 โดส 

 - วัคซีนอหิวาตเปดไก      จํานวน  22, 456,000 โดส 

 - วัคซีนกาฬโรคเปด      จํานวน   55,500,000 โดส 

 
  3.2 ผลิตแอนติเจนเพ่ือทดสอบโรคสัตวท้ังปได      จํานวน         48,000    ซี.ซี.  

    - แอนติเจน       จํานวน             48,000     ซี.ซี. 

 
หมายเหตุ : รวมผลิตวัคซีนสําหรับปองกันโรคสัตวและแอนติเจนท้ังปได จํานวน 226,721,910 โดส 
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4. ผลลัพธ (Outcome) ระดับกิจกรรม/โครงการ 

 
ผลผลิต ผลลัพธ 

วัคซีนท่ีใชปองกันโรค และแอนติเจนเพ่ือทดสอบโรค สําหรับสัตว   จํานวนวัคซีน และแอนติเจนท่ีผลิตไดสําหรับใชปองกันโรคฯ  226,721,910  โดส/ซี.ซี. 

 
5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI)  

  
ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ระยะเวลา 

วัคซีนท่ีใชปองกันโรค และแอนติเจนเพ่ือ

ทดสอบโรค สําหรับสัตว 

จํานวนวัคซีนฯ และแอนติเจน 

ท่ีผลิตไดตามเปาหมายท่ีวางไว  
226,721,910  โดส/ซี.ซี. ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562 

 
 

6. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยละเอียด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ :  
6.1 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1. รวบรวมประมาณการความตองการวัคซีนในงบเพ่ือจําหนาย ประจําป จาก สสอ. ตางๆ และรวบรวมประมาณการความตองการวัคซีนในงบปองกันโรค 

ประจําปจาก สคบ. เพ่ือจัดทําประมาณการความตองการวัคซีนประจําป 

2. จัดทําแผนการผลิตวัคซีนประจําป จากประมาณความตองการวัคซีนประจําป 

3. จัดทําประมาณการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีนงบเพ่ือจําหนายประจําป 

4. ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางวัตถุดิบ และอุปกรณในการผลิตวัคซีนตามระเบียบพัสดุ 

5. ดําเนินการผลิตวัคซีนตามแผนการผลิตรายป 

6. ปรับเปลี่ยนแผนกําลังการผลิตตามหนังสือยืนยัน ความตองการวัคซีนรายไตรมาส 

7. ผลิตวัคซีนและทดสอบคุณภาพวัคซีนใหไดวัคซีนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

8. เก็บรักษาวัคซีนเพ่ือคงรักษาคุณภาพไวรอใบเบิกวัคซีนรายเดือนจาก สสอ. 

9. ดําเนินการจัดสงวัคซีน ให สสอ. ตามใบเบิก 
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10. เก็บหลักฐานใบนําสงวัคซีน และบัญชีวัสดุประเภทวัสดุชีวภัณฑ สงกองคลัง จัดทํารายงานการตรวจสอบการรับจายวัสดุ ประเภทวัสดุ 

         - จัดทํารายงาน ตรวจสอบ การรับจายวัสดุ – ครุภัณฑประจําป 

         - รายงานวัสดุรับเขาบัญชีประจําเดือน 

         -  รายงานบัญชีวัสดุ ท่ีเคลื่อนไหว ไมเคลื่อนไหว ประจําเดือน 

                   - รายงาน กระดาษทําการ ตรวจนับวัสดุ ประจําเดือน  

  

6.2 หนวยปฏิบัติ  
     สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว 

1. ดําเนินการจัดทําประมาณความตองการวัคซีนงบปองกันโรค ประจําป 

2. ดําเนินการจัดทําใบจัดสรรวัคซีนงบปองกันโรค ลงตาม สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

3. ดําเนินการรวบรวมประมาณความตองการวัคซีน จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

4. จัดทําประมาณความตองการวัคซีนงบเพ่ือจําหนายสงแก สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

5. จัดสํารวจความตองการใชวัคซีนรายไตรมาส เพ่ือจัดทําหนังสือยืนยันความตองการใชวัคซีนรายไตรมาสสงแก สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  

6. จัดทําใบเบิกวัคซีนรายเดือนสงแก สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

7. รับตรวจนับ จัดเก็บเพ่ือรักษาคุณภาพ และกระจายวัคซีนท่ี สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวนําสงแก ปศุสัตวจังหวัด 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
1. ดําเนินการรวบรวมความตองการใชวัคซีนจาก สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอําเภอ เพ่ือรวบรวมจัดทําประมาณความตองการวัคซีน 

2. จําหนายวัคซีน งบเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร  

3. ดําเนินการตามแผนการรณรงคปองกันโรค ในงบปองกันโรค 

4. รวบรวมหลักฐานการจําหนายวัคซีน จากสํานักงานปศุสัตวอําเภอและจัดสงหลักฐานใหแกกองคลัง และรวบรวมเงินท่ีไดจากการจําหนายวัคซีนจัดสงให 

กรมบัญชีกลาง 

สงกองคลัง กรมปศุสัตว 
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สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

1. รวบรวมความตองการใชวัคซีนจากเกษตรกร เพ่ือนําสงแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

2. จําหนายวัคซีนตามงบเพ่ือจําหนายแกเกษตรกร 

3. ดําเนินการตามแผนการรณรงคปองกันโรค ในงบปองกันโรค 

4.  จัดสงหลักฐานการจําหนายวัคซีน ใหแกสํานักงานปศุสัตวจังหวัด สวนเงินท่ีไดจากการจําหนายวัคซีน จัดสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

 

 กองคลัง กรมปศุสัตว 
1. พิจารณาดําเนินการใหกรมฯ ลงนาม เพ่ือสงใหกรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ 

2. ควบคุมดูแลการจัดซ้ือ จัดจาง และพัสดุ ครุภัณฑ ใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

3. พิจารณา ตรวจสอบ เอกสารตางๆ ใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ 

4. รวบรวม ดูแล รายไดจาการจําหนายวัคซีนใหถูกตองตามระเบียบ 

5. จัดทํางบการเงิน ของการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีนจําหนาย 

 
 

 

 

  

 



                    



 


